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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
22. aprila 1987  

Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora so sklicane za sredo, 22. aprila 1987. 

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

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o 
aktualnih vprašanjih uresničevanja resolucije o politiki ures- 
ničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 v letu 1987; 

- predlog družbenega dogovora o spremembah in dopol- 
nitvah družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za 
samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi 
dohodka v SR Sloveniji. 

Zbor združenega dela In Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ; 

-r predlog zakona o pedagoški službi; 
- predlog za izdajo zakona o Pedagoški akademiji v Ljub- 

ljani s predlogom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o začasnem financiranju skup- 

nih potreb z osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o Jugoslovanski banki za mednarodno 

ekonomsko sodelovanje; 
- poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR 

Sloveniji za leto 1986. 
Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej tudi volitve in 

imenovanja ter pobude, predloge in vprašanja delegacij ozi- 
roma družbenopolitičnih organizacij. 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
ZDRAVSTVENE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
23. aprila 1987 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bo na skupni 
z£~rov ^ aprila 1987 enakopravno z zboroma Skupš- čine SR Slovenije obravnavala: 

— predlog zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi. 

Na dnevnem redu skupne seje zborov skupščine Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije je med drugim tudi poročilo o delu 
Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 1986; sklepni račun 
Zdravstvene skupnosti Slovenije za leto 1986; analiza sistema 
solidarnosti na področju zdravstvenega varstva v SR Sloveniji 
za obdobje 1986-1990; samoupravni sporazum o reševalnih 
prevozih s helikopterjem;,poročilo o problematiki onesnaže- 
vanja okolja. 
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PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
18. marca 1987 

Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora so na skupnem zasedanju poslušali: 
- uvodno besedo Staneta Dolanca, člana Predsedstva 

SFRJ, k predlogu Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za 
spremembo ustave SFRJ, 

- uvodno besedo Miraria Potrča, predsednika Skupščine 
SR Slovenije in vodje skufiine delegatov vseh zborov Skupš- 
čine SR Slovenije, k predlogu odloka o soglasju k predlogu 
Predsedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo 
ustave SFRJ in k osnutku stališč Skupščine SR Slovenije v 
zvezi s tem predlogom. 

Delegati vseh treh zbordv so po obravnavi predloga Pred- 
sedstva SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave 
SFRJ sprejeli: 

- odlok o »soglasju k pj-edlogu Predsedstva SFRJ, da se 
začne postopek za spremembo ustave SFRJ in 

- stališča. 
Delegati Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbe- 

nopolitičnega zbora so sprejeli še: 
- predlog odloka o ustahovitvi Komisije Skupščine SR Slo- 

venije za ustavna vprašanja in predlog odloka o o izvolitvi 
Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja in o 
njeni sestavi; 

- sklep o osnutku odloka o strategiji tehnološkega razvoja 
SFRJ s predlogom programa ukrepov za pokrivanje razvoja 
znanosti in tehnologije; Družbenopolitični zbor je sprejel sta- 
lišča. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela: 
- sklep ob obravnavi pfredloga sprememb in dopolnitev 

družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samo- 
upravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka 
v SFRJ; 

- ugotovitve in sklepe ob obravnavi osnutka sprememb in 
dopolnitev družbenega dogovora o skupnih osnovah in meri- 
lih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sloveniji; 

Družbenopolitični zbor jte ob obravnavi obeh aktov sprejel 
stališča. 
- sklep ob obravnavi predloga za izdajo zakona o ustanav- 

ljanju delovnih organizaciji ki jih ustanavljajo delovni ljudje in 
civilne pravne osebe; Družbenopolitični zbor je ob obravnavi 
predloga za izdajo tega zakona sprejel stališča. 

Zbor združenega dela ih Zbor občin sta sprejela še: 
- sklep o osnutku zakdna o spremembah in dopolnitvah 

zakona o sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko marlj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju 1986-1990; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sredstvih Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega 
razvoja gospodarsko marlj razvitih republik in avtonomnih 
pokrajin v obdobju 1986-1990; 
- sklep k osnutku zakoha o preložitvi vračanja anuitet za 

kredite, dane OZD z ozemlja SR Črne gore, SR Makedonije in 
SAP Kosovo iz sredstev Sklada federacije za kreditiranje 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin, ki zapadejo v obdobju od leta 1987 do leta 
1990; 

- sklep k osnutku zakona o odložitvi vračila kreditov in 
drugih plačij pooblaščenih bank za območje SR Makedonije, 
SR Crne gore in SAP Kosbvo; 

- sklep k osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kritju tečajnih razlik iz zunanjih kreditov; 

- sklep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o predračunu prihodkov in odhodkov tečajnih razlik iz 
določenih zunanjih kreditov za leto 1987; 

- sklep k osnutku zakona o dopolnivi zakona o dopolnilnih 
sredstvih republikam in avtonomnim pokrajinam v obdobju 
1986-1990; 
- predlog zakona o spremembi zakona o pogojih za izpla- 

čila za določene negospodarske in neproizvodne investicije v 
letih 1986 in 1987; 

-predlog zakona o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi 
boleznimi; 

- predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju s predlogom zakona; 
- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o enot- 

nem urejanju pogojev in načinov za opravljanje gospodarskih 
dejavnosti s samostojnim osebnim delom s sredstvi v lasti 
občanov, pogodbenih organizacij združenega dela in združe- 
vanja v zadruge; 

- sklep ob obravnavi pobude za sklenitev dogovora o spre- 
membi dogovora o uskladitvi temeljev politike obdavčevanja 
meničnih kreditov ter o izdajanju enotnih meničnih golic in 
njihovem dajanju v obtok z osnutkom dogovora; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in 
vlado Ljudske republike Bolgarije o spremembah in dopolni- 
tvah sporazuma o menjavi blaga, gospodarskem in znan- 
stveno-tehničnem sodelovanju na obmejnih območjih, 
sestavljenega 28. februarja 1978 v Beogradu; 

- predlog odloka o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji 
mednarodne konvencije o usklajenem sistemu imenovanj in 
šifrskih oznak blaga in protokola o spremembi in dopolnitvi 
mednarodne konvencije o usklajenem sistemu imenovanj in 
šifrskih oznak; 

- predlog odloka o valorizaciji katastrskega dohodka; 
- predlog odloka o soglasju k statutu Pedagoške fakultete 

v Mariboru. 
Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- sklep o osnutku zakona o kritju negativnega salda tečaj- 

nih razlik, nastalih pri bankah v letu 1986 iz tekočega deviz- 
nega poslovanja; 

- skiep k osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne poli- 
tike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli tudi predlog periodičnega delovnega načrta 
zborov ža II. trimesečje 1987. 

Vsi trije zbori so sprejeli še: 
- predlog odloka o imenovanju generalnega direktorja 

Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji; za general- 
nega direktorja SDK v SR Sloveniji je bil ponovno imenovan 
Franc Knafelc; 

- predlog odloka o razrešitvi in imenovanju namestnice 
republiškega sekretarja za finance; dolžnosti namestnice 
republiškega sekretarja za finance je bila razrešena Ada Gor- 
jup, za namestnico republiškega sekretarja za finance pa je 
bila imenovana Alenka Markič. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za ustavna 
vprašanja 

predsednik: Miran Potrč 
člani: Roman Albreht, Tone Anderlič, Jože Antolin, Geza 

Bačič, Rado Bohinc, Danijel Božič, Dejan Bravničar, 
Marko Bule, Janko Česnik, Urš Dular, Franc Fašalek, Milan 
Gaspari, Bogo Gorjan, Jože Jančič, Tone Jerovšek, Nuša 
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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

STALIŠČA 
Skupščine SR Slovenije, ki jih je sprejela na podlagi mnenj, pripomb in sklepov 
delegacij, temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, skupin delegatov, 
občinskih skupščin in skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti ter delovnih 
teles skupščine in zborov ob obravnavi odloka o soglasju k predlogu Predsedstva 
SFRJ, da se začne postopek za spremembo ustave SFRJ 

Skupščina SR Slovenije je na podlagi 
335. člena ustave SR Slovenije in 71. 
člena poslovnika Skupščine SR Sloveni- 
je na sejah Zbora združenega dela, Zbo- 
ra občin in Družbenopolitičnega zbora 
dne 18. marca 1987 po sprejemu odloka 
o soglasju k predlogu Predsedstva 
SFRJ, da se začne postopek za spreme- 
membo ustave SFRJ sprejela na podla- 
gi mnenj, pripomb in predlogov delega- 
cij, temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, skupin delegatov, občin- 
skih skupščin in skupščin posebnih 
družbenopolitičnih skupnosti ter delov- 
nih teles Skupščine in zborov, kot pri- 
spevek za nadaljnje delo pri pripravi 
ustavnih sprememb naslednja 

STALIŠČA 

Skupščina SR Slovenije podpira izho- 
dišča in namen predloga Predsedstva 
SFR Jugoslavije, da se začne postopek 
za spremembo ustave SFR Jugoslavije. 

V skladu z izhodišči Predsedstva SFR 
Jugoslavije je cilj ustavnih sprememb: 

- hitrejši razvoj proizvajalnih sil in so- 
cialističnih samoupravnih proizvodnih 
odnosov, doslednejše uveljavljanje druž- 
beno-lastninskih odnosov v združenem 
delu, delovanje enotnega jugoslovanske- 
ga trga ter zmanjššvanje etatističnega 
poseganja in neupravičenega normiranja 
družbenoekonomskih odnosov, kar naj 
pospeši prehod v inovativno družbo; 

- doslednejše uveljavljanje ustavnega 
položaja in vloge delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi v sistemu družbeno- 
ekonomskih in družbenopolitičnih od- 
nosov; 

- nadaljnja krepitev enakopravnosti 
narodov in narodnosti, njihovega materi- 
alnega in kulturnega napredka in razpo- 
laganja z naravnim bogastvom in novo 
ustvarjeno vrednostjo, ter dosledno spo- 
štovanje dolžnosti, odgovornosti in pra- 
vic socialističnih republik in socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin za lasten razvoj 
in razvoj federativne skupnosti; 
- dosledno in učinkovitejše uveljavlja- 

nje ustavnosti in zakonitosti, ki sta pogoj 
stabilnosti razvoja in demokratizacije po- 
litičnega sistema socialističnega samou- 
pravljanja. 

Skupščina SR Slovenije in vsi delegati 
iz SR Slovenije bodo pri konkretnem de- 
lu ob oblikovanju ustavnih amandmajev 
dosledno izhajali iz teh temeljnih načel in 
ciljev. Presoja skladnosti vsebine in reši- 
tev v ustavnih amandmajih s temi načeli 

in cilji, bo temeljni kriterij argumentirane 
in demokratične razprave pri skupnem 
oblikovanju rešitev v normativnem delu 
ustave SFR Jugoslavije. Izhodišče, da se 
ne spreminjajo temeljna načela ustave 
SFR Jugoslavije, kar Skupščina SR Slo- 
venije v celoti podpira, razumemo tako, 
da tudi spremembe v normativnem delu 
ustave ne smejo temeljnih načel spreme- 
niti ali enostransko razdeiati. 

Nekatere usmeritve iz predloga, da se 
začne postopek za spremembo ustave 
SFR Jugoslavije, je mogoče uveljaviti tu- 
di s spremembami v zakonodajni uredi- 
tvi. S tega vidika je potrebno k spreminja- 
nju ustave SFR Jugoslavije pristopiti re- 
striktivno ter skrbno po vsebini presojati, 
katera vprašanja dejansko sodijo v usta- 
vo SFR Jugoslavije, kot temeljni pravno 
politični akt celotne Jugoslavije. 

Skupščina SR Slovenije poudarja, da 
samo s spremembami ustave ali podrob- 
nejšim urejanjem posameznih zadev v 
ustavi, ni mogoče doseči odločilnih spre- 
memb v družbeni praksi. Te je mogoče 
tudi; doseči s spreminjanjem družbene 
prakse in z doslednejšim uresničevanjem 
politike gospodarje stabilizacije. Nujno 
je odločneje uveljaviti odgovornost za 
gospodarjenje z družbenimi sredstvi, nji- 
hovo povečevanje ter krepiti materialni 
položaj združenega dela. Realnejše vred- 
notenje vseh proizvodnih tvorcev, aktiv- 
na politika vključevanja v mednarodno 
delitev dela, posebej pa večji izvoz, krepi- 
tev poslovne samostojnosti organizacij 
združenega dela in uveljavljanje trga, sa- 
moupravnih in poslovnih obveznosti ter 
samoupravnih pravic in odgovornosti de- 
lavcev v združenem delu, posebej tudi na 
podlagi minulega dela, morajo potrjevati 
učinkovitost sistema socialističnega sa- 
moupravljanja v vsakodnevni praksi or- 
ganizacij združenega dela in družbe. Ta 
aktivnost in na njeni podlagi doseženi 
rezultati, morajo biti podlaga za ustvar- 
jalno in demokratično razpravo o ustav- 
nih spremembah. To bo tudi najboljši 
odgovor vsem tistim, ki v nasprotju z 
interesi delovnih ljudi in občanov ter na- 
rodov in narodnosti v Jugoslaviji, ob raz- 
pravi o ustavnih spremembah ponujajo 
zgodovinsko preživele in družbeno ne- 
perspektivne odnose. Delegati delovnih 
ljudi in občanov SR Slovenije izražamo 
trdno prepričanje, da je perspektiva raz- 
voja slovenskega naroda in delavskega 
razreda Slovenije, le v nadaljnji krepitvi 
sistema socialističnega samoupravljanja 
ter federativni ureditvi Jugoslavije, v ka- 
teri bo slovenski narod lahko uveljavljal 
svoje interese za obstoj in nadaljnji raz- 

voj ter hkrati z drugimi narodi in narod- 
nostmi uresničeval v federaciji svoje 
skupne družbene interese ter skupno od- 
govornost za razvoj Jugoslavije kot ce- 
lote. 

' II. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
posamezni predlogi Predsedstva SFRJ 
omogočajo različno tolmačenje. Zato se 
zavzema za takšno njihovo konkretizaci- 
jo pri pripravi osnutka besedila ustavnih 
sprememb, ki bo v skladu z izhodišči in 
cilji predloga Predsedstva SFRJ, kar bo 
tudi temeljni kriterij za presojo predloga 
ustavnih amandmajev v Skupščini SR 
Slovenije. Na tej podlagi predlaga, da se 
ob oblikovanju besedila osnutka ustav- 
nih sprememb glede posameznih vpra- 
šanj upošteva tudi naslednje: 

1. Osnovni cilj ustavnih sprememb je 
zagotovitev delovanja trga in motivacije 
delavcev, da z uporabo znanja, sodobne 
tehnologije, organizacije dela in trženja 
na domačem in tujem trgu ustvarjajo čim 
večji dohodek. Pri pripravi besedila os- 
nutka ustavnih sprememb, ki se nanašajo 
na izjemni dohodek, anomalije sedanje 
prakse pri ustvarjanju in razporejanju do- 
hodka, ki so v veliki meri posledica dej- 
stva, da delovanje trga in ekonomskih 
zakonitosti ne spoštujemo, ne morejo biti 
podlaga za oblikovanje ustavnih rešitev. 

Se posebej je treba razlikovati med 
monopolnim dohodkom, ki ni rezultat 
dela in si ga zato delavci v nobeni obliki 
ne morejo prisvajati in dohodkom, ki je 
rezultat posebnih naravnih pogojev ali 
pogojev na trgu. Kriterije, po katerih bo 
mogoče ugotoviti, kdaj je izjemni doho- 
dek rezultat posebnih ugodnosti, kdaj pa 
je rezultat dela delavcev (trženja, razvoj- 
ne in poslovne politike) in zato vanj ni 
mogoče posegati, je mogoče urediti z 
zakonom. 

Ustavne spremembe morajo prepreče- 
vati, da se z ukrepi ekonomske politike 
ustvarja monopolni položaj in neenako- 
pravni pogoji gospodarskih subjektov na 
enotnem jugoslovanskem trgu. Ustavne 
rešitve ne smejo omogočati oblikovanja 
skladov na katerikoli ravni, ki bi bili odtu- 
jeni od neposrednega vpliva združenega 
dela. Pri oblikovanju morebitnih spre- 
memb je treba izhajati iz temeljnega 
ustavnega načela, da so republike in av- 
tonomni pokrajini odgovorne za lasten 
razvoj in za razvoj socialistične skupnosti 
kot celote, da narodi in narodnosti v re- 
publikah in pokrajinah ter delavski ra- 
zred in vsi delovni ljudje svobodno 
upravljajo s svojim delom in z rezultati 
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tega dela, ter da imajo organizacije zdru- 
ženega dela na enotnerh jugoslovan- 
skem trgu enakopraven pdložaj. 

2. Skupščina SR Slovenije podpira po- 
trebo ustreznejšega urejanja družbeno- 
ekonomskih odnosov v velikih tehnično- 
tehnoloških sistemih. Pri urejanju teh od- 
nosov je potrebno izhajati iz načela, da 
vsak temeljni ekonomski subjekt v okviru 
sistema posluje kot gospodarski subjekt 
po ekonomskih načelih. Pri tem je po- 
trebno zagotoviti, da ti odhosi upošteva- 
jo blagovno-tržno naravo hjihovih proiz- 
vodov in storitev, vlogo, ki jo morajo za- 
radi specifične proizvodnji imeti uporab- 
niki njihovih proizvodov in storitev, pose- 
bej tudi v republikah in pokrajinah, sa- 
moupravne pravice temeljnih subjektov 
gospodarjenja s sredstvi se morajo uve- 
ljavljati tudi v teh odnosih in načela deli- 
tve po delu in rezultatih dela, ki morajo 
delavcem v posamezni temeljni organiza- 
ciji teh dejavnosti zagotavljati dohodek 
in osebni dohodek glede na njihov pri- 
spevek k ustvarjenemu dohodku. 

3. Skupščina SR Slovenije podpira pri- 
zadevanja, da se z ustavo rte opredeljuje- 
jo kvantitativni kriteriji zerhljiškega mak- 
simuma in poslovnih prostorov. 

4. Skupščina SR Slovenije meni, da naj 
način delegiranja v posamezne zbore 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti 
tudi v prihodnje urejata republiška ozi- 
oroma pokrajinska ustava. Zbori še pose- 
bej podpirajo predlog Predsedstva SFRJ, 
ki zahteva krepitev vloge delegacije, kot 
podlage za odločanje saifioupravno or- 
ganiziranih delovnih ljudi in občanov v 
delegatskem skupščinskem sistemu, ker 
omogoča tudi argumentirano razpravo o 
predlogih za neposredne volitve. 

5. Skupščina SR Slovenije soglaša, da 
se prouči predloge, da bi med elemente 
enotnega jugoslovanskega trga vključili 
tudi enotne temelje davčnega sistema, 
skupne temelje davčne politike in strate- 
gijo znanstveno-tehnološkega razvoja. 
Ta predlog razumemo kdt prispevek k 
zagotovitvi enakopravnega položaja go- 
spodarskih subjektov na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. Meni pa, da bo potreb- 
no te predloge še posebej temeljito pro- 
učiti tako s strokovnega kdt družbenopo- 
litičnega vidika. Potrebno je posebej pre- 
cizirati vsebino pojma »enotni temelji 
davčnega sistema«. Pri tem je treba še 
posebej skrbno paziti, da s tem ne bi 
kakorkoli posegali v neposredno odgo- 

vornost družbenopolitičnih skupnoti, ki 
jo imajo v skladu s temeljnimi načeli 
ustave SFRJ. Glede skupne strategije 
znanstveno-tehnološkega razvoja, pa 
Skupščina SR Slovenije meni, da je le-ta 
element enotnega jugoslovanskega trga, 
predvsem kot sestavni del skupne razvoj- 
ne politike Jugoslavije. 

6. V zvezi s predlogom, da se prouči 
možnost določitve obveznosti družbeno- 
političnih skupnosti, da sprejemajo 
splošno bilanco sredstev za financiranje 
splošnih družbenih in skupnih potreb, ki 
naj bi imela značaj planskega akta, 
Skupščina SR Slovenije meni, da bi te 
splošne bilance morali razumeti le kot 
strokovno-analitično podlago planiranja. 
Predlagana rešitev bi bila vprašljiva z vi- 
dika vodenja ustrezne politike na po- 
dročju skupne in splošne porabe, saj 
predvidenih sredstev ne bi bilo mogoče 
usklajevati s potrebami in možnostmi go- 
spodarstva v določenih obdobjih. Pome- 
nila bi tudi spreminjanje izjemne možno- 
sti Umitiranja proračunskih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti in sredstev 
skupne porabe v trajno sistemsko re- 
šitev. 

7. Posebej temeljito bo treba proučiti 
in oceniti predlagane dopolnitve pravic 
in dolžnosti federacije, ki se urejajo po 
zveznih organih, še posebej z vidika, da 
ne bi posamezna sprememba pomenila 
poseg v temeljna načela ustave, ki ureja- 
jo odnose v federaciji in položaj republik 
in avtonomnih pokrajin v njej. To še po- 
sebej velja za predlog, da federacija ureja 
skupne temelje sistema izobraževanja, v 
skladu s 165. členom ustave SFRJ. Zago- 
toviti je treba, da temelji sistema ne bodo 
posegali v vsebino vzgoje in izobraževa- 
nja, ki sta sestavni del integritete in sa- 
mobitnosti vsakega naroda in zato sodita 
v pristojnost in odgovornost republik in 
avtonomnih pokrajin. 

8. V zvezi s predlogom, ki se nanaša na 
poenostavitev postopka sprejemanja od- 
ločitev v Zboru republik in pokrajin, 
Skupščina SR Slovenije s predlagano po- 
enostavitvijo postopka odločanja razume 
in podpira prizadevanje, da se opredeli 
odgovornejša vloga delegacije v okviru 
stališč skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin. Nikakor pa ne podpira rešitev, 
ki bi pomenile zoževanje vprašanj, o ka- 
terih se v Zboru republik in pokrajin odlo- 
ča na podlagi soglasja skupščin republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Skupščina SR Slovenije podpira priza- 
devanja za krepitev vpliva združenega 
dela pri odločanju v Zboru republik in 
pokrajin ter Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ z jasno politično opredelitvijo, da 
se temeljni odnosi v federaciji, ne smejo 
spremeniti, omejevati soglasje kot način 
odločanja ali zožiti paritetno načelo se- 
stave zveznih organov. Skupščina SR 
Slovenije tudi ne sprejema predlogov o 
spreminjanju pristojnosti obeh zborov, 
niti po spreminjanju strukture Skuščine 
SFRJ z uvedbo Zbora združenega dela. 

9. Pri vprašanjih, ki se nanašajo na 
ustavnost in zakonitost, Zvezno sodišče, 
Zveznega javnega tožilca ter Ustavno so- 
dišče Jugoslavije, bo potrebno pri pripra- 
vi osnutka sprememb ustave upoštevati 
kriterije, ki izhajajo iz temeljnih načel 
ustave SFRJ in se nanašajo na odnose v 
federaciji in na položaj republik in pokra- 
jin v njej. 

V zvezi s predlogom, da se v vseh pri- 
merih, kadar je republiški oziroma pokra- 
jinski zakon v nasprotju z zveznim zako- 
nom začasno, do odločbe ustavnega so- 
dišča, uporablja zvezni zakon, Skupščina 
SR Slovenije meni, da je ta rešitev spre- 
jemljiva le za obdobje, ko Ustavno sodiš- 
če Jugoslavije že odloči o zadevi in da 
ustrezni skupščini rok za uskladitev. V 
takem primeru bi ustavno sodišče lahko 
odločilo, da se v času do uskladitve repu- 
bliškega z zveznim zakonom, uporablja 
zvezni zakon, če ga je seveda neposred- 
no mogoče uporabljati. V načelu pa 
Skupščina SR Slovenije meni, da bi kaza- 
lo ta problem razreševati z natančno in 
vsebinsko smiselno razmejitvijo pristoj- 
nosti med federacijo ter republikami in 
avtonomnimi pokrajinama oziroma med 
državno-pravnim in samoupravnim ureja- 
njem. 

III. 

Skupščina zadolžuje svojo komisijo za 
ustavna vprašanja, da jo do oblikovanja 
osnutka ustavnih amandmajev obvesti o 
bistvenih alternativnih predlogih za po- 
samezne rešitve. Hkrati priporoča, da se 
o bistvenih vprašanjih, o katerih obstoje 
argumentirani alternativni predlogi, ki so 
v skladu s temeljnimi načeli in cilji usta- 
ve, o njih ne konča razprava v ustavni 
komisiji Skupščine SFRJ, temveč zagoto- 
vi javno razpravo ob osnutku ustavnih 
amandmajev. 

STALIŠČE 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za 
izdajo zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo delovni 
ljudje in civilne pravne osebe 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 18. marca 1987 
ob obravnavi predloga za izdajo zakona 
o ustanavljanju delovnih organizacij, ki 
jih ustanavljajo delovni ljudje in civilne 
pravne osebe na podlagi 74. člena po- 
slovnika Skupščine SR Sldvenije sprejel 
naslednja 

STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, da 

je zakon o ustanavljanju delovnih organi- 
zacij, ki jih ustanavljajo delovni ljudje in 
civilne pravne osebe potreben, zato pod- 
pira sprejem predloga za izdajo zakona. 

2. Družbenopolitični zbor poudarja, da 
je potrebno pri pripravi osnutka zakona 
upoštevati posebnosti teh organizacij, 
zlasti glede organov upravljanja, samou- 
pravnih splošnih aktov in evidence druž- 
benih sredstev, kar vse mora biti prilago- 
jeno delovanju manjših organizacij zdru- 

ženega dela. 

Zbor opozarja, da bo potrebno v si- 
stemski zakonodaji, ki ureja problemati- 
ko povezovanja osebnega dela in sred- 
stev v družbeni reprodukciji, urediti 
ustrezne motivacijske elemente za vlaga- 
telje, posebej še možnost revalorizacije 
vloženih sredstev. Poleg tega je potrebno 
doseči take spremembe v zvezni zakono- 
daji, ki bodo omogočile poenostavljeno 
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evidenco družbenih sredstev. organizacij. 
Izvršni svet naj prouči tudi davčno poli- 3 Družbenopolitični zbor meni, da je 

tiko, ki bo spodbujala ustanavljanje teh potrebno nadaljevati s postopkom pri- 
prave osnutka zakona ne glede na spre- 
membe in dopolnitve zakona o združe- 
nem delu. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občine Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o ustanavljanju delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo 
delovni ljudje in civilne pravne osebe 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na seji dne 
18. marca 1987 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o ustanavljanju delovnih 
organizacij, ki jih ustanavljajo delovni 
ljudje in civilno pravne osebe in na pod- 
lagi 276. člena in 277. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

sklep 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije ugotavljata, da 
je predlog za izdajo zakona o ustanavlja- 
nju dleovnih organizacij, ki jih ustanav- 
ljajo delovni ljudje in civilno pravne ose- 
be, potreben glede na določbo 350. člena 
zakona o združenem delu in predvidene 

spremembe in dopolnitve tega člena, po 
katerem naj bi pogoje in način ustanav- 
ljanja takih delovnih organizacij določal 
republiški zakon. Zato zbora sprejemata 
predlog za izdajo zakona o ustanavljanju 
delovnih organizacij, ki jih ustanavljajo 
delovni ljudje in civilno pravne osebe. 

2. Osnutek zakona o ustanavljanju de- 
lovnih organizacij, ki jih ustanavljajo de- 
lovni ljudje in civilno pravne osebe, naj- 
pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije in ga Skupščini SR Slovenije predlo- 
ži v obravnavo. 

3. Pri pripravi osnutka zakona naj Izvrš- 
ni svet prouči in ustrezno upošteva pred- 
loge, pripombe in stališča delovnih teles 
Skupščine in zborov, skupin delegatov in 
delegatov ha seji zborov, pri čemer naj 
upošteva zlasti: 

- posebnosti, ki jih narekuje ustanav- 
ljanje teh organizacij, zlasti glede orga- 
nov upravljanja, samoupravnih splošnih 
aktov in evidence družbenih sredstev, 
kar /se mora biti prilagojeno delovanju 
manjših organizacij združenega dela; 

- da je potrebno pri sistemski zakono- 
daji, ki ureja problematiko povezovanja 
osebnega dela in sredstev v družbeni re- 
produkciji, doseči ustrezne motivacijske 
elemente za vlagatelje, posebej še z mož- 
nostjo revalorizacije vloženih sredstev. 
Poleg tega pa je potrebno doseči spre- 
membe v zvezni zakonodaji, ki bodo 
omogočile poenostavljeno evidenco 
družbenih sredstev; 

- proučiti je potrebno tudi davčno po- 
litiko v tej smeri, da bo spodbujala usta- 
navljanje teh delovnih organizacij. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 18. 3. 1987 

- Kaj je bilo z mlečnimi izdelki 

po Černobilu? 

Skupina delegatov Ljublja- 
na-Bežigrad, ki delegira dele- 
gate v Zboru združenega dela 
Skupščine SRS, gospodarsko 
področje, 1. okoliš je na svoji 
seji dne 12/2-1987 sklenila po- 
staviti naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Po nesreči v jedrski elek- 
trarni Černobil so bili sprejeti 
razni ukrepi. Na podlagi stro- 
kovnih ocen sc Izvršni svet 
Skupščine SRS in upravni or- 
gani predlagali predelavo ne- 
katerih proizvodov v trajnejše 
proizvode /mleko v mlečni 
prah in sir./ 

V zvezi s problematiko, ki 
se je pojavila v Zahodni Evro- 
pi glede mleka v prahu, nas 
zanima, koliko je bilo predela- 
nega, ali je bilo mleko v prahu 
uporabljeno tudi pri izdelavi 
drugih prehrambenih izdelkov 
in ali se še vedno izvaja nad- 
zor nad dozo radioaktivnosti v 
prehrambenih izdelkih, predv- 
sem mlečnih, ki prihajajo na 
trg- 

Na vprašanje je Izvršni svet 
skupščine posredoval nasled- 
nji pisni odgovor: 

Zdravstvena in veterinarska 

služba sta takoj po černobilski 
nesreči organizirali sistemat- 
ski nadzor nad radioaktivno 
kontaminacijo živil rastlinske- 
ga in živalskega izvora. Poseb- 
na pozornost je bila namenje- 
na mleku. Prvi rezultati so po- 
kazali, da je bilo mleko konta- 
minirano z jodon 131. Mleko, 
ki je vsebovalo več kot 200 Bq/ 
kg J-131, je bilo po odločitvi 
koordinacijske komisije za 
spremljanje radiološke situaci- 
je predelano v mleko v prahu 
in sire. Ti izdelki so bili zadrža- 
ni 3 mesece v sladiščih in po- 
novno pregledani. Analize teh 
izdelkov so pokazale, da joda 
131, zaradi kratke razpolovne 
dobe, praktično ni bilo več. 
Kontaminacija s cezijem (Cs- 
137 in Cs-134) pa je bila znatno 
izpod maksimalno dovoljenih 
toleranc, ki so predpisane v dr- 
žavah EGS in smo jih uporab- 
ljali tudi pri nas. 

Te norme so za Cs 137 in Cs 
134 v mleku in otroški hrani 
maksimalno 37=Bg/kg. 

V mleku v prahu je bilo v SR 
Sloveniji izmerjenega skupne- 
ga cezija julija 1986 največ 490 
Bq/kg, kasneje so bile vredno- 

sti bistveno nižje. 
Pri teh rezultatih je treba po- 

jasniti, da se mleko v prahu pri 
uporabi razredči v razmerju 
1 : 7, tako da je bilo v mleku, 
narejenem iz mlečnega prahu, 
največ 70 Bq/kg. Tudi siri so 
bili kontaminirani znatno iz- 
pod navedene tolerance. 

Tako ugodno stanje higien- 
ske kakovosti mleka in drugih 
živil živalskega izvora je zlasti 
posledica takojšnjih ukrepov, 
ki jih je sprejemala koordina- 
cijska komisija po jedrski ne- 
sreči, predvsem prepoved pa- 
še in prepoved napajanja živali 
iz kontaminiranih kapnic. 

V SR Sloveniji smo po nesre- 
či v Černobilu uporabljali bi- 
stveno strožje norme, kot jih je 
sprejela EGS ter je bilo v pr- 
vem mesecu in pol po jedrski 
nesreči proizvedenih 400 ton 
mleka v prahu. Od tega je šlo 
180 ton higiensko najbolj ka- 
kovostnega polmastnega mle- 
ka v prahu v promet za prehra- 

no ljudi, 220 ton posnetega 
mleka v prahu, ki je bilo nekoli- 
ko bolj kontaminirano, vendar 
še vedno v okviru dovoljenih 
norm EGS, pa v predelavo za 
živalsko krmo. 

Ocena povprečne doze za 
prebivalca SR Slovenije v letu 
1986, zaradi onesnaženja oko- 
lja z radioaktivnimi snovmi po 
nesreči v Černobilu, znaša pri- 
bližno 0,7 mSv, kar je tretjina 
doze, ki jo prejme prebivalec 
SR Slovenije v enem letu zara- 
di naravne radioaktivnosti v 
normalnih pogojih. 

V SR Sloveniji že od 60-ih let 
dalje vsako leto spremljamo in 
izvajamo program nadzora in 
meritev kontaminacije okolja z 
radioaktivnimi snovmi, ki 
vključuje tudi meritve radioak- 
tivnosti živil. Po jedrski nesreči 
v Černobilu je bil ta nadzor 
ojačan in sedaj opravljamo še 
več meritev radioaktivnosti ži- 
vil kot v preteklih letih. 

- Dovolilnice za mednarodni cestni 
promet 
Skupina delegatov občina 

Krško, gospodarsko področje 
Posavje za delegiranje dele- 
gatov v Zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije po- 
stavlja v zvezi s problematiko 
z dovolilnicami za mednarod- 

ni cestni tovorni promet na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Mednarodni cestni tovorni 
promet je ena od dejavnosti, 
pri kateri cca 50-60% deviz- 
nega prihodka predstavlja 
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netto devizni priliv. 
Znano je, da se mednarodni 

cestni tovorni promet opravlja 
po zakonu o mednarodnem 
cestnem prometu po pravilu z 
dovolilnicami, katere so Se do 
leta 1986 delile na mejnih pre- 
hodih. V letu 1987 dovolilnice 
prejemajo cestni prevozniki 
po določenem ključu v gospo- 
darski zbornici Jugoslavije, 
kateri pa ni zaživel. Ta ključ 
onemogoča danes prevozni- 
ka, da zadovolji stranke V širi- 
ni in globini prometnega asor- 
timana. 

SPRAŠUJEMO: 
1. Zakaj SFRJ ne preskrbi 

jugoslovanskim cestnim pre- 
voznikom tolikšnega šievila 
dovolilnic za mednarodni 
cestni promet, ki bi zagotovilo 
prevoz jugoslovanskega bla- 
ga v izvozu? 

2. Zakaj centralizirajo deli- 
tve dovolilnic, katere onemo- 
gočajo fleksibilnost pri zado- 
voljevanju potreb po prevozih 
v različne smeri Evrope in 
ostalega sveta? 

3. Zakaj SFRJ ne vkljUči v 
razdeljevanje in nadzor upo- 
rabe dovolilnic organe držav- 
ne uprave (kot npr. obmejno 
milico), če ni mogoče zagoto- 
viti razumnega načina pb sa- 
moupravni poti? 

4. Kdaj se bodo vrnile dovo- 
lilnice na mejne prehodč? 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije daje naslednji pisni 
odgovor: 

1. Mednarodni cestni bla- 
govni transport se izvaja na os- 
novi mednarodnih cestnih do- 
voljenj, ki si jih medsebojno 
izmenjujejo posamezne države 
na osnovi vsakoletnih Bilate- 
ralnih sporazumov. Z medse- 
bojnimi bilateralnimi sporazu- 
mi o izmenjavi dovolilnic drža- 

•ve sporazumno urejujejo na 
osnovi svojih interesov in pro- 
metne politike vrsto in dbseg 
cestnega prometa. Pri dogo- 
varjanju o letnih količinkh in 
vrstah dovolilnic si naša drža- 
va prizadeva za čim večjd uve- 
ljavitev interesov in potreb na- 
šega mednarodnega transpor- 
ta. Uspeh uveljavljanja haših 
potreb in interesov je v Veliki 
meri odvisen od interesov in 
potreb drugih držav s katerimi 
izmenjujemo dovolilnice. 

V Jugoslaviji smo zadnji leta 
soočeni s pomanjkanjem do- 
volilnic za transporte preko 
posameznih držav. Vzrokov za 
pomanjkanje dovolilnic je več. 
Med poglavitnimi je gotovo 

dejstvo, da Jugoslavija pove- 
čuje blagovno menjavo z za- 
hodnimi državami, kar objek- 
tivno povečuje potrebe po 
mednarodnih transportih. 
Vendar pa nam analize kažejo, 
da je poleg objektivnih razlo- 
gov za pomanjkanje dovolilnic 
tudi precej subjektivnih, ki so 
se kazali zlasti na področju po- 
rabe dovolilnic s strani cestnih 
prevoznikov in ustrezne kon- 
trole o namenski uporabi. 

V okviru Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije smo 
problematiko pomanjkanja do- 
volilnic in nemožnosti oprav- 
ljanja prevozov v tujino tekoče 
spremljali in v okviru naših pri- 
stojnosti reševali najbolj pere- 
če probleme. Vzporedno pa je 
Republiški komite za promet 
in zveze s strokovnimi predlogi 
sodeloval s Splošnim združe- 
njem prometa in zvez pri pri- 
pravi predlogov kriterijev in 
meril za delitev dovolilnic. 

2. Na podlagi analitskih ugo- 
tovitev o sistemu delitve dovo- 
lilnic v preteklosti, so medna- 
rodni cestni prevozniki v okvi- 
ru Splošnega združenja pro- 
meta Jugoslavije, kateremu je 
distribucijo dovolilnic poveril 
Zvezni komite za promet in 
zveze, dogovorili za kriterije in 
načine novega sistema distri- 
bucije in kontrole porabe do- 
volilnic. Pri oblikovanju rešitev 
so sodelovali tudi slovenski 
mednarodni prevozniki. Uve- 
ljavljeni so bili naslednji krite- 
riji za distribucijo dovolilnic, ki 
naj bi zagotovili racionalnejšo 
porabo in strožjo družbeno 
kontrolo: nosilnost voznega 
parka namenjenega za medna- 
rodni transport, devizna reali- 
zacija v predhodnem letu in 
poraba dovolilnic v predhod- 
nem dvomesečnem obdobju, 
potem ko so bile vrnjene po- 
rabljene dovolilnice. Do dovo- 
lilnic so sedaj upravičene le 
OZD, ki so registrirane za med- 
narodni cestni transport. Upra- 
vičeni uporabniki lahko dovo- 
lilnice dobijo le v strokovni 
službi Splošnega združenja 
prometa Jugoslavije v Beogra- 
du, ker je strokovna služba 
prevzela tudi izvajanje fizične 
distribucije dovolilnic. 

3. Zvezni komite za promet 
in zveze je torej distribucijo 
dovolilnic na osnovi določil za- 
kona o mednarodnem cest- 
nem prevozu prenesel v Sploš- 
no združenje prometa Jugo- 
slavije. To združenje je do leta 
1987 s posebnim sporazumom 

distribucijo poverilo PS Inter- 
transport, ki je distribucijo za- 
gotovilo na meji. V letošnjem 
letu pa distribucijo vrši stro- 
kovna služba združenja v Beo- 
gradu 

Slovenski prevozniki so za- 
radi ponovnega pomanjkanja 
dovolilnic že v začetku tega le- 
ta opozorili pristojne organe 
na določene nedoslednosti in 
pomanjkljivosti centralizirane- 
ga sistema distribucije, ki pov- 
zroča dodatne stroške in za- 
stoje v transportu blaga. Zato 
je Zvezni komite za promet in 
zveze na zadnji seji sprejel 
sklep, da se ta problematika 
reši. Trenutno registrirani 

mednarodni cestni prevozniki 
nimajo težav zaradi pomanjka- 
nja dovolilnic. K povečanju 
skupnih zmogljivosti za prevoz 
blaga v mednarodnem tran- 
sportu je prispevalo tudi Želez- 
niško gospodarstvo Ljubljana, 
ki je dalo na razpolago večje 
zmogljivosti oprtnih vlakov. 

Seveda pa centralizirana di- 
stribucija ostaja še naprej od- 
prt problem in sta tako Repu- 
bliški komite za promet in zve- 
ze kakor tudi Splošno združe- 
nje prometa in zvez Slovenije 
pri pristojnih zveznih organih 
že predlagala, da se delitev do- 
volilnic prenese na meje, kar je 
ob ustrezni kontroli, vsekakor 
bolj racionalno in operativno. 

ZBOR OBČIN - 18. 3. 1987 

- Kaj je bilo storjenega za zaščito 

in varnost naših državljanov in njihove 
lastnine na ozemlju Italije? 

Skupina delegatov občine 
Radovljica za Zbor občin re- 
publiške skupščine je na seji, 
dne 12/2-1987, obravnavala 
pobudo DPZ občine Radovlji- 
ca in postavlja naslednje de- 
legatsko vprašanje: »Kaj je 
bilo do sedaj storjenega za 
zaščito in varnost naših dr- 
žavljanov in njihove lastnine 
na ozemlju Italije? Kateri 
ukrepi so ali bodo storjeni s 
strani pristojnih republiških in 
zveznih organov, da se takšni 
izpadi ne bi ponavljali.« 

Obrazložitev: 
Predsedstvo 00 ZZB NOV 

Radovljica je na razširjeni seji 
23/12-1986 obravnavalo tudi 
mnenje članov ZB iz vseh kra- 
jevnih organizacij o zadnjih 
dogodkih . v sosednji Italiji. 
Izrazili so globoko zaskrblje- 
nost in ogorčenje zaradi po- 
navljajočih sovražnih izpadov 
profašističnih elementov proti 
posameznim državljanom 
SFRJ. Posebno vznemirjajo 
člane ZB NOV in vse občane 
nenehna izzivanja in celo 
ogrožanja življenj in lastnine 
naših državljanov na ozemlju 
sosednje Italije. To se stopnju- 
je, ne glede na ponižajoče izja- 
ve uradnih predstavnikov de- 
želnih oblasti po znanem inci- 
dentu zaradi krivolova v našem 
morju, ki smo ga tudi obžalo- 
vali v cilju ohranjanja dobrih 
odnosov. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov iz občine 
Radovljica za Zbor občin 

Skupščine SR Slovenije je iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije posredoval naslednji pisni 
odgovor: Po znanem incidentu 
v Tržaškem zalivu je sicer na- 
rasla nestrpnost v določenih 
krogih na obmejnem območju 
Italije do naših državljanov, 
(primeri so trošenje letakov, 
pisanje gesel tudi na avtomo- 
bile z jugoslovansko registra- 
cijo). 

Ta dejanja pa niso takšnega 
obsega, da bi bilo italijanskim 
oblastem mogoče očitati, da 
niso ustrezno ukrepale za zaš- 
čito varnosti in premoženja na- 
ših državljanov v Italiji. Tako ni 
bilo osnove za intervencijo po 
diplomatski poti pri italijanskih 
oblasteh. 

V vseh primerih, ko je našim 
državljanom v tujini ogrožena 
njihova telesna integriteta ali 
protipravno povzročena škoda 
od tujih fizičnih ali pravnih 
oseb, morajo svoje pravice 
uveljavljati pred pristojnimi 
oblastmi tuje države, ki so jim 
to zaščito dolžne nuditi po do- 
ločbah mednarodnega prava. 

Kolikor je prišlo do posa- 
meznih primerov, da so naši 
državljani utrpeli škodo v Itali- 
ji, morajo svoje zahtevke uve- 
ljavljati pred pristojnimi itali- 
janskimi organi. Naša konzu- 
larna predstavnišva v Italiji, (za 
obmejno območje v Italiji je 
Generalni konzulat SFR Jugo- 
slavije v Trstu), pa jim bodo v 
skladu s svojimi pravicami in 
dolžnostmi nudila vso potreb- 
no pomoč in zaščito. 

6 poročevalec 



POBUDE DELEGATOV - POBUDE DELEGATOV - 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

MNENJE 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI SKUPINE 
DELEGATOV IZ OBČINE LJUBLJANA 
BEŽIGRAD ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO UREDBE O IZDATKIH ZA 
SLUŽBENA POTOVANJA IN SELITVE V 
TUJINO, KI SE ZVEZNIM UPRAVNIM 
ORGANOM IN ZVEZNIM 
ORGANIZACIJAM PRIZNAJO KOT 
MATERIALNI STROŠKI 

Skupina delegatov iz občine Ljubljana Bežigrad za Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije je dala naslednjo 
pobudo: 

Na 10. seji zpora združenega dela Skupščine občine Ljub- 
ljana Bežigrad dne 3/2-1987 je konferenca delegacij Energo- 
invest dala predlog za spremembo Uredbe o izdatkih za služ- 
bena potovanja in selitve v tujino, ki se zveznim upravnim 
organom in zveznim organizacijam priznajo kot materialni 
stroški. 

Koordinacijski odbor uporabnikov in izvajalcev občinske 
zdravstvene skupnosti Ljubljana Bežigrad pa je zboru združe- 
nega dela predlagal, da republiški skupščini predloži delegat- 
sko pobudo za spremembo Zakona o ugotavljanju celotnega 
prihodka in dohodka ter ugotavljanju in razporejanju pri- 
hodka. 

Zbor združenega dela je predlog in pobudo podprl, s tem, 
da ju delegati skupine delegatov gospodarskega področja 
posredujejo ZZD Skupščine SRS: 

1. Zvezni izvršni svet je sprejel Uredbo o izdatkih za služ- 
bena potovanja in selitve v tujino, ki se zveznim upravnim 
organom in zveznim oganizacijam priznajo kot materialni 
stroški. 

Na podlagi določil Zakona o deviznem poslovanju in na 
osnovi navodil službe družbenega knjigovodstva z dne 8/5- 
1986 morajo organizacije združenega dela upoštevati določila 
Uredbe od 1/1-1986 naprej. 

Kljub dvema bistvenima pomanjkljivostima, ki ju Uredba 
vsebuje, nam ni znano, da bi kdo predlagal spremembo teh 
določil. Zato zboru združenega dela predlagamo, da naši 
pripombi prouči, če meni, da so smiselne, naj 
- posreduje predlog naprej po delegatski poti ali 
- predlog naslovi naravnost na Zvezni izvršni svet, ki je 
Uredbo sprejel. 

V čem je pomanjkljivost Uredbe: 
1. Člen 5 Uredbe pravi, da v primeru službenega potovanja v 

tujino delavec dobi polno dnevnico ob pogoju, da je v tujini 
prebil več kot 12 ur in da je predložil račun za prenočišče (pri 
čemer pa se stroški prenočišča ne poravnajo). Tako določilo 
ni zdržno, saj na primer: 

- dnevnica za Libijo znaša 98 US$, prenočevanje v Tripoliju 
pa 125 US$. 

- dnevnica za Italijo znaša 100.000 LIT, stroški hotela v 
Milanu pa 150.000 LIT. 

V obeh primerih bi delavec moral prispevati še svoj denar za 
prenočišče, kaj šele, da bi mu del dnevnice ostal za plačilo 
kosila. 

2. Člena 5..in 7. sta v protislovju 
- člen 5 pravi, da pripada cela dnevnica, če je delavec 

predložil račun za prenočišče 
- člen 7 pa pravi, da delavcu, ki je v tujini prebil nad 12 ur, 

pripada cela dnevnica in to ne pogojuje s predložitvijo računa 
za prenočišče. 

Predlagamo, da se ta neusklajenost odpravi. 
Skupina je bila s predlogom seznanjena na seji dne 12/2- 

1987. 
Skupina delegatov Skupščine občine Bežigrad je na Zboru 

združenega dela dala predlog za spremembo Uredbe o izdat- 
kih za službena potovanja in selitve v tujino, ki se zveznim 
upravpim organom in zveznim organizacijam priznajo kot 
materialni stroški, ker veljavna uredba problematiko določa- 
nja dnevnic ne ureja na ustrezen način v primerih, ko se 
pojavljajo tudi stroški nočitve v tujini. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira predlog sku- 
pine delegatov, da se ustrezno reši vprašanje določanja stro- 
škov za službena potovanja v tujino. Ker problematika določa- 
nja višine dnevnic za službena potovanja v tujino v letu 1986 
ni bila ustrezno rešena, je Zvezni izvršni svet v mesecu 
novembru lanskega leta pripravil predlog nove uredbe o 
izdatkih za službena potovanja in selitve v tujino, ki odpravlja 
pomanjkljivosti veljavne uredbe predvsem glede načina obra- 
čuna dnevnic in stroškov prenočitve. Predlog nove uredbe je 
obravnaval Izvršni svet Skupščine SR Slovenije dne 25. 12. 
1986. Glede na to, da navedeni predlog uredbe bistveno bolje 
ureja problematiko službenih potovanj kot veljavna uredba je 
predlog z nekaterimi manjšimi pripombami podprl ter predla- 
gal Zveznemu izvršnemu svetu, da ga čimprej sprejme. 
Uredba še ni sprejeta. 

Po informacijah, s katerimi razpolagamo, nova uredba še ni 
sprejeta zato, ker na predlog uredbe, ki je bil v decembru 1986 
poslan v mnenje vsem republikam in avtonomnima pokraji- 
nama nista dali mnenje SR Hrvaška in SR Bosna in Hercego- 
vina. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo še nadalje priza- 
deval, da se problematika določanja višine stroškov za služ- 
bena potovanja v tujino čimprej ustrezno reši in bo v tem 
smislu ponovno interveniral na Zvezni izvršni svet. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE DO 
POBUDE SKUPINE DELEGATOV ZA 
GOSPODARSKO PODROČJE 41 
OKOLIŠ, MARIBOR TABOR ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 

OZD iz območja Skupščine Maribor-Tabor so se po uvedbi 
odloka o sprejemanju prijav o sklenjenih pogodbah o uvozu 
blaga do 31 /12-1986 in plačevanju blaga, uvoženega v letu 
1986, v letu 1987 ter odredbe o načinu usklajevanja prijav o 
sklenjenih pogodbah o zunanjetrgovinskem prometu, vlože- 
nih do 31/12-1986, s predpisi o izvozu in uvozu, ki se uporab- 
ljajo v letu 1987 (oboje Ur. list SFRJ, št. 65/86 znašle v situaciji, 
da praktično ne morejo več uvažati reprodukcijskega materi- 
ala za potrebe svoje tudi izvozno usmerjene proizvodnje. 

Določila navedenih aktov namreč zahtevajo, da se od druž- 
benopriznanih reprodukcijskih potreb za leto 1987 odšteje 
tudi uvoz blaga, izvršen v letu 1986, ki pa v letu uvoza ni bil 
plačan. Neizvršitev plačila pa ni bila problem uvoznika, saj je 
bil ta uvoz pokrit z družbenopriznanimi reprodukcijskimi 
potrebami v letu 1986, temveč Narodne banke Jugoslavije, ki 
iz določenih razlogov ni omogočila poslovni banki izvšitve 
plačila. 

Menimo, da je potrebno v republiški in zvezni skupščini 
postaviti delegatsko vprašanje v zvezi z izvajanjem zakona o 
deviznem poslovanju, saj so nekatere njegove že sicer težko 
sprejemljive odredbe še bistveno bolj izmaličene z nekaterimi 
podzakonskimi akti, med njimi oba citirana, verjetno pa bodo 
še bolj z navodilom o izračunavanju družbenopriznanih 
reprodukcijskih potreb v letu 1987, ki je v pripravi. Pri tem je 
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potrebno izpostaviti področja, ki v odloku niso ustrezno re-. 
šena: 

- maloobmejni promet, sejemski posli, kompenzacijski 
posli, 

- začetek koriščenja drližbenopriznane reprodukcijske po- 
trebe, 

- korekture družbenopHznane reprodukcijske potrebe, 
- avansiranje po 120. členu ZDP, 
- koriščenje blagovnih kreditov, 
- izvozni programi, 
- prenos saldov iz leta 1986. 
Menimo, da bi morali v teh primerih upoštevati izjave pri- 

stojnih in odgovornih oseb, po katerih bo s podzakonskimi 
akti zagotovljena ustrezna prioriteta izvoznikov pri uvozu in 
plačevanju reprodukcijskega materiala. 

Sedanja praksa pa je ravno nasprotna, s takšnimi in podob- 
nimi navodili se v bistvu 6ži že tako ozek manevrski prostor 
uvoznikov reprodukcijskega materiala in to predvsem tistih, 
katerih uvoz presega izvoz. 

Prav tako je nesprejemljiva praksa, da se zaradi administra- 
tivnih prepovedi (Narodna banka Jugoslavije) pri izvrševanju 
plačil v tujino v okviru priznanih družbenopriznanih reproduk- 
cijskih potreb, te pravice še dodatno zmanjšuje. Nedvomno 
mora SFRJ preko svojih Organov zagotoviti nemoteno plače- 
vanje uvoza reprodukcijskega blaga v okviru družbenopriz- 
nane reprodukcijske potrebe, ne pa da problem zaradi nepra- 
vočasnega plačila prevrže na izvoznike z zmanjševanjem nji- 
hovih uvoznih pravic. Ta problem ima že drugo dimenzijo in 
sicer, da OZD stalni dobavitelji uvoznega repromateriala, 
nočejo več dobavljati reprodukcijskega materiala brez vna- 
prejšnjega plačila, ali pa v ceno vračunajo obresti za čakalni 
rok na prejem plačila, ki v nekaterih naših primerih znaša tudi 
že leto dni. 

Vse to onemogoča proizvodnjo za izvoz, postavlja v slabo 
luč našo poslovnost, podražuje uvoz, do katerega se komaj 
priborimo, hkrati pa zmanjšuje naše izvozne možnosti in s 
tem seveda postavlja pod vprašaj naše izvozne plane. 
PREDLOG: 

Predlagamo, naj bi se v odloku o sprejemanju prijav o 
sklenjenih pogodbah o uvozu blaga do 31/12-1986 in plačeva- 
nju blaga, uvoženega v letu 1986, v letu 1987 določilo iz točke 
2 ustrezno spremenilo, tako da OZD naj ne bi uvoz blaga iz 
leta 1986 bremenil družbenopriznanih reprodukcijskih potreb 
OZD v letu 1987 ter ustrezho popravi odredba o načinu uskla- 
jevanje prijav o sklenjenih pogodbah o zunanjetrgovinskem 
prometu, vloženih do 31/1 ^-1986, s predpisi o izvozu in uvozu, 
ki se uporabljajo v letu 1Š87. 

Delegati iz občine MaHbor-Tabor so do dne 17.2. 1987 
posredovali zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije 
pobudo za spremembo odloka o sprejemanju prijav o sklenje- 
nih pogodbah o uvozu blaga do 31. 12. 1986 in plačevanju 
blaga, uvoženega v letu 1Š86, v letu 1987 ter odredbe o načinu 

•- usklajevanja prijav o sklehjenih pogodbah o zunanjetrgovin- 
skem projektu, vloženih db 31. 12. 1986, s predpisi o izvozu in 
uvozu, ki se uporabljajo v letu 1987 (oboje Ur. list SFRJ, št. 65/ 
86) v tem smislu, da uvoz realiziran, vendar neplačan v tujino, 
v letu 1986 ne bremeni potreb v letu 1987. 

Določila navedenih aktdv, ki zahtevajo ponovno bremenitev 
družbeno priznanih reprbdukcijskih potreb v letu 1987 za 
realiziran vendar neplačkn uvoz v letu 1986, so postavila 
številne organizacije združenega dela v zelo težaven položaj, 
saj so se na ta način izredno zmanjšale njihove pravice do 
uvoza reprodukcijskega materiala v letu 1987, kar ogroža 
njihovo tekočo reprodukćijo in proizvodnjo za izvoz. 

Prav tako delegati menijo, da je potrebno ustrezno rešiti 
uvoz v okviru maloobmejnega prometa, sejemskih poslov, 
kompenzacijskih poslov, žačetka koriščenja družbeno prizna- 
nih reprodukcijskih potšrb, korekture družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb, avansiranja po 120. členu zakona o 
deviznem poslovanju, koriščenja blagovnih kreditev, izvoznih 
programov, prenosa salddv iz leta 1986 ter zagotoviti ustrezno 
prioriteto izvoznikom pri uvozu in plačevanju reprodukcij- 
skega materiala. 

Poleg tega smatrajo, da je potrebno v republiški in zvezni 
t skupščini postaviti delegatsko vprašanje v zvezi z izvajanjem 

zakona o deviznem poštovanju, saj so nekatere njegove 
določbe izmaličene s podzakonskimi akti. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira pobudo dele- 
gatov, da se ustrezno in čimprej reši vprašanje bremenitve 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb v letu 1987 ter vsa 
ostala s tem povezna odprta vprašanja kot tudi, da se zagotovi 
ustrezna prioriteta izvoznikom pri uvozu in plačevanju repro- 
dukcijskega materiala na kar je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije opozarjal že ob sprejemanju letošnje resolucije in 
sprememb zakona o deviznem poslovanju. Ob resoluciji je bil 
sprejet tudi poseben sklep, da se bo večina odprtih vprašanj 
rešila v podzakonskih aktih, ki naj bi bili sprejeti do konca 
meseca januarja. Vsa ta vprašanja v letošnjem letu niso bila 
pravočasno rešena, kar je povzročalo veliko težav še posebej 
na področju koriščenja in korekcij družbeno priznanih repro- 
dukcijskih potreb, prenos saldov iz leta 1986, avansiranje po 
120. členu zakona o deviznem poslovanju in koriščenja bla- 
govnih kreditov. Na navedeno problematiko je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije lekoče opozarjal Zvezni izvršni svet 
in zvezne upravne organe ter posredoval konkretne pobude in 
predloge za njihovo razreševanje. 

Tako je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na pobudo in 
opozorila številnih organizacij združenega dela dne 
10.2. 1987 obravnaval nastalo problematiko, predvsem 
dvojno bremenitev družbeno priznanih reprodukcjskih 
potreb, in posredoval ustrezen predlog zveznemu izvršnemu 
svetu. Ta problem je že ustrezno rešen. 

Ob tem obveščamo, da Zvezni izvršni svet samostojno spre- 
jema odlok o načinu izračunavanja, povečanja, zmanjšanja 
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb. Odlok, ki je uredil 
izpostavljena vprašanja, (razen koriščenja blagovnih kredi- 
tov), je bil objavljen v Uradnem listu SFRJ, št. 9/87 z dne 
19. 2. 1987. 

Glede številnih problemov, ki se pojavljajo pri izvajanju 
zakona o deviznem poslovanju, smo poskušali iskati rešitve 
predvsem v spreminjanju podzakonskih aktov in izvedbenih 
predpisov. Pri tem se zavedamo, da je edina naša razvojna 
rešitev povečan izvoz in konvertibilni devizni priliv, čemur 
mora voditi celoten devizni sistem. Če tega ne bomo dosegli s 
podzakonskimi akti, bomo morali v tem smislu tudi korigirati 
devizno zakonodajo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije k pobudi skupine delegatov 
za gospodarsko področje 4. okoliš, 
Ljubljana Šiška za Zbor združenega 
dela Skuščine SR Slovenije v zvezi s 
financiranjem izobraževanja. 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 4. okoliš, 
Ljubljana Šiška daje ob obravnavi poročita o preobrazbi 
vzgoje in izobraževanja naslednjo pobudo: 

»Iz sklada skupne porabe gredo sredstva za več namenov, 
med drugim tudi za izobraževanje ob delu. V praksi ugotav- 
ljamo, da se v OZD uporabljajo sredstva sklada v glavnem za 
druge namene ter imajo ti nameni prednost pred izobraževa- 
njem, torej za ta namen ostajajo le minimalna sredstva. 

Predlagamo, da naj se financiranje izobraževanja uredi na 
ustreznejši način.« 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 4. okoliš Ljub- 
ljana Šiška je dne 16.2.1987 dela ob obravnavi poročila o 
preobrazbi vzgoje in izobraževanja Zboru združenega dela 
naslednjo pobudo: 

»Iz sklada skupne porabe gredo sredstva za več namenov, 
med drugim tudi za izobraževanje ob delu. V praksi ugotav- 
ljamo, da se v OZD uporabljajo sredstva sklada v glavnem za 
druge namene, ter imajo ti namenmi prednost pred izobraže- 
vanjem, torej za ta namen ostajajo le minimalna sredstva. 
Predlagamo, da naj se financiranje izobraževanja uredi na 
ustreznejši način.« 

V zvezi z navedeno pobudo dajemo naslednje stališče: 
Izobraževanje ob delu predstavlja pomembno sistemsko 

obliko uvajanja novih znanj v prakso. Gre za tri področja 
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izobraževanja ob delu: funkcionalno usposabljanje za obvla- 
dovanje novih tehnoloških in organizacijskih rešitev, izpopol- 
njevanje in specializacije, ter izobraževanje za pridobitev izo- 
brazbe. 

Usposabljanje in izpopolnjevanje se skladno z zakonom o 
celotnem prihodku in dohodku (Ur. I. SFRJ, št. 73/86) lahko 
financira iz materialnih stroškov organizacije združenega 
dela. Izobraževanje za pridobitev izobrazbe pa se financira 
delno iz sredstev v okviru Posebne izobraževalne skupnosti - 
amortizacija, delno pa iz sredstev za materialne stroške in iz 
sredstev za skupno porabo delavcev. Sredstva za neposredni 
prispevek udeležencev izobraževanja ob delu - šolnina, pa se 
v skladu z navedenim zakonom lahko planira le v skladu 
skupne porabe oz. financira iz čistega dohodka. Tu gre za 
neposredno menjavo med organizacijami uporabnikov in izo- 
braževalno organizacijo. Samoupravna pravica in odgovor- 
nost delavcev je, da odločajo o dohodku in delitvi čistega 
dohodka, zato na to področje ni možno posegati. 

Financiranje usposabljanja in izpopolnjevanja je bilo 
enotno urejeno za vso državo in so z vidika sistemskega 
financiranja podane možnosti za uresničevanje potreb po tem 
izobraževanju. Problem financiranja izobraževanja ob delu za 
pridobitev izobrazbe je bil izpostavljen že ob sprejemanju 
zakona o celotnem prihodku in dohodku (Beograd, 26. 
decembra 1986), zato ne vidimo možnosti, da bi pobude, do 
katerih so bila v času usklajevanja sprejeta negativna stališča, 
obnovili. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE NA 
DELEGATSKO POBUDO ZA 
SPREMEMBO ODREDBE O 
REVALORIZACIJI OSNOVNIH 
SREDSTEV DELOVNIH LJUDI, KI S 
SAMOSTOJNIM OSEBNIM DELOM IN Z 
LASTNIMI DELOVNIMI SREDSTVI 
OPRAVLJAJO KMETIJSKO, 
GOSPODARSKO ALI POKLICNO 
DEJAVNOST 

Delegati 2. okoliša s področja obrti in podobnih dejavnosti 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije so dati 
naslednjo pobudo: 

Na kraju preteklega leta smo tukaj na tej skupščini glasovali 
za resolucijo in z njo sprejeli planske obveze za letošnje leto. 
Premalo koledarskih dni je minilo, da bi lahko karkoli ocenje- 
vali, Vendar pa mi, slovenski obrtniki že danes vemo, da 
obveze, ki nam jo nalaga resolucija ne bomo mogli izpolniti. V 
mislih imam 5% povečanje družbenega proizvoda v naši 
panogi. Mi bomo našo obvezo izpolnili, seveda le, če bi ne bili 
v veljavi razni odloki in predpisi, ki pa jih pristojne službe 
lahko spremenijo še prd dodelavo novega davčnega zakona. 

Tovarišice, tovariši delegati v uradnem listu SRS, 428-4/86 
je objavljena odredba o revalorizaciji osnovnih sredstev 
delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in z lastnimi 
delovnimi sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodarsko ali 
poklicno dejavnost. V zadnjem odstavku 1. člena te odredbe 
je določeno, da se vrednosti gradbenih objektov in opreme, 
pridobljenih v letu 1985, ne revalorizirajo. 

Takšna opredelitev časovne razmejitve je glede na obsto- 
ječe gospodarske razmere v popolnem nasprotju z družbe- 
nimi prizadevanji o vzpostavljanju realnih ekonomskih raz- 
merij, ki se nanašajo na realno opredelitev amortizacijske 
osnove in amortizacijske stopnje. Amortizacija bi namreč naj 
bila po svoji ekonomski funkciji vir za zagotavljanje eno- 
stavne reprodukcije. Omenjeni odlok pa učinkuje prav v 
nasprotni smeri. Poglejmo kako? Obrtniki praviloma investi- 
rajo v začetku poslovnega leta, po zaključni davčni napovedi. 

Če predpostavimo nakup osnovnega sredstva v januarju 
1985 v vrednosti 10 mio dinarjev, se je ob predpostavki 80% 
inflacije v letu 1985 in 100% inflacije v letu 1986 njegova 
nominalna nabavna vrednost povečala na 36 mio dinarjev ob 

koncu 1986 leta. Če inflacijo interpoliramo na sredino leta 
1986 je tako ocenjena nominalna nabavna vrednost 27 mio 
dinarjev, ki bi bila najbolj sprejemljiva realna osnova za izra- 
čun amortizacijskega zneska. V tem primeru bi znašal ob 
predpostavki 15% amortizacijske stopnje znesek amortizacije 
4,05 mio dinarjev, v smislu veljavnih predpisov (citiranega 
odloka) pa sme obrtnik obračunati v tem primeru samo 1,5 
mio dinarjev. Razlika v višini 2,55 mio dinarjev mu predstavlja 
povečanje dohodka, nenazadne pal je ta »nepriznana amorti- 
zacija« tudi predmet obdavčitve i? gospodarske dejavnosti 
kot tudi obdavčitve skupnega dohodka občanov. 

V ilustracijo naj še povemo, dp so naše amortizacijske 
stopnje med najnižjimi v Evropi in da niso redki primeri, ko 
proizvajalec deklarira krajšo življenjsko dobo, kot je priznana 
amortizacijska doba. Da o tehnološkem in ekonomskem 
zastaranju opreme sploh ne govorimo. 

Kako bomo torej šli v korak z vedno hitrejšim tehnološkim 
razvojem ob 2% do največ 16% letni amortizacijski stopnji in 
podcenjeni amortizacijski osnovi. 

Namesto, da bi razmišljali o uvajanju nelinearnega (degre- 
sivnega časovnega amortiziranja (r\pr. 1 leto 40%, 2 leto 30%, 
itd.) zavestno omejujemo razvoj pod raven enostavne repro- 
dukcije. Davčne olajšave za vlaganje so torej samo del kom- 
penziranja tistega, kar bi v normalpem poslovanju pomenilo 
priznavanje realnih ekonomskih zakonitosti. 

Slovenski obrtniki predlagamo, da Izvršni svet prouči naše 
utemeljene predloge in pripombe, ter v najkrajšem času ome- 
njeno odredbo ustrezno spremeni. S tem bi se v obrti pove- 
čala materialna moč, lahko bi se širjia ter posodobila, lahko bi 
zaposlili več delavcev in bi lahko v končni fazi tudi več 
prispevala za skupne potrebe. 

Upamo, da bomo z republiškimi organi našli takšne rešitve, 
ki bodo v korist vsem - saj gre korfčno za enake interese. 

Skupina delegatov za obrtno področje 2. okoliša Ljubljana 
Šiška za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je dala 
pobudo za spremembo odredbe o revalorizaciji osnovnih 
sredstev delovnih ljudi, ki s samostpjnim osebnim delom in z 
lastnimi delovnimi sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodarsko 
ali poklicno dejavnost (Uradni list SRS, št. 8/86). Delegati 
navajajo, da določba, po kateri se pe revalorizirajo gradbeni 
objekti in oprema, pridobljeni v l^tu, za katero se opravlja 
revalorizacija, ni ustrezna. Menijo, da je takšna rešitev glede 
na obstoječe gospodarske razmere v popolnem nasprotju z 
družbenimi prizadevanji o vzpostavljanju realnih ekonomskih 
razmerij, saj rezultati revalorizaciji vplivajo na osnovo za 
obračun amortizacije teh osnovnih sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bo glede 
na nov zakon o celotnem prihodkg in dohodku (Uradni list 
SFRJ, št. 72/86), ki med drugim ureja tudi sistem revalorizacije 
osnovnih sredstev za uporabnike družbenih sredstev in glede 
na nov zakon o amortizaciji družbenih sredstev (Uradni list 
SFRJ, št. 72/86) potrebno ustreznq spremeniti tudi odlok o 
načinu vrednotenja in stopanjah amortizacije osnovnih sred- 
stev delovnih ljudi, ki s samostojnim osebnim delom in z 
lastnimi delovnimi sredstvi opravljajo kmetijsko, gospodarsko 
ali poklicno dejavnost (Uradni list SRS, št. 8/83 in 42/83). Na 
tako spremenjenem odloku pa bo temeljila odredba o revalo- 
rizaciji osnovnih sredstev nosilcev samostojnega osebnega 
dela. Izvršni svet SR Slovenije bo pb pripravi sprememb in 
dopolnitev obeh navedenih podzakonskih aktov poleg osta- 
lega proučil in ustrezno upošteval tudi dano pobudo skupine 
delegatov. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 
DELEGATSKI POBUDI ZA 
SPREMEMBO OBRAČUNSKEGA 
SISTEMA ZA SAMOSTOJNE OBRTNIKE 

Delegati 5. okoliša s področja obrti in podobnih dejavnosti 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije predlagamo, 
da se obračunskisistem za samostojne obrtnike nujno spre- 
meni, tako da bo zagotavljal vsaj »osebni dohodek«, ki še 
zagotavlja »materialno in socilano varnost delavca« (sedaj 
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66.000 din)» iz dohodka obratovalnic pred drugimi obremeni- 
tvami - splošne in skupne porabe. 
Obrazložitev: 

Po sedanjem sistemu v SR Sloveniji več kot polovica samo- 
stojnih obrtnikov ne dosega »najnižjega zneska, ki zagotavlja 
materialno in socialno varnost delavcev«. 

Prispevki poberejo vse, tako, da je ostanek čistega 
dohodka, s tem pa tudi davčna osnova minimalen. 

Tako torej za davek od obrtne dejavnosti in osebni dohodek 
obrtnika ne ostane skoraj nič. 

Delegati 5. okoliša Maribor—Rotovž, delegirani s področja 
obrtnih in podobnih dejavnosti Zbora Združenega dela 
SKupščine SR Slovenije, so predložili delegatsko pobudo za 
spremembo obračunskega sistema za samostojne obrtnike 
tako, da bo zagotavljal osebni dohodek, ki še zagotavlja 
»materialno varnost delavca«. V obrazložitvi navajajo, da po 
veljavnem sistemu več kot polovica samostojnih obrtnikov ne 
dosega najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in soci- 
alno varnost delavcev, ker so visoke dajatve iz naslova pri- 
spevkov, zato je tudi ostanek čistega dohodka minimalen. Za 
davek iz dejavnosti in osebni dohodek obrtnika ne ostane 
skoraj nič. 

Izvršni svet Skuščine SR Slovenije ugotavlja, da bo že v letu 
1987 potrebno pristopiti k pripravi sprememb in dopolnitev 
zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti. 
Citirani zakon bo potrebno uskladiti z zveznim zakonom o 
celotnem prihodku in dohodku (Uradni list SFRJ, št. 72/86) ter 
dogovorom socialističnih republik in socialističnih avtonom- 
nih pokrajin o skupnih osnovah financiranja splošnih družbe- 
nih potreb in skupnih potreb. Z omenjeno spremembo in 
dopolnitvijo zakona bo potrebno med drugim na novo opre- 
deliti tudi vire in osnove za obračunavanje in plačevanje 
prispevkov tako za delavce v združenem delu kot za samo- 
stojne obrtnike. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo 
pobudo delegatov proučil in ustrezno upošteval ob pripravi 
sprememb in dopolnitev citiranega zakona. 

POBUDA ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE 
VARNOSTI NEZAKONSKIH OTROK IN OTROK 
RAZVEZANIH STARŠEV, Z UREDITVIJO 
PREŽIVNINSKEGA SISTEMA 

Delegati okoliške skupine delegatov s socialno-zdravstve- 
nega področja 7. okoliš, za Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije, občine Maribor-Rotovž smo na seji dne 15/12- 
1986 obravnavali pobudo za zagotavljanje socialne varnosti 
nezakonskih otrok in otrok razvezanih staršev, z ureditvijo 
preživninskega sistema, ki je bila oblikovana na sejah zborov 
SO Slovenska Bistrica, katere delegati s socialno-zdravstve- 
nega področja so skupaj z delegati iz ostalih občin povezani v 
7. okoliš. 

Delegati iz celotnega okoliša smo navedeno pobudo pod- 
prli in jo dajemo zboru združenega dela Skupščine SRS v 
nadaljnji postopek. 

Pobudi prilagamo strokovno obrazložitev Centra za soci- 
alno delo občine Slovenska Bistrica (smiselno enako pobudo 
je Center poslal že lansko leto Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in Repu- 
bliškemu komiteju za zdravstvo in socialno varstvo, pa nanjo 
ni bilo nobenega odziva oz. odgovora). 

CENTER ZA SOCIALNO DELO 
SLOV. BISTRICA 

Struktura prejemnikov socialnovarstvenih pomoči kaže, da 
so za skupino upokojencev, ki nastopa kot najhuje ogrožena 
populacija, družine samohranilk oz. samohranilcev tista sku- 
pina prebivalstva, ki v sedanjih razmerah vedno hitreje izgub- 
lja svojo socialno varnost. 

Ocenjujemo, da je sistemska vpeljava letne valorizacije pre- 
živnin, pomenila bistveni kvalitativni premik na tem področju, 
na žalost pa ga nestabilnost razmer in visoka inflacija iz 
meseca v mesec rušijo. Če pogledamo družbena prizadevanja 
za zagotavljanje socialne varnosti prebivalstva oz. njegove 

življenjske ravni, vidimo, da smo samo v tem letu socialnovar- 
stvene pomoči dvigali ali usklajevali celo trikrat, medtem ko je 
ostala preživninska obveznost roditelja odmerjena samo 
enkrat. Problem pa nastaja samo zaradi zaostajanja medlet- 
nih valorizacij, ampak je osnova v višini odmerjene oz. dogo- 
vorjene višine preživnine. Za samo določitev preživnine v 
družbi nimamo izdelanih nikakršnih kriterijev, ki bi bili v 
pomoč, tako sodišču, kot CSD in ne nazadnje strankam 
samim. Znana enotna pravila za določitev preživnine bi lahko 
preprečila vrsto včasih že ponižujočih konfliktov, ki nastajajo 
med partnerjem še dodatno ob določanju ali dogovorjanju o 
višini preživnine. 

Ob uresničevanju Samoupravnega sporazuma o uresniče- 
vanju socialnovarstvenih pravic, smo se pogosto srečevali s 
problemom neurejenih preživnin, še pogostje pa s preživni- 
nami, ki so glede na sedanje razmere in potrebe otrok povsem 
nerealne. Povprečna preživnina v naši občini v letu 1985 je 
4.597 din. Tako so družine, v katerih je drugi del dohodka 
preživnina, praviloma v populaciji socialno ogroženih. Težko 
materialno situacijo v kateri se take družine znajdejo, rešujejo 
z vsemi vrstami socialnovarstvenih pomoči, največ pa s sub- 
vencijami stanarin in denarnimi pomočmi otrokom. Pogosto 
marsikatera družina sploh ne bi potrebovala družbenih 
pomoči, če bi bila preživninska obveznost drugega roditelja, 
ki je pogosto še v boljšem materialnem položaju, realno 
odmerjena, glede na. njegove možnosti in potrebe otrok, kot 
navaja zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

Tako se lahko upravičeno vprašamo, ali posredno ne 
dajemo družbenih pomoči ravno tistim, ki imajo znatne olaj- 
šave že zaradi togosti preživninskega sistema in svojega 
neodgovornega odnosa do lastnih otrok. 

Primer: I. 
Starša z dvema šoloobveznima otrokoma, sta razvezana 

dve leti. V letu 1984 je mati prejela 74.544,50, din preživnine 
ali 3.106 din za enega otroka. OD matere je bil 19.153 din 
mesečno. ■ 

Dogovorjena raven socialne varnosti družine je 13.048 din. 
Dohodek na družinskega člana znaša za leto 1984 8.455 din 

ali 64,8 dogovorjene ravni socialne varnosti. 
Dodeljene pomoči: 
delna nadomestitev stanarine 2.790 din 
denarna pomoč otrokom 2.553 X 2 = 5.106, din 
Nov dohodek družine = 11.087-din/dr. č. ali 85% dogovor, 

ravni socialne varnosti. 
Tako prejema družina 7.896 din družbenih pomoči ali 3.948 

din na otroka, z zvišanjem stanarin in denarnih pomoči otro- 
kom se znesek družbenih pomoči zviša na 10.816 din ali 5.408 
din na otroka. 

Oče prispeva od 1. 3. 1985 (po redni valorizaciji) 4.721 din 
preživnine. 

Menimo, da bi bilo med prizadevanja za celovito zaščito 
socialne varnosti ogroženih kategorij prebivalstva, nujno, kot 
predhodno obveznost pred družbenimi pomočmi, tako urediti 
preživninske obveznosti staršev, da so v vsakem trenutku 
starši prvi, ki morajo svojim otrokom, ne samo zagotoviti 
socialni minimum, temveč jim nuditi tudi toliko boljše življenj- 
ske razmere, kot jim jih njihove možnosti dopuščajo. 

Glede na navedeno, posredujemo v vsestransko proučitev 
naslednje pobude, ki bi lahko pripomogle k sistemski ureditvi 
določanja preživnin in njihovega rednega zviševanja. 

1. Določitev minimalne preživnine 
a) Možnost vidimo v 20. čl. Samoupravnega sporazuma o 

uresničevanju socialnovarstvenih pomoči. Za 24 urno celo- 
dnevno oskrbo je dogovorjen prispevek 60% stvarnega 
dohodka na družinskega člana. Določena je tudi zgornja 
meja, katero je po našem mnenju nepotrebno postavljati, saj 
bi se lahko tu navezali na 79. čl. zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, ki navaja kot kriterij za določitev preživ- 
nine tudi možnost vsakega roditelja. 

Ista družina, oče prispeva v letu 1985 4.721.-din preživnine 
za enega otroka. 

Osebni dohodek očeta v zadnjem tromesečju 1985 je 
51.089-:3 = 17.029.-din/dr.č. 

60% = 10.218.-din na otroka, kar bi predstavljalo minimalno 
preživnino, ki bi jo morala otroka prejemati v letu 1985. 

Če tako odmerjeno preživnino zmanjšamo za deflator 1,5, 
upoštevamo v dohodku družine, ko uveljavlja družbene 
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pomoči, pridemo do naslednjih podatkov: 
Osebni dohodek matere 19.153-din 

preživnine 10.218- : 1,5 = 6.812- x2 = 13.623-din 
Dohodek na družinskega člana = 10.926-din ali 83,7% dog. 

ravni socialne varnosti. 
Družbene pomoči: 
delno nadomestitev stanarine 2.459,-din 

denarna pomoč otrokom 193,-din se ne dodeli po 15. čl. 
Nov dohodek družine 11.745,-din ali 90% dog. ravni soci- 

alne varnosti. 
b)Menimo tudi, da bi morali imeti Centri za socialno delo pri 

samem določanju višihe preživnine na sodiščih pomemb- 
nejšo vlogo. Ob tem, da imajo pregled nad materialnimi in 
drugimi možnostmi vsakega izmed zakoncev in potrebami 
otrok, imajo tudi pregled nad splošno družbeno situacijo na 
področju družbenodenarnih pomoči in ostalih bonitet, ki jih 
pogosto zakonci po razvezi uveljavljajo. Istočasno bi lahko 
centri kot nevtralne stranke v postopku bolje ščitile interese 
otrok, saj se pogosto zgodi, da se roditelj, kateremu so otroci 
dodeljeni v vzgojo in oskrbo, ob sami razvezi niti ne zave 
pomembnosti določitve ustrezne višine preživnine. Sledijo 
želji, da bi bilo čim prej vse končano, nasedajo raznim grož- 
njam in izsiljevanjem, so v posebnem psihičnem in čustvenem 
stanju, v katerem se jim zdi višina preživnine zadnji problem. 

Z zagotovitvijo ustreznega vpliva CSD pri samem določanju 
višine preživnine in z izdelavo kriterijev za določitev mini- 
malne preživnine, bi se izognili tudi raznim načrtno in pogo- 
sto zgolj formalno nizko dogovorjenim preživninam, ki so 
potem podlaga za uveljavljanje raznih subvencij in pomoči s 
strani družbe (nižji prispevki v VVO, višje denarne pomoči 
otrokom . . .). 

2. Valorizacija preživnin 
Problem, ki bi ga bilo potrebno ponovno proučiti in prilago- 

diti novim družbenim razmeram, je tudi valorizacija preživnin. 
Izhajajoč iz družbeno uveljavljenega načina obračunavanja in 
izplačevanja prispevkov državljanov v % od osebnega 
dohodka (samoprispevki, prispevki za SlS-e, razne družbene 
dajatve, ..), menimo, da bi lahko problem valorizacije preživ- 
nine kompleksno rešili s plačevanjem preživnine v % od 
osebnega dohodka zavezanca. 

Znesek določene ali dogovorjene preživnine se preračuna v 
% od osebnega dohodka zavezanca. OZD ali drugi izplačeva- 
lec dohodka zavezanca, preživnino redno mesečno odvaja 
upravičencu, glede na višino osebnega ali drugega dohodka, 
ki ga prejme zavezanec. 
Primer: III. 

Ista družina kot v prvem primeru, preživnina odmerjena v 
višini 60% od stvarnega dohodka na družinskega člana (pri- 
mer II). 

Povprečni OD zavezanca v zadnjih treh mesecih = 51.089,- 
din 
preživnina = 10.218,-din za otroka 

Preživnina za enega otroka predstavlja 20% osebnega 
dohodka zavezanca. 

Višina preživnine glede na OD zavezanca: 
junij 1985 - od 49.939,-din - 20% = 9.988,--din 
julij - 50.792,--din - 20% = 10.158,--din povprečje 10.235,-- 
avgust- 52.79,-din - 20% = 10.558, din 

V takem načinu valorizacije preživnine vidimo več znatnih 
prednosti, predvsem pa: 

1. Upravičenec prejema preživnino, ki se dejansko zvišuje 
glede na možnosti zavezanca in to v trenutku, ko se le-temu 
materialni položaj izboljša. Pri sedanji inflaciji in vsakomeseč- 
nem naraščanju življenjskih stroškov je to toliko pomemb- 
nejše, ker se poskuša tudi življenjska raven prebivalstva 
izboljševati z dviganjem osebnih dohodkov. 

2. V kolikor se življenjske razmere zavezanca spremenijo 
(bolezen, bolniški stalež, zaposlen v OZD, kjer pridejo na 
zajamčeni OD . . .), se sorazmerno glede na zmanjšanje OD 
zmanjša tudi preživnina. S tem je zaščitena tudi socialna 
varnost zavezanca. 

3. Centri za socialno delo bi bili znatno razbremenjeni 
izključno administrativnega dela, ki ga valorizacija preživnin 
pomeni. Odpadli bi visoki materialni stroški, ki nastajajo z 
izdajo novih odločb in vračanjem le-teh strankam. 

4. Razbremenjena bi bila tudi sodišča, saj bi znatno upadlo 
število vlog upravičencev za zvišanje preživnine. Odpadli bi 

tudi postopki za izvršbe preživnin. 
Menimo, da bi lahko s takim pristopom in celovito ureditvijo 

preživninskih obveznosti staršev, zagotovili otrokom vsaj 
minimalne preživnine' glede na možnosti staršev, če jih ne 
moremo glede na potrebe otrok. 

Pri dodeljevanju družbenih popioči, pa bi bila izredno 
pomembna zavest, da posredno ne podpiramo tistih, ki 
pozabljajo na potrebe svoiih otrok, 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 
POBUDI SKUPINE DELEGATOV O 
ZAGOTAVLJANJU SOCIALNE 
VARNOSTI OTROK IN ODRASLIH OSEB 
Z UREDITVIJO PREŽIVNINSKEGA 
VARSTVA 

Proučili smo pobudo skupine delegatov za socialno - 
zdravstveno področje 7. okoliša Maribor Rotovž glede zago- 
tavljanja socialne varnosti otrok in odraslih oseb z ureditvijo 
sistema preživninskega varstva/ O odprtih vprašanjih, ki so 
navedena v pobudi dajemo naslednji odgovor: 

1. Določanje višine preživnine 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 79. členu 

določa, da višino prispevka za preživljanje otrok določi 
sodišče v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in 
otrokovimi potrebami. Menimo, da je takšna zakonska uredi- 
tev še vedno ustrezna. Pri določanju višine preživnine pa 
sodišča lahko upoštevajo podatke p porastu življenjskih stro- 
koškov, ki jih zbira zavod SR Slovenije za statistiko in objavlja 
v svoji informativni publikaciji. 

2. Usklajevanje že določenih preživnin 
Visoka inflacija izničuje učinke, ki smo jih želeli doseči z 

letno valorizacijo preživnin. Menimo, da 132. člen zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmprijih omogoča večkratno 
letno valorizacijo preživnin, saj dolpča le načelo, da se vsako 
leto opravi uskladitev že določeriih preživnin na podlagi 
uradno ugotovljenega podatka o povečanju življenjskih stro- 
škov in osebnih dohodkov. Skupposti socialnega skrbstva 
Slovenije bomo predlagali, da prouči tehnične in finančne 
možnosti, da bi občinske skupnosti socialnega skrbstva po 
uradni dolžnosti dvakrat letno valorizirale preživnine. 

To bo sicer pomenilo, da bodo porastli stroški postopka, saj 
v Sloveniji prejema 35.000 otrok in odraslih oseb preživnino, 
ob dvakratni valorizaciji preživnin pa bodo morale občinske 
skupnosti socialnega skrbstva izdati 70.000 odločb, poraslo 
pa bo tudi število pritožb zavezancev za preživnino. 

3. Poenostavitev postopkov pri določanju preživnin 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo bo 

letos pripravil analizo izvajanja zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih. V analizi bodo obdelana tudi odprta 
vprašanja, ki zadevajo področja preživnin in v kolikor se bo v 
toku razprave pokazala potreba po spremembi zakona, bomo 
v letu 1988 pripravili osnutek sprememb in dopolnitev zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

MNENJE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE O 
POBUDI DELEGATOV ZA 
ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE 
VARNOSTI NEZAKONSKIH OTROK IN 
OTROK RAZVEZANIH STARŠEV, Z 
UREDITVIJO PREŽIVNINSKEGA 
SISTEMA 

Proučili smo pobudo delegatov za zagotavljanje socialne 
varnosti nezakonskih otrok in otrak razvezanih staršev, z 
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ureditvijo preživninskega sistema in vam o tem posredujemo 
naslednje mnenje: 

Strinjamo se z ugotovitvijo skupine delegatov, da sedanja 
ureditev preživninskega varstva ni najboljša. Dinamično giba- 
nje življenjskih stroškov in visoka inflacija silijo v drugačno, 
boljšo ureditev tega vprašanja. Potrebno je poiskati enostav- 
nejše, cenejše in učinkovitejše rešitve in sistemsko bolje ure- 
diti celotno preživninsko varstvo, pri čemer pa menimo, da ne 
morejo biti obravnavani nezakonski otroci in otroci razveza- 
nih staršev, kot posebna kategorija. Posledično pa bi bil 
izboljšan materialni položaj tudi teh otrok. 

Po naših dosedanjih izkušnjah oziroma poznavanju proble- 
matike preko pritožbenih postopkov, bi bilo potrebno 
določbe zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. 
I. SRS, št. 15/76) spremeniti oziroma dopolniti, ker je izvajanje 
teh neenotno. 

V 123. členu citiranega zakona je povsem jasno določeno, 
da so starši dolžni preživljati svoje otroke. Določba 129. člena 
načelno dobro nakazuje kako določiti višino preživnine (po 
potrebi upravičenca ter možnostih zavezanca), vendar pa je 
premalo dorečena, da bi pod enakimi pogoji zagotovila enake 
pravice in obveznosti. Tako je določitev višine preživnine v 
preveliki meri prepuščena subjektivnemu gledanju posamez- 
nih sodnikov oziroma delavcev centrov za socialno delo na 
potrebe upravičenca, kot tudi na zmožnosti zavezanca. V 
praksi zato prihaja pri tem do različnih ugotovitev in rešitev, 
kar ugotavlja tudi skupina delegatov, ki je dala pobudo. 

Pri pripravah za morebitno spremembo zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih bi kazalo razmisliti tudi, ali je res 
potrebno, da se preživnina določa v sodnem postopku, valori- 
zacija pa v upravnem postopku. Če bi v zakonu določili 
objektivnejša merila za določitev preživnine, bi se sodnim in 
upravnim postopkom lahko izognili. V tem primeru bi zadoš- 
čalo, če bi na podlagi ustreznih podatkov ugotovil preživnin- 
sko obveznost center za socialno delo. Njegova ugotovitev bi 
morala biti neposredno izvršljiva. Pravno varnost zavezancev 
pa bi zagotovili z možnostjo tožbe za sodno ugotovitev preživ- 
nine. Takih primerov bi bilo po izkušnjah le okrog 2 odstotka, 
kar bi pomenilo bistveno razbremenitev sodišč in organov 
socialnega skrbstva. 

Preživninsko obveznost bi lahko izrekli v procentu od oseb- 
nega dohodka zavezanca, s čimer bi zagotovili avtomatično, 
sprotno valorizacijo preživnin in rešili vse sedanje tovrstne 
probleme. 

Rešitve o določanju višine preživnine, ki jih predlaga Center 
za socialno delo Slovenska Bistrica, bi bilo potrebno temelji- 
teje proučiti. Po našem mnenju temeljijo na gledanju preživ- 
ninskega varstva iz preozkega zornega kota. 

Zlasti so mnenja, da preživninsko varstvo v nobenem pri- 
meru ni možno povezovati z družbeno denarnimi pomočmi in 
tudi rešitve tega ni možno opirati na samoupravni sporazum o 
uresničevanju socialnovarstvenih pravic, saj ta opredeljuje le 
minimalno socialno varnost ogroženim občanom. Predlog 
omenjenega centra, da bi pri določitvi minimalne preživnine 
upoštevali kot osnovo dohodek na družinskega člana ni spre- 
jemljiv, ker je preživninski zavezanec le roditelj otroka, ki je 
upravičen do preživnine, ne pa tudi drugi člani njegove dru- 
žine. 

Za ustreznejšo ureditev celotnega preživninskega varstva je 

po našem mnenju potrebna sprememba zakona. Tudi, če bi še 
naprej zadržali sedanji sistem določanja preživnin, bi morali 
spremeniti določbe 132. člena in ustrezneje urediti valoriza- 
cijo, tako da bi usklajevanje preživnin s povišanjem življenj- 
skih stroškov potekalo tekoče, večkrat med letom, ne da bi 
bilo potrebno izdajati (ob vsaki spremembi) odločbe. 

Sedanji način usklajevanja preživnin zaradi visoke inflacije 
ne zagotavlja ohranitev realne vrednosti določenih preživnin, 
čemur je bil 132. člen zakona namenjen. Zato je v zadnjih 
dveh letih močan pritisk upravičencev do preživnine za več- 
kratno medletno valorizacijo (kar je sicer uresničeno pri vseh 
družbeno denarnih pomočeh). Za ustreznejšo ureditev valori- 
zacije preživnin so bile dane tudi delegatske pobude na sejah 
skupščine Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije, kar je 
razumljivo glede na to, da preživnina zagotavlja upravičen- 

cem osnovne življenjske pogoje. 
V Sloveniji je okoli 35.000 preživnin, ki jih je potrebno vsako 

leto z odločbami usklajevati s povišanjem življenjskih stro- 
škov. Število narašča, kar je pogojeno med drugim tudi z vse 
večjim številom razvez zakonskih zvez. V zadnjih petih letih se 
je število določenih preživnin povečalo od 26.000 na 35.000. 

Občinske skupnosti socialnega skrbstva, spričo tolikšnega 
števila preživnin, ne zmorejo izdati valorizacijskih odločb več- 
krat na leto. Ob tem tudi niso zanemarljivi problemi z vroča- 
njem odločb in visokimi stroški. Ocenjujemo namreč, da zna- 
šajo stroški za izvedbo ene valorizacije več kot 45,000.000 din, 
od tega znašajo samo poštni stroški 13,000.000 din. 

Predvidevamo, da spremembe zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih ni možno takoj uresničiti. Zato so naša 
prizadevanja usmerjena v iskanju možnosti in načina za 
začasno boljšo ureditev tega vprašanja, s spremembo dose- 
danje prakse. Prizadevamo si izpeljati dvokratno medletno 
valorizacijo preživnin, kar naj bi predvidoma uresničili že v 
letu 1987. To bi opravili z enim postopkom oziroma eno 
odločbo. Izrek odločbe bi imel dva dela. V prvem delu bi bila 
izrečena novougotovljena višina preživnine od 1. marca dalje, 
na podlagi sklepa o procentu povišanja preživnin, ki bi teme- 
ljil na uradno ugotovljenih podatkih o povečanju življenjskih 
stroškov v minulem letu (kot je bila dosedanja praksa), v 
drugem delu pa bi izrekli novo višino peživnine od 1. septem- 
bra delje in jo s tem vsaj delno prilagodili s tekočim medlet- 
nim gibanjem. Pri naslednji valorizaciji, ki bi jo opravili s 1. 
marcem naslednjega leta, bi na podlagi uradno ugotovljenih 
podatkov o povečanju življenjskih stroškov v minulem letu 
ugotovili celoten odstotek za povišanje preživnin, vendar bi 
preživnine povišali le za razliko med celotnim odstotkom in 
odstotkom, ki bi ga uporabili za povišanje preživnin od sep- 
tembra preteklega leta. 

Po zbranih mnenjih pristojnih organov, bi bila večkratna 
medletna valorizacija preživnin, ob nespremenjenem 132. 
členu zakona možna, vprašljivo pa je, kateri podatek o giba- 
nju življenjskih storškov bi lahko uporabili za izrek preživnine 
od 1. septembra dalje. 

Upamo, da bomo s skupnim dogovorom le našli ustrezno 
možnost za začasno rešitev nakazane vrzeli. S spremembo 
zakona, pa bi bilo to vprašanje dokončno rešeno. 

Pobudo skupine delegatov ocenjujemo kot konstruktivno in 
bi jo bilo potrebno smiselno upoštevati v postopku za spre- 
membo zakona. 

MNENJE 
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k pobudi skupine delegatov 
za Zbor združenega dela Maribor-Rotovž s socialno zdravstvenega področja - 7. 
okoliš za zagotavljanje socialne varnosti nezakonskih otrok in otrok razvezanih 
staršev z ureditvijo preživninskega sistema 

Zakonodajno pravne kofnisije Skupšči- 
ne SR Slovenije k pobudi skupine dele- 
gatov za Zbor združenega dela občine 
Maribor - Rotovž s socialno zdravstvene- 
ga področja - 7. okoliš za zagotavljanje 
socialne varnosti nezakonskih otrok in 
otrok razvezanih staršev z ureditvijo pre- 
živninskega sistema. 

Komisija je na svoji seji dne 4. 3. 1987 
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obravnavala zgoraj navedeno pobudo. V 
pobudi skupina delegatov predlaga spre- 
membe pri določanju višine preživnine, 
usklajevanju že določenih preživnin in 
pri poenostavitvi postopkov pri določa- 
nju preživnin za nezakonske otroke in 
otroke razvezanih staršev. 

Komisija je uvodoma ugotovila, da bi 
realizacija predlaganih sprememb zahte- 

vala spremembo zakona o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih. Potrebo po takš- 
nih spremembah bo pokazala podrobnej- 
ša analiza izvajanja zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, ki se pri- 
pravlja in v okviru katere naj bi se po 
mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in komisije obravnavali tudi 
omenjeni predlogi skupine delegatov. Ob 
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tem je komisija opozorila, da bi nekateri v 
pobudi nakazani predlogi določanja ozi- 
roma valorizacije preživnin, določene v 
odstotku od dohodka, utegnili pripeljati 
tudif do nasprotnih učinkov od tistih, ki se 
jih želi doseči. Določitev preživnine v do- 
ločenem odstotku od dohodka (ali druge 
osnove) lahko namreč v nekaterih prime- 
rih, ko zavezanec ni redno zaposlen ozi- 

roma sploh ni zaposlen in v drugih pri- 
merih pripelje do tega, da bi bila preživni- 
na nižja, kot sicer, ob upoštevanju sedaj 
veljavnega sistema. Komisija se je zato 
zavzela, da se v omenjeni analizi posebej 
skrbno prouči vse možne posledice pred- 
laganih sprememb. Komisija se je ob tem 
posebej zavzela, da se ob analizi prouči 
možnost uvajanja sprotne valorizacije 

preživnin tudi s pomočjo računalniškeoa 
sistema glede na veliko število teh zadev. 
Seveda pa bi morale tudi spremembe pri 
določanju in valorizaciji preživnin izhaja- 
ti iz namena preživnine, da ne bi določa- 
nje v odstotkih od osebnih dohodkov ali 
od drugih osnov tega namena povsem 
spremenilo. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K POBUDI 
SKUPINE DELEGATOV SKUPŠČINE 
MESTA MARIBOR ZA ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA 
SPREMEMBO ZAKONA O GRADITVI 
OBJEKTOV 

Skupina delegatov Skupščine mesta Maribor za Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije daje pobudo, da Skupščina SR Slove- 
nije prične postopek za spremembo oziroma dopolnitev 
zakona o graditvi objektov (Ur. litst SRS št. 34/84) v tem 
to«.« Ća Se Zakon d°P°lni z OBVEZNO ZUNANJO KON- TROLO tehnične dokumentacije pri pooblaščenih institucijah 

objekte VrStB ob'ektov ali vsaj za večie in zahtevnejše 
Obrazložitev: 

i fco?xJjK^f*0n0m 0 9raditvi investicijskih objektov (Ur i. bhHJ st. 20/67), je bila v zvezi z izdelavo tehnične dokumen- 
tacije uvedena institucija »notranja kontrola tehnične doku- 
mentacije« s strani organizacije, katera jo je izdelala. Do 
takrat je bila tehnična dokumentacija podvržena posebni 

ska komisija)011''' organizaci'e' ki'° ie 'Zdelala (revizij- 

knn?rS^a?jl Poka2ala. da se po uvedbi »interne kontrole« tako v SR Sloveniji, kot v SFRJ Jugoslaviji, poveču- 
jejo napake pri gradnji objektov, da je dokumentacija nepo- 
polna in pomanjkljiva in da je tudi v tem iskati izroke gospo- 
darskih težav pri nas. Po vsem svetu je izdelana tehnična 
dokumentacija pred izdajo gradbenega dovoljenja podreje- 
nega posebni kontroli izven organizacije, ki jo je izdelala 
Tako poznamo v ZR Nemčiji tako imenovane »Prunženieur- 
je«, v Franciji posebne organizacije (Veritas, Sekuritas) v 
sosednji SR Hrvaški pa je tudi s čl. 35 do 37 tamkajšnjega 
»Zakona o izgradnji objekta« SI. I. SRH št. 52/1981 taka 
kontrola predpisana za družbene objekte. Isto velja tudi za SR 
Srbijo, SR Makedonijo in SR Črno goro. 

Vztrajanju pri notranji kontroli na dosedanji način s strani 
projektivnih organizacij češ, da bi se z eksterno kontrolo 
krnilo svobodno arhitektonskega ustvarjanja ni mogoče pritr- 
diti, ker gre predvsem za zagotovitev stabilnosti in varnosti 
objektov v naši republiki katera je povprečno v celoti na 
seizmično problematičnem terenu, gre za zagotovitev ekono- 
mične gradnje in slednjič za krajinsko vskladitev objektov pri 
tem pa za popraviti, kar se to zadevno še sploh popraviti da. 

, t0 Pa je tudi ustavna in samoupravna pravica vsakeaa ■ občana v naši domovini, predvsem sedaj ko zateguje svoi pas 
in se mu znižuje standard tudi na račun problematičnih pro- 
jektov in objektov, katerih ni" bilo možno dati v eksploatacijo 
vsled projektantskih napak ali pa je njih sanacija in nedognani 
načrti zahtevala ogromna družbena in dodatna sredstva. 

Svet za gredbeništvo pri ZIS Jugoslavije je v I. 1983 vsled 
opisane situacije ugotovil potrebo po kontoroli projektov 
izven organizacije, ki je dokumentacijo izdelala. Isto stališče 
pa je tudi izraženo v zaključkih Simpozija o sanaciji objektov 
kateri se je vršil v mesecu septembru 1983 v Mariboru in'kier 
je po temeljiti analizi škod na posameznih objektih širom 
Jugoslavije, zavzel tako stališče. 

Predlaga se, da bi zunanjo kontrolo opravljale za to registri- 

rane organizacije in v tej osebe z visoko strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri z najmanj 5 letnimi cjelovnimi izkušnjami, kot 
je to tudi zahtevano z že citiranim hrvaškim zakonom o 
graditvi objektov. 

Skupina delegatov Skupščine mesta Maribor za Zbor občin 
bkupščine SR Slovenije je dala pobudo, da Skupščina SR 
Slovenije prične postopek za spremembo zakona o graditvi 
objektov (Uradni list SRS, št. 34/84) v tem smislu, da se zakon 
dopolni z obvezno zunanjo kontrolo tehnične dokumentacije 
pn pooblaščenih institucijah in to za vse vrste objektov ali vsai 
za večje in zahtevnejše objekte. V obrazložitvi navajajo, da se 
je po uvedbi »interne kontrole« v SR Sloveniji in v SFR 
Jugoslaviji pokazal°, da se povečujejo napake pri graditvi 
objektov, da je dokumentacija nepopolna in pomanjkljiva in 
da je tudi v tem iskati vzroke gospodarskih težav pri nas. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje k pobudi deleaa- 
tov sledeče stališče: 

Obstoječa zakonska ureditev (Zakon o graditvi objektov, 
Uradni list SRS, št. 34/84) izhaja iz npčela, da mora investitor 
zagotoviti strokovno vodstvo pri kontroli nad izdelavo teh- 
nične dokumentacije ter iz načela, dp mora projektivna orqa- 
nizacija poskrbeti za kontrolo brezhibnosti tehničnih rešitev 
računske pravilnosti in popolnosti tehnične dokumentacije in 
kontrolo, ali je celotna dokumentacij? v skladu z zahtevami ki 
jih določa zakon. 

Republiški zakon torej ne predvideva več »notranje« kon- 
trole tehnične dokumentacije, zahteva le, da je kontrola 
opravljena. Od projektivne organizacije je torej odvisno ali bo 
sama opravila to kontrolo, ali pa jp bo poverila drugi za 
kontro o usposobljeni organizaciji. Pri tem zakon določa da 
kontrolo lahko opravljajo delavci v projektivni organizaciji, ki 
izdeluje tehnično dokumentacijo in imajo visokošolsko izo- 
brazbo ustrezne stroke oziroma smeri z najmanj tremi leti 
delovnih izkušenj in opravljenim strpkovnim izpisom. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je takšna 
zakonska ureditev ustrezna, saj zavezuje tako investitorja ki 
naroča izdelavo tehnične dokumentacije, da zagotovi stro- 
kovno vodstvo pri kontroli nad izdelavo te dokumentacije 
kakor tudi projektivno organizacijp. Investitor (družbena 
pravna oseba) je namreč odgovoren, da bo naročil tehnično 
dokumentacijo, ki bo ustrezala vsem pogojem, določenim v 
30. členu zakona o graditvi objektov, saj je kot uporabnik 
družbenih sredstev odgovoren za njihovo smotrno uporabo. 
Delavci v organizaciji združenega delp pri uresničevanju inve- 
sticijskih vlaganj med drugim odločajo o tehnični, tehnološki 
ekonomski in organizacijski podlagi proizvodnje ali druaeaa 
družbenega dela z uporabo znanstvepih dosežkov in strokov- 
nih izkušenj. Po drugi strani pa je tudi projektivna organiza- 
cija (katere predmet poslovanja je izdelava ustrezne tehnične 
dokumentacije) zavezana, da poskrbi za kontrolo te doku- 
mentacije ob tem pa je ona odgovorna za pravilnost in 
smotrnost rešitev, zlasti pa tudi za zagotovitev ustrezne var- 
nosti in stabilnosti projektiranih objektov, naprav oziroma 
opreme. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob tem meni da 
splošna in neargumentirana trditev, da se po uvedbi interne 
kontrole tehnične dokumentacije povečujejo napake pri gra- 

?n H=°^ek i°V' ♦*'? dokumentacija nepopolna in pomanjkljiva 
1 u x bl'°1

zat° treba predpisati obvezno zunanjo kontrolo tehnične dokumentacije, ne predstavlja zadostnega arqu- 
menta za spremembo zakona. 

Takšna rešitev, da bi zakon v vsakem primeru terjal obvezno 
zunanjo kontrolo, bi namreč po mnenju Izvršnega sveta 
bkupščine SR Slovenije sama po sebi ne prispevala k kvalitet- 
nejši izdelavi tehnične dokumentacije in k smotrnejši uporabi 
družbenih sredstev. Pomenila bi dodatno uvajanje določenih 
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postopkov in opravil, zanikala bi primarno odgovornost tako 
investitorja (ki tehnično dokumentacijo naroči in mora zago- 
toviti kontrolo nad izdelavo te dokumentacije), kot tudi pro- 
jektivne organizacije (katere poslovni predmet je izdelava te 
dokumentacije, in ki že po zakonu mora poskrbeti za kontrolo 
dokumentacije, ki- jo je izdelala). Rešitev moramo iskati v 
doslednem izvajanju zakona: 

— investitor mora sam odločati, kdaj bo zahteval zunanjo 
kontrolo dokumentacije; . . 

- projektivna organizacija mora sama vedeti, kdaj je 
zmožna opraviti kontrolo dokumentacije, ki jo je sama izde- 
lala, kdaj pa jo bo poverila drugi, za to usposobljeni organiza- 
c i i i * .... 

če investitor ugotovi, da tehnična dokumentacija ni kvali- 
tetno izdelana, lahko zahteva pred sodiščem ugotovitev odgo- 
vornosti projektivne organizacije in povrnitev nastale škode. 

Zunanja kontrola tehnične dokumentacije pri usposoblje- 
nih institucijah je že sedaj možna za vse objekte. Postavlja pa 
se vprašanje, zakaj naj bi jo opravljale le pooblaščene institu- 
Cl V skladu z zakonom o graditvi objektov kontrolo lahko 
opravljajo organizacije združenega dela, ki so zato usposob- 
ljene. Tudi opredelitev »večji in zahtevnejši objekt« je lahko 
sporna. Vsekakor bi morala biti investitorjev interes, da pride 
do popolne tehnične dokumentacije, ki vsebuje racionalne m 
optimalne rešitve. Če reference projektivne organizacije zanj 
niso zadostno jamstvo, je seveda upravičen in dolžan v 
pogodbi o izdelavi tehnične dokumentacije določiti obvezno 
kontrolo dokumentacije, saj jo on naroča in plača. Bolj kot 
doslej bi se morala torej uveljavljati odgovornost projektivnih 
organizacij, ki v celoti obstaja že po obstoječem zakonu, kot 
pa miselnost, da bo problem rešen, če bomo spremenili 
zakonske določbe, ki pa že sedaj v celoti omogočajo taksne 
rešitve kot so predlagane v pobudi, le da je sedaj to stvar 
presoje investitorja. _ 

Iz navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da ni treba spreminjati zakona o graditvi objektov. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE K 
POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ 
OBČINE LJUBLJANA CENTER ZA ZBOR 
OBČIN SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Na 11. seji Zbora občin Skupščine SR Slovenije dne 18. 
februarja 1987 je skupina delegatov iz občine Ljubljana Cen- 
ter pisno predložila naslednji predlog k poročilu delegacije 
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ o sprejemanju aktov na sejah v decembru 1986: 

»Skupina delegatov sprejema poročilo o usklajevanju reso- 
lucije za leto 1987. Ob tem izraža zaskrbljenost nad možnimi 
efekti v zunanjetrgovinski menjavi in možnosti, da bi presegli 
nezadovoljivo stanje v letu 1986. 

V mesecu decembru 1986 ter dosedanjega obdobja je ZIS 
izdal posamezne odloke, od katerih je po mnenju delegacije 
izjemno kritičen odlok o sprejemanju prijav o sklenjenih 
pogodbah o uvozu blaga do 31. decembra 1986 in plačevanju 
blaga, uvoženega v letu 1986, v letu 1987, ki ureja gospodarje- 
nje OZD z dodelitvijo družbeno priznanih reprodukcijskih 
potreb. Zaskrbljuje, ker mnogo dobav tujih dobaviteljev v OZD 
slovenskega gospodarstva ni bilo plačanih tujini v preteklem 
letu. Pri nekaterih pomembnih izvoznikih tudi za več kot 
polovico lanskoletnih dobav banke niso mogle opraviti izpla- 
čila v preteklem letu. Zaradi nenormalnih tržnih pogojev smo 
tako izgubljali pomemben delež narodnega dohodka, spravili 
niz naših podjetij v tujini in podjetij naše manjšine v tujini na 
rob gospodarskega položaja. Najtežje pa bo, ko naj ta del 
neplačanih terjatev do tujine, po odloku z dne 5. 12. 1986, 
šteje v letošnjo na novo izračunano kvoto družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb po uvozu ter tako izjemno zniža repro- 
dukcijske sposobnosti OZD v tem letu. 

Skupina delegatov predlaga Izvršnemu svetu Skupščine SR 
Slovenije, da kritično oceni tako nastale razmere, izda poro- 
čilo o skupnih terjatvah tujine do OZD slovenskega gospodar- 
stva po tem naslovu ter predlaga operativne ukrepe za prepre- 
čitev grozečega stanja.« 

Skupina delegatov iz občine Ljubljana-Center je dne 18. 2. 
1987 Zboru občin Skupščine SR Slovenije predlagala, da 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije kritično oceni nastale 
razmere zaradi ponovne bremenitve družbeno priznanih 
reprodukcijskih potreb v letu 1987 za realiziran vendar nepla- 
čan uvoz v letu 1986, izda poročilo o skupnih terjatvah tujine 
do organizacij združenega dela slovenskega gospodarstva ter 
predlaga operativne ukrepe za preprečitev grozečega stanja. 

Ugotavljajo, da je bil v preteklem letu v večjem Obsegu 
realiziran uvoz blaga, za katerega pa niso bila izvršena plačila 
v tujino. Ker se je gospodarstvo ob oteženi devizno likvid- 
nostni situaciji posluževalo uvoza preko naših podjetij v tujini 
in podjetij naše manjšine, so se le-ta znašla v izredno težkem 
gospodarskem položaju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se v celoti strinja z 
ugotovitvami delegatov in podpira njihove predloge, da se 
ustrezno in čimprej reši vprašanje bremenitve družbeno priz- 
nanih reprodukcijskih potreb v letu 1987 ter vsa ostala s tem 
povezana odprta vprašanja. 

Tako je na pobudo in opozorila številnih organizacij združe- 
nega dela dne 10. 2. 1987 obravnaval nastalo problematiko, 
predvsem ponovno obremenitev družbeno priznanih repro- 
dukcijskih potreb za lani uvoženo in neplačano blago in 
posredoval ustrezen predlog Zveznemu izvršnemu svetu. Ta 
problem je že ustrezno rešen z Odlokom o spremembah 
odloka o sprejemanju prijav o sklenjenih pogodbah o uvozu 
blaga do 31. decembra 1986 in plačevanje blaga, uvoženega v 
letu 1986, v letu 1987 (Uradni list SFRJ, št. 14/87). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tekoče spremlja in 
obravnava razmere in stanje v gospodarstvu, v tej zvezi tudi 
likvidnostne težave pri plačevanju v tujino. Realizacija plačil v 
tujino je bila v prvi polovici lanskega leta odvisna predvsem 
od na medbančnem sestanku dogovorjenih prioritet, v drugi 
polovici leta pa je Narodna banka Jugoslavije mesečno dode- 
ljevala kvote posamezni poslovni banki v okviru katerih je 
lahko izvrševala plačila v tujino, pri čemer ob koncu leta 
banke tudi teh kvot niso mogle v celoti izkoristiti, ker niso 
imele na razpolago dovolj likvidnih deviznih sredstev. Iz nave- 
denih razlogov so se v bankah kopičili zadržani nalogi organi- 
zacij združenega dela za plačila v tujino. T ako je ob koncu leta 
1986 po podatkih vseh slovenskih bank bilo v poslovnih 
bankah v Sloveniji za 397 mio $ zadržanih nalogov za plačilo v 
tujino. V želji, da bi bila plačila tujim partnerjem čimprej 
izvršena, so nekatere organizacije združenega dela plačevale 
uvoz preko lastnih in mešanih podjetij v tujini. Le-ta so zaradi 
tega v vse težjem položaju. Točnih podatkov o tem, koliko je 
bilo izvršenih plačil preko firm v tujini ter koliko je bilo 
uvoženega in neplačanega blaga v letu 1986, ni na razpolago. 

Obstoječi informacijski sistem namreč ne daje kvalitetnega 
vpogleda po posameznih segmentih ekonomskih odnosov s 
tujino. Tako npr. ni vzpostavljena zveza med prijavo uvoza 
blaga realizacijo uvoza in plačilom tega uvoza. Zato iz podat- 
kov o zadržanih nalogih za plačilo v tujini ni mogoče ugotoviti 
koliko realiziranega uvoza še ni bilo plačanega. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije si prizadeva za čim hitrejšo vzpostavi- 
tev ustreznega informacijskega sistema, ki bo dajal kvalitetne 
podatke za realno oceno stanja po organizacijah združenega 
dela v globalu ter na tej osnovi za plačevanje v OZD, v širši 
družbenopolitični skupnosti ter za ukrepanje ekonomske po- 
litike. 

Ob navedenih ugotovitvah in zaostreni devizno likvidnostni 
situaciji tekom celega leta 1986 smo v Sloveniji pričeli s 
koordinirano akcijo Gospodarske zbornice Slovenije, Ljub- 
ljanske banke-Združene banke, Narodne banke Slovenije ter 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije z namenom, da 
tekoče ocenjujemo nastalo situacijo, preprečujemo škodo ter 
pomagamo poslovnim bankam, da v kopici potreb tako 
gospodarstva kot družbenih dejavnosti prioritetno plačujejo v 
tujino tiste obveznosti, ki bodo omogočale vsaj tekočo proiz- 
vodnjo za izvoz na konvertibilno področje, proizvodnjo za 
osnovno preskrbo občanov ter najnujnejše potrebe družbenih 
dejavnosti. V tem okviru in v odvisnosti od devizne likvidnosti 
bodo poslovne banke poravnale tudi neporavnane obveznosti 
za že uvoženo blago. 
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DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE K POBUDI JOLANDE KOS, 
DELEGATKE V DRUŽBENOPOLITIČNEM 
ZBORU SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
V ZVEZI Z INOVACIJO VIDE POPOVIČ 

JOLANDA KOS, delegatka v Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je dala naslednjo delegatsko pobudo: 

V prilogi Dela »Znanje za razvoj« je bil objavljen prispevek 
»Jugoslovanska senzacija na svetovnem salonu inovacij- 

Posebno v času sprejemanja resolucij o družbenoekonom- 
skem razvoju v naslednjem letu imamo kup izjav in hotenj, da 
stvari spreminjamo, tudi sicer veliko napisanih in sprejetih 
dokumentov okrog inovacij, pa se mi zato postavljajo neka- 
tera vprašanja, o katerih bi se morda kazalo opredeliti v 
širšem krogu, in bi zato želela dobiti nanje odgovore. 

Če je vsebina teh članov resnica, potem bi morali o tem še 
brati članke in inovatorko Vido Popovič spoznati prek slike. 

Želela bi, da bi na tem primeru spremljali, kako smo pripra v- 
ljeni preiti od besed k dejanjem. Kajti od tu dalje obstoji 
sistemsko vprašanje, ali bomo samo sklepali ali bomo tudi kaj 
premaknili. Zanima me, kaj je z inovatorko in njenimi pogoji, 
prav tako z Avtotehho, ki je bila glavni financer v tem deset- 
letju ? Kako je z zaščito izdelka ? Koliko, kdo in kako spremlja 
te ocene in kdo že dela na uporabni vrednosti tega materiala? 
Kdo in kako dela na segmentu »velikih prednosti■< kot je bilo 
rečeno v Belgiji, na zunanjetrgovinskem področju. Napisano 
je, da so izvozne možnosti velike, vendar časnovno obdobje 
omejeno. Torej mi bi morali morda že včeraj biti dogovorjeni, 
kako pristopiti k tem vprašanjem. In končno, kdo je ponudil 
DO Avtotehna in drugim, ki so tu vključeni, pomoč, sugestije 
in kaj so storili v domovini nasploh, da to enkratno priložnost 
morda tudi enkrat pametno izkoristimo? 

Pobuda delegatke Jolande Kos se nanaša na termoizolacij- 
ski material, imenovan Vidasil (po avtorici inovacije Vidi 
Popović), ki je prejel najvišje priznanje oziroma prvo nagrado 
na svetovnem salonu izumov .in industrijskih inovacij EUREKA 
86 decembra lani v Bruslju, in na zagotovitev možnosti ter 
pogojev, ki bodo pospešili industrijsko proizvodnjo in trženie 
na tej inovaciji zasnovanih izdelkov. 
. ReP,ubliški komite za raziskovalno dejavnost in tehnologijo ze dalj časa spremlja in je seznanjen z aktivnostmi, ki tudi pri 
nas potekajo že vrsto let na področju raziskav termično 
odpornih materialov predvsem v okviru Kemijskega inštituta 
Boris Kidrič in pilotne proizvodnje silikatnih izolacijskih mate- 
rialov v Tovarni cementa Anhovo. 

V okviru teh naporov je bil Republiški komite za razisko- 
valno dejavnost in tehnologijo seznanjen tudi s prizadevanji 
Avtotehne, da s svojimi materialnimi in kadrovskimi potenciali 
in v tesnem sodelovanju z izumiteljico Vidasila ter njeno ekipo 
iz Leusicev postavi proizvodni obrat v takem industrijskem 
obsegu in s kapacitetami, ki bodo lahko zadovoljile potrebe 
oziroma povpraševanje vse večjega domačega in zunanjega 
trzisca za ta tip izolacijskih materialov. 

Z namenom, da se novi material Vidasil predstavi tudi 
najširši svetovni javnosti in s tem povečajo njegove kasnejše 

m?\n0Sf' RePubllški komite za raziskovalno dejav- nost in tehnologijo podprl in se tudi neposredno vključil v 

vacNE^FKA fifi°!eRninf Pr!dstavitve Vidasila na salonu ino- 
lahko prlčakovah PrmeS'a mn°9° več kot smo 

ir,X,iU-' „teuav in ,ve9anj> ki nasploh spremljajo realizacijo inovacijskih procesov od začetnih raziskovalnih rezultatov in 
'z^°^.d0 njihove materializacije v proizvodnih procesih s pomembnim tržnim dometom in novo ustvarjeno akumula- 
cijo, je potrebno ta pristop Avtotehne in njeno inovaciisko 
naravnanost na področje osvajanja novih visokih tehnolog? 
fnwPcweiP'Z n° ^C6niti in ji pri rea|izaciji že zasnovanega investicijskega projekta za izgradnjo novega proizvodneaa 
obrata nuditi kar najširšo družbeno podporo. 

nroiPkta3!1!2^' !?9a trŽn-° nedvomno izjemno intenzivnega projekta je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se ie svetu že 
precej novo začetih proizvodenj izolacijskih materialov, kate- 

rih osnovo predstavljajo kalcijevi hjdrosilikati in organska ter 
neorganska vlakna, končalo z neuspehom, nekaj zaradi zelo 
zaostrenih konkurenčnih razmer np svetovnem tržišču nekai 
pa zaradi same kemične sestave materialov, ki so glede na 
r7iSAV16 ?r^ne stan^arde in normative v posameznih državah 

i? I i62,6 ^ SSR' itd ) vseboyali preveč zdravju škodlji- vih ali kako drugače prepovedanih snovi, npr. azbest pa 'e 
bila zato njihova distribucija in uporaba bolj ali manj omejena. 

H az is kave in testi, ki so jih izvedi^ naše institucije (Zavod za 
raziskavo materiala in konstrukcij), so pokazale, da tudi - naš 
Vidasil vsebuje določeni odstotek azbestnih vlaken, sicer pod 
kritično mejo 20%, kar še vedno orpogoča izjemno rentabilno 
trženje tega materiala pri nas in na svetovnem trgu 

Vendar je realno pričakovati, da bo prodaja materialov ki 
vsebujejo azbest na svetovnem trgu upadala s takšnim ali 
drugačnim trendom dokler ne bo^o v določeni perspektivi 
dokončno zaustavljena. V deželah EGS je npr. taka prepoved 
napovedana v letu 1990. 

Glede na to dejstvo je že dana pobuda, da se Avtotehna kot 
nosilec patenta za industrijsko eksploatacijo izuma s svoio 
strokovno ekipo in izumiteljico V. Popovič poveže z razisko- 
valno razvojno skupino na Kemijskem inštitutu Boris Kidrič in 
v Anhovem s ciljem, da se izkoristi že obstoječe znanje in 
izkušnje iz pilotne proizvodnje t^r razvije nov tehnološki 
postopek hidrotermalne sinteze submikronskih kvarčnih 
peskov, ki bo Vidasilu zagotovil istp termoizolacijske lastno- 
sti ki so mu prinesle prvo nagracjo v Bruslju, vendar brez 
dodatnih azbestnih primesi. Tako »prečiščen« Vidasil naj bi 
bil nared že prd tem, ko bodo začeli v svetu veljati zaostreni 
pogoji prodaje tovrstnih izolacijskih materialov. 

Med tem paje potrebno z nezmanjšano intenzivnostjo in ob 
povečani družbeni podpori (kreditne olajšave, pridobivanje 
gradbenih in drugih soglasij, atesti, postopek za pridobivanje 
tujih vlaganj itd.) realizirati investicijski projekt za optimalno 
proizvodnjo Vidasila in tako izkoristiti nosilni valj interesa za 
plasma in uporabo tega materiala tako doma kot na svetov- 
nem trgu. 

Ugotavljamo, da so dosedanje aktivnosti nosilcev tega pro- 
jekta ze naravnane v tej smeri in d^ zadovoljivo potekajo. 

STALIŠČA 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
k delegatski! pobudi v zvezi z 
ratifikacijo Sporazuma med SFR 
Jugoslavijo in Republiko Italijo o 
ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja 
in blagovne menjave z Italijo. 

ŽELJKO CIGLER 
delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Sloveniie 
je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

Za čimprejšen sprejem meddržavnega sporazuma o ribo- 
lovu v Tržaškem zalivu, seveda v ustrezni obliki se zavzemamo 
tudi mi. Iz dnevnega časopisja smo ugotovili, da je bil ta 
sporazum pravkar ratificiran v italijanskem parlamentu. V 
razpravi v naši javnosti pa se pojavlj?joXse resnejši pomisleki 
in vsebinsko pomembne pripombe. Čeprav se ti pojavljajo 
večinoma na mikro ravni družbenopolitičnega organiziranja, 
pa je njihova vsebina makroekonomskega značaja. 

V tem trenutku izhajam iz razprav in stališč, ki jih kot 
delegat lahko sledim v TV dnevniku, Delu, Dnevniku ki so jih 
sprejele koroške skupine mladih, stališč, ki so bila sprejeta v 
Skupščini Zveze društev za varstvo okolja, znotraj obalne 
družbenopolitične skupnosti in stališč, s katerimi sem bil 
seznanjen in ki so jih sprejeli v morski biološki postaii v 
Portorožu itd. 
,. V,se te oprave opozarjajo na to, da je Tržaški zaliv majhen življenjski prostor z omejeno regeneracijsko močjo. Ker naj bi 
v tem prostoru opravljali tudi globinski lov rib in školjk bi 
lahko ta prostor zelo hitro upostošili. V obeh primerih gre za 
proces, pri katerem jekleno ustje mreže pobere z dna vse 
organizme, ne le rib in školjk. Ti organizmi, kljub temu, da jih 
vržejo nazaj v morje so tako poškodovani, da so za morje kot 
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ekosistem le še snov za bakterijsko razgrajevanje. Globinsko 
mrežo vleče običajno ena ladja, včasih tudi dve, od petnajst 
minut do ene ure, v enem potegu pa naredi mreža z jeklenim 
ustjem 1,5 do 5 kilometrov dolgo brazdo, široko 2 do 5 
metrov. Dnevno lahko ena ladja opravi tudi do 10 potegov. 

Na podlagi teh podatkov lahko izračunamo, v kolikšnem 
času bi lahko upostošili celoten Tržaški zaliv. Prej omenjena 
razgradnja z globinsko mrežo uničenih organizmov zahteva 
tudi velike količine kisika, ki pa ga v ekološko obremenjenem 
zalivu že primanjkuje. 

Menim, da s takšnim sporazumom, katerega vsebina je šele 
pred časom prišla v javnost, ne moremo reševati obstoja 
italijanskega ribištva, ampak na ta način le uničujemo vse 
organizme tudi v našem zalivu, ki je že sicer bistveno manjši 
od italijanskega. 

Gre torej za obojestransko škodo, na katero, kot smo v 
zadnjem času uspeli prebrati iz časopisov, javnega obvešča- 
nja, opozarja tudi del italijanske javnosti. 

Menim, da je sporazum potrebno potrditi, čeprav je v pred- 
laganem sporazumu vprašljivo predvsem troje: 

- ekosistem Tržaškega zaliva in širšega območja, ki se veže 
nanj. Opozoril bi, da imajo zaradi nekontroliranega razvoja že 
izredno velike probleme z zrakom; v Sloveniji je uničenih več 
kot polovico gozdov in vprašljivo že več kot dve tretjini voda; 

- postavlja se vprašanje ekonomske in materialne podlage 
za razvoj našega ribištva in predelovalne industrije, ki sloni na 
njem; 

- postavlja se vprašanje možnosti za razvoj turizma na 
dobrih desetih kilometrih slovenske obale, ki bo ob mrtvem 
morju zastal. 

Delegatsko pobudo dajem zato, da bi se na ta odprta 
vprašanja, ki so vsebinsko zelo pomembna poiskali odgovori 
in predlagale ustrezne rešitve še pred ratifikacijo sporazuma. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje na omenjeno 
pobudo naslednji odgovor: 

1. Sporazum o skupnem ribolovnem območju v Tržaškem 
zalivu je bil sklenjen in podpisan v skladu s predpisi o sklepa- 
nju mednarodnih pogodb, pri čemer so sodelovali poleg zvez- 
nih in republiških upravnih organov tudi predstavniki prizade- 
tih družbenopolitičnih skupnosti in ribiškega gospodarstva. 
Razgovori so potekali od prenehanja že prej obstoječega tako 
imenovanega ribolovnega četverokotnika, ki je bil spora- 
zumno določen pred definiranjem državne meje na morju z 
Osimskimi sporazumi. 

Sporazum ste dne 19. 2. 1983 v Rimu podpisala Lazar Moj- 
sov, zvezni sekretar za zunanje zadeve, in Emilio Colombo, 
italijanski minister za zunanje zadeve. K sporazumu je bila 
priložena italijanska uradna zemljepisna karta, na kateri ni 
bila vrisana državna meja in so bila vsa krajevna imena vpi- 
sana samo v italijanskem jeziku. 

2. Leta .1984 je potekal ratifikacijski postopek zakona o 
ribiškem sporazumu v Skupščini SR Slovenije in v skupščini 
drugih republik in avtonomnih pokrajin. Na sejah zborov dne 
25. 7. 1984 je Skupščina SR Slovenije dala k predlogu zakona 
o ratifikaciji sporazuma soglasje in predlagala redakcijske 
popravke, ki zadevajo uveljavitev dvojezičnosti. 

S tem je bil postopek ratifikacije na jugoslovanski strani 
zaustavljen, saj je bilo z italijansko stranjo potrebno doseči 
dogovor o spremembi priloženih zemljepisnih kart. Ratifika- 
cija sporazuma se je zapletla tudi na italijanski strani. Skupina 
poslancev je predlagala, da naj se postopek prekine, dokler 
jugoslovanska stran ne bo izjavila, da bo začela z izgradnjo 
cestnih povezav, predvidenih v Osimskih sporazumih. 

(Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je pripravil podrob- 
nejšo informacijo o poteku pogajanj in postopku ratifikacije 
sporazuma na jugoslovanski strani, ki je odgovoru priložena.) 

3. Po incidentu v Tržaškem zalivu novembra lani sta se obe 
državi zavzeli, da je potrebno storiti vse, da se podpisani 
sporazum čimprej ratificira. Na sestanku koordinatorjev dveh 
diplomacij decembra 1986 v Beogradu je bilo dogovorjeno, 
da bosta tako jugoslovanski kot italijanski parlament ratifici- 
rala sporazum z ustreznimi dokumenti, ki bodo upoštevali 
ustrezno obeleževanje krajev. 

Italijanski parlament je 18. februarja 1987 omenjeni spora- 
zum ratificiral v skladu z dogovorom, tako da ni formalno- 
pravnih zadržkov za nadaljevanje postopka ratifikacije tudi z 
jugoslovanske strani. Na osnovi zagotovil italijanske strani, da 

je izvršila dogovorjeno v zvezi z modifikacijo geografskih kart, 
je Komisija Zveznega izvršnega sveta za mednarodne odnose 
ponovno sprožila postopek za ratifikacijo tudi pri nas. Zakon 
o ratifikaciji sporazuma bo podan v postopek takoj, ko bomo 
dobili v roke pismene dokaze z italijanske strani, oziroma ko 
bo italijanski predsednik republike podpisal dekret in bosta s 
tem geografski karti postali sestavni del sporazuma. 

4. Na podlagi vesti o bližnji ratifikaciji sporazuma so nasto- 
pila določena nasprotovanja k dokončni sklenitvi takšnega 
sporazuma, ki so delno temeljila na pomanjkljivi obveščenosti 
o njegovem karakterju in vsebini deloma pa na spremenjenih 
ekonomskih pa tudi ekoloških stanjih in spoznanjih, ki pa v 
celoti dokončno strokovno še niso ovrednotena. 

Ob tem je potrebno opozoriti, da tako jugoslovanska kot 
italijanska stran ugotavljata, da sporazum s samo ratifikacijo 
ni operativen in izvedljiv. Zato so v teku pogovori za skupno 
uveljavitev v njem predvidenih inštrukcij in instrumentov ne le 
za organizacijski nadzor, ampak tudi za ukrepanje v primeru 
fizičnega prelova ali možnih negativnih bioloških stanj. Mor- 
sko raziskovalni center Piran in Raziskovalna enota DO Droge 
bosta pripravili biološko in ekološko analizo razmer (v roku 
enega leta), ki bo služila kot strokovna podlaga za pripravo 
instrumentov za izvajanje sporazuma. Dogovorjeno je, da bo 
sporazum, ko bo ratificiran, v praksi lahko zaživel v primeru, 
ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za ugotavljanje in preprečevanje 
morebitnih negativnih stanj. 

Poleg tega sporazum določa, da veljajo v delu skupnega 
ribolovnega področja pogoji, ki jih ureja predpis države 
(Zakon o morskem ribištvu, Ur. I. SRS, št. 25/76 in odgovarja- 
joči podzakonski akti), na katerem delu se opravlja ribolov. S 
tem je zagotovljena možnost ukrepanja tudi v primerih, če iz 
kakršnihkoli razlogov s sporazumom predvidena komisija ne 
bi bila operativna. V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije iz 
leta 1986 bo Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pripravil spremembe in dopolnitve podzakonskih 
predpisov o morskem ribištvu s ciljem varovanja morskih 
resursov pred prekomernim izkoriščanjem. Hkrati s tem se bo 
proučila tudi škodljivost tehnologije kočarjenja v slovenskem 
delu jugoslovanskega morja in po potrebi predlagali ukrepi za 
njeno omejevanje. 

Vse navedeno je koordinirano z Zveznim sekretariatom za 
zunanje zadeve in bo posredovano italijanski strani. 

5. Iz navedenega izhaja, da je bila že pri snovanju spora- 
zuma o skupnem ribolovnem območju z določili, ki opredelju- 
jejo ugotavljanje prelova in negativnih bioloških stanj, upošte- 
vana občutljivost ekosistema Tržaškega zaliva, še bolj pa bo 
to prišlo do izraza pri delu podkomisije za nadzor, ki bo 
ugotavljala in ukrepala na podlagi mnenj in ugotovitev pristoj- 
nih raziskovalnih institucij. 

6. Glede delegatske pobude za razvoj našega ribiškega 
gospodarstva Izvršni svet ugotavlja, da je to vprašanje širšega 
pomena, v zvezi s tem je morsko ribištvo vključeno v družbe- 
nem planu SR Slovenije med. prednostne panoge razvoja 
kmetijstva in živilske industrije do leta 1990. S povečanjem 
ribiške flote in širjenjem družbeno organiziranega ribolova se 
bodo ustvarili pogoji za večje izkoriščanje naravnih danosti v 
morju, s tem pa tudi ekonomska podlaga za hitrejši razvoj 
ribiškega gospodarstva. Ob tem se odpirajo tudi možnosti za 
dolgoročno sodelovanje z Italijani na področju razvoja raznih 
oblik marikulture, ki so pri njih že uveljavljene - prenos 
tehnologije ribogojstva, ustanovitev skupnega konzorcija itd. 
O vsem tem bo razpravljala komisija, ki bo zadolžena, da 
svojim vladam posreduje predloge, opozorila in možne rešitve 
glede posameznih problemov ob izvajanju sporazuma. 

Delno lahko k temu prispeva tudi obmejno gospodarsko 
sodelovanje v skladu z določili sporazuma, ki uveljavlja pove- 
čane C in D blagovne liste Tržaškega sporazuma. 

7. V zvezi z razvojem turizma Izvršni svet ugotavlja, da je to 
vprašanje potrebno reševati glede na pomen varstva okolja in 
varovanje morskih dobrin ter vpliv le-teh na to pomembno 
gospodarsko panogo. K temu naj bi bistveno pripomogli vsi 
prej navedeni ukrepi, ki bodo spremljali izvajanje sporazuma. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo redno spremljal 
stanje in aktivnosti po ratifikaciji sporazuma za realizacijo z 
njim predvidenih ukrepov, ki so pogoj za njegovo smotrno 
izvajanje. Prav tako pa bo kasneje proučil njegovo delovanje 
in po potrebi predlagal še dopolnilne ukrepe. 
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PROGRAM 
IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE UKREPOV IN AKTIVNOSTI 
ZA OPERATIVNO IZVAJANJE 
SPORAZUMA O RIBOLOVU V 
TRŽAŠKEM ZALIVU 

• Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na predlog Koordina- 
cijskega odbora Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
spremljanje in usklajevanje dela in nalog o uresničevanju 
Osimskih sporazumov je na seji dne 12. marca letos obravna- 
val Informacijo o ribolovu v Tržaškem zalivu. 

Soglasno je ugotovil, da ta informacija izčrpno osvetljuje 
motive, potek priprav in postopek podpisa sporazuma ter 
razloge za njegovo ratifikacijo. Obenem pa določa izhodišče 
za njegovo izvajanje. 

Skladno z navedenim so bile dogovorjene in od strani za 
posamezna opravila odgovornih organov in organizacij spre- 
jete naslednje naloge ter določeni roki: 

1. Za izvajanje sporazuma je potrebno imenovati podkomi- 
sijo. V njej naj bodo z jugoslovanske strani zastopani nasled- 
nji organi in organizacije: Republiški komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano; republiški sekretariat za notranje 
zadeve; IS Skupščine Obalne skupnosti; IS Skupščine Buje, 
Ribiškega gospodarstva iz SR Slovenije ter znanstvenih insti- 
tucij s področja pomorske biologije. Kot eksperti naj sodelu- 
jejo predstavniki carinske službe, pristojne komande JRM, 
strokovnjaki za mednarodno pravo in strokovnjaki za ekolo- 
gijo. 

Predlog za imenovanje izdela Republiški komite za medna- 
rodno sodelovanje v sodelovanju z Republiškim komitejem za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter Sekretariatom IS za 
kadrovska vprašanja - rok izdelave predloga 20. marec 1987. 

2. Za izdelavo osnutka pavilnika o obeležitvi in kontroli ladij 
oz. njihovih posadk, pripravo osnutka vsebine dovolilnic in 
druga z nadzorom o skupnem ribolovnem območju povezana 
vprašanja se ustanovi medresorska delovna skupina. Sku- 
pino vodi predstavnik Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, sodelujejo pa predstavniki: Republiškega komiteja za 
mednarodno sodelovanje; Carinarnica Koper; Izvršnega sveta 
Skupščine Obalne skupnosti Koper in Luške kapitanije Koper 
- rok izdelave osnutka 10. april 1987. 

3. Za izdelavo osnutka metodologije za ugotavljanje fizič- 
nega prelova in biološko negativnih stanj s predlogom ukre- 
pov za omejitev ribolova ali njegovo začasno ustavitev se 
ustanovi medresorska delovna skupina. Morski raziskovalni 
center Piran in raziskovalna enota DO Droga bosta pripravili 
biološko in ekološko analizo razmer v tem delu morja (predvi- 
doma v roku enega leta), ki bo služila kot strokovna podlaga 
za pripravo instrumentov za izvajanje sporazuma. Skupino bo 
vodil predstavnik Republiškega komiteja za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. V njej sodelujejo predstavniki: Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora; Gospo- 
darske zbornice Slovenije; Izvršni svet Skupščine Obalne 
skupnosti Koper; Droge Portorož; Morski raziskovalni center 
Piran. - Rok izdelave osnutka 10. april 1987. 

4. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
izdela pregled predpisov, na podlagi katerih lahko jugoslo- 
vanska stran v skladu s tretjim odstavkom točke C sporazuma 
izvaja enostranske ukrepe za omejitev ali prepoved vrste 
ribolova. V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije iz leta 1986 
bo Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pripravil'spremembe in dopolnitve podzakonskih predpisov o 
morskem ribištvu s ciljem varovanja morskih resursov pred 
prekomernim izkoriščanjem. Hkrati s tem se bo proučila tudi 
škodljivost tehnologije kočarjenja v slovenskem delu jugosla- 
vanskega morja in po potrebi predlagali ukrepi za njeno 
omejevanje. - Rok za izdelavo 20. maj 1987. x 

5. Izvršni svet Skupščine SRS izvede postopek za imenova- 
nje organa, ki bo pooblaščen za izdajo dovolilnic v skupnem 
ribolovnem območju. Osnutek sklepa izdelata in predložita 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
Republiški komite za zakonodajo. - Rok predložitve 20. 
marec 1987. 

6. Izvršni svet Skupščine Obalne skupnosti Koper v sodelo- 

vanju z Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano prouči in izvede organizacijo ribiške inšpekcije, ter 
izdela osnutek odloka o pogojih morskega ribolova. - Rok 
predložitve 10. maj 1987. 

7. Gospodarska zbornica Slovenije iaMedobčinska gospo- 
darska zbornica Koper izdelata v sodelovanju s Carinarnico 
Koper oceno o možnostih in učinkih izvajanja točke D določb 
sporazuma (Liste C in D Tržaškega sporazuma). Rok izdelave 
20. aprili 987. t 

8. Republiški komite za mednarodno sodelovanje posre- 
duje pogoje in predloge za operativno izvajanje sporazuma 
Zveznemu sekretariatu za zunanje zadeve in opravi konzulta- 
cije s pristojnimi organi SR Hrvatske - trajna naloga; pričeti 
takoj. 

9. Republiški komite za informiranje izvede aktivnosti za 
doslednejše informiranje javnosti o stališčih, pobudah in 
dejavnostih za ustrezno operativno uveljavljanje sporazuma o 
ribolovu v Tržaškem zalivu - trajna naloga; pričeti takoj. 

10. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
intenzivira pobude za bolj redno in bolj operativno delo 
mešane komisije za varstvo Jadrana pred onesnaženjem. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

RIBOLOV V TRŽAŠKEM ZALIVU 
(Potek pogajanj, stanje in predlogi za 
ukrepe in aktivnosti) 

1. POBUDE, VZROKI IN POTEK POGAJANJ 

Z mirovno pogodbo uveljavljeno Svobodno Tržaško ozem- 
lje je bilo na kopnem razdeljeno z demarkacijsko črto med 
cono A in B, takšna črta pa ni bila uveljavljena na morju. 
Memorandum o soglasju med Jugoslavijo in Italijo je uvedel 
jurisdikcijo ene in druge nad odgovarjajočima conama 
neuresničenega STO z delno korekturo demarkacijske črte, ki 
pa je bila uveljavljena samo na kopnem. Po tem sporazumu je 
med državama^ bilo sklenjeno še nekaj iz njega izhajajočih 
dogovorov (Tržaški, Goriški in VLdemski sporazum) in med 
njimi tudi sporazum o ribolovu italijanskih ribičev v jugoslo- 
vanskih vodah (sklenjen leta 1959), ki v 15. členu uveljavlja 
posebno območje - takoimenovani Tržaški četverokotnik, v 
katerem lahko »upoštevajoč ujemanje teritorialnih voda obeh 
držav« ribiči SFR Jugoslavije in Italije opravljajo ribolov 

Z uveljavitvijo Osimskih sporazumov aprila 1977 je prenehal 
pravni temelj za obstoj takoimenovanega Tržaškega četvero- 
kotnika na morju, ker je bila z omenjenimusporazumi meja 
določena tudi na morju. (Osimski sporazumi ribolova v tem 
območju ne omenjajo, izrecno pa omenjajo nadaljno veljav- 
nost in morebitno izboljšanje ter razširitev Tržaškega, Gori- 
škega in Videmskega sporazuma). Kljub navedenemu stanju 
pa je italijanska stran prosila glede četverokotnika za nadalje- 
vanje statusa quo, kar je jugoslovanska stvar začasno toleri- 
rala. Vendar je predlagala, da se stvar uredi s posebnim novim 
sporazumom, ki bi ribolov v Tržaškem zalivu izločil iz kom- 
pleksa pogajanj o ribolovu italijanskih ribičev v jugoslovan- 
skih vodah na sploh. S sklepom Zvezenega izvršnega sveta 
dne 1.8.1979 je prišlo reševanje tega vprašanja v pristojnost 
SR Slovenije. (Zvezni sekretariat za zunanje zadeve je o tem 
seznanil italijansko stran, ki se je s takšnim načinom urejanja 
zadeve strinjala). Pogovore, ki so temu sledili so vodili na 
jugoslovanski strani predstavniki takratnega Republiškega 
sekretariata za mednarodno sodelovanje, italijansko delega- 
cijo pa je vodil vladni komisar v AD FJK Marrosu. Vprašanje je 
bilo obravnavano tudi v neposrednih stikih predsednika Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije A. Vratuše in predsednika 
deželnega odbora AD FJK Comellija. 

Na teh sestankih je slovenska stran prvič podala koncept 
možne ureditve vprašanja ribolova v Tržaškem zalivu: 
ponovna vzpostavitev skupne ribolovne cone; ustanovitev 
mešane komisije, ki bi urejala poleg števila ladij, dolžine ladij, 
tehnologije ulova, vrst in načinov izdajanja dovolilnic še vred- 
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nost in vsebino list Tržaškega sporazuma, ki naj bi se razširil 
tudi na proizvode in opremo ribolova. 

Italijanska stran je poudarjala, da posebnega novega spora- 
zuma o zadevi zaradi svojega članstva v EGS ne more skleniti 
in je ponudila formalno pr&vno modaliteto rešitve vprašanja v 
okviru razširitve in dopolnitve sporazuma o obmejnem gospo- 
darskem sodelovanju (takoimenovani Tržaški sporazum, ki je 
bil sklenjen pred vstopom Italije v EGS in ga Osimski spora- 
zumi izrecno potrjujejo). Ž okvirno vsebino jugoslovanskega 
predloga pa se je italijanska stran strinjala. 

Da bi pospešila formalno ureditev vprašanja je jugoslovan- 
ska stran med navedenimi pogovori italijansko stran obvestila 
da 31. decembra 1980 preneha enostranska koncesija za 
ribolov italijanskih ribičev V tistem delu bivšega, takoimenova- 
nega »Tržaškega četverokbtnika«, ki je po določitvi dokončne 
meje na morju v Tržaškenji zalivu ostal v teritorialnem morju 
SFRJ oziroma SR Slovenije. 

V letu 1980 in 1981 je bilo na temo več razgovorov (z 
jugoslovanske strani jih je vodil Drago Mirošič, namestnik 
predsednika Republiškega komiteja za mednarodno sodelo- 
vanje), v katerih je bilo z italijansko stranjo dogovorjeno 
naslednje: 

»Obe strani soglašata z ustanovitvijo ribolovne cone, ki se 
tako po površini kot tudi po lokaciji bistveno razlikuje od 
»Tržaškega četverokotnika«, ob upoštevanju dokončne meje 
v Tržaškem zalivu. V ribolbvni coni bi lahko lovilo do 80 ladij 
(40 jugoslovanskih in 40 italijanskih), s tem, da prehaja v 
teritorialno morje druge države največ 16 ladij. Te ladje smejo 
biti opremljene z motorji od 80—400 KS. Italijanske ladje v 
naših vodah bi se ravnale po jugoslovanskih predpisih, dočim 
bi se jugoslovanske ladje v italijanskih vodah ravnale po 
italijanskih predpisih. Za ribolov bodo izdane dovolilnice, 
katere bo izdajal z naše strani pristojen republiški organ. 

Spremeni se vrednost ih vsebina liste C* in D* Tržaškega 
sporazuma o blagovni menjavi, s tem, da se te dopolnijo in 
povečajo za 2 mlrd Lit v lišti D (izvoz svežih in predelanih rib) 
in 2 mlrd Lit v listi D (uvoz ribiške opreme). Menjava bi 
potekala preko avtonomnega računa za Tržaški sporazum pri 
Banco D'ltalia, s sedežem, v Trstu. 

Ribolov v taki coni bo ohnejen na eno leto, določi se število 
ladij in način ribolova. Vsa vprašanja v zvezi z ribolovom bo 
urejala mešana jugoslovansko-italijanska komisija za 
obmejno izmenjavo (avtonomni računi). Do ustanovitve te 
komisije pa bo to delo opravljala posebna začasna komisija. 
Sporazum bi veljal eno leto, vsaka stran ga lahko odpove (ali 
spremeni oziroma dopolni), če to sporoči po diplomatski poti 
najkasneje tri mesece pred iztekom veljavnosti.« 
K takemu osnutku sporazuma sta pogajalca parafirala italijan- 
sko geog. karto. 

V oblikovanju stališč in v delu delegacije SR Slovenije so 
sodelovali predstavniki Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve, Republiškega kohniteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, Republiškega komiteja za promet in zveze, Gospo- 
darske zbornice Slovenije in Medobčinske gospodarske zbor- 
nice Koper, VP 8887 Pulj, Uprave za notranje zadeve Koper, 
Luške kapitanije Koper in HP Droge Portorož. V tem obdobju 
predstavniki ribiškega gospodarstva niso imeli pomembnej- 
ših pomislekov glede ribolova italijanskih ribičev v naših oze- 
meljskih vodah na področju omenjenega četverokotnika in so 
izražali interes jugoslovahskega ribiškega gospodarstva za 
ulov plave ribe na italijanskem območju. 

Kot je na jugoslovanski strani prišel podpisani sporazum v 
ratifikacijski postopek, je Skupščina SR Slovenije k tovrst- 
nemu zakonu na sejah 25. jul. 1984 dala soglasje in opozorila 
da so potrebne redakcijske pripombe k predloženim geograf- 
skim kartam, ki zadevajo uveljavitev dvojezičnosti. Skladno s 
tem je pooblastila delegacijo v Zboru republik in pokrajin. 

Ratifikacija sporazuma se je zapletla tudi na italijanski 
strani, ko je skupina poslahcev iz AD FJK predlagala, da naj se 
parafiranje odloži kot, »dobronamerno opozorilo« Jugoslaviji, 
da naj zgradi z Osimskimi Sporazumi predvidene cestne pove- 
zave. 

Po incidentu v Tržaškem zalivu novembra lani sta se obe 
državi zavzeli, da se stvar uredi in stopi sporazum v veljavo. 
Na sestanku koordinatorjev dveh diplomacij decembra lani v 
Beogradu je bilo dogovorjeno, da bosta tako jugoslovanski 
kot italijanski parlament ratificirala sporazum vsak z dvema 

geografskima kartama - italijansko, na kateri bo vrisana 
državna meja in pravilno vpisana imena na jugoslovanskem 
ozemlju in jugoslovansko, ki bo poleg vrisane meje imela 
vpisana imena krajev na jugoslovanski strani v skladu z 
našimi predpisi in na italijanski po do sedaj uveljavljeni praksi 
dvojezičnega pisanja imen na ozemlju po MOSu. 

Italijanski parlament je 18. februarja letos omenjeni spora- 
zum v celoti ratificiral, z izmenjavo ratifikacijskih listin pa bo 
uveljavljen dogovor obeh koordinatorjev glede geografskih 
kart. Na osnovi zagotovila italijanske strani, da je izvršila 
dogovorjene modifikacije v geografski karti je komisija Zvez- 
nega izvršnega sveta za mednarodne odnose ponovno spro- 
žila postopek za ratifikacijo tudi pri nas. 

2. VSEBINA SPORAZUMA 

Sporazum med SFRJ in Republiko Italijo o ribolovu v Trža- 
škem zalivu ima formalno-pravno obliko dveh enakih pisem, 
ki sta si jih izmenjala Zvezni sekretar za zunanje zadeve Lazar 
Mojsov in minister za zunanje zadeve Republike Italije Co- 
lombo. 

V uvodnih ugotovitvah omenjata pismi razširitev sodelova- 
nja v duhu Osimskih sporazumov in naslonitev tega dogovora 
na sporazum o lokalni menjavi med obmejnimi območji 
Trstom ter Bujami, Koprom, Sežano in Novo Gorico (Tržaški 
sporazum). 

V nadaljevanju pisem je določena skupna ribolovna cona 
med štirimi koordinatami, ki so vrisane v priloženo geograf- 
sko karto, ki je sestavni del pisma. Skupna ribolovna cona 
obsega približno 44 km2 morske površine na jugoslovanskem 
in približno 63 km2 površine na italijanskem območju. V 
omenjenem območju lahko lovijo ribiške ladje iz območja 
Tržaškega sporazuma na podlagi dovolilnic, s tem, da jih 
lahko dnevno lovi na tuji površini skupnega območja največ 
do 40. V delu ribolovnega območja, ki pripada teritorialnim 
vodam ene ali druge države poteka ribolovna dejavnost v 
skladu z državnimi predpiši te države. Ulovljene ribe ter 
oprema za ribolovno dejavnost so vključene v blagovni listi C 
in D v prilogi Tržaškega sporazuma. 

Nadzor nad izvajanjem sporazuma izvaja medvladna komi- 
sija za obmejno gospodarsko sodelovanje in blagovno 
menjavo ali pa posebej ustanovljena podkomisija v okviru te 
komisije. Komisija oz. podkomisija med drugim spremlja sta- 
nje bioloških virov in lahko po potrebi omeji število ribiških 
ladij, ki smejo dnevno loviti ali začasno ustavi ribolov. Komi- 
sija oz. podkomisija obravnava in rešuje vsa vprašanja, ki 
nastanejo pri izvajanju sporazuma in predlaga svojima vla- 
dama ukrepe za zboljšanje in pospeševanje ribištva na tem 
področju. 

Glede uveljavitve in trajanja sporazuma se pismi sklicujeta 
na tozadevni 12. Tržaškega sporazuma, ki pa določa, da ta 
velja eno leto in se molče podaljšuje, lahko se pa odpove tri 
mesece pred iztekom roka. Sporazum stopi v veljavo z izme- 
njavo not, ko je končan postopek v skladu s pristojno zakono- 
dajo (izmenjava ratifikacijskih dokumentov). 

3. POMISLEKI IN NASPROTOVANJA GLEDE 
RATIFIKACIJE SPORAZUMA 

V delu jugoslovanske javnosti predvsem pa v SR Sloveniji in 
še posebej na Obali so vesti o ratifikaciji sporazuma o skup- 
nem ribolovnem območju v Tržaškem zalivu bile v januarju in 
februarju letos čestokrat povezane in tudi pomešane z vestmi 
o jugoslovansko-italijanskih pogovorih za sklenitev sploš- 
nega sporazuma o ribolovu v Jadranu. V javnosti pa tudi v 
strokovnih in uradnih krogih ni bilo zadostnih pojasnil o 
različnem karakterju teh dveh sporazumov. Ob ponavljanju 
incidentov z italijanskimi ribiči ob celotni jugoslovanski Obali 
ter v Tržaškem zalivu še posebej, pa se je pojavilo vse več 
formalnih in neformalnih nasprotovanj ter nastopov za skleni- 
tev oz. ratifikacijo obeh oz. samo sporazuma o ribolovu v 
Tržaškem zalivu. 

Med glavne vzroke za nasprotovanja lahko štejemo predv- 
sem nepoznavanje vsebine in pomena sporazuma o skupnem 
ribolovnem območju v Tržaškem zalivu, pa tudi pogajalskih 
osnov za sklenitev novega jugoslovansko-italijanskega spora- 
zuma o dovolitvi lova italijanskih ribiških ladij v določenih 
območjih jugoslovanskih teritorialnih voda v Srednjem in 
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Južnem Jadranu. Upoštevati pa je potrebno tudi splošne 
gospodarske razmere, razvoj ribištva kot obrtne dejavnosti ter 
emotivna stanja ribičev in prebivalstva na sploh ob stalnem 
izzivanju italijanskih ribiških ladij, tako v Tržaškem zalivu kot v 
drugih delih jugoslovanskih teritorialnih voda. K temu je pri- 
šteti tudi splošno razširitev ekološke zavesti. Za določeno 
stopnjo nasprotovanja ratifikaciji sporazuma pa so kriva tudi 
sredstva javnega obveščanja, katerih del je bolj odprt sploš- 
nim kritikam, kot posredovanju stvarnih podatkov. 

Večina nasprotovanj izhaja iz predpostavke, da je italijan- 
sko teritorialno morje v Tržaškem zalivu glede bele ribe in 
školjk že povsem izčrpano, naše teritorialno morje pa glede 
tega bogato (podatki o tem so verjetno relativni). Številne 
pripombe so na način lova italijanskih ribičev (globinsko 
kočarjenje) in glede prevelikega števila ladij, ki naj bi dnevno 
lovile na naši strani skupnega ribolovnega območja. Temu 
slede še pripombe o splošni ekološki nevarnosti intenzivira- 
nja ribolova ter sum o tem da sporazum sam po sebi prepre- 
čuje ali omejuje dosedanja incidentna stanja v zvezi z vdira- 
njem italijanskih ribičev v jugoslovanske teritorialne vode. 

Za boljšo informiranost neposredno prizadetih so predstav- 
niki republiških upravnih organov in predstavništev teles 
organizirali dva obiska na Obali (6. februarja 1987 koordina- 
cijski odbor za kmetijstvo in ribištvo pri Medobčinskem svetu 
SZDL in 20. februarja 1987 politični aktiv Obalne skupnosti). 
Na teh sestankih je bilo podanih več informacij o poteku 
pogajanj in vsebini sporazuma. Ob upoštevanju gospodarskih 
interesov pa so bila sprejeta stališča, da naj se podpisani 
sporazum, če je formalno korektno opremljen z odgovarjajo- 
čimi geografskimi kartami, ratificira, uveljavi pa šele po tem, 
ko bodo že delovali z njim predvideni instrumenti za kontrolo 
njegovega izvajanja ter morebitno omejitev ali prekinitev ribo- 
lova. 

Na seji Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije dne 19. 
februarja 1987 je bilo ob obravnavi poročila o izvajanju Osim- 
skih sporazumov sprejeto stališče, da se v primeru perfektno- 
sti ratifikacijskih listin sporazum o ribolovu ratificira. Uveljavi 
pa naj se šele po imenovanju in začetku dela predvidene 
podkomisije za nadzor njegovega izvajanja. Obenem pa je 
treba v okviru pristojnih republiških upravnih organov in 
Obalne skupnosti izvesti vse priprave za njegovo izvajanje. 

S seje Izvršnega sveta je bilo v zvezi s tem dano tudi 
pojasnilo o poteku priprav, podpisu in vsebini sporazuma ki 
je bilo nato objavljeno. 

4. DEJAVNOSTI ZA OPERATIVNOST 
SPORAZUMA 

Za neposredno izvajanje sporazuma o uveljavitvi skupnega 
ribolovnega območja je potrebno urediti nekaj vprašanj, ki jih 
sam sporazum natančneje ne določa. Potrebno je imenovati 
organ, ki bo na jugoslovanski strani izdajal dovolilnice (pred- 
log je, da bi to bil za gospodarstvo pristojen upravni organ 
Skupnosti obalnih občin). V vseh dosedanjih presojah pa je 
bilo ugotovljeno, da s sporazumom predvidena jugoslovan- 
sko-italijanska komisija za obmejno gospodarsko sodelova- 
nje in blagovno menjavo (predvidena s Tržaškim sporazu- 
mom) in po svoji sestavi in načinu delovanja dovolj operativna 
in je zato potrebno imenovati (s sporazumom tudi možno) 
podkomisijo. V njej naj bi bili predstavniki: Republiškega 
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, RSNZ, IS 
Skupščine obalne skupnosti, IS Skupščine Buje, Ribiškega 
gospodarstva iz SR Slovenije ter znanstvenih institucij s 
področja pomorske biologije. Kot eksperti pa bi v njej sodelo- 
vali predstavniki carinske službe, pristojne komande JRM, 
strokovnjaki za mednarodno pravo in ekologijo. 

Za imenovanje takšne podkomisije pa je potrebno sklicati 
osrednjo (s sporazumom predvideno) komisijo. 

Podkomisijo za izvajanje sporazuma o ribolovu v Tržaškem 
zalivu bi morala pred njegovo uveljavitvijo v praksi sprejeti 
sklepe o treh bistvenih vprašanjih: o dovolilnicah in znakih; o 
izvajanju kontrole; o metodologiji za ugotavljanje prelova in 
biloške nevarnosti. 

Morski raziskovalni in izobraževalni center Piran in razisko- 
valna enota DO Droga bosta pripravili (predvidoma v roku 
enega leta) biološko in ekološko analizo razmer v tem delu 
morja, ki bo služila kot strokovna podlaga za pripravo instru- 
mentov za izvajanje sporazuma. 

V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije iz leta 1986 bo 
Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri- 
pravil spremembe in dopolnitve podzakonskih predpisov o 
morskem ribolovu s ciljem varovanja morskih resurov pred 
prekomernim izkoriščanjem. 

Vse aktivnosti v zvezi s pripravo na izvajanje sporazuma o 
ribolovu v Tržaškem zalivu pa je potrebno uglasiti tudi s 
pogajanji za sklenitev sporazuma med Republiko Italijo in 
SFR Jugoslavijo o ribolovu v Jadranu, pri čemer je potrebno 
uveljaviti zahtevek slovenskega republiškega gospodarstva 
(vključno z njegovimi kooperati) za del nadomestila, ki ga 
italijanska stran plačuje po tem sporazumu. Italijanska stran 
se tudi zaveda določene neoperativnosti samega sporazuma 
in je v dosedanjih stikih (razgovor Poljšak-D'Aragona 19. 
februarja v Gorici) ugotovila, da je potrebno imenovati podko- 
misijo in, da bo za to potrebno najmanj šest mesecev po 
ratifikaciji v obeh parlamentih. 

5. POSREDOVANJE NAŠIH STALIŠČ 
ITALIJANSKI STRANI 

Italijanska stran je po nekaterih podatkih temeljito sezna- 
njena s stopnjevanim odporom in pomisleki v delu jugoslo- 
vanjske javnosti glede ratifikacije sporazuma. V vseh smereh 
in nivojih je potrebno pojasniti verjetne vzroke in osnove za ta 
stališča (to naj bi bili spremenjene gospodarske razmere, 
povečan interes za ribolov na jugoslovanski strani, bojazen 
pred ekološkim uničenjem, sum v nadaljnje preprečevanje 
incidentov na morju). 

Na primeren način pa bi bilo treba italijanski strani dati na 
znanje, da uveljavitev sporazuma pogojujemo le z vzpostavi- 
tvijo institucij in instrumentov za nadzor nad njegovim izvaja- 
njem, ampak tudi za naslednjim: 

- takojšnjo in trajno prenehanje kršitev naših teritorialnih 
voda (sporazum bi uveljavili tri mesece po tem, ko ne bi bilo 
nobenega incidenta), 

- morebitno dovolitev lova v skupnem območju na vse 
oblike razen globinskega kočarjenja, 

- predvsem sankcije za kršilce določil sporazuma (trajni 
odvzem dovolilnice, ipd.), 

- ustvariti pogoje za skupno sodelovanje na področju raz- 
voja raznih oblik marikulture. 

Ob izmenjavi ratifikacijskih listin naj bi se pričeli .tudi pogo- 
vorila intenziviranje skupnih vlaganj v marikulturo v skladu z 
10. členom sporazuma o pospeševanju gospodarskega sode- 
lovanja med SFRJ in Republiko Italijo podpisanega v Osimu. 

6. VZPOREDNE AKCIJE 

Ne glede na intenzivnost ukrepov in aktivnosti za uveljavitev 
sporazuma o ribolovu v Tržaškem zalivu je potrebno posvetiti 
posebno pozornost: 

- sklenitvi sporazuma o preprečevanju incidentov na kop- 
nem in na morju; 

- nabavi ustreznih plovil za enote mejne milice; 
- okrepitvi in ustrezni opremljenosti ribiške inšpekcije v 

okviru Obalne skupnosti; 
- organiziranju ribičev z Obale v zadrugo in v skupnost 

kooperatov HP Droga Portorož; 
- usmeritev raziskovalne dejavnosti morskega raziskoval- 

nega centra v Piranu na spremljanje biološkega in ekološkega 
stanja v Tržaškem zalivu ob delovanju skupneaa ribolovneaa 
območja; 

- obširnejše in natančnejše informiranje javnosti o varstvu 
Severnega Jadrana, ribiškem gospodarstvu in izvajanju med- 
narodnih obveznosti v zvezi s tem; 

- zagotovitvi javnih komentarjev o ukrepih naše diploma- 
cije zoper ponavljajoče se incidente italijanskih ribičev v 
naših vodah. 
Brezcarinski uvozni in izvozni listi Tržaškega sporazuma. 
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KomhŽ/eza mednarodne odnose Skupščine SR Slovenije ob obra vna* h 

vprašanj v zvezi z ratifikacijo meddržavnega sporazuma o ribolovu v Tržaškem 
zalivu      

Komislija Skupščine SR Slovenije za 
mednarodne odnose je na svoji seji dne 
10. maca 1987 obravnavala delegatsko 
pobudo Željka Ciglerja, delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru Skupščine SR Slo- 
venije, v zvezi z rešitvijo nekaterih odpr- 
tih vprašanj še pred ratifikacijo jugoslo- 
vansko-italijanskega sporazuma o skup- 
nem ribolovu v Tfžaškem Zalivu ter ugo- 
vor Zveze društev za varstvo okolja v Slo- 
veniji »proti nameravani ratifikaciji spo- 
razuma o skupnem ribolovu v Tržaškem 
zalivu«, seznanjena pa je bila tudi s sta- 
liščem Komisije Skupščine SR Slovenije 
za varstvo človekovega okolja k pobudi 
ter z mnenjem Zakonodajho-pravne ko- 
misije Skupščine SR Slovenije k ugo- 
voru. 

Glede na svoje pristojnosti komisija ni 
širše razpravljala o ekoloških vidikih pro- 
blematike oziroma o ustavnosti ratifika- 
cijskega postopka v Skupščini SR Slove- 
nije ter je v zvezi s tem podprla stališče in 
mnenje zgoraj navedenih delovnih teles 
vseh zborov republiške skupščine. 

Komisija je v razpravi ugotovita, da so 
bili v postopek sklepanja te mednarodne 
pogodbe ves čas aktivno vključeni pri- 
stojni organi in organizacije iz SR Slove- 
nije. Njeni predstavniki so se ob sodelo- 
vanju SR Hrvatske, Zveznega sekretari- 

ata za zunanje zadeve ter predstavnikov z 
Obale pogajali o vsebini novega ribolov- 
nega sporazuma s predstavniki Avto- 
nomne dežele Furlanije-Julijske krajine 
in italijanske zvezne vlade. V Osimske 
sporazume vprašanje sodelovanja pri ri- 
bolovu v Jadranu ni bilo vključeno zato, 
ker je bilo to urejeno s takrat veljavnim 
posebnim sporazumom. Ta je prenehal 
veljati 31. 12. 1977 ter je bil podaljševan 
do 31. 12. 1980, za področje Tržaškega 
zaliva, v katerem se teritorialno morje 
obeh držav prekriva, pa do 15. 2. 1981. 
Novi sporazum o ribolovu v Tržašekm 
zalivu je bil sklenjen tudi zaradi dejstva, 
da so v njem že prej skupaj lovili naši in 
italijanski ribiči, s tem sodelovanjem pa 
so bili povezani nekateri naši dolgoroč- 
nejši interesi in pričakovanja. V postopek 
dajanja soglasja k predlogu zakona o ra- 
tifikaciji sporazuma v Skupščini SR Slo- 
venije so bili prav tako pravočasno 
ustrezno vključeni tako predstavniki 
družbenopolitičnih skupnosti kot združe- 
nega dela z Obale. 

Komisija je podprla zaskrbljenost na- 
ših ljudi oži roma upravičenost zahtev, da 
Jugoslavija in Italija skupno preprečita 
uničevanje favne in flore in s tem tudi 
ekološki propad Tržaškega zaliva in turi- 

stičnih dejavnosti v in ob njem ter zago- 
tovita sanacijo nezadovoljivega stanja na 
tem področju, ob ugotovitvi sedanjega 
/izhodiščnega/ stanja. To mora biti zago- 
tovljeno pred uveljavitvijo sporazuma, 
skupaj z dogovorom o postopkih za pre- 
prečevanje in sankcioniranje kršitev spo- 
razuma v zvezi s samim ribolovom in 
nespoštovanjem ribolovnega območja. 
Komisija je bila mnenja, da mora italijan- 
ska stran pokazati pozitivno politično vo- 
ljo ter s svojimi ukrepi že prej uspešno 
preprečevati kršitve državne meje v Za- 
livu. \ 

Člani komisije so bili ustno seznanjeni 
tudi z mnenji in stališči družbenopolitič- 
nih skupnosti in nekaterih družbenopoli- 
tičnih organizacij z Obale, ki po njihovem 
mnenju konstruktivno prispevajo k spre- 
jemljivemu reševanju obravnavanega 
vprašanja. Podprli so namero, da Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije na seji Druž- 
benopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije 18. marca 1987 poda celovito 
informacijo o problematiki, zlasti pa še 
konkretne predloge za razrešitev nekate- 
rih odprtih vprašanj oziroma za odgovar- 
jajoče delovanje in pravočasno ukrepa- 
nje s strani predvidenega meddržavnega 
telesa za izvajanje sporazuma. 

STALIŠČE 
— Komisije za varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije k pobudi 
delegata Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije Željka Ciglerja, glede 
sprejema meddržavnega sporazuma o ribolovu v Tržaškem zalivu 

sko najplodnejša mediteranska območja. 
Dejstvo je, da sta Jugoslavija in Italija že 
imeli, in sicer drugje, podobno skupno 
ribolovno cono in sicer od leta 1959 do 
leta 1980. Očitno je, da teh izkušenj ni- 
smo dovolj proučili. 

Komisija Skupščine SR Slovenije za 
varstvo človekovega okolja je na seji dne 
24. februarja 1987 obravnavala delegat- 
sko pobudo delegata Željka Ciglerja na 
Družbenopolitičnem zboru Skupščine 
SR Slovenije dne 18. 2. 1987, glede spre- 
jema meddržavnega sporazuma o ribolo- 
vu v Tržaškem zalivu. Hkrati je bila komi- 
sija tudi pisno seznanjena s protestom 
Društva za varstvo okolja Piran ob pripra- 
vi sporazuma o ribolovu v tržaškem zali- 
vu, skupno s protestom Predsedstva Zve- 
ze društev za varstvo, okolja v Sloveniji. 

Delegatsko pobudo je komisija obrav- 
navala v skladu z določili tretjega odstav- 
ka 40. člena poslovnika Skupščina SR 
Slovenije, ki med drugim določa, da o 
pobudah razpravljajo tudi pristojna de- 
lovna telesa skupščine in da o njih spre- 
jemajo stališča in o tem obvestijo zbor. 

Uvodoma je predstavnik Skupščine SR 
Slovenije pojasnil delegatom vsebino 
sporazuma o ribolovu v Tržaškem zalivu. 
Ob tem je pojasnil, da Osimski sporazumi 
sicer ribiškega sporazuma neposredno 
ne navajajo, je pa tak sporazum zami- 
šljen kot oblika dobrososeoskega sode- 
lovanja na področju ribolova. Po lan- 
skem novembrskem incidentu v naših vo- 

dah sta se obe diplomaciji zavzeli, da bi 
se zaključil sporazum o Tržaškem ribolo- 
vu, ki je bil sklenjen že 18. februarja v 
Rimu. Italijanski parlament je sporazum 
že ratificiral, jugoslovanska skupščina pa 
še ne. Skupno ribolovno območje, ki ga 
določa sporazum, obsega na jugoslovan- 
ski strani 33 km2, na italijanski strani pa 
nekaj več kot 40 km2 morske površine, 
kar pomeni približno 18% za ribolov na- 
menjenega območja ob slovenski obali. 

Člani komisije so v razpravi o pobudi v 
celoti podprli izražena mnenja Ribiške 
zveze Slovenije, s katerim so tudi z neka- 
terimi podatki ilustrirali nastali problem 
ribolova. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je že 
helsinška listina iz 1975 zahtevala, da bo- 
do države udeleženke izkoristile sleher- 
no ustrezno priložnost za sodelovanja na 
področju varstva okolja, zlasti varstva 
morskega okolja. Poudarjeno je bilo, da 
je italijansko morje manj bogato z ribami 
zaradi prelova in onesnaženja, ki ga naj- 
več prinaša reka Pad, pa tudi selilne ribe 
niso več tako bogat lovni vir. V morju ob 
slovenski obali je precej pelagičnih rib - 
le-te žive med površino in dnom morja - 
in to območje štejemo med bioprodukcij- 

Sleherni sporazum, ki zadeva gospo- 
darjenje v zvezi z morjem, mora vsebova- 
ti tudi obveznosti glede varstva morja. 
Gospodarski ribolov ne more temeljiti sa- 
mo na interesu udeležencev izkoriščanja 
naravnega bogastva, temveč mora obse- 
gati tudi skupna prizadevanja za ohranja- 
nje naravne osnove. Dejavnost ribolova 
obsega varstvo voda in naravnega ekosi- 
stema in biotopa, pa tudi gojitev rib in 
školjk ter načrten in urejen ribolov. Inci- 
denti, ki se dogajajo, pomenijo pritiske 
na to območje, kjer je ribolov obetavnej- 
ši, zato je treba zagotoviti takšen režim 
ribolova in varnostne ukrepe, da se bodo 
razmere nemudoma izboljšale. 

Komisija se zavzema, da lahko izme- 
njava ratifikacijskih listin in uveljavitev 
sporazuma nastopi šele takrat, ko bodo 
izpolnjeni vsi glavni predpogoji za izvaja- 
nje mednarodnega sporazuma o ribolovu 
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in ki bodo osnovani na redu, načrtnem 
ribolovu v skupni coni ter na preprečeva- 
nju incidentov. Posebna komisija pred- 
stavnikov obeh držav naj sporazumno 
določi, v skladu z obstoječo zakonodajo 
o ribolovu, načela, ki jih bosta spoštovali 
obe strani. Potrebno je določiti obseg 
ribolova, kot je npr. število ladij, način 
izdajanja in veljavndsti dokumentov, oz- 
nake, število lovnih dni, količino ulova in 

podobno; način ribolova in pravilnik, ka- 
ko se ugotavlja lovna meja in prelov ter 
ogrožanje bioloških lastnosti in produk- 
tivnost morja; kontrolo in varnostne 
ukrepe, vključno z možnostjo omejitve ali 
prekinitve ribolova ter vse drugo, kar naj 
zagotovi sožitje oziroma uresničevanje 
skupnih programov in prepreči inciden- 
te; skupne ukrepe oziroma akcije v cilju 
uskladitve in modernizacije gojitve rib. 

drugih organizmov, raziskovalnega dela, 
informiranja in podobno. Razčistiti je po- 
trebno tudi vsa odprta strokovna vpraša- 
nja in ugotoviti tkim. ničelno stanje morja 
v tem predelu. V teh mednarodnih pogo- 
vorih pa je potrebno tudi doseči, da bo 
Italija svoje ljudi disciplinirala in da do 
nadaljnjih provokacij ne bi več prihajalo. 
Uveljaviti je potrebno ustrezno sankci- 
oniraje krivcev za kršenje sporazuma. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije v zvezi z deleaatsko Dobudn 
za ureditev nekaterih vprašanj, ki so povezana z uveljavijo Tizvafanjem 
sporazuma med SFRJ in Republiko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja in blagovne menjave z Italijo. 

Na podlagi 40. in 261. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije je Družbeno- 
politični zbor Skupščine SR Slovenije na 
seji 18. marca 1987 v zvezi z delegatsko 
pobudo za ureditev nekaterih vprašanj, 
ki so povezana z uveljavitvijo in izvaja- 
njem Sporazuma med SFRJ in Republi- 
ko Italijo o ribolovu v Tržaškem zalivu v 
okviru obmejnega gosodarskega sode- 
lovanja in blagovne menjave z Italijo 
sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA: 
1. Zbor se je seznanil s stališči Izvršne- 

ga sveta Skupščine SR Slovenije do dele- 
gatske pobude, gradivom »Ribolov v Tr- 
žaškem zalivu« (potek pogajanj, stanje in 
predlogi za ukrepe in aktivnosti) in pro- 
gramom ukrepov in aktivnosti za opera- 
tivno izvajanje sporazuma o ribolovu v 
Tržaškem zalivu, ki ga je 12. 3. 1987 spre- 
jel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ter s stališči Komisije za mednarodne od- 
nose in Komisije za varstvo človekoveaa 
okolja. 

Zbor ugotavlja, da obstaja vrsta odpr- 
tih vprašanj glede izvajanja sporazuma o 
ribolovu v Tržaškem zalivu, ki jih je treba 
razjasniti ali ustrezno urediti pred njego- 
vo uveljavitvijo. To so zlasti vprašanja ki 
zadevajo: 

- biološko stanje in ekološko ravno- 
vesje v morju, zaščito ekosistemov in bi- 
otopov v njem ter nadzora nad tem; 

- obseg in način ribolova ter kontrolo 
izvajanja dogovora o tem, ugotavljanje in 
ukrepanje pri fizičnem preiovu in ugotov- 
ljenih negativnih bioloških stanjih ter 
omejevanje in prekinitev ribolova; 

- varstvo okolja v Tržaškem zalivu zla- 

sti z vidika odpravljanja onesnaževanja 
morja. 

2. Zbor podpira program ukrepov in 
aktivnosti za operativno izvajanje spora- 
zuma o ribolovu v Tržaškem zalivu, ki ga 
je sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije. Ob tem poudarja, da je treba v 
okviru jugoslovansko-italijanske komisi- 
je za obmejno gospodarsko sodelovanje 
in blagovno menjavo, ki skrbi za izvajanje 
Tržaškega sporazuma, ustanoviti podko- 
misijo, ki se bo ukvarjala z izvajanjem 
sporazuma o ribolovu v Tržaškem zalivu. 
V tej podkomisiji je potrebno pred uvelja- 
vitvijo sporazuma podrobneje razčleniti 
in razjasniti vprašanja, ki zadevajo go- 
spodarjenje z morjem na način, ki bo 
zagotavljal ohranjanje in varstvo življenja 
v morju ter s tem racionalno izkoriščanje 
morskega bogastva. Za uresničitev ter 
zadeve je bistvenega pomena določitev 
obsega ribolova, ki mora biti v skladu s 
predhodno ugotovljenim ničelnim sta- 
njem v morju, obeležitev ladij in njihovih 
posadk (dovolilnice in znaki) ter nadzor 
nad skupnim ribolovnim območjem kot 
tudi nad izvajanjem sporazuma in v pod- 
komisiji dogovorjenih aktivnosti v celoti. 
Operativno izvajanje sporazuma lahko 
prične, ko bo ustanovljena podkomisija 
in operacionaliziran sporazum v okviru 
nje. Ob spremljanju uresničevanja vseh 
ukrepov je treba sproti prilagajati obseg 
ribolova ter po potrebi uporabiti tudi 
možnost za prekinitev sporazuma o ribo- 
lovu, ki jo daje Tržaški sporazum o ob- 
mejnem gospodarskem sodelovanju in 
blagovni menjavi. 

3. Ker se ribolov v teritorialnih vodah 
SFRJ izvaja na podlagi naših predpisov, 
zbor meni, da ga je treba v čimkrajšem 
času dopolniti normativno ureditev tega 
področja ter tudi na ta način zagotoviti 

ohranitev morskih dobrin (npr. prepoved 
kočarjenja). Usposobiti je treba ribiške 
inšpekcije za izvajanje predpisov ter za- 
gotoviti njihovo ustrezno opremljenost, 
kar velja tudi za enote mejne milice. 

4. Zbor meni, da je treba takoj pripraviti 
biološke in ekološke analize razmer v 
tem delu morja, ki bodo podlaga za ope- 
racionalizacijo sporazuma, za sklenitev 
konkretnih dogovorov in programov o 
varstvu morja in preprečevanje onesna- 
ževanja morja ter za skupna vlaganja v 
bioreprodukcijo, kot tudi za razvoj ribi- 
štva in uresničevanje skupnih programov 
izkoriščanja morskih dobrin. Pri tem je 
izjemnega pomena tudi ustrezna organi- 
ziranost ribištva pri nas kot tudi prizade- 
vanja za ustanavljanje mešanih podjetij 
za ribolov. 

5. Zbor meni, da je treba po diplomat- 
ski poti italijansko stran obvestiti, da mo- 
ra zagotoviti takojšnje in trajno preneha- 
nje kršitev teritorialnih voda z večjim an- 
gažiranjem italijanske strani za prepreče- 
vanje kršitev meje. V zvezi s tem zbor 
poudarja, da je spoštovanje meja temelj 
in pogoj za nadaljnje poglabljanje odno- 
sov na meji in razvoj vseh oblik obmejne- 
ga sodelovanja in izpolnjevanja medse- 
bojnih obveznosti. 

6. Zbor nalaga delegaciji Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ ter predlaga delegatom 
v Zveznem zboru Skupščine SFRJ, da ob 
ratifikaciji sporazuma o ribolovu v Trža- 
škem zalivu predlagajo sprejem poseb- 
nega sklepa, ki bo vsebinsko skladen s 
stališči zbora 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj spremlja izvajanje teh stališč ter po 
potrebi obvešča Skupščino SR Slovenije 
o načinu uveljavitve sporazuma o ribolo- 
vu v Tržaškem zalivu. 
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PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za II. trimesečje 1987   

Periodični delovhi načrt zborov Skupščine SR 
Slovenije za II. trimesečje 1987, ki so ga sprejeli 
zbori na sejah 18., marca 1987 je pripravljen na 
podlagi programa dela zborov za letošnje leto. Vse- 
buje tudi naloge, ki izhajajo iz sprejetih sklepov 
zbora. 

V periodični delovni načrt niso vključene zadeve 
iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ, ker skupščihi ni bil predložen načrt dela 
zbora za II. trimesečje. 

V tem trimesečju bodo predvidoma obravnavane 
tudi spremembe in dopolnitve zakona o združenem 
delu, ki ga bo obravnaval Zbor združenega dela kot 
konferenca delegadija. 

Na podlagi II. in 111. dela programa za letošnje leto 
bodo pristojna delovna telesa v tem trimesečju 
obravnavala nekatete tematske zadeve in ocenila ali 
je potrebno le-te obravnavati tudi v zborih. V teh 
primerih bodo delćvna telesa pravočasno predla- 
gala v vključitev pošamezne zadeve v dnevni red sej 

zborov. Pomembnejše zadeve, ki jih bodo pred- 
hodno obravnavala delovna telesa so: analiza pro- 
blematike in vprašanj s področja delovno pravne 
zakonodaje, analiza izvajanja zakona o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti, infor- 
macija o uresničevanju zakona o pravni pomoči, 
poročilo o izvajanju zakona o Triglavskem narod- 
nem parku, informacija o problemih normativnega 
urejanja denarnih kazni in drugih vrednostnih koli- 
čin v zakonodaji. Navedena gradiva so delovnim 
telesom že predložena. Med pomembnejše teme, ki 
bodo predložene delovnim telesom v II. trimesečju 
je šteti tudi: Poročilo o združevanju dela in sredstev 
za hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, Poročilo o izvajanju sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Letno 
poročilo o varnostnih razmerah in delu organov za 
notranje zadeve ter drugih notranjih zadevah v SR 
Sloveniji v letu 1986, Informacija o uresničevanju 
obrtnega zakona. 

SEJE ZBOROV 

22. APRIL 1987 

1. INFORMACIJA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 0 AKTUALNIH VPRAŠANJIH 
URESNIČEVANJA RESOLUCIJE 0 POLITIKI 
URESNIČEVANJA DRUŽBENEGA PLANA SR 
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990 V LETU 1987 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj j 
Koordinator: Valentin Gvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

2. POROČILO DELEGACIJE SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V ZBORU REPUBLIK IN POKRAJIN 
SKUPŠČINE SFRJ 0 POTEKU USKLAJEVANJA 
NEKATERIH AKTOV IZ PRISTOJNOSTI ZBORA 
REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 
Predlagatelj: Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SČRJ 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: Odbor ZZD za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko, Odbor ZO za finance 

Koordinator: Martin Mlinar, vodja delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

3. PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O SKUPNIH OSNOVAH IN MERILIH 
ZA SAMOUPRAVNO UREJANJE ODNOSOV PRI 
PRIDOBIVANJU IN DELITVI DOHODKA V SR 
SLOVENIJI 
Predlagatelj: Odbor udeležencev družbenega dogovora o skupnih 
osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobi- 
vanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL 
Koordinator: Jože Knez, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

4. PREDLOG ZAKONA O PEDAGOŠKI SLUŽBI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Skupina delegatov vseh zborov za druž- 
bene dejavnosti, odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za 
narodnosti 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O PEDAGOŠKI 
AKADEMIJI V LJUBLJANI S PREDLOGOM 
ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin . 
Pristojno delovno telo: Skupina delegatov vseh zborov za druž- 
bene dejavnosti 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 
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6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O ZAČASNEM 
=

RANJU SKUPNIH POTREB Z OSNUTKOM 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela v 

Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kreditno-mone- 
tarno politiko, Odbor ZO za finance, Skupina delegatov vseh zbo- 
rov za družbene dejavnosti 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

7. OSNUTEK ZAKONA O JUGOSLOVANSKI BANKI 
ZA MEDNARODNO EKONOMSKO SODELOVANJE 
Predlagatelj: Zbor republik in pokrajin 
Pristojen: Zbor združenega dela 

pomik'"" delovno ,elo: 0dbor za finance in kreditno-monetarno 
Koordinator: Martin Mlinar, vodja delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

8. POROČILO O DELU SLUŽBE DRUŽBENEGA 
KNJIGOVODSTVA V SR SLOVENIJI ZA LETO 1986 
Predlagatelj: Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 
Pristojen: Zbor združenega dela 

politiko"0 del0Vn° ,el0: odbor za ''nance in kreditno-monetarno 
l-rdi"at-: V®l®n'i,n Dvojmoč, predsednik Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 

20. MAJ 1987 

1. PREDLOG PREDSEDSTVA SR SLOVENIJE DA SE 
ZAČNE POSTOPEK ZA SPREMEMBO USTAVE SR 
SLOVENIJE 
Predlagatelj: Predsedstvo SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa 
V obravnavi sodeluje: RK SZDL 

2. POROČILO O IZVAJANJU UKREPOV IN 
AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE 
DRUŽBENOEKONOMSKEGA POLOŽAJA 
ELEKTROGOSPODARSTVA IN 
PREMOGOVNIŠTVA V SR SLOVENIJI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor (kot zainteresiran) 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonomske odnose 
r>rih®w'n odt5°r ZZD za finance in kreditno-monetarno politiko Odbor ZO za finance 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodar- 
skazbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ener- 
getiko Slovenije 
rif£rclnat?r Vonno,n Dv°imoč' Predsednik Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije y 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ENERGETSKEM 
GOSPODARSTVU 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o Združenem delu, odbori za družbeno-ekonomske odnose 
in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodar- 

ska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skupnost enerae- 
tike Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združeneqa 
dela Skupščine SR Slovenije 

4. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 
RAZREŠEVANJA PROBLEMATIKE 
ONESNAŽEVANJA OKOLJA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Komisija za varstvo človekovega okolja, 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: RK SZDL, Gospodarska zbornica Slove- 
nije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, Samoupravnega interesna 
skupnost energetike Slovenije, občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

5. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O NEVARNIH 
SNOVEH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
Komisija za varstvo človekovega okolja 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Republiška skupnost za ceste 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH Z 
OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna deiovna telesa: Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu, odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa RK SZDL, Republiška 
skupnost zaceste, zainteresirane občinske skupščine in skupščine 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI 
POMORSKE PLOVBE Z OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: zainteresirane občinske skupščine in 
skupščine posebnih družbenopolitičnih skupnosti 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

8. OSNUTEK ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU 
PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1986 S 
PREDLOGOM ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbor ZZD za finance in kreditnomone- 
tarno politiko, Odbor ZO za finance 

Slovenije'0'" V'ad° BeZnik' Predsednik Zbora občin Skupščine SR 

9. POROČILO NARODNE BANKE SLOVENIJE ZA 
1986. LETO Z ZAKLJUČNIM RAČUNOM ZA 1986 
LETO IN FINANČNIM NAČRTOM ZA 1987. LETO 
Predlagatelj: Narodna banka Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 

pontiko° de'0Vn0 ,elo: odbor za flnance in kreditno-monetarno 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 
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SEJE ZBOROV 

17. JUNIJA 1987 

1 PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesi: Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delil, odbori za družbenopolitični sistem, 
Odbor ZO za urejanje prostora ter stanovanjska in komunalna 
vprašanja - 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa RK SZDL, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Zveza vodnih skupnosti Slovenije, zainteresi- 
rane občinske skupščine in skupščine posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti 
Koordinator: Marija Zupančič-Vičar, podpredsednica skupščine 
SR Slovenije. 

2 PREDLOG ZA IZDAJOZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKEM 
GOSPODARSTVU 

3. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O STANOVANJSKIH 
RAZMERJIH 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupnost socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonomske odnose 
in razvoj, odbori za družbenopolitični sistem, Odbor ZO za urejanje 
prostora ter stanovanjska,in komunalna vprašanja 
V obravnavi sodelujejo: Ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, 
zainteresirane občinske skupščine in skupščine posebnih družbe- 
nopolitičnih skupnosti 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

4. PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH OBČANOV 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojna Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristo|na delovna telesa: Odbor ŽZD za finance in kreditnomone- 
tarno politiko, Odbor ZO ža finance 
V obravnavi sodelu|ejo: ustrezna telesa pri RK SZDL, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 
Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skuščine SR Slovenije 

5. PREDLOGI UKREPOV ZA RAZREŠITEV 
PROBLEMATIKE RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA V 
IDRIJI 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: Odbor za družbenoekonomske odnose in 
razvoj 
V obravnavi sodelujejo: občinska skupščina Idrija, ustrezna telesa 
RS Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije 
Koordinator: Valentin Dvojmoč, predsednik Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije 

6. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
!N DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU DRŽAVNE 
UPRAVE IN O IZVRŠNEM SVETU SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE TER O REPUBLIŠKIH UPRAVNIH 
ORGANIH Z OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: ustrezna telesa pri RK SZDL 

Koordinator; Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 

7. PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 
DELOVNEM PODROČJU REPUBLIŠKIH 
UPRAVNIH ORGANOV IN REPUBLIŠKIH 
ORGANIZACIJ TER SAMOSTOJNIH STROKOVNIH 
SLUŽB IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE Z OSNUTKOM ZAKONA 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbor za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujejo: Ustrezna telesa pri RK SZDL 
Koordinator: Valerija Škerbec, predsednica Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije 

8. PREDLOG PERIODIČNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA, ZBORA OBČIN IN 
DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ZA III. TRIMESEČJE 1987 
Predlagatelj: Skupina delegatov za pripravo programa 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Obravnavajo vsa delovna telesa 
Koordinator: Vlado Beznik, predsednik Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije 

Izdaiata SkuDščina SR Sioveniie in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin Primož Heinz, Marko Herman, izdajata SKupscina on aiovornje in o, u » —lr p4oni^„„ Anka Širukeli-Fras. Erika Vrhunec in Marian Gogala - Odgovorni 
I: Aljas Riza 

  -  Milan Krnič, 
Zoran Mišković, Ranko Djukić. - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olić - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ. Beograd, Trg Marksa i_Engelsa 13, telefon (011) • 
urednikf Marjan Gogala - NMlov urednjštva: ^pifmlr ^jlvan^nin^Al^sandarVi^uI^MMaif Krnić, 

' n . -r i a i   r« — i — a n \ Ufi A (predsednik), Miroslav Berovič, šahdor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadž 
Zoran Mišković, Ranko Djukić. - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olić       s,,*.!««« *ntnn r/ir 
Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 100 dinarjev - Letna naročnina 1.500 dinarjev - Žiro račun . Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske 
zadeve: telefon (061) 219-914 



Ljubljana, 31. 3. 1987 

OSNUTEK ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 

Socialistične republike Slovenije za leto 1986 

(ESA-222)* 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 46. seji dne 26. 
3. 1987 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU O 
IZVRŠITVI PRORAČUNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1986, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 313. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije s predlogom, da se uvrsti na seje zborov dne 
22. 4. 1987. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

— Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja 
za finance, 

- Ada GORJUP, republiška svetovalka v Republiškem 
sekretariatu za finance, 

— Mihailo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Sociali- 

stične republike Slovenije za leto 1986. 

2. člen 
Prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so bili , 

doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov za 
leto 1986, ki je sestavni del tega zaključnega računa. 

Skupni prihodki proračuna Socialistične republike Slove- 
nije za leto 1986 so znašali 188.878.228.243 din in so bili 
razporejeni za: 

v din 
62.782.754.760 

20.051.814.869 
92.452.684.000 
13.590.974.614 

- obveznosti v SR Sloveniji v višini 
- odstopljena sredstva uporabnikom izven 
SR Slovenije v višini 
- prispevek proračuna federacije v višini 
- nerazporejene prihodke v višini 

3. člen 
Nerazporejeni prihodki proračuna Socialistične republike 

Slovenije za leto 1986 v višini 13.590.974.614 din se razpore- 
dijo za naslednje namene: 

1. Sredstva rezerve SR Slovenije za dokonč- 
ni proračun obveznosti za leto 1986 
2. Za prispevek skladu solidarnosti z neuvrš- 
čenimi državami in državami v razvoju v viši- 
ni 
3. Za geodetska dela na območju SR Slove- 
nije po sprejetem programu v višini 

13.514.532 

1.504.679.500 

289.000.000 

Osnutku zakona so bile priložene še nasledn|e tabele: realizacija sredstev za 
delo organov v letu 1986, realizacija sredstev za delo organov v letu 1986, 
sredstva za Investicije v osnovna sredstva, sredstva za ljudsko obrambo, sred- 
stva za spodbujanje razvoja, intervencije v gospodarstvu In spodbujanje hitrej- 
šega razvoja gospodarsko manj razvitih območij, sredstva za družbene dejavno- 
sti, sredstva za druge splošne družbene potrebe, ki so na razpolago v dokumen- 
taciji Skupščine SR Slovenije 

4. Za posebne namene Republiškega štaba 
za teritorialno obrambo v višini 50.000.000 
5. Za odhod štafete mladosti 45.000 000 
6. Za amortizacijo v višini 6.008.822.900 
od tega: 
- za amortizacijo specialne opreme Repu- 
bliškega sekretariata za notranje zadeve v 
višini 4.000.000.000 
- za amortizacijo opreme republiških uprav- 
nih in pravosodnih organov in organizacij v 
letu 1987 v višini 822.600.000 
- za amortizacijo opreme sistema obrambe 
pred točo v višini 1.014.927.900 
- za amortizacijo opreme sistema varstva 
zraka v višini 171.295.000 
7. Za usklajevanje osebnih dohodkov delav- 
cev v republiških upravnih in pravosodnih 
organih in organizacijah za leto 1986 v višini 
15% osnove za oktober 1986 v višini 3.307.621.370 
8. Za usklajevanje osebnih dohodkov delav- 
cev v občinskih upravnih in pravosodnih or- 
ganih in organizacijah za leto 1986 v višini 
15% od osnove za oktober 1986 v višini 2.200.000.000 
Preseženi prihodek iz davka iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti se prenese v republiški pro- 
račun za leto 1987 v višini 54.336.312 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

Osnutek zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna Socialistične republike 
Slovenije za leto 1986 bodo zbori Skupščine 
SR Slovenije obravnavali predvidoma na sejah 
22. aprila 1987. ' 
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OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zaključnega rakuna o izvršitvi proračuna SR Slove- 
nije za leto 1986 temelji na usmeritvah Zvezne in republiške 
resolucije za leto 1986 ter na določilih: 

- zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v druž- 
benopolitičnih skupnostih, 

- zakona o knjigovodstvu in 
- zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom druž- 

benih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samouprav- 
nih interesnih skupnosti S področja družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1986. 

Na podlagi zvezne in republiške resolucije so v letu 1986 
sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potreb v SR 
Sloveniji lahko rasla za 5% počasneje od nominalne rasti 
dohodka. V skladu s priporočiti zvezne skupščine o usklajeva- 
nju rasti sredstev za splošne družbene potrebe z rastjo 
dohodka družbenega gospodarstva je bil v mesecu juniju 
1986 sprejet republiški zakon o začasni prepovedi razpolaga- 
nja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti za porabo v letu 1986, ki je določal, da se v okviru 
limitiranega dela financirajo obveznosti v SR Sloveniji, finan- 
ciranje obveznosti do drugih republik in federacije pa je 
ostalo nelimitirano. 

Resolucijska usmeritev o usklajenosti vseh oblik porabe z 
ugotovljenim dohodkom je v letu 1986 narekovala tekoče 
usklajevanje obsega skupne in splošne porabe z rastjo 
dohodka. Za normalno funkcioniranje republiških upravnih in 
pravosodnih organov ter drganizacij in ob upoštevanju reso- 
lucijskih določil je Skupščina SR Slovenije v mesecu oktobru 
in decembru 1986 sprejela spremembi zakona o proračunu 
SR Slovenije za leto 1986. Z rebalansom v decembru je bila 
poraba republiškega proračuna usklajena z doseženo rastjo 
dohodka za devet mesecek 

V okviru'tako sprejetega proračuna SR Slovenije za leto 
1986 in v osnutku tega zakona predlagane delitve nerazpore- 
jenih sredstev proračuna SR Slovenije za leto 1986 ni bila 
mogoča finančna realizacija vseh obveznosti, ki izhajajo iz 
leta 1986. Zato bo treba celo vrsto še odprtih problemov, ki so 
zakonske narave, razrešiti v okviru sredstev proračuna SR 
Slovenije za leto 1987. 

Na strani virov prihodkdv proračuna SR Slovenije za leto 
1986 ni bilo sprememb. Oba rebalansa sta bila realizirana v 
okviru obstoječih davčnih virov in ob nespremenjenih davč- 
nih stopnjah. 

Iz bilance prihodkov in ddhodkov proračuna SR Slovenije 
za leto 1986 je razvidno, da znaša delež nerazporejenih pri- 
hodkov v letu 1986 13.590.974.614 din. 

Presežek prihodkov nad odhodki je rezultat tekočih gospo- 
darskih gibanj, ki so se odrazili tudi na prihodkovni strani 
republiškega proračuna. Med temi razlogi je najpomemb- 
nejša rast osebnih dohodkov v letu 1986 in to posebej v 
zadnjem tromesečju ozirotna decembru, kar je neposredno 
vplivalo na večji priliv dkvkovv iz osebnih dohodkov od 
prvotno planiranih. Izplačila OD v decembru 1986 so bila za 
27/o višja od izplačila v novembru. Realna rast osebnih 
dohodkov je vplivala tudi na povečanje kupne moči prebival- 
stva, in s tem tudi na prilike prihodkov temeljnega in poseb- 
nega prometnega davka, še posebej v pogojih, ko je bila 
založenost tržišča dobra (prodaja naftnih derivatov avtomo- 
bilov itd.). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je že ob proučevanju 
prihodkov republiškega ptoračuna za leto 1986 v mesecu 
decembru 1986 ugotovil, da nekateri prihodki naraščajo 
preko predvidene dinamiki, zato je predlagal znižanje davka 
iz dohodka TOZD po posebni stopnji (realizirano le 43% od 
prvotno planiranih prilivov■), vendar je bilo gibanje osebnih 
dohodkov in s tem povežana kupna moč prebivalstva še 
hitrejša od predvidenih, kbr se je neposredno odrazilo na 
prilivih prometnih davkov, tako je bil priliv prometnih davkov 
v decembru za 25% večji ođ priliva v novembru 1986. Nepred- 
videno povečanje temeljnega prometnega davka pa je med 
drugim tudi posledica povečanih prilivov iz naslova promet- 
nih davkov pri uvozu za potrebe JLA in pri uvozu proizvodov 
za potrebe občanov v zadnjem tromesečju leta 1986. 

Za razrešitev odprtih problemov republiškega proračuna 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se nerazpo- 
rejeni prihodki proračuna SR Slovenije za leto 1986 usmerijo 
za pokritje naslednjih obveznosti: 
Presežena realizacija davka iz dohodka 
TOZD In DS se prenese v proračun za leto 
1987 v višini 54.336.312. 

Na podlagi določil 19. c. člena zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davku iz dohodka TOZD in DS se 
presežena realizacija tega davka prenese v republiški prora- 
čun za leto 1987 in se upošteva pri določitvi obveznosti za leto 
1987. 
1. Sredstva rezerve SR Slovenije za do- 
končni proračun obveznosti za leto 1986 v 
yišlni 131.514.532 

V skladu z določili 3. člena zakona o proračunu SR Slove- 
nije za leto 1986 se od prihodkov, s katerimi se pokrivajo 
obveznosti v SR Sloveniji, izloči 1% v sredstva rezerve SR 
Slovenije. Za dokončni poračun te obveznosti je SR Slovenija 
iz sredstev republiškega proračuna za leto 1986 dolžna izločiti 
v sredstva rezerve še 131.514.532 din. 
2. Prispevek skladu solidarnosti z neuvrš- 
čenimi državami in državami v razvoju v 
vlilnl 1.504.679.500 

Obveznost SR Slovenije do sofinanciranja Sklada solidar- 
nosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju izhaja iz 
Zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in 
državami v razvoju. Osnova za določanje obveznosti za posa- 
mezno leto je dosežena rast družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva v SR Sloveniji za preteklo leto. Na tako 
določeno osnovo se aplicira stopnja 0,1% (ki je zakonsko 
opredeljena) in se določi obveznost za posamezno leto. V 
mesecu marcu 1987 leta nam je služba sklada solidarnosti 
poslala dokončni poračun obveznosti za leto 1986, ki znaša 
1.111 mio din. Obveznost SR Slovenije za leto 1987 je dolo- 
čena na podlagi ocenjene rasti družbenega proizvoda družbe- 
nega gospodarstva za leto 1986 in znaša 1.803 mio din. 
Celotna obveznost SR Slovenije do sklada solidarnosti, ki naj 
bi jo pokrili v tem letu, znaša 2.914 mio din. V proračunu za to 
leto pa imamo zagotovljena sredstva le v višini 1.409,8 mio 
din. Nepokriti del obveznosti do sklada solidarnosti tako 
znaša 1.504,7 mio din. Ker gre za zakonsko določeno obvez- 
nost je v primeru neizpolnjevanja navedene obveznosti pred- 
videna tudi blokada republiškega proračuna. Izvršni svet 
predlaga, da se manjkajoča sredstva zagotovijo iz nerazpore- 
jenih sredstev po zaključnem računu. 
3. Izvajanje geodetskih del v SR Sloveniji v 
vlšini 289.000.000 

Za izvajanje geodetskih del na območju SR Slovenije 
Skupščina SRS sprejme program geodetskih del za srednje- 
ročno obdobje ter odlok o zagotovitvi sredstev za izvajanje 
teh del. V preteklem planskem obdobju in tudi v tem je 
program geodetskih del bil vedno večji, kot so bile možnosti 
republiškega proračuna za zagotovitev sredstev za njihovo 
financiranje, kar je predvsem posledica omejevanja splošne 
porabe. Zožene finančne možnosti so imele za posledico 
zaostajanje v izvajanju geodetskih del na območju SR Slove- 
nije. 

Resolucijska izhodišča za oblikovanje splošne porabe v letu 
1987 so omogočala zagotovitev sredstev za navedene 
namene le v višini 212,5 mio din, obseg del, ki naj bi jih v tem 
letu dokončali; pa je za 289 m;o diig večji. Izvršni svet meni, da 
je potrebno odpraviti razhajanja med obsegom zagotovljenih 
sredstev in obsegom potrebnih geodetskih del v tem letu, zato 
predlaga, da se manjkajoča sredstva v višini 289 mio din 
zagotovijo z zaključnim računom. 
4. Sredstva za posebne namene v višini 50.000.000 din 

Sredstva v navedeni višini je potrebno zagotoviti Republi- 
škemu štabu za teritorialno obrambo za pokritje stroškov, ki 
nastajajo ob preverkah in pregledih obrambe pripravljenosti 
enot in štabov teritorialne obrambe t/ SR Sloveniji. 
5. Sredstva za odhod štafete mladosti 
v višini 45.000.000 din 
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Ob sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za teto 1987je 
znašala prva ocena stroškov odhoda letošnje štafete mladosti 
25 mio din. Na podlagi ponovne ocene stroškov je za realiza- 
cijo odhoda štafete mladosti iz SR Slovenije potrebno zagoto- 
viti sredstva v višini 70 mio din. Glede na to, da bo navedeni 
program realiziran že v mesecu marcu letos, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlaga, da se manjkajoča sredstva 
v višini 45 mio din zagotovijo z zakonom o zaključnem računu 
o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1986. 
6. Sredstva za amortizacijo v skupni 
višini 6.008.822.900 
od tega: 
- sredstva za amortizacijo specialne opri- 
me RS za notranje zadeve v višini 

4.000.000.000 

Republiški sekretariat za notranje zadeve je ob sestavi 
zakona o proračunu predlagal, da se mu v letu 1987 zagoto- 
vijo za nabavo specialne opreme sredstva v višini 10.517,3 mio 
din. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v preteklih letih ni 
bilo mogoče nabaviti manjkajoče in modernizirati obstoječe, 
že izrabljene tehnične opreme. Z zakonom o proračunu so 
bila ob upoštevanju dogovorjenih izhodišč za specialno 
opremo organov za notranje zadeve zagotovljena le sredstva 
v višini 2.105,7 mio din. Izvršni svet predlaga, da se iz nerazpo- 
rejenih prihodkov po zaključnem računu za ta namen zagoto- 
vijo dodatna sredstva v višini 4.000,0 mio din. 
- sredstva za amortizacijo opreme leta 
1987 republiških upravnih in pravosodnih 
organov in organizacij v višini 822.600.000 

Doslej veljavni zakon o amortizaciji je omogočal, da so 
organi, ki se financirajo iz proračunov, obračunavali amorti- 
zacijo v višini sredstev, ki so jim bila za ta namen zagotovljena 
v proračunu. Upoštevaje z zvezno resolucijo določena izho- 
dišča za sestavo republiškega proračuna za leto 1987 so 
organom za amortizacijo zagotovljena sredstva v enaki višini 
kot v letu 1986. Ker so po novem zakonu o amortizaciji, ki 
velja od 1. januarja 1987, za uporabnike proračunov ukinjene 
olajšave za obračun amortizacije premičnin, predlagamo, da 
se manjkajoča sredstva za obračun amortizacije po veljavnih 
predpisih v višini 822,6 mio din zagotovijo iz nerazporejenih 
prihodkov po zaključnem računu za leto 1986. 
- sredstva za amortizacijo opreme sistema 
obrambe pred točo na Primorskem v višini 1.014.927.900 

V skladu z Zakonom o sistemu obrambe pred točo zagotav- 
lja SR Slovenije v svojem proračunu sredstva za vzpostavitev 
sistema obrambe pred točo v SRS. Po programu vzpostavitve 
sistema obrambe pred točo v SRS bi morali zgraditi operativni 
radarsko-računalniški center in vzpostaviti mrežo strelnih 
mest za vzpostavitev sistema obrambe pred točo na Primor- 
skem. Za izgradnjo centra za obrambo pred točo na Primor- 
skem naj bi SR Slovenija zagotovila v letu 1987 skupno 
1.225.500.000 din, od tega je z Zakonom o proračunu SRS za 
leto 1987 zagotovljeno 211.572.100 din, za preostali 
1.014.927.900 din pa predlagamo zagotovitev s tem zaključ- 
nim računom. Sistem obrambe pred točo na Primorskem naj 
bi zgradili skupno z Italijo, v skladu s sporazumom. Pred 
kratkim je bila dogovorjena razmejitev finaciranja programa, 
zaradi česar prej ni bilo možno pripraviti finančne konstruk- 
cije. 
- sredstva za amortizacijo opr. sist. var- 
stva zraka v višini 

171.295.000 din 
V skladu z Zakonom o varstvu zraka zagotavlja SR Slovenija 

v svojem proračunu sredstva za varstvo zraka. V preteklih 
letih ni bilo zaradi bilančnih težav proračuna mogoče zagoto- 
viti sredstev, zaradi česar ni bilo mogoče realizirati sprejetih 
programov. Po predlogu znašajo potrebna sredstva za meri- 
tve v okviru varstva zraka, ki naj bi jih zagotovili v republiškem 
proračunu v letu 1987 195.220.000 din za 3 regionalne postaje 
za prenos podatkov v republiški center, dodatno opremo za 
republiški center, projekt komunikacij v sistemu in tekstno 
povezavo merilne postaje z republiškim centrom, vzdrževanje 
delujočih postaj sistema ANAS, sredstva za delovanje republi- 
ške osnovne mreže merilnih postaj, zagonska sredstva za 
delo po pravilniku po pogojih in postopku strokovnega nad- 

zora nad onesnaženjem zraka in zq spremljanje kislosti pada- 
vin in transporta onesnaženega zraka na velike razdalje. Z 
Zakonom o proračunu SRS za leto 1987 je bilo v ta namen 
zagotovljenih v skladu z usmeritvami splošne porabe 
23.925.000 din. Sredstva v višini 1J1.295.000 din pa niso bila 
zagotovljena. Ker pa je bilo ugotovljeno,da programa varstva 
zraka v letu 1987 ni mogoče realizirati brez celotnih potrebnih 
sredstev, ki jih je SRS dolžna zagptoviti, predlagamo, da se 
171.295.000 din zagotovi z zaključnim računom proračuna 
SRS za leto 1986. 
7. Sredstva za usklajevanje osebnfh dohod- 
kov v republiških upravnih in pravosodnih 
organih in organizacijah ter družbenopoli- 
tičnih organizacijah v višini 3.307.621.370 din 

V organih in organizacijah, ki se financirajo iz republiškega 
proračuna, je bila na podlagi ugotovljenega zaosteajanja rasti 
osebnih dohodkov za rastjo osebnih dohodkov v gospodar- 
stvu v januarju 1987 realizirana 15% uskladitev osebnih 
dohodkov za oktober in november 1986. S tem je bilo deloma 
zmanjša zaostajanje in je bila za leto 1986 dosežena 87,6% 
rast sredstev za osebne dohodke v primerjavi s povprečjem v 
letu 1985. V okviru sprejetega obsega odhodkov republiškega 
proračuna v letu 1986 te uskladitve ni bilo mogoče realizirati. 

Izvršni svet predlaga, da se del nerazporejenih prihodkov za 
leto 1986 v višini 3.307,6 mio din narneni za omenjeno uskladi- 
tev osebnih dohodkov za leto 1986 ter delno pokritje usklaje- 
nega nivoja osebnih dohodkoiv v Iptu 1987. 
8. Sredstva za usklajevanje osebnih dohod- 
kov v občinskih upravnih in pravosodnih 
organih in organizacifah v višini 

2.200.000.000 din 
Zaradi enakih razlogov kot pri republiških upravnih in pra- 

vosodnih organih in organizacijah se sredstva v višni 2.200 
mio din namenjajo tudi za usklajevanje osebnih dohodkov v 
občinskih upravnih in pravosodnih organih in organizacijah. 
Navedena sreostva prav tako predstavljajo uskladitev osebnih 
dohodkov za leto 1986 ter delno pokritje usklajenega nivoja 
osebnih dohodkov v letu 1987. 

PRIHODKI PRORAČUNA 
SR SLOVENIJE, REALIZIRANI 
V LETU 1986 

Prihodki proračuna SR Slovenije za 
vrstah prihodkov realizirani v naslednji 

leto 1986 so bili po 
višini: 

v din: 

Vrsta prihodka Plan in poznejše 
spremembe 

Realizacija % realiz. 
(3:2) 

iz dohodka 

dohodka 
posebni 

iz dohodka 

1 
1. Davek 

T0ZD 
2. Davek 

T0ZD 
stopnji 
3. Davek 

T0ZD po ZR 1985 
4. Davek iz osebnega 

dohodka po stopnji 
0,6% 

5. Davek iz osebnega 
dohodka delavcev po 
posebni stopnji 

6. Temeljni davek od 
, prometa proizvodov 

7. Posebni republiški 
davek od * prometa 
proizvodov in od pla- 
čil za storitve 

8. Davek od tujih oseb 
9. Drugi prihodki 

31 .OOO.OOO.OpO 

10.000,000.000 

921,027.634 

9.000,000.000 

6.500,000.000 

60.027,867.300 

54.000,000.000 
265,000.000 
126,000.000 

3 4 

31.054,336.312 100,2 

4.326,713.217. 43,3 

921,027.634 100,0 

9.524,571 844 105,8 

6.727,524.760 103,5 

70.428,746.754 117,3 

62.010,780.318 
218,168.669 

114,8 
82,3 

130,278.385 103,4 
SKUPAJ 171.839,894:934 185.342,147.893 107,9 
Sredstva prenesena 
po ZR 3.536,080.350 3.536,080.350 100,0 
SKUPAJ 175.375,975.284 188.878,228.243 107,7 
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1. Davek iz dohodka TOZD 
Davek iz dohodka TOZD je bil z zakonom o proračunu SR 

Slovenije za leto 1986 in poznejšimi spremembami predviden 
v višini 31.000.000.000 din, realiziran pa v višini 
31.054.336.312 din. 

Del tega zneska je bil zagotovljen s prilivi davka po obra- 
čunu davčne obveznosti za leto 1985. Preostali znesek pa je 
bil zagotovljen v okviru sprejetih davčnih stopenj in sicer v 
višini 4,2% splošne davčne stopnje in 1,3% za prioritetne 
dejavnosti. Republiški sekretariat za finance je v letu 1986 v 
skladu s pooblastili ustavljal vplačila akontacij davka iz 
dohodka TOZD. Presežena realizacija davka iz dohodka TOZD 
v višini 54.336.312 din pa se bo v skladu z 19. c členom Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka 
TOZD in DS prenesla v republiški proračun za leto 1987. 

2. Davek iz dohodka TOZD po posebni stopnji 
Davčni zavezanci s področja gospodarstva so samo v letu 

1986 plačevali davek po posebni stopnji v višini 1% od osnove 
in na način, kot je bil določen z zakonom o davku iz dohodka 
TOZD in DS in ki se je s poznejšo spremembo zakona znižala 
na 0,3%. Davek iz dohodka TOZD po posebni stopnji je bil z 
zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1986 in poznejšimi 
speremembami predviden v višini 10.000.000.000 din, realizi- 
ran pa v višini 4.326.713.217 din. Republiški sekretariat za 
finance je v letu 1986 v skladu s pooblastili ustavljal vplačila 
akontacij davka iz dohodka TOZD po posebni stopnji. 

3. Davek iz dohodka TOZD po ZR 1985 
Presežena realizacija davka iz dohodka TOZD za leto 1985 v 

višini 921.027.634 din se je v skladu z 19. c členom Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka 
TOZD in DS in zakonom o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1985 prenesla v republiški 
proračun za leto 1986. 

4. Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6% 
V letu 1986 je bil na podlagi Zakona o spremembah zakona 

o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks uveden repu- 
bliški davek od osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,6%. 
Dosežena realizacija davka od osebnega dohodka delavcev 
po stopnji 0,6% je znašala 9.524.571.844 din, kar je za 
524.571.844 din ali 5,8% več, kot je bilo predvideno. 

V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 
žena realizcija davka iz osebnega dohodka delavcev 5,1%. 

5. Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 
Izhajajoč iz sprejetih družbenopolitičnih usmeritev o zmanj- 

ševanju dopolnilnih delovnih razmerij, je bil davek iz oseb- 
nega dohodka delavcev po posebni stopnji, ki se plačuje od 
prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja, planiran v • 
višini 6.500.000.000 din. Dosežena realizacija davka iz oseb- 
nega dohodka delavcev po posebni stopnji je znašala 
6.727.524.760 din, kar je za 227.524.760 din ali 3,5% več, kot je 
bilo predvideno. 
. v strukturi skupnih realiziranih prihodkov je znašala dose- 
žena realizacija davka iz osebnega dohodka delavcev po 
posebni stopnji 3,6%. 

6. Temeljni davek od prometa proizvodov 
Temeljni davek od prometa proizvodov je v strukturi skup- 

nih realiziranih prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1986 predstavljal 38,0%. Realiziran je bil v višini 
70.428.746.754 din, kar predstavlja 117,3% realizacijo predvi- 
denega plana. Realizacija temeljnega davka od prometa pro- 
izvodov vključuje tudi 1.365.756.339 din temeljnega davka od 
prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in za potrebe JLA 
in se odvaja direktno za pokritje kotizacije. 

Priliv 50% deleža temeljnega davka od prometa proizvodov, 
ki je ostal v SR Sloveniji, je služil za pokrivanje obveznosti SR 
Slovenije do prispevka proračunu federacije. 

7. Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od 
plačil za storitve 

Dosežena realizacija posebnega republiškega davka od 
prometa proizvodov in od plačil za storitve je v letu 1986 
znašala 62.010.780.318 din ali 114,8% in je bila za 
8.010.780.318 din višja od predvidene. V strukturi skupnih 
realiziranih prihodkov je znašala dosežena realizacija poseb- 
nega republiškega davka od prometa proizvodov in od plačil 
za storitve 33,5%. V doseženi realizaciji so izkazani samo 
prihodki, ki pripadajo republiki, medtem ko odstopljeni del 
občinam ni evidentiran med prihodki republiškega prora- 
čuna. 

8. Davek od tujih oseb 
Davek od tujih oseb je bil za leto 1986 predviden v višini 

265.000.000 din in realiziran z 218.168.669 din ali 82,3%. 
V strukturi skupnih realiziranih prihodkov je predstavljal le 

0,1 odstotka. 

9. Drugi prihodki 
Realizirani drugi prihodki v skupni višini 129.897.122 din 

obsegajo: 
- prihodke upravnih organov in druge prihodke v višini 

123.056.276 din, 
- prihodke iz naslova vplačanih anuitet po ukinjenem 

skladu za negospodarske investicije v višini 7.222 109 din 
ODHODKI PRORAČUNA SR SLOVENIJE, REALIZIRANI V 
LETU 1986 

Odhodki proračuna SR Slovenije za leto 1986 so bili po 
skupinah odhodkov realizirani v naslednji višini: 

v din 

Skupina odhodka Plan in poznejše 
spremembe 

Realizacija % realiz. 
(3:2) 

1 
1. Sredstva za delo uprav- 
nih organov ter sredstva za 
posebne in druge namene 
za delo upravnih organov 
2. Sredstva za ljudsko 
obrambo 
3. Sredstva za spodbujanje 
razvoja, intervencije v go- 
spodarstvu in spodbujanje 
hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih obmo- 
čij 
4. Dopolnilna sredstva pro- 
računa občine 
5. Sredstva za družbene de- 
javnosti 
6. Sredstva za druge sploš- 

' ne družbene potrebe 
7. Izločanje v stalno prora- 
čunsko rezervo 
8. Drugi odhodki 
9. Prispevek proračunu fe- 
deracije 

50.027.421.191 50.024.528.891 99,9 

192.819.108 192.819.108 100,0 

14.199.232.480 

305.254.000 

4.175119.901 

13.271.364.604 

632.480.000 
119.600.000 

92.452.684.000 

14.199.232.171 

285.245.000 

4 169.571.488 

13.214.797.036 

100,0 

93,4 

99,9 

99,6 

632.480.000 100,0 
115.895.935 96,9 

92.452.684.000 100,0 
SKUPAJ 175.375.975.284 175.287.253.629 99,9 

1. Sredstva za delo upravnih organov in sredstva za 
posebne in druge namene za delo upravnih organov 

Sredstva za delo organov, ki so bila z zakonom o proračunu 
SR Slovenije za leto 1986 in spremembami tega zakona zago- 
tovljena v višini 46.569.894.712 din, so bila porabljena v višini 
46.568.375.277 din ali 100,0%. 

V skladu z določili zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1986 so bila sredstva porabljena za namene, ki so prikazani v 
naslednji tabeli: 
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v din 
Namen RealizacijaStrukturni 

% 
1 
- Sredstva za dohodek delov- 
ne skupnosti 

■— Sredstva za materialne stro- 
ške 
- Sredstva za amortizacijo 
- Sredstva za osebne dohod- 
ke funkcionarjev 
- Sredstva za druge potrebe 
za delo upravnih organov 
SKUPAJ 

36.035.389.858 

5.251.458.172 
550.276.139 

1.835.425.216 

2.895.825.892 
46.568.375.277 

77,4 

11,3 
1,2 

3,9 

6,2 
100,0 

Dohodek delovnih skupnosti organov je bil realiziran v 
višini 36.035.389.858 din za naslednje namene: 
- bruto OD delovne skupnosti 34.497.864.236 din 
- delo v posebnih pogojih 901.370.369 din 
- sklad skupne porabe 636.155.253 din 

Sredstva za osebne dohodke delavcev delovnih skupnosti 
so se v letu 1986 zagotavljala po točkovnih osnovah, določe- 
nih v Programu usklajevanja in zagotavljanja sredstev za 
osebne dohodke delavcev organov, ki se financirajo iz repu- 
bliškega proračuna. Za realizacijo navedenega programa, ki 
ga je sprejel Izvršni svet na podlagi priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije, naj bi se v letu 1985 in 1986 odpravilo 
zaostajanje ravni osebnih dohodkov delavcev v republiških 
upravnih in pravosodnih organih za ravnijo osebnih dohod- 
kov v gospodarstvu. 

V skladu z usmeritvami resolucije za razporejanje dohodka, 
se osebni dohodki delavcev, zaposlenih v republiških uprav- 
nih in pravosodnih organih, usklajujejo do rasti osebnih 
dohodkov v gospodarstvu. Po podatkih službe družbenega 
knjigovodstva, ki temeljijo na analizi zaključnih računov, so se 
razporejena sredstva za osebne dohodke v gospodarstvu v 
letu 1986 povečala za 131,6% v primerjavi s poprečjem v letu 
1985. Zagotovljena sredstva z zakonom o proračunu za leto 
1986 in njegovimi spremembami so omogočila le 82% nomi- 
nalno rast osebnih dohodkov delavcev delovnih skupnosti v 
primerjavi s poprečjem v letu 1985. Uskladitev osebnih 
dohodkov do navedene stopnje rasti je bila realizirana do 31. 
12. 1986. Iz tega izhaja, da v letu 1986 pri zagotavljanju 
sredstev za usklajevanje osebnih dohodkov v republiških 
organih ni bilo mogoče slediti resolucijskim usmeritvam. Rast 
osebnih dohodkov je močno zaostajala za rastjo dohodka in 
osebnih dohodkov v gospodarstvu. Za uskladitev rasti oseb- 
nih dohodkov v republiških organih z rastjo dohodka bi bilo 
potrebno le-te dodatno povečati za 21%, za uskladitev z rastjo 
osebnih dohodkov v gospodarstvu pa kar za 27%. 

V strukturi realiziranih sredstev za bruto osebne dohodke je 
v letu 1986 znašal delež organov za notranje zadeve 
23.661.929.000 din ali 68,6%, delež ostalih organov pa 
10.835.935.236 din ali 31,4%. 

Za delo v posebnih delovnih pogojih, so bila v letu 1986 
zagotovljena sredstva v višini 901.370.369 din. Navedena sred- 
stva so bila porabljena za pokrivanje podatkov za delo preko 
polnega delovnega časa, delo na dan zveznih in republiških 
praznikov, delo ob nedeljah, nočno delo ter za delo v delje- 
nem delovnem času. Od skupaj realiziranih sredstev za ta 
namen je bilo organom za notranje zadeve dodeljeno 
632.227.000 din, ostalim organom, ki so zaradi specifične 
narave dela upravičeni do teh sredstev, pa 269.143.369 din. 

V okviru sredstev sklada skupne porabe so se v letu 1986 
zagotavljala funkcionarjem in delavcem delovnih skupnosti 
organov sredstva za regresiranje letnega dopusta, odpravnine 
in jubilejne nagrade v višini, ki jo je s sklepom določil Izvršni 
svet. Upoštevaje določila zakona o ugotavljanju in razporeja- 
nju celotnega prihodka in dohodka ter o ugotavljanju in 
razporejanju prihodka, so bila v letu 1986 v okviru sklada 
skupne porabe realizirana tudi sredstva za pridobitev šolske 
izobrazbe. 

Pri dodeljevanju sredstev za osebne dohodke predstojnikov 
organov in njihovih namestnikov ter pravosodnih funkcionar- 
jev so bili upoštevani sprejeti sklepi o vrednosti posameznih 
funkcij v skladu z določili Družbenega dogovora o skupnih 

osnovah in merilih za oblikovanje in' delitev sredstev za 
osebne dohodke funkcionarjev v SR Sloveniji. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1986 so bila 
organom v globalu zagotovljena za pokrivanje materialnih 
stroškov 50% višja sredstva kot v letu 1985. Kljub racional- 
nemu trošenju zagotovljena sredstva niso zadoščala, zato je 
bilo za nemoteno poslovanje republiških organov nujno zago- 
toviti dodatna sredstva s spremembami zakona o proračunu. 
Večji del dodatno zagotovljenih sredstev je bil namenjen za 
pokrivanje materialnih stroškov organov za notranje zadeve 
in organov, ki imajo v svojem sestavu inšpekcijske in skupne 
službe. Izvršni svet je na podlagi Družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za urejanje določenih stroškov opredelil 
višino izdatkov, ki so jih organi lahko izplačevali iz sredstev za 
materialne stroške. Sredstva, ki so bila v letu 1986 zagotov- 
ljena za pokrivanje materialnih stroškov v višini 5.251.458.172 
din, so bila dodeljena organom za notranje zadeve v višini 
3.085.639.000 din ali 58.7%, ostalim organom pa v višini 
2.165.819.172 din ali'41,3%. 

Organom, ki se financirajo iz republiškega proračuna^ so 
bila v letu 1986 v skladu s finančnimi možnostmi proračuna 
zagotovljena sredstva za amortizacijo v višini 50% letnega 
odpisa osnovnih sredstev po minimalnih, zakonsko predpisa- 
nih stopnjah. 

Tudi sredstva, ki so bila z zakonom o proračunu za leto 
1986 zagotovljena za posebne namene republiških organov, 
zaradi visokega porasta stroškov niso zadoščala za financira- 
nje dejavnosti iz 107. člena zakona o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije. S spremembami 
zakona o proračunu so bila zagotovljena za posebne namene 
dodatna sredstva predvsem zavodom za izvrševanje kazen- 
skih sankcij, katerih dejavnost je bila zaradi specifične narave 
dela najbolj motena. Za posebne namene so bila v letu 1986 
zagotovljena in porabljena sredstva v višini 2.895.825.892 din. 

V okviru sredstev za investicije v osnovna sredstva so bila v 
republiškem proračunu v letu 1986 zagotovljena sredstva za 
gradnjo stanovanj delavcev organov za notranje zadeve, za 
gradnjo stanovanj za nosilce družbenih funkcij in gradnjo 
stanovanj delavcev republiških organov. V skupni višini je bilo 
za ta namen porabljenih 664.642.000 din, kar predstavlja 
100% realizacijo. 

Za investicijsko vzdrževanje zgradb republiških upravnih in 
pravosodnih organov je bilo v proračunu SR Slovenije za leto 
1986 zagotovljeno 333.074.977 din. Sredstva so bila porab- 
ljena 100% za popravila in vzdrževanje zgradb, ki jih zasedajo 
republiški upravni in pravosodni organi. 

Z zakonom o proračunu SR Slovenije za leto 1986 in njego- 
vimi spremembami je bilo zagotovljeno 1.705.713.000 din za 
nakup specialne opreme organom za notranje zadeve. Sred- 
stva so bila porabljena v celoti. 

Za odplačilo anuitet in obresti kredita, ki je bil najet za 
računalnik Zavoda SRS za statistiko in odplačilo anuitet po 
finančnih proaramih in najetih posojilih je bilo porabljeno 
261.096.502 din. 

2. Sredstva za ljudsko obrambo 
V okviru sredstev za ljudsko obrambo so bila sredstva v 

proračunu zagotovljena za odplačilo anuitet iz posojila za 
gradnjo skladišč in medrepubliški program namembne proiz- 
vodnje. Sredstva so bila porabljena 100%. 

3. Sredstva za spodbujanje razvoja, intervencije v 
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih območij 

V okviru sredstev za spodbujanje razvoja, intervencije v 
gospodarstvu in spodbujanje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih območij je znašala poraba v letu 1986 
11.991.543.300 din za pokrivanje naslednjih obveznosti. 
- za zagotovitev povečanja kmetijske proizvodnje, oziroma 

znižanja stroškov kmetijske proizvodnje je bil v letu 1984 
sprejet medrepubliški dogovor o zagotavljanju sredstev za 
regres za umetna gnojila in za sredstva za zaščito rastlin. SR 
Slovenija je svoj delež obveznosti, ki izhaja iz navedenega 
medrepubliškega dogovora v letu 1986 realizirala v višini 
4.103.000.000 din. 

- V skladu z odlokom o določitvi sredstev za regres za 
kakovostno sortno seme pšenice in oljne repice za jesensko 
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setev leta 1986 je bilo za ta tiamen zagotovljeno s spremembo 
zakona o proračunu SR Siovenije za leto 1986 861.840.000 
din, ki so bila v celoti porabljena. 
- V letu 1986 je bilo v skladu s sprejetim zakonom o zagotovi- 
tvi sredstev za regresiranje dela stroškov iz naslova obresti za 
kredite za namene v okviru selektivnega programa v kmetij- 
stvu, uporabljane v drugem polletju leta 1986, zagotovljeno s 
spremembo zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1986 din 
4.300.800.000, ki so bila v cieloti porabljena. 

- Ker je bila v letu 1986 izjemna letina koruze v SFRJ, je bilo 
ugotovljeno, da je potrebho odkupiti presežek koruze za 
bl-agovne rezerve v skladu z medrepubliškim dogovorom. V 
skladu s to opredelitvijo jte Zavod SRS za rezerve odkupil 
določeno količino koruze, ta kar je bilo potrebno zagotoviti v 
republiškem proračunu 1.927.903.300 din, ki so bila v celoti 
porabljena. 

V skladu z dogovorom o ukrepih za organiziran odkup 
pšenice letine 1986, ki so ga podpisale vse republike in AP, je 
SR Slovenija v republiškem proračunu za leto 1986 zagotovila 
798.000.000 din, ki so bila porabljena v celoti. 

- Za druge potrebe in intervencije v gospodarstvu so bila 
sredstva zagotovljena za sofinanciranje razlik v ceni politično- 
informativnih dnevnikov. V skladu z družbenim dogovorom 
SR Slovenija pokriva za »Delo« negativno razliko med proiz- 
vodno in prodajno ceno v višini 100%, za »Dnevnik« in 
»Večer« pa negativno razliko v višini 50%. V republiškem 
proračunu za leto 1986 je bilo za ta namen zagotovljeno 
947.500.000 din. Od teh sredstev, ki so bila porabljena v celoti, 
je bilo 197.500.000 din porabljenih za pokritje negativne 
razlike med proizvodno in prodajno ceno politično-informa- 
tivnih dnevnikov za leto 1965. Dodeljena sredstva v letu 1986 
niso zadoščala za pokritje razlike med proizvodno in prodajno 
ceno dnevnikov, zato je bilo iz proračunskih sredstev leta 
1987, za pokritje te obveznbsti zagotovljeno 90,0 mio din. 

Od skupnih sredstev 947,500.000 din je bilo nakazano: 
-»Delu« - 658.600.00 din 
- »Večeru« - 147.450.000 din 
-»Dnevniku« - 141,450.000 din 

Za sofinanciranje drugih glasil so bila v republiškem prora- 
čunu za leto 1986 zagotoj/ljena sredstva za sofinanciranje 
»Naše žene« v višini 390.000 din in »TV-15 - Naš tovariš« v 
višini 43.000.000 din. Sredstva so bila porabljena v celoti. 

- V proračunu SR Slovenije za leto 1986 so bila zagotov- 
ljena tudi sredstva v višini 170.492.691 din za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja manj razvitih območij v SR- 
Sloveniji. Sredstva so bila porabljena 100% za sofinanciranje 
stroškov izdelave razvojnih, programov in inicialnih razvojnih 
načrtov, ki se nanašajo nđ območja, ki se štejejo za manj 
razvita območja v SR Sloveniji. 

- V skladu z zakonom o Skladu solidarnosti z neuvrščenimi 
državami in državami v razVoju, SR Slovenija vsako leto zago- 
tavlja sredstva za prispevek skladu solidarnosti. V letu 1986 je 
bilo za ta namen porabljenb 923.306.180 din. 

4. Dopolnilna sredstva proračunu občine 
Na podlagi določil zakoni o proračunu SR Slovenije za leto 

1986 so bila občinam, ki s svojimi prihodki niso mogle zagoto- 
viti izvajanja nalog na področju splošnih družbenih potreb v 
obsegu, določenem v navedenem zakonu, zagotovljena 
dopolnilna sredstva. 

Za dopolnjevanje proračunov občin so bila v letu 1986 
porabljena sredstva v višini 285.245.000 din ali 93,4% predvi- 
denih gredstev. 

5. Sredstva za družbene dejavnosti 
V okviru sredstev za družbene dejavnosti je znašala poraba 

v letu 1986 4.169.571.488 din ali 99,9% predvidenih sredstev 
za pokrivanje obveznosti s področja izobraževanja, znanosti, 
kulture, socialnega varstva in uveljavljanja pravic borcev, 
vojaških invalidov in družirl padlih borcev. 

a) Sredstva za izobraževanje so bila porabljena v višini 
116.063.300 din za financiranje nalog, ki jih republiški organi 
in organizacije opravljajo na podlagi medrepubliških in med- 
narodnih pogodb ter za naloge, določene z zakonskimi pred- 
pisi. Večji del sredstev je bil uporabljen za štipendiranje 
kadrov za potrebe organov v federaciji, republiških upravnih 
organov, pravosodnih organov in ljudske obrambe, štipendi- 

ranje mladih iz zamejstva in otrok slovenskih izseljencev ter 
za štipendiranje kadrov iz manj razvitih DVR po meddržavnih 
sporazumih v skupni višini 81.428.400 din. Preostali del sred- 
stev pa je bil uporabljen za pokrivanje stroškov srednje peno- 
loške šole v višni 1.835.400 din, obveznosti do slovenskega 
šolstva v zamejstvu, do osnovnega šolanja pripadnikov drugih 
narodov v Jugoslaviji in do šolstva narodnosti v SR Sloveniji v 
višini 27.000.000 din, za izdelavo učnih načrtov in pripravo 
učne tehnologije v višini 4.500.000 din ter za stike s tujino s 
področja izobraževanja v višini 1.299.500 din. 

b) Sredstva za znanost so bila porabljena v višini 79.480.000 
din in sicer za: 

- sofinanciranje znanstveno raziskovalnih projektov eno- 
letnega in večletnega značaja za potrebe republiških organov 
in organizacij v višini 58.980.000 din na podlagi verificiranih 
pogodb s strani Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. V 
okviru teh sredstev so se zagotavljala tudi sredstva za financi- 
ranje nekaterih nalog Centra za proučevanje sodelovanja z 
deželami v razvoju. 

- sofinanciranje priprav dolgoročnega plana SR Slovenije 
v višini 16.500.000 din na podlagi odloka o pripravi in sprejetju 
dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do 
leta 1995 oziroma za določena področja tudi do leta 2000, 

- sofinanciranje srednjeročnega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 v višini 4.000 din. 

c) S sredstvi za kulturo, ki so bila v letu 1986 porabljena v 
višini 76.765.101 din, je SRS na podlagi družbenih dogovorov 
sofinancirala drugo izdajo Enciklopedije Jugoslavije v višni 
28.315.325 din, izdajo Enciklopedije Slovenije v višini 
25.812.200 din in projekt leksikografije v višini 3.685.800 din. 
Preostali del sredste je bil porabljen za sofinanciranje nalog, 
ki so ji nekdanji zvezni zavodi opravili za potrebe SR Slovenije 
v višini 3.351.276 din ter za kritje stroškov sodelovanja s 
tujino, medrepubliškega sodelovanja in dnevov slovenske 
kulture v Belorusiji v višini 15.627.500 din. 

d) Porabljena sredstva za socialno varstvo v višini 
23.922.087 din so bila namenjena za izpolnitev zakonskih 
obveznosti SR Slovenije iz naslova socialnega zavarovanja 
samostojnih umetnikov v višini 5.433.831 din, vzdrževanja 
pokopališč in grobov pripadnikov zavezniških in drugih tujih 
armad v SR Sloveniji v višini 11.281.000 din in odškodnin po 
sodnih sklepih v višini 7.207.256 din. 
e) V letu 1986 zagotovljena sredstva za uveljavljanje pravic 
borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev v višini 
3.873.341.000 din, so bila tudi v celoti porabljena za pokritje 
obveznosti, ki izhajajo iz republiških predpisov in ki so prika- 
zane v naslednji tabeli: V(jjn 

Obveznost Plan in poznejše 
spremembe 

Realizacija % realiz. 
(3:2) 

1 
- dodatek zaposlenim 

udeležencem .NOV 
- zdravstveno varstvo 

borcev NOV 
- dopolnilno varstvo, 

vojaških invalidov 
- varstvo civilnih invali- 

dov vojne 
- varstvo borcev za se- 

verno mejo in sloven- 
skih vojnih dobrovolj- 
cev 

- stroški deia posebne 
komisije za izjemno 
priznanje pravice do 
pokojnine po 51. čle- 
nu ZTPPIZ 

- republiške priznaval- 
nine 

2 

4.700.000 

95.420.000 

2.997.631.000 

630.437.000 

10.400.000 

420.000 

134.333.000 

3 4 

4.700.000 100 

95.420.000 100 

2.997.631.000 1 00 

630.437.000 100 

10.400.000 100 

420.000 

134.333.000 

100 

100 
Skupaj 3.873,341.000 3.873,341.000 100 
6. Sredstva za druge splošne družbene potrebe 

V proračunu SR Slovenije za leto 1986 so bila za realizacijo 
drugih splošnih družbenih potreb predvidena sredstva v višini 
13.271,364.604 din. Z odobrenimi sredstvi, ki so bila realizi- 
rana v višini 13.214,797.036 din ali 99,6% predvidenih, je SR 
Slovenija financirala: 
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a) obveznosti splošnega družbenega pomena ter dejavnost 
republiških družbenopolitičnih in družbenih organizacij in 
sicer: 

- ustavne obveznosti v višini 2.614.789.000 din, 
- financiranje narodnosti v višini 177.041.500 din za ures- 

ničevanje posebnih z ustavo določenih pravic italijanske in 
madžarske narodnosti in njunih pripadnikov na dvojezičnem 
območju SR Slovenije, 

- sofinanciranje dejavnosti institucij (NIP Edit, italijanska 
drama in italijanska Unija), ki delujejo za potrebe italijanske 
narodnosti na območju SR Slovenije in SR Hrvatske v višini 
81.145.500 din na podlagi dogovorjenih meril sofinanciranja 
in spremljanja programa teh institucij med SR Slovenijo in SR 
Hrvatsko, 

- dejavnost republiških družbenopolitičnih in družbenih 
organizacij v skupni višini 1.545.704.568 din (podroben pre- 
gled porabe teh sredstev je razviden v tabeli 8), 

- za nadaljevanje izgradnje sistema obrambe pred točo v 
SR Sloveniji so bila v proračunu za leto 1986 zagotovljena 
sredstva v višini 211.572.021 din, ki so bila tudi v celoti 
porabljena, 

- za odplačilo obveznosti, ki izhajajo iz najetega kredita za 
nakup avionov za gašenje gozdnih in drugih požarov je bilo 
porabljeno 96.000.000 din. Za vzdrževanje in koriščenje avi- 
onov za gašenje gozdnih in drugih požarov je bilo v prora- 
čunu, v skladu z medrepubliškim dogovorom, zagotovljeno in 
porabljeno 5.000.000 din, 

- za pokritje obveznosti iz naslova varstva in izboljšanja 
človekovega okolja so bila v proračunu zagotovljena sredstva 
v višini 23.925.000 din, ki so bila porabljena v celoti za financi- 
ranje programa vzpostavitve osnovne mreže meritvenih 
postaj za varstvo zraka na območju SR Slovenije. 
b) Druge splošne družbene potrebe v skupni višini 
8.459.619.447 din in sicer za: 

- V skladu z zakonom o vzgojnoizobraževalnih organizaci- 
jah z italijanskim oziroma madžarskim jezikom in dvojezičnih 
vzgojnoizobraževalnih organizacijah v SR Sloveniji je tudi v 
letu 1986 SR Slovenija zagotavljala 50% predračunske vred- 
nosti investicijskih naložb za: 

Srednjo šolo z italijanskim jezikom, Piran 
Osnovno šolo z italijanskim učnim jezikom, Piran 
Srednjo ekonomsko in kovinarsko šolo z italijanskim učnim 

jezikom, Izola, 
Planirana sredstva na tej postavki v višini 63.156.250 din so 

bila realizirana 100%. 
- Za plačilo obveznosti SRS do zdravsteno-rekreacijskega 

centra za vojaške invalide in udeležence NOV v Strunjanu je 
bilo v letu 1986 zagotovljeno skupno 7.881.786 din. Sredstva 
so bila porabljena v celoti za odplačilo anuitet kredita, ki je bil 
najet za izgradnjo tega centra, na podlagi sprejetega družbe- 
nega dogovora. 

- Za financiranje izvajanja geodetskih del na območju SR 
Slovenije je bilo v letu 1986 zagotovljeno v skupni višini 
177.500.000 din, ki so bila realizirana 100%, v skladu s spreje- 
tim letnim programom izvajanja geodetskih del v SR Sloveniji. 

- Zasofinanciranje sanacije, povečanje zmogljivosti, vzdr- 
ževanje in gradnjo visokogorskih planinskih postojank so bila 
sredstva zagotovljena v višini 18.661.500 din in realizirana 
100%. 

- V skladu z zakonom o sofinanciranju programa obnove 
in modernizacije oddajniškega programa in prenosnega 
sistema Radiotelevizije Ljubljana v obdobju 1984-1986 je bilo 
v republiškem proračunu za leto 1986 zagotovljeno 
54.212.000 din, ki so bila porabljena v celoti. 

- Odplačilo inozemskih dolgov Narodni banki Jugoslavije 
in jugoslovanski investicijski banki, plačilo provizije Narodni 
banki Jugoslavije za sredstva odstopljena SR Sloveniji v 
trajno last, so bila sredstva realizirana v višini 458.386.970 din. 

- Realizacija obveznosti SR Slovenije do drugih republik in 
pokrajin oziroma federacije v skupni višini 7.375.578.419 din 
za sofinanciranje Ol »Sarajevo 84«, sofinanciranje »SPENS 
81«, sofinanciranje izgradnje in ureditve spominskega obe- 
ležja »Sremska fronta«, premoščanje razlik, nastalih zaradi 
različnih pogojev za vpis posojil in plasma sredstev sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja manj razvitih SR 
in SAP, kritje tečajnih razlik ter za valorizacijo programa 
graditve jugoslovanskega dela železniške proge Titograd- 
-Skader. 

7. Izločanje v stalno proračunsko rezervo 
V letu 1986 se je na podlagi 3. člena zakona o proračunu SR 

Slovenije za leto 1986 vršil odvod 1% sredstev, obračunan od 
prihodkov, s katerimi so se pokrivale obveznosti v SR Slove- 
niji. 

Razpoložljiva sredstva rezerve SR Slovenije so znašala na 
dan 31. decembra 1986 1.605.156.253 din in so obsegala: 
- prenesena sredstva iz leta 1985 v višini 997.121.492 din 
- dokončni proračun obveznosti za leto 
1985 po zakonu o ZR o izvršitvi proračuna 
SR Slovenije za leto 1985 v višini 41.151.597 din 
- sredstva izločena od priliva prihodkov, s 
katerimi so se pokrivale obveznosti v SR 
Sloveniji v višini 632.480.000 din 
- vračila obrokov danih brezobrestnih poso- 
jil v višini 80.200 din 

Iz sredstev rezerve SR Slovenije je bilo v letu 1986 dode- 
ljeno 65.677.036 din za stroške opravljenih meritev radioaktiv- 
nosti v okolju in živilih v zvezi z nesrečo v jedrski elektrarni v 
Černobilu. 

8. Drugi odhodki — tekoča proračunska rezerva 
Sredstva »tekoče proračunske rezerve« proračuna SR Slo- 

venije za leto 1986 so bila na podlagi sprejetih sklepov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma njegove koordi- 
nacijske komisije porabljena v višini 115.620.069 din. S temi 
sredstvi so se v skladu z zakonom o financiranju splošnih 
družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih financirale 
naloge, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva 
ali pa niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. 

9. Obveznost SR Slovenije do prispevka proračuna 
federacije 

Po zakonu'o izvrševanju proračuna federacije za leto 1986 
in spremembah tega zakona je znašala obveznost SR Slove- 
nije člo prispevka proračuna federacije za leto 1986 
92.452.684.000 din, od tega za financiranje JLA 
24.005.780.000 din, za financiranje drugih funkcij in obvezno- 
sti federacije ter za rezerve federacije pa 68.446.904.000 din. 

SR Slovenija je celotno obveznost do prispevka proračuna 
federacije za leto 1986 realizirala iz priliva temeljnega davka 
od prometa proizvodov v višini 69.062.990.415 din, iz temelj- 
nega davka od prometa proizvodov, ki se plačuje pri uvozu in 
za potrebe JLA in se direktno odvaja v proračun federacije za 
pokrivanje kotizacije, v višini 1.365.756.339 din ter iz drugih 
virov sredstev proračuna SR Slovenije v višini 22.023.937.246 
din. 
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE ZA LETO 1986 

A. PRIHODKI 
Skupi- Konto Vrsta prihodka REALIZACIJA 

71 Vrsta 1 - PRIHODKI OD DAVKA OD DOHODKA OZD 
7100 Davek iz dohodka TOZD 
7101 Davek iz dohodka TOZD po posebni stopnji 
 7102 Davek iz dohodio TOZD po ZR 1985   

36.302.077.163 

.31.054.336.312 
4.326.713.217 

921.027.634 

73 Vrsta i - PRIHODKI OD DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV 
IN STORITEV 

730 Temeljni davek od prometa proizvodov 
731 Posebni republiški davek od prometa proizvodov 
 in od plačil za storitve ^  

70.428.746.754 

62.010.780.318 

16.252.096.604 72 Vrsta i - PRIHODKI OD DAVKOV OD OSEBNIH DOHODKOV 
7200 Davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,6 % 9.524.571.844 
7201 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni 
 stopnji 6.727.524.760 

132.439.527.072 

74 

742 

Vrsta 4 - PRIHODKI OD DRUGIH DAVKOV 

Davek 6d tujih oseb   218.168.669 

218.168.669 

77 Vrsta S - DRUGI PRIHODKI 

778 Drugi prihodki 
 Sredstva prenesena po ZR 

130.278.385 
3.536.080.350 

3:666.358.735 

SKUPAJ PRIHODKI (vrsta 1 do 5) 188.878.228.243 

B. ODHODKI 
Skupi- 
na Konto Namen odhodka REALIZACIJA 

40 Namen 1 - SREDSTVA ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 41.837.124.169 
400 Sredstva za dohodek delovne skupnosti 36.035.389.858 
401 Sredstva za materialne stroške 5.251.458.172 
 402 Sredst,va za amortizacijo  550.276.139  

41 Namen 2 - SREDSTVA ZA POSEBNE« IN DRUGE NAMENE 
ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV 1 8.187.404.722 

4lO Sredstva za osebne dohodke in druge osebne 
prejemke funkcionarjev in delegatov 1.835.425.216 

415 Sredstva za investicije v osnovna sredstva 3.456.153.614 
 418  SredstVa za druge potrebe za delo upravnih organov 2.895.825.892  

42 Namen 3 - SREDSTVA ZA LJUDSKO OBRAMBO 192.819.108 

 420 Sredstva za ljudsko obrambo   192.819.108 

43 Namen 4 - SREDSTVA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA, INTER- 
VENCIJE V GOSPODARSTVU IN SPODBUJANJE 
HITREJŠEGA RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH OBMOČIJ 14.199.232.171 

431 Kompenzacije, premije, regresi in povračila 11.991.543.300 
433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 1.113.890.000 
434 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj raz- 

vitih bbmočij v okviru DPS 170.492.691 t 
435 Sredstva za hitrejši razvoj gospodarsko manj raz- 
 vitih bbmočij izven območja DPS  923.306.180 

44 Nameri & - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 285.245.000 

 445 Dopolnilna sredstva proračunu občine   285.245.000 
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Skupi- Konto Namen odhodka REALIZACIJA 

45 Namen 6 - SREDSTVA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
450 Sredstva za izobraževanje 
451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 

• 454 Sredstva za socialno varstvo 
458 Sredstva za uvel javijanje pravic borcev, vojaških 

  ' invalidov in družin padlih borcev   

C 

116.063.300 
79.460.000 
76.765.101 
23.922.087 

3.873.341.000 

4.169.571.488 

46 
461 
463 

464 
465 

468 

Namen 7 - SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE 
Sredstva.za družbenopolitične in družbene organizacije 4.418.680.568 
Sredstva za varstvo pred škodljivci in naravnimi 
nesrečami ' 211.572.021 
Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 101.000.000 
Sredstva za varstvo in izboljšanje človekovega 
okolja " 23.925.000 
Sredstva za druge splošne družbene potrebe  8.459.619.447 

}3.214.797.036 

47 

470 

Namen 8 - IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 
Izločanje v stalno proračunsko rezervo 632.480.000 

632.480.000 

48 Namen 9 - DRUGI ODHODKI 
481 Plačilo za bančne storitve in stroške plačilnega 

prometa 
  488  Drugi odhodki DPS   

275.866 
115.620.069 

115.895.935 

44 
440 

Namen 10 - SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM DPS 
Prispevek proračunu federacije za leto 1986 92.452.684.000 

92.452.684.000 

SKUPAJ ODHODKI (namen 1 do 10) 175.287.253.629 

PREGLED REALIZIRANIH PRIHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1986 IN PRIMERJAVA 

TABELA 1 

LETOM 1985 

Vrsta prihodka Realizacija 
1985 

Plan in poznejše 
spremembe 1986 

Real i zac i j a 
1986 

% reali- , Indeks 
zacija (4:2) 
(4:3)  

1 

7100 
7101 

7102 

7200 

7201 

730 

731 

742 
778 

Davek iz dohodka TOZD 13.921.027.624 
Davek iz dohodka TOZD 
po posebni stopnji 
Davek iz dohodka TOZD 
po ZR 1985 
Davek iz osebnega dohodka 
po stopnji 0,6 % 
Davek iz osebnega dohodka 
delavcev po posebni stop- 
nji 3.169.844.049 
Temeljni davek od prome- 
ta proizvodov 36.047.766.714 
Posebni republiški davek 
od prometa proizvodov in 
od plačil za storitve 22.932.147.744 
Davek od tujih oseb 197.934.557 
Drugi prihodki • 155.733.090 

31.000.000.000 

10.000.000.000 

921.027.634 

9.000.000.000 

6.500.000.000 

60.027.867.300 

54.000.000.000 
• 265.000.000 

126.000.000 

31.054.336.312 100,2 223,1 

4.326.713.^17 43,3 

921.027:934• 100,0 

9.524.571.844 105,8 

6.727.524.760 103,5 212,2 

70.428.746.754 + 117,3 195,4 

62.010.780.3,18 114,8 270,4 
218.168.§69 82,3 110,2 
130.278.385 103,4 83,7 

SKUPAJ 76.424.453.788 171.839.894.934 185.342.147.893 107,9 242,5 
Sredstva prenesena po ZR 1.293.237.472 3.536.080.350 3.536.080.350 100,0 
SKUPAJ 77.717.691.260 175.375.975.284 188.878.228.243 107,7 243 ,0 

+ Vključen TPD, ki se plačuje pri uvozu in za * potrebe JLA in se odvaja direktno z^ pokritje kotizacije: 
- v letu 1985 747.087.315 
- v letu 1986 1.365.756.339 
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TABELA 2 

PREGLED REALIZIRANIH ODHODKOV PRORAČUNA SR SLOVENIJE V LETU 1986 IN PRIMERJAVA £ LETOM 1985 

Namen -odhodka Realizacija 
1S85 

Plan in poznejše 
spremembe 1986 

Realizacija % realiza- Indeks 
1986  cije (4:3) (4:2) 

40 SREDSTVA ZA DELO UPRAV- 
NIH ORGANOV 19.234.125.32S 41.838.643.604 41.837.124.169 ICO 216,9 

4C0 Sredstva za dohodek delov- 
ne skupnosti 16.550.752.966 

401 Sredstva za materialne 
stroške 2.489.296.271 

40 2 Sredstva za amortizacijo •244.076.091 

36.036.909.293 

5.251.458.172 
550.276.139 

.36.035.389.858 ICO 217,7 

5.251.458.172 100 211,0 

550.276.139 ICO 225,4 
41 SREDSTVA ZA POSEBNE IN 

DRUGE NAMENE ZA DELO UP- 
RAVNIH ORGANOV 3.695.589.161,50 8.188.777.587 1.187.404.722 100 221 ,5 

410 

415 

418 

Sredstva za osebne dohodke 
in druge osebne prejemke 
funkcionarjev in delegatov 832.376.296 1.835.425.216 
Sredstva 'za investicije v 
osnovna sredstva 1.319.057.571,50 3.457.526.479 
S redstva za druge potre- 
be za delo upravnih or- 
ganov  1.544.155.294 2.895.825.892 

1.835.425.216 100 

3.456.153.614 100 

2.895.825.892 100 

220,5 

262,0 

187,5 

42 420 SREDSTVA ZA LJUDSKO 
OBRAMBO 274.571.078 192.819.108 192.819.108 100 70,2 

4 3 SREDSTVA ZA. SPCDEUJAMJE 
RAZVOJA, INTERVENCIJE V 
GOSPODARSTVU IN SPCDEU- 
JANJE HITREJŠEGA RAZVO- 
JA GOSPODARSKO MANJ RAZ- 
VITIH OBMOČIJ 4.219.541.255 14.199.232.480 14.199.232.171 100 336,5 

431 

433 

434 

435 

Kor.pe.nzacije, premije, 
regresi in povračila 
Druge potrebe in inter- 
vencije v gospodarstvu 

3.384'.310.047 

541.894.524 
Sredstva za hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj raz- 
vitih območij v okviru DPS 83.297.000 

Sredstva za hitrejši raz- 
voj gospodarsko manj raz- 
vitih območij izven ob- 
močja DPS  210.039.684 

11.991.543.3CO 

1.113.890.000 

170.493.000 

923.306.180 

11.991.543.300 100 354,3 

1.113.890.000 100 205,6 

170.492.691 100 204,7 

923.306.180 100 439,6 

44 445 DOPOLNILNA SREDSTVA PRO- 
RAČUNU OBČINE 418.987:000 305.254.000 285.245.000 93,4 68,1 

45 SREDSTVA ZA DRUŽBENE 
DEJAVNOSTI 1.744.310.958 4.175.119.901 4.169.571.488 99,9 239 

450 Sredstva za izobraževa- 
nje 

451 Sredstva za znanost 
452 Sredstva za kulturo 
454 Sredstva za socialno 

varstvo 

53.093.658,50 
49.221.738 
21.262.596 

58.445.279,50 

116.063.300 
79.480.000 
76.765.101 

29.470.500 

116.063.300 100 218,6 
79.480.000 100 161,5 

76.765.1Q1 100 361 

23.922.087 81,2 40,9 
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458 Sredstva za uveljavljanje 
pravic borcev, vojaških 
invalidov in družin padlih •_ g 
borcev   1.562.287.686 3.873.341.0C0 3.873.341.000 . ICO d*/,* 

46 SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠ- 
 ME DRUŽBENE'POTREBE 5.184.921.381,50 13.271.364.604 13,21 ' 9 ' T 1 1  

461 Sredstva za družbenopo- 
litične in družbene or- - 
ganizacije 2.381.466.500- 4.422.234.087 4.418.680.568 99,9 185,5 

463 Sredstva za varstvo pred 
škodljivci in naravnimi „ 1nn 155 5 
nesrečami 127.762.666 211.572.021 211.572.021 100 ibb.b 

464 Sredstva za odpravo pos-   Q 
ledic naravnih nesreč 88.664.325 101.000.000 101.000.000 100 113,9 

465 Sredstva za varstvo in. iz- 
bolišanje človekovega  1C_ 
okolja 15.950.000 23.925.000 23.92o.000 100 

468 Sredstva za druge splošne - njtn gg a 3?q 
 družbene potrebe 2.571.077.890,50 8.512.633.496 8.459.619.44.7 _^4 329__ 

47 470 IZLOČANJE V STALNO PRO- ^ 1nn 260 9 
RAČUNSKO REZERVO 242.4CO.OOO 632.480.000 632.480.000 100 260^. 

da DRUGI ODHODKI 70.058.517 119.600.000  115.89^.9^5 r 96^9 

481 Plačilo za bančne storitve 
ir. stroške plačilnega pro- 
meta 1.131.617 2.5CO.OOO 275.86o 

488 Drugi odhodki DPS (tekoča 1I7.10o.oco 115.620.069 98,7 167,7. 
proračunska rezerva) 68.92b.auu      ■ 

SKUPAJ 35.134.504.679 82.923.291.284 82.834.569.629 99,9 235,8 

44 440 PRISPEVEK FRORACUNU FEDE- ' ' Q, m im 242 £ 
RACUE  38.084.927.000 92.452.684.000 92.452.684.000 100.  

SKUPAJ ODHODKI  73.219.431.679 175.375.975.284 175.287.253.629 99,9 239,4 

i 
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SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za 

izboljšanje družbenoekonomskega položaja 

elektrogospodarstva in premogovništva (ESA-206) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 46. seji dne 26. 
3. 1987 obravnaval: 

- POROČILO O IZVAJANJU VSEH UKREPOV IN AKTIV- 
NOSTI ZA IZBOLJŠANJE DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
POLOŽAJA ELEKTROGOSPODARSTVA IN PREMOGOV- 
NIŠTVA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin one 24. decembra 1986 sprejela ugotovitve in 
sklepe za izvajanje zakona o energetskem gospodarstvu. Na 
podlagi ugotovitev je s sklepi naložila Izvršnemu svetu Skupš- 
čine SR Slovenije, organizacijam združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva ter Posebni samoupravni inte- 

12 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Pavel KUNO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za energetiko, 

- Matko POHAR, republiški podsekretar v Republi- 
škem komiteju za energetiko. 

resni skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti analizirajo stanje 
v elektrogospodarstvu in premogovništvu ter pripravijo 
takšne predloge sprememb, ki bodo odpravili vzroke, zaradi 
katerih elektrogospodarstvo in premogovništvo že' vrsto let 
posluje z motnjami oziroma v zadnjih letih z izgubo. 

priloga poročevalca 

POVZETEK: 

Izvšrni svet Skupščine SR Slovenije je tekoče spremljal 
uresničevanje sklepov Skupščine SR Slovenije in ugotav- 
lja naslednje: 

1. Program aktivnosti za učinkovito in uspešno poslova- 
nje v elektrogospodarstvu in premogovništvu je sicer 
obsežen in ponuja vrsto koristnih informacij, je pa pre- 
malo konkreten pri predlaganju organizacijskih rešitev, 
razreševanju dohodkovnih odnosov in problemov učinko- 
vitega gospodarjenja sistema elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva. Elektrogospodarstvo in premogovništvo. 
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije ter posamezni 
zadolženi delavci bodo morali pri pripravi sprememb in 
dopolnitev zakona o energetskem gospodarstvu aktivno in 
bolj odgovorno sodelovati s strokovnimi predlogi rešitev 
ter vzporedno s spremembami in dopolnitvami zakona o 
energetskem gospodarstvu odpravljati vse pomanjkljivo- 
sti, ki jih je elektrogospodarstvo in premogovništvo ugoto- 
vilo v Programu in ki ovirajo doseganje boljših poslovnih 
rezultatov. 

2. Družbeni pravobranilci samoupravljanja so za organi- 
zacije združenega dela elektrogospodarstva in premogov- 
ništva, v katerih so ugotovili nepravilnosti v samoupravnih 
splošnih aktih, sprožili že pri pristojnih javnih tožilcih 
postopke za ugotavljanje odgovornosti. 
3. Elektrogospodarstvo Slovenije je že analiziralo tarifni 
sistem za prodajo električne energije iz elektroenerget- 
skega sistema Slovenije, v letu 1987 pa bo pripravilo 
predlog sprememb in dopolnitev tarifnega sistema za 
obravnavo in sprejem v Skupščini Posebne samoupravne 
interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogov- 
ništvo SR Slovenije. 

4. Skupščina Posebne samoupravne interesne skupno- 
sti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slove- 
nije je že sprejela sklep, da bo v prvem polletju 1987, če 
prodajne cene električne energije in premoga ne bodo 
oblikovane na podlagi predlaganih skupnih elementov, 
predlaga Skupščini SR Slovenije sprejem ustreznih ukre- 
pov za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije 
elektrogospodarstva in premogovništva SR Slovenije. 
Uporabniki in izvajalci bodo pri tem morali izhajati iz 

realne podlage za oceno vseh elementov za oblikovanje 
cen in ne pristajati na stroške, ki ne bodo argumentirano 
prikazani kot objektivno nujni. Pri odločitvi pa bodo morali 
upoštevati tudi primerjave s cenami v drugih republikah in 
pokrajinah v SFRJ in v drugih državah. 

Prav tako je Skupščina Posebne samoupravne interesne 
skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR 
Slovenije sprejela tudi program aktivnosti, s katerim naj bi 
v roku treh let izboljšali ekonomski položaj v elektrogo- 
spodarstvu in premogovništvu. 

5. Posebna samoupravna interesna skupnost za elektro- 
gospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije mora, v 
okviru predvidenih sredstev za razvoj elektrogospodarstva 
in premogovništva, in na osnovi dosedanjih spoznanj o 
potrebnih smereh razvoja energetike, čimpreje predlagati 
dinamiko izgradnje elektroenergetskih objektov in objek- 
tov premogovništva, čimpreje pristopiti k izgradnji hidro- 
elektrarn savske verige ter po problemski konferenci 
SZDL o energiji, ekologiji in varčevanju v skladu z njenimi 
spoznanji in zaključki, program izvajanja energetike even- 
tualno tudi dopolniti. 

6. Samoupravna interesna skupnost za energetiko mora 
postati mesto, kjer se bodo uporabniki in izvajalci odgo- 
vorno odločali o vprašanjih razvoja in tekočega poslova- 
nja na področju energetskega gospodarstva. 

7. Izvšrni svet Skupščine SR Slovenije je 26. 2. 1987 
določil besedilo predloga za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu, v 
katerem predlaga najnujnejše spremembe in dopolnitve 
zakonskih določb. Za področja, za katera je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije ocenil, da jih brez posega v drugo 
temeljno zakonodajo ni mogoče vključevati v okvir nujnih 
sprememb in dopolnitev zakona o energetskem gospodar- 
stvu, pa bo pripravil predloge sprememb in dopolnitev, ko 
bodo za to izpolnjeni pogoji (zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, upravni nadzor v zadevah posebnega druž- 
benega pomena, ugotavljanje in razporejanje dela 
dohodka, ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih 
pogojih, poenostavitev določb o planiranju). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v skladu s svojo 
pristojnostjo in odgovornostjo spremljal stanje na 
področju elektrogospodarstva in premogovništva ter izva- 
janje nalog po rokih in nosilcih ter poročal Skupščini SR 
Slovenije o njihovi realizaciji. 



Za operativno realizacijo skupščinskih sklepov je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije sprejel načrt za izvajanje teh 
sklepov, v katerem je opredelil smeri aktivnosti, nosilce in 
roke. Na ta način si je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
zagotovil spremljanje uresničevanja skupščinskih sklepov po 
fazah, rokih in nosilcih ter s tem omogočil takojšnje ukrepa- 
nje pri tistih nosilcih, ki nalog iz operativnega načrta za 
izvajanje skupščinskih sklepov ne bi v rokih realizirali. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so nosilci 
nalog svoje delo opravili v rokih, da pa je kakovost gradiv 
različna, ker nekatera gradiva analizirajo stanje brez predlo- 
gov za rešitve oziroma odlagajo rešitev na kasnejši rok, neka- 
tera pa premalo konkretno ponujajo rešitve. Med razlogi za to 
je tudi kratek čas, ki so ga imeli nosilci nalog na razpolago. 
Izvšrni svet Skupščine SR Slovenije pa ocenjuje, da je na 
osnovi pripravljenih gradiv mogoče ugotoviti smeri rešitev 
družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva. 

Poročilo je pripravil Republiški komite za energetiko v 
sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi in 
Posebno samoupravno interesno skupnostjo za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije, Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pa ga je obravnaval, dopolnil in 
sprejel na svoji seji dne 26. 3. 1987. Poročilo po nosilcih 
opredeljuje potek aktivnosti in stanje na posameznih področ- 
jih, opredeljenih s skupščinskimi sklepi: 

11/1 Program aktivnosti za učinkovito in uspešno 
poslovanje v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu 

Program poleg splošnih podatkov o vsaki SOZD obsežno 
opisuje proizvodni program, tehnološki proces in seveda stro- 
ške, ki spremljajo proizvodnjo. Iz gradiva je mogoče ugotoviti, 
da je sistem elektrogospodarstva in premogovništva kot teh- 
nično-tehnološki sistem v preteklem srednjeročnem obdobju 
obratoval učinkovito, kot poslovni sistem pa je bil neuspešen. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da so v 
programu aktivnosti za učinkovito in uspešno poslovanje v 
elektrogospodarstvu in premogovništvu kot razlog za nastali 
ekonomski položaj v pretežni meri navedene nedosežene 
prodajne cene električne energije in premoga, premalo pa 
analizirane notranje slabosti poslovanja sistema elektrogo- 
spodarstva in premogovništva. Aktivnosti se v glavnem zaklju- 
čujejo na nivoju SOZD oziroma DO ne pa na TOZD oziroma 
strokovnih službah znotraj njih in pri poslovodnih delavcih. 
Prav tako program ne vsebuje mesečne dinamike aktivnosti, 
kar bo otežilo spremljanje izvajanja programa aktivnosti tako 
po nosilcih kot tudi po rokih, in s tem onemogočalo ugotavlja- 
nje konkretne odgovornosti za izvedbo programa. 

Velika slabost programa pa je tudi v tem, da je premalo 
mobilizacijski, zato tudi v letu 1987 od njega ni mogoče 
pričakovati pomembnih rezultatov, ki pa bi jih tak program 
moral dati. 

Iz programa pa povzemamo nekatere bistvene ugotovitve in 
naloge, ki jih je razprava v Skupščini SR Slovenije še prav 
posebej zahtevala. 

Dosedanji razvoj in struktura proizvodnih virov 
Skupne proizvodne zmogljivosti električne energije so se v 

Sloveniji na pragu elektrarn povečale v obdobju 1981-1985 
za 382 MW ali za dobrih 23%. Skupne proizvodne zmogljivo- 
sti, vključno z nakupom in sovlaganjem, znašajo leta 1975 
1.244 MW, leta 1985 pa 2.212 MW. Skupen porast instaliranih 
moči v 10 letih znaša 968 MW oziroma 77,8% ali povprečno 
5,92% letno. V letu 1986 so se intalirane zmogljivosti povečale 
še za HE Mavčiče v višini 38 MW in za 3. agregat v HE Solkan v 
višini 10 MW. 

Proizvodne zmogljivosti so se v hidroelektrarnah v desetih 
letih povečale od 482 na 644 MW ali za 33,6%, zmogljivosti v 
termoelektrarnah in nuklearni elektrarni skupaj pa od 668 na 
1.376 MW odnosno za 106%. Temu primerno se je spremenila 
tudi struktura proizvodnje električne energije v SR Sloveniji, 
saj so trikrat hitreje rasle zmogljivosti v termoelektrarnah in v 
nuklearni elektrarni. 

Povprečna letna stopnja rasti proizvodnje električne ener- 
gije v SR Sloveniji je v obdobju 1975-1980 znašala 3,8%, v 

obdobju 1981-1985 pa že 5,2%, medtem ko je v desetletnem 
obdobju znašala stopnja rasti 4,5%. 

Iz pregleda strukture virov proizvodnje po SR in SAP je 
razvidno, da je struktura najneugodnejša pri nas (29,2% HE, 
70,8% TE + NE), najugodnejša pa v Črni gori (45,9% HE, 
54,1% TE). 

Proizvodne cene po virih energije 
Na podlagi podatkov o povprečnih proizvodnih cenah elek- 

trične energije na pragu hidroelektrarn po SR in SAP v 
obdobju 1983-1985 in skupno za SFR Jugoslavijo lahko 
ugotovimo, da je proizvodna cena v SR Sloveniji nižja od 
povprečne cene v SFR Jugoslaviji, predvsem zaradi nizkega 
stroška amortizacije in relativno majhnih obresti od kreditov 
za osnovna sredstva, saj bi v primeru enakih stroškov kot v 
SFR Jugoslaviji samo za ta dva elementa bila proizvodna cena 
v SR Sloveniji npr. v letu 1985 višja od dosežene za preko 
50%. Ti podatki pa tudi kažejo, da je obračun amortizacije 
daleč pod vrednostjo, ki bi bila lahkp obračunana za osnovna 
sredstva hidroelektrarn po njihovi tržni vrednosti. 

Podatki o proizvodnih cenah termoproizvodnje so precej 
drugačni od proizvodnih cen za hiupenergijo, saj pri termo- 
elektrarnah v Sloveniji proizvodne cene v prikazanih letih 
presegajo proizvodne cene, ki izdajajo iz povprečja SFR 
Jugoslavije. Proizvodne cene so v Spi Sloveniji najvišje, takoj 
za SR Hrvaško, ki ima v svoji strukturi termoproizvodnje tudi 
plinske elektrarne in elektrarne na tpkoča goriva. 

Struktura stroškov in obveznosti i^ dohodka za proizvodnjo 
1 kWh iz NE Krško: 

Specifične vrednosti proizvodnje električne energije v 
nuklearni elektrarni Krško so za obdobje 1983-1985 za slo- 
venski del proizvodnje sledeči (v dir)/kWh): 

Sprememba strukture po 
letih 

elementi bilance 
celotni prihodek od 1 kWh 
- energetsko gorivo 
- amortizacija 
- ostali met. stroški 
porabljena sredstva 
- obresti od kreditov 
- druge obveznosti 
obveznosti iz dohodka 
- bruto OD 
- sklad. sk. por. + 
stanovanjski sklad 
- drugi skladi 
čisti dohodek 
izguba 

1983 
3,06 

1984 1985 1986 
5,31 10,08 20,42 

- 1,27 2,35 3,21 
0,71 1,21 2,04 3,09 
0,31 0,40 0,88 3,43 
1,03 2,88 5,27 9,73 
1,84 1/79 3J6 7\98 
0,17 0,37 1,66 1,65 
2,02 2,16 4,82 9,63 
0,06 010 023 056 

0,01 0,01 0,02 0,08 
0,01 0,16 0,21 0,42 
0,08 0,27 0,46 1,06 
0,07 - 0,47 

Proizvodna cena električne energije iz NE Krško ni enaka za 
elektrogospodarstvo Slovenije in elektrogospodarstvo Hrva- 
ške. Proizvodna pena je za elektrogospodarstvo Hrvaške 
nižja, ker obveznosti za vračanje kreditov nosijo ustanovite- 
ljice in se ta del stroškov v proizvodni ceni ne ponavjja. 

Proizvodnja lignita in proizvodna cena 1 kWh iz TE Šoštanj: 
V DO Rudnik lignita Velenje je bila proizvodnja premoga 

naslednja: 
leto planirano (t) doseženo 

1984 
1985 
1986 

4.900.000 
4.900.000 
4.900.000 

5.004.000 
5.105.400 
5.000.500 

planirano (kJ/ 
kg) 

9.211 
9.211 
9.211 

doseženo 
(kJ/kg) 
9.620 
9.380 
9.480 

Proizvodeni premog je bil plasiran v energetiko, industrijo 
in široko potrošnjo: 

industrija in široka potrošnja Tt) 
951.896 

1.021.280 
1.059.586 

Zaradi večjih potreb široke potrošnje je DO Rudnik lignita 
Velenje v zadnjih letih dajal približno 20% proizvodnje izven 
DO Termoelektrarna Šoštanj, kar je več, kot je bilo planirano, 
DO Termoelektrarna Šoštanj pa je zaradi tega morala manjka- 

leto energetika 
1984 4.052.004 
1985 4.085.120 
1986 3.940.914 
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joče količine premoga pripeljati iz drugih premogovnikov v 
SFR Jugoslaviji. 

Proizvodna cena električne energije iz DO Termoelektrarna 
Šoštanj je v letu 1986 znašala 13,27 din/kWh, kar je 88% od 
planirane proizvodne cene. V tej proizvodni ceni predstavlja 
strošek energetskega goriva 71% oziroma 9,41 din/kWh. 

Pregled proizvodnih stroškov iz zadnjih let pokaže, da se 
delež med porabljenimi sredstvi in potrebnim dohodkom ni 
bistveno spremenil. Znotraj porabljenih sredstev pa se je 
spremenila struktura, tako da se je zmanjševal delež sredstev 
amortizacije, povečeval pa delež stroškov obresti za obratna 
sredstva. Tako se je v DO Rudnik lignita Velenje delež amorti- 
zacije znižal od 8% na 6%, delež obresti pa povečal od 2% na 
11%. 

Proizvodnja rjavega premoga in proizvodna cena 1 kWh iz 
TE Trbovlje: 

V DO Rudniki rjavega premoga Slovenije je bila proizvodnja 
premoga naslednja: 
leto planirano (t) TJ doseženo (t) TJ 
1984 1.757.000 21.803 1.785.353 20.560 
1985 1.740.000 21.522 1.740.000 20.501 
1986 1.922.000 23.311 1.790.000 21.304 

Proizvodnja premoga v DO Rudniki rjavega premoga Slove- 
nije je bila v preteklih letih ovirana zaradi izpada proizvodnje v 
posameznih delih jam in sicer zaradi katastrofalnih vodnih 
vdorov in vdorov blata in mulja. Količine premoga za široko 
potrošnjo so povečali, zmanjšali pa so količine premoga za 
proizvodnjo električne energije. 

Proizvedeni premog je bil plasiran v energetiko, industrijo 
in široko potrošnjo: 

v ton 
leto široka potrošnja industrija energetika 
1984 303.661 249.216 1.222.476 
1985 312.197 263.712 1.164.091 
1986 347.673 240.003 1.202.324 

Proizvodna cena električne energije iz DO Termoelektrarna 
Trbovlje je v letu 1986 znašala 31.16 din/kWh, kar je 91% od 
planirane proizvodne cene. V tej proizvodni ceni predstavlja 
strošek energetskega goriva 52% oziroma 16,28 din/kWh. 

Struktura stroškov iz zadnjih let pokaže, da ni bistvenih 
sprememb. Znotraj porabljenih sredstev so se najbolj pove- 
čale obresti za kratkoročne kredite, delež sredstev za amorti- 
zacijo pa pada. V strukturi stroškov je izrazito porastla vred- 
nost porabljenih rezervnih delov zaradi uvajanja nove meha- 
nizacije. 

Stroški prenosa in distribucije električne energije: 
Specifični stroški prenosa so na enoto prenešene kWh v 

Sloveniji nižji od povprečja v SFRJ za preko 30%. Prednost 
Slovenije je predvsem v tem, da je povprečna dolžina pre- 
nosne poti na enoto prenešenih kWh krajša kot v SFRJ. 

V dejavnosti distribucije se povečujejo stroški predvsem v 
letu 1986, saj ne samo strošek amortizacije v primerjavi z 
letom poprej poveča za skoraj štirikrat. Porabljena sredstva 
so po oceni za leto 1986 v primerjavi z letom 1985 večja kar za 
3,3 krat, obveznosti iz dohodka pa so večje za več kot 2 krat 
ter čisti dohodek več kot za 2,5 krat. Povečanje stroškov gre 
predvsem na račun povečanja vrednosti osnovnih sredstev in 
približevanja vrednosti le-teh tržni vrednosti. V celotnih pro- 
danih količinah električne energije v letu 1986 (9.321.3 GWh) 
znašajo stroški distribucije 4,00 din/kWh. 

Način oblikovanja proizvodne cene 
Proizvodna cena električne energije je različna po posa- 

meznih proizvodnih objektih glede na vrsto proizvodnje 
(hidroelektrarne, termoelektrarne in nuklearna elektrarna 
Krško) in znotraj posamezne vrste proizvodnje glede na 
različne obratovalne stroške posameznega proizvodnega 
objekta. K proizvodni ceni posameznih vrst električne ener- 
gije pa je potrebno prišteti tudi stroške nabave električne 
energije iz drugih elektroenergetskih sistemov (na osnovi 
sovlaganj in pogodb) ter stroške prenosa in distribucije elek- 
trične energije do uporabnika. Na ta način se ugotovi pov- 

prečni strošek proizvedene, prenešene in distribuirane elek- 
trične energije. 

Tako je v letu 1986 povprečni strošek za proizvodnjo elek- 
trične energije v hidroelektrarnah 2,83 din/kWh, v termoelek- 
trarnah 16,55 din/kWh, v NE Krško 20,25 din/kWh oz. skupni 
povprečni strošek za proizvodnjo električne energije 12,90 
din-kWh. V istem letu so znašali povprečni stroški nabave in 
prenosa električne energije 2,36 din/kWh, povprečni stroški 
distribucije električne energije pa 4,20 din/kWh. Na ta način je 
v letu 1986 povprečna proizvodna cena električne energije 
znašala 16,74 din/kWh. V tej povprečni proizvodni cene je 
vsebovan tudi strošek proizvodnje rumene pogače v Rudniku 
urana Žirovski vrh. 

Delitev skupnega prihodka 
V pogojih, ko je skupni izkupiček od združene prodaje 

električne energije premajhen, da bi v celoti zagotavljal pokri- 
vanje vseh stroškov enostavne reprodukcije, predstavlja 
poseben problem razporeditev skupnega prihodka na vse 
udeležence. 

Po nekajletni aktivnosti na področju izdelave normativov in 
standardov, ki so osnova za razdeljevanje skupnega prihodka, 
je bil novembra 1986 sprejet samoupravni sporazum o medse- 
bojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju udeležbe v 
skupnem prihodku s pripadajočim pravilnikom. 

Skupni prihodek se je med letom razdeljeval na osnovi 
usklajenih gospodarskih načrtov, ob koncu leta pa so bile 
narejene korekcije glede na pričakovani rezultat posameznih 
udeležencev. 

Udeleženci v skupnem prihodku ocenjujejo sprejeti samou- 
pravni sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in 
ugotavljanju udeležbe v skupnem prihodku kot pozitiven pre- 
mik v primerjavi z dosedanjim urejanjem tega področja. Pred- 
lagajo, da bi ga v letu 1987 dopolnili z naslednjim? 

- na področju normativov in standaradov, tako da bodo 
dosledno upoštevani tehnični normativi iz investicijskih ela- 
boratov, družbneo verificirani stroški na elementih, kijih 
opredeljuje resolucija in dejanski stroški iz naslova ustvarje- 
nih obveznosti. Ta merila morajo biti v soodvisnosti z enot- 
nimi merili za oblikovanje proizvodnih cen premoga, urana, 
proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije. Pri- 
spevek in udeležbo v skupnem prihodku bo potrebno ugotav- 
ljati po skupinah udeležencev in to: za primarno energijo, 
proizvodnjo hidro -, termo — in nuklearno energijo ter pre- 
nos in distribucijo. 

Družbena verifikacija skupnih meril za oblikovanje cen 
električne energije in primarnih virov je v teku v zveznem 
izvršnem svetu in bo temeljila na primerjavah s svetom in 
naravnih danostih v Jugoslaviji in Sloveniji. Tako objektivizi- 
rani standardi in normativi bodo opredelili globalni (sinteti- 
čen) odnso in delež posameznega udeleženca v skupnem 
prihodku, preprečili zidanje stroškov in omogočili stimulacijo 
in penalizacijp na osnovi učinkovitosti posameznih udele- 
žencev, 
- udeležbo Rudnika urana Žirovski vrh v skupnem prihodku 
izpeljati preko Nuklearne elektrarne Krško, 

- zagotoviti združevanje amortizacije že v fazi delitve skup- 
nega prihodka preko interne banke, t. j. združiti amortizacijo v 
sorazmerju s stopnjo pokritja planiranega skupnega pri- 
hodka, 

- v pravilniku o merilih za ugotavljanje udeležbe v skup- 
nem prihodku jasno opredeliti tehniko izvajanja posameznih 
členov, ki kakorkoli dopuščajo različno tolmačenje, 

- v informacijskem sistemu dati prednost obdelavi podat- 
kov od prodaje električne energije do delitve skupnega pri- 
hodka in unificiranju knjigovodskih evidenc, da bodo razpo- 
ložljivi podatki za vsakega udeleženca in celoto, 

- v primerih nepokrivanja skupnega prihodka bo tudi v 
bodoče potrebno vršiti koncem leta prerazporeditve, ki bodo 
zagotavljale udeležencem enakopraven položaj in tekoče 
reševati specifične probleme, ki jih prinaša visoka stopnja 
inflacije in novi resursi, 

- zadolžiti službo za dohodkovne odnose in komisijo za 
izdelavo samoupravnega sporazuma o skupnem prihodku, da 
proučijo celovitejše spremembe na področju dohodkovnih 
odnosov v soglasju z republiškimi organi. 

Pri tem moramo poudariti, daje presoja ustreznosti sistema 
skupnega prihodka v poaoiih deplasiranih prodajnih cen 

14 priloga poročevalca 



težka,-saj v teh pogojih sistem deluje popačeno. Ne glede na 
navedeno ugotovitev pa lahko ugotovimo, da sedaj delujoči 
sistem skupnega prihodka elektrogospodarstva in premogov- 
ništva ne deluje stimulativno na boljše gospodarjenje udele- 
žencev. Nov samoupravni sporazum sicer predstavlja korak 
naprej pri urejanju družbeno ekonomskih odnosov v elektro- 
gospodarstvu in premogovništvu Slovenije, še vedno pa pre- 
malo spodbuja udeležence k učinkovitejšemu in racionalnej- 
šemu poslovanju. Še posebej je pri tem potrebno opraviti 
revizijo Pravilnika o merilih za ugotavljanje udeležbe v skup- 
nem prihodku. Pravilnik vsebuje namreč tudi standarde in 
normative, ki jih je potrebno ponovno proučiti in jih v primer- 
javi s podatki izven slovenskega prostora realneje postaviti. 

Vrednostno načrtovanje in optimiranje stroškov 
V sistemu elektrogospodarstva in premogovništva SR Slo- 

venije imajo vsaj tri nivoje vrednostnega načrtovanja, ki pa 
med seboj niso popolnoma usklajeni. Prvi nivo je planiranje v 
okviru skupnega prihodka elektrogospodarstva in premogov- 

> ništva SR Slovenije (po udeležencih), drugi nivo je ovredno- 
' tena elektroenergetska bilanca, ki je sestavljena v glavnem po 

dejavnostih elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije 
in delno po organizacijah združenega dela, tretji nivo pa so 
vrednostni plani OZD za tekoče poslovanje in se praviloma 
sprejemajo pred ovrednoteno elektroenergetsko bilanco. 
Zaradi navedenega bo potrebno: 

- uskladiti in poenotiti metodološke pristope pri sestavlja- 
nju in prikazovanju ovrednotene elektroenergetske bilance in 
vrednostnih planov udeležencev v skupnem prihodku, 
- ovrednoteno elektroenergetsko bilanco sestaviti tudi po 
fazah reprodukcije. 

Iz programa aktivnosti za učinkovito in uspešno poslovanje 
elektrogospodarstva in premogovništva izhaja, da obstajajo v 
sistemu elektrogospodarstva in premogovništva notranje 
rezerve za boljše in učinkovitejše gospodarjenje predvsem z 
vidika organiziranosti in urejanja dohodkovnih odnosov. 
Učinkovitejše in uspešnejše poslovanje pa ni bilo mogoče ob 
takšni organiziranosti, v kateri bo mogoče jasno razmejiti 
procese in mesta evidentiranja stroškov in to tako po dejavno- 
stih kot tudi po subjektih. Le na taki osnovi bo mogoče 
vzpostaviti tudi ustreznejše dohodkovne odnose oziroma 
motivirati posamezne subjekte za znižanje stroškov na enoto 
proizvoda, t. j. kWh. 

Gospodarjenje z objekti skupnih vlaganj v drugih 
socialističnih republikah 

Na področju sovlaganj v druge republike je elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo realiziralo dva projekta v SR BiH in 
sicer: 

- Termoelektrarna Tuzla V in termoelektrarna Ugljavik I. Iz 
termoelektrarne Tuzla V, moči 200 MW, odpade na SR Slove- 
nijo 100 MW s proizvodnjo 600 GWh. Dobava električne ener- 
gije SR Sloveniji se je nemoteno odvijala iz sistema elektrogo- 
spodarstva BiH vse do leta 1985, od tedaj dalje pa samo iz 
objekta TE Tuzla V, brez garancije sistema elektrogospodar- 
stva BiH. Elektrogospodarstvo SR Slovenije se je 3. 2. 1987 
dogovorilo z elektrogospodarstvom BiH, da bodo dobavljali 
94 MW, odnosno 564 GWh letno ob garanciji sistema elektro- 
gospodarstva BiH, tako kot je pogodbeno dogovorjeno. Manj- 
kajoče količine iz leta 1985 in 1986 bo elektrogospodarstvo 
BiH dobavilo do leta 1991. 

- Iz termoelektrarne Ugljavik I z ustreznim premogovni- 
kom, skupne moči 300 MW, odpade na SR Slovenijo 100 MW s 
povprečno letno proizvodnjo 535 GWh. Objekt je začel obra- 
tovati v letu 1985. Manjša proizvodnja v letu 1986, ki je znašala 
467 GWh, je posledica zažlindravanja kotla. V letu 1987 je 
predvidena sanacija na račun garancij dobavitelja kotlovske 
opreme. Objekt investicijsko v celoti še ni zaključen. 

V letu 1986 je elektrogospodarstvo Slovenije nabavilo v 
elektrogospodarstvu BiH 1.088,76 GWh, od drugih elektrogo- 
spodarstev v SFR Jugoslaviji pa 22,4 GWh oz. skupaj 1.114,96 
GWh. Stroški nabave navedene električne energije so znašali 
18.941 mio din oz. 16,99 din/kWh. 

Nadaljnje sodelovanje z drugimi socialističnimi republikami 
in avtonomnima pokrajinama: 

- Trenutno tečejo priprave za pričetek izgradnje TE Uglje- 
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vik II. Objekt se gradi na podlagi meddržavnega sporazuma o 
kreditu in dobavi opreme med Sovjetsko zvezo in SFR Jugo- 
slavijo. Elektrogospodarstvo Slovenije je v letih 1984-1986 že 
financiralo del priprave gradnje in ^prejelo investicijski pro- 
gram, ki je bil sprejet tudi v Posebni samoupravni interesni 
skupnosti za elektrogospodarstvo ir| premogovništvo SR Slo- 
venije. 

- Za TE Tuzla B, moči 500 MW, oc|I tega za SR Slovenijo 150 
MW, je elektrogospodarstvo Slovenije od leta 1979 financiralo 
izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije, ki je končana. 
Ker do 31. 12. 1986 niso bile sprejete odločitve o izgradnji s 
strani treh partnerjev (elektrogospodarstvo SRS, SRH in SR 
BiH) in še niso rešena nekatera vprašanja samoupravnega 
sporazumevanja o skupni izgradnji in koriščenju objekta in ni 
zaključena finančna konstrukcija, je elektrogospodarstvo BiH 
pričetek izgradnje tega objekta prerpaknilo na leto 1990/91 in 
začetek obratovanja na leto 1994/99. 

- V pripravi je že investicijska dokumentacija za termoelek- 
trarno Kosovo C, moči 2100 MW, od tega 300 MW za SR 
Slovenijo. Investicijski program bo izdelan po letu 1990, zače- 
tek obratovanja objekta pa bo možen do leta 2000. 

- nadaljnja vlaganja za povečanje kapacitet v Rudnik urana 
Žirovski vrh v tem srednjeročnem cpbdobju niso predvidena, 
izgradnja rudnika do višine potreb po uranovem oksidu za 
obratovanje nuklearne elektrarne Kfško, pa je dokončana. 

Kljub naporom Rudnika urana Žirpvski vrh in elektrogospo- 
darstva Slovenije še vedno ni dosežpn sporazum z elektrogo- 
spodarstvom SR Hiyaške o skupnerp izkoriščanju in upravlja- 
nju Rudnika urana Žirovski vrh. Sporazum je potrebno doseči, 
da bi zagotovili tesnejšo povezavo z NE Krško v proizvodni 
verigi, kar je pomemben pogoj z p nemoteno obratovanje 
Rudnika Urana Žirovski vrh. 

Mednarodni razpis za serijo jedrskih elektrarn, jedrski 
gorivni krog in za nuklearno elektrarno Prevlako, kot prvo 
nuklearno elektrarno iz jugoslovanske serije, so zainteresi- 
rane elektrogospodarske organizacije razpisale na osnovi 
sprejetih dolgoročnih planov SFR Jugoslavije in republik 
skladno z družbenim dogovorom o enotnem postopku za 
izbiro enotnega jedrskega gorivnega ciklusa in tipa jedrskih 
elektrarn (Uradni list SFRJ, št. 48/85), katerega udeleženci so 
Zvezni izvršni svet in izvršni sveti socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin ter asociacije združenega 
dela s področja elektrogospodarstva, industrije in razvoja. 
Dokler niso zaključene široke politične in strokovne razprave 
v zvezi s celotnim programom razvaja energetike SFR Jugo- 
slavije do leta 2000 in v tem okviru tjjdi konkretne opredelitve 
o nadaljnji izgradnji jedrskih elektrarn v okviru enostranske 
prekinitve tekočih pripravljalnih del na posameznih objektih, 
vključno s pripravljalnimi deli za nuklearno elektrarno Pre- 
vlaka, katerih sestavni del je tudi evaluacija pogodb za jedrske 
elektrarne. Pri tem je potrebno tuc^i upoštevati mednarodni 
značaj razpisa in naše obveznosti, ki iz tega izhajajo. Nujno pa 
morajo zainteresirane elektrogospodarske organizacije zago- 
toviti vse potrebno, da se ob zahtevani kvaliteti del le-ta 
zaključijo v letošnjem letu. Posebna samoupravna interesna 
skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slo- 
venije je za tekoča dela v letošnjem letu odobrila delovni 
skupini elektrogospodarstva Slovenije del sredstev za pri- 
pravljalna dela v nuklearni elektrarni Prevlaka. Dejstvo, da 
potrebujemo za celovite razprave o možnostih razvoja elek- 
trogospodarstev kvalitetne podatke o vseh vrstah proizvodnih 
objektov, zahteva pri dolgoročnih opredelitvah nadaljnjega 
energetskega in tehnološkega razvoja SFR Jugoslavije tudi 
kvalitetne podatke o jedrskih elektrarnah, čemur bodo dopri- 
nesla tudi sedanja dela na evaluaciji mednarodnih pogodb. 

Ključna nerešena vprašanja za ureditev združevanja dela in 
sredstev za skupno izgradnjo in gospodarjenje z elektroener- 
getskimi objekti so življenjska doba koriščenja takšnega 
objekta in vprašanje upoštevanja amortizacije z vidika vrača- 
nja združenih sredstev in z vidika reinvestiranja v nadomestni 
objekt z razpolagalno pravico sovlagatelja. V okviru Skupno- 
sti jugoslovanskega elektrogospodarstva je bil v letu 1986 
izdelan osnutek osnovnih načel o združevanju dela in sred- 
stev za skupno izgradnjo elektroenergetskih objektov in 
metodologija za izbor ekonomsko racionalnih kapacitet. Ker 
sprejem, predvsem prvega dokumenta, ni bil mogoč zaradi 
nasprotnih stališč, je elektrogospodarstvo Slovenije skupaj z 
elektrogospoarstvom Hrvaške izdelalo elemente in kriterije za 
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skupna vlaganja v izgradnjo elektrarn na razpoložljivih resur- 
sih v SFR Jugoslaviji in jih posredovalo Zveznemu komiteju za 
energetiko in industrijo. 

Z ozirom na prikazano stanje morata elektrogospodarstvo 
Slovenije in Posebna samoupravna interesna skupnost za' 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije teme- 
ljito pretehtati nadaljnje smeri razvoja tako z vidika resursov 
kot proizvodnih stroškov. 

11/2 Samoupravni splošni akti o delitvi osebnih 
dohodkov v elektrogospodarstvu in 
premogovništvu > 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije je pri 
preverjanju samoupravnih splošnih aktov o delitvi osebnih 
dohodkov v elektrogospodarstvu in premogovništvu opozoril 
na prakso pretiranega normitivizma oziroma na številne akte, 
ki zunaj TOZD na različne načine usmerjajo notranjo delitev. 
Tako se. poleg družbenega dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
delitvi dohodka v SR Sloveniji pojavljata samoupravna spora- 
zuma dejavnosti elektrogospodarstva in rudnikov, nadalje 
samoupravni sporazum o skupnih merilih za razporejanje 
sredstev za osebne dohodke udeležencev v dohodkovni pove- 
zavi v SOZD EGS, samoupravni sporazum o skupnih osnovah 
in merilih za razporejanje čistega dohodka in delitev sredstev 
za osebne dohodke in skupno porabo v SOZD REK, po vsebini 
podoben samoupravnemu sporazumu na ravni delovne orga- 
nizacije in končno samoupravni splošni akt oziroma pravilnik 
v posamezni TOZD. K temu je potrebno dodati še vsakoletne 
resolucijske usmeritve Skupščine SR Slovenije in SFR Jugo- 
slavije. Očitno gre za odvečno ponavljanje oziroma prekriva- 
nje vsebine med naštetimi normativnimi akti, ki bolj ustvarjajo 
nejasnosti in zmedo v TOZD, kot pa prispevajo k samouprav- 
nemu urejanju delitve sredstev za osebne dohodke. 

Našteti akti poleg tega niso bili sprejeti v rokih oziroma v 
takšnem zaporedju, ki bi zagotavljalo njihovo skladnost. 
Redke so tiste organizacije združenega dela v sistemu elek- 
trogospodarstva in premogovništva, kjer ni nobenih pripomb 
na način urejanja delitve osebnih dohodkov ali odločanja o 
teh vprašanjih. Neurejenost se kaže tudi v tem, da številne DO 
oziroma TOZD uporabljajo samoupravne splošne akte, ki so 
bili sprejeti že pred začetkom osemdesetih let in jih naknadno 
niso spreminjali oziroma dopolnjevali, čeprav bi jih po 
določbi 90. člena zakona o energetskem gospodarstvu morali 
uskladiti v roku 12 mesecev po uveljavitvi zakona, to ie do 20 
11. 1982. 

Pogosti so primeri, da delavci v temeljnih organizacijah 
niso sprejeli nikakršnega samoupravnega splošnega akta, 
temveč vsa vprašanja delitve osebnih dohodkov urejajo kar na 
ravni delovne organizacije. Poseben problem so nadalje spre- 
membe in dopolnitve aktov s področja delitve osebnih dohod- 
kov, ki se neredko sprejemajo kar na delavskem svetu ali na 
zboru delavcev, kar je nezakonito. 

Po določbah 2. člena 3. odstavka zakona o začasni prepo- 
vedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne 
dohodke, za skupno porabo delavcev in za določene 
poslovne stroške za leto 1986 bi moral vsak uporabnik druž- 
benih sredstev ob predložitvi periodičnega obračuna januar- 
-september 1986 Službi družbenega knjigovodstva dostaviti 
mnenje, da je njegov samoupravni splošni akt usklajen s 
samoupravnim sporazumom, h kateremu je pristopil oziroma 
z družbenim dogovorom. Vendar komisij udeležencev samou- 
pravnega sporazuma dejavnosti elektrogospodarstva in rud- 
nikov, ki sta bili pristojni za ocenjevanje zgoraj navedene 
skladnosti samoupravnih splošnih aktov, Službi družbenega 
knjigovodstva nista posredovali negativneaa mnenja za 
nobeno OZD. 

Zbrani podatki so pokazali, da je stanje samoupravnih 
splošnih aktov s področja delitve sredstev za osebne dohodke 
takšno, da je nujna takojšnja družbena aktivnost za uskladitev 
samoupravnih splošnih aktov v OZD s področja elektrogospo- 
darstva in premogovništva z družbenimi usmeritvami o razpo- 
rejanju dohodka, čistega dohodka in delitve sredstev za 
osebne dohodke. 

Družbeni pravobranilci samoupravljanja bodo v tiste OZD 
na področju elektrogospodarstva in premogovništva, kjer so 
ugbtovljene nepravilnosti, poslali pobude z zahtevami za 
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odpravo neskladij v njihovih samoupravnih splošnih aktih, v 
rokih oziroma med aktivnostmi, ko bodo te aktae uskladili s 
spremembami družbenega dogovora in samoupravnih spora- 
zumov dejavnosti. 

Hkrati bodo družbeni pravobranilci samoupravljanja za te 
organizacije združenega dela podali ovadbe pristojnim jav- 
nim tožilcem, sklicujoč se na 13. člen zakona o začasni 
prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
osebne dohodke, za skupno porabo delavcev in za določene 
poslovne stroške za leto 1986, ki opredeljuje kot gospodarski 
prestopek razpolaganje z družbenimi sredstvi, ki ni v skladu z 
omenjenim zakonom. 

Elektrogospodarstvo in premogovništvo bo v postopku 
usklajevanja aktov o delitvi osebnih dohodkov z družbenimi 
usmeritvami (družbeni dogovor, panožni samoupravni spora- 
zum) moralo odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja, ob tem pa bo moralo te 
akte dopolniti tudi z vidika dopolnjevanja meril za motivacijo 
delavcev, ne toliko za neposredno povečanje osebnega 
dohodka, ampak povečanja učinkovitosti gospodarjenja, 
zmanjševanje stroškov, večje udeležbe lastnih sposobnosti in 
znanj, povečanje zanesljivosti obratovanja ipd. S pomočjo 
takih meril bi tudi ugotavljali večje razlikovanje med udele- 
ženci sporazuma v primeru poslovanja z izgubo, ki je v zad- 
njih letih stalno prisotna. Po teh merilih bo možna tudi večja 
diferenciacija osebnih dohodkov, čeprav tako velikih razlik 
glede na podobna dela, kot se kažejo v industriji, ni možno 
pričakovati, saj je elektrogospodarstvo enoten tehnični-teh- 
nološki sistem, ki je uspešen in funkcionira le pod enotnim 
vodstvom, katerega naloga je zagotoviti uporabnikom 
potrebne količine električne energije in premoga. 

11/3 Tarifni sistem za prodajo električne 
energije iz elektroenergetskega sistema 
Slovenije 

Elektorogospodarstvo Slovenije je že napravilo analizo 
delovanja tarifnega sistema in odnosov cen električne ener- 
gije ter pri tem ugotovilo naslednje: 

- v tarifnem sistemu, ki je pričel veljati 1. 4.1985, so bila v 
skladu s samoupravnim sporazumom o temeljnih načelih 
tarifnega sistema za dobavo elektične energije uvedene 
naslednje pomembnejše spremembe: 

a) sezonske cene so bile uvedene tudi pri uporabnikih na 
nizki napetosti, 

b) odpravljeno je določilo, da se prevzeta električna ener- 
gija v prazničnih dneh računa po manjši tarifi, 

c) ukinjena je tarifa »namenski odjem na 110 kV« in nado- 
meščena z določili o prilagajanju, 

- za večjo zanesljivost oskrbe uporabnikov z elektično 
energijo morajo imeti elektroenergetski sistemi rezervne pro- 
izvodne zmogljivosti, ki v primerih izpadov agregatov zaradi 
okvar, remontov na agregatih in manjše proizvodnje v hidro- 
elektrarnah v sušnih obdobjih, pokrivajo razlike med proiz- 
vodnjo in potrošnjo elektirčne energije. To rezervo elektrogo- 
spodarski sistemi med drugim iščejo tudi pri velikih uporabni- 
kih električne energije, ki svoj odjem lahko prilagajajo-elek- 
troenergetskem sistemu. V obdobju po uveljavitvi novega 
tarifnega sistema za prodajo električne energije je bilo ugo- 
tovljeno, da veliki uporabniki električne energije nimajo 
takega proizvodnega procesa in odjema električne energije, 
da bi lahko brez večje škode znižali odjem za daljši čas v 
obsegu, ki ga določa tarifni sistem za prodajo električne 
energije, 

- ob uveljavitvi novega tarifnega sistema za prodajo elek- 
trične energije so bili na osnovi strukture odjema dogovorjeni 
novi odnosi prodajnih cen električne energije med posamez- 
nimi odjemnimi skupinami. Pri tem je bil dan prevelik pouda- 
rek prilagajanju uporabnikov odjemne skupine na 110 kV in 
socialnemu vidiku gospodinjskega odjema, 

- uporabniki električne energije na visoki napetosti in upo- 
rabniki na nizki napetosti, ki so organizacije združenega dela 
gospodarstva, poleg cene električne energije združujejo pri 
Posebni samoupravni interesni skupnosti za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije sredstva za izgradnjo 
objektov elektrogospodarstva in premogovništva. Uporabniki 
ostalega odjema na nizki napetosti - negospodarstvo in 
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gospodinjski uporabniki - pa sredstev za razvoj ne združu- 
jejo. 

Ob upoštevanju združevanja sredstev za razvoj elektrogo- 
spodarstva in premogovništva prihajamo do novih odnosov 
bruto prodajnih cen električne energije med posameznimi 
odjemnimi skupinami, 

- primerjave prodajnih cen z drugimi socialističnimi repu- 
blikami, socialističnima avtonomnima pokrajinama in nekate- 
rimi državami, so narejene s pomočjo tipskih uporabnikov 
električne energije. Po tej metodi se medsebojno primerjajo 
uporabniki z enakimi ali vsaj podobnimi karakteristikami 
odjema, ki je preračunan po tarifnem sistemu in tarifnih 
postavkah, ki veljajo v posameznih SR, SAP in državah. 

Sedanji tarifni sistem se uporablja šele od 1. 4. 1985, zato je 
obdobje, ki je preteklo od njegove uveljavitve prekratko, da bi 
lahko že na podlagi primerjav med letom 1984 in 1986 z 
gotovostjo ugotovili za vse elemente tarifnega sistema nji- 
hove pozitivne in negativne vplive. Že iz sedanjih primerjav pa 
se vidi, da odnosi prodajnih cen električne energije po posa- 
meznih odjemnih skupinah odstopajo od realnih odnosov po 
stroškovnih načelih tarifiranja. Zato je v prvi fazi potrebno s 
spremembami in dopolnitvami tarifnega sistema odpraviti 
groba nesorazmerja v odnosih prodajnih cen med odjemnimi 
skupinami, v> drugi fazi, ko bo ugotovljen vpliv tarifnega 
sistema na letni in dnevni diagram obremenitev ter sezonski 
in dnevni odjem električne energije, pa dati odgovore predv- 
sem na naslednja vprašanja: 

a) upravičenosti sezonskega tarifiranja, 
b) primernost odnosov prodajnih cen po sezonah in dnev- 

nih tarifnih časih (VS: NS; VT: MT), 
c) primernost odnosov tarifnih postavk za moč in energijo. 
Analizo delovanja tarifnega sistema in odnosov prodajnih 

cen električne energije je 10. 2.1987 obravnavala Skupščina 
Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije ter med drugim spre- 
jela sklep, da se z Elektroinštitutom Milan Vidmar sklene 
pogodba z namenom, da strokovna inštitucija do 30.6.1987 
Analizo preveri in dopolni, tako da bodo prikazani objetkivni 
stroški, ki jih povzročajo s svojim odjemom posamezne 
odjemne skupine. Na podlagi dopolnjene analize bo elektro- 
gospodarstvo Slovenije do konca leta 1987 pripravilo predlog 
sprememb in dopolnitev tarifnega sistema za obravnavo in 
sprejem v Skupščini Posebne samoupravne interesne skup- 
nosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 

II/4 Razreševanje ekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva 

Na osnovi ovrednotene energetske bilance SR Slovenije za 
leto 1987 in ukrepov za njeno izvajanje, ki jih je sprejela 
Skupščina Republiške energetske skupnosti na svojem zase- 
danju 29.1.1987 je Skupščina Posebne samoupravne inte- 
resne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije ugotovila, da prodajne cene električne energije 
in premoga iz januarja 1987 ne bi pokrivale z ovrednoteno 
bilanco prihodka pri,proizvodnji električne energije v višini 
32.281 mio din brez upoštevanja inflacije v letu 1987. 

Zato je Posebna samoupravna interesna skupnost za elek- 
trogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije opozorila, 
da se je potrebno zavzemati za uveljavljanje cen energentov 
skladno z usmeritvami iz srednjeročnega plana SR Slovenije 
in SFR Jugoslavije in za postopno odpravljanje disparitet cen 
na podlagi skupnih elementov. Prav tako je potrebno, da se 
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo SR Slovenije vključuje v postopek 

' razčlenjevanja skupnih elementov in oblikovanja cen pre- 
moga in električne energije, upoštevaje avtohtone pogoje 
pridobivanja premoga in proizvodnje električne energije. 

Skupščina Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije je skle- 
nila, da je potrebno del učika zmanjševanja disparitete pro- 
dajnih cen električne energije nameniti za uravnoteženje 
ovrednotene elektroenergetske bilance za leto 1987, eventu- 
alni ostali del učinka pa za obveznosti pokrivanja izgubeiz 
leta 1986 ter s tem povezanimi stroški, ki niso v ovrednoteni 
elektroenergetski bilanci za leto 1987, ter za poslovni sklad. 

Skupščina Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo v 

primeru, če prodajne cene električne energije in premoga s 
1.4.1987 ne bodo oblikonane na podlagi skupnih elementov v 
skladu z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana 
SFR Jugoslavije za obdobje 1986-1990 v letu 1987 in tako ne 
bo zagotovljen dvig cen električne energije za ustrezen odsto- 
tek, predlagala Skupščini SR Slovenije že v I. polletju 1987 
sprejem ustreznih ukrepov za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva 
SR Slovenije. 

Do leta 1989 bodo organizacije združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva morale skupaj z Republiško 
energetsko skupnostjo in Splošnirp združenjem energetike 
Slovenije opraviti naslednje aktivnosti: 

- zavzemati se za pravočasno uveljavljanje skupnih elemen- 
tov in oblikovanje cen električne energije in premoga, 

- izdelati podrobnejše in za SR Slpvenijo specifične norma- 
tive in standarde za planiranje stroškov in dohodka organiza- 
cij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva 
za potrebe energetske bilance ter za ugotavljanje razlike med 
prihodki in stroški enostavne reprodukcije, 

- dogovoriti paritetne odnose mec^ vsemi vrstami energije v 
okviru skupnih elementov za oblikovanje prodajnih cen ener- 
gije, 

- zagotoviti dodatna sredstva za sovlaganja v slovenske 
premogovnike in v premogovnike dvigih SR in SAP za nemo- 
teno oskrbo široke potrošnje s kojnercialnim premogom v 
letu 1987 in tudi v naslednjih letih. Ker široka potrošnja ni 
zavezanec za plačilo prispevka za razvoj premogovništva o 
samoupravnem sporazumu o temeljjh plana Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in kontinuitete 
do leta 1995, bo potrebno v letu 1^87, v naslednjih letih pa 
odvisno od uveljavljanja skupnih elementov za oblikovanje 
prodajnih cen premoga, zagotavljati tako kot v letu 1986 
dodatna sredstva ob toni premoga za široko potrošnjo, 

- analizirati splošne pogoje za dobavo in odjem električne 
energije ter na osnovi tega predlagaj spremembe zlasti glede 
odbiranja števcev ter obračuna in načina plačevanja porab- 
ljene električne energije, 

- vzpostaviti daljinsko vodenje proizvodnih, prenosnih in 
distribucijskih naprav s ciljem optimalnega obratovanja elek- 
troenergetskega sistema na osnovi dirigiranega, dogovor- 
nega in prostega odjema, 

- vzpostaviti informacijski podsistem za spremljanje 
odjema, plačevanja prevzete električne energije, združevanja 
sredstev za razvoj ter za načrtovanj? porabe električne ener- 
gije v SR Sloveniji, 

- izpeljati organizacijske spremembe OZD elektrogospo- 
darstva in premogovništva v skladu s spremembami in dopol- 
nitvami zakona o energetskem gospodarstvu ter uveljaviti 
takšne dohodkovne odnose, ki bodo zagotavljali smotrno 
ravnanje z družbenimi sredstvi, večjo odgovornost za rezul- 
tate dela in racionalnejše razvojne odločitve, 

- pripraviti elemente planskih dokumentov v Samoupravni 
interesni skupnosti za energetiko za naslednje srednjeročno 
obdobje v odvisnosti od zaključkov problemske konference 
SZDL o ekologiji, energiji in varčevanju, upoštevajoč jugoslo- 
vanski dogovor o strategiji razvoja energetike do leta 2000, 
optimizacijo energetskih virov v Jugoslaviji ter skupna medre- 
publiška vlaganja v energetske vire, 

- dopolniti metodologijo za optirnalno izgradnjo proizvod- 
nih energetskih objektov s poudarkom na tehničnih specifič- 
nostih objekta z upoštevanjem faz od izbora za pokrivanje 
prognoze porabe, prek investicijskega programa, spremljanje 
izgradnje do vključitve objekta v obratovanje z ugotovitvijo 
njegovega vpliva na delovanje sistema kot celote, 

- izdelati petletni drseči srednjeročni plan z dodajanjem 
izbranih objektov kontinuitete, prikazom fizičnega obsega del 
in zanj potrebnih sredstev na osnovi realnejše cene eskalacii- 
skih stopenj, 

- izdelati in sprejeti sanacijske programe zmanjševanja 
emisij škodljivih snovi velikih termoenergetskih objektov (TE 
Šoštanj, TE Trbovlje in TE-TO Ljubljana), 

- izdelati in sprejeti sanacijski program zmanjševanja 
škodljivih snovi v odpadnih vodah rudnikov, 

- izdelati strokovne ocene in dokumentacijo za zmanjša- 
nje prisotnosti premogovega prahu in drugih snovi v odpad- 
nih vodah rudnikov vsaj za 70% glede na stanje leta 1985 
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- odpraviti motnost jamske vode in hrup ventilatorjev v 
Rudniku urana Žirovski vrh. 

Za izpolnitev navedenih obveznosti je Skupščina Posebne 
samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije že sprejela operativni program 
ž nosilci in roki, katerega bo spremljal tudi Republiški komite 
za energetiko in poročal Skupščini SR Slovenije. 

11/5 Spremembe in dopolnitvi zakona o 
energetskem gospodarstvu 

Skladno z dosedanjimi analizami zakona o energetskem 
gospodarstvu in upoštevajoč usmeritve Skupščine SR Slove- 
nije, ki so bile dane s sprejetimi sklepi za izvajanje zakona o 
energetskem gospodarstvu, je Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije 26. 2.1987 določil besedilo predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospo- 
darstvu, ki obsega nujne spremembe in dopolnitve zakonskih 
določb, ki jih je mogoče sprejeti pred spremembo Ustave SFR 
Jugoslavije in zakona o združenem delu. 

II/6 Zadeve posebnega družbenega pomena in 
soodločanje delegatov uporabnikov 

Opredeljevanje zadev posebnega družbenega pomena, 
kakor je to storjeno v veljavnem zakonu o energetskem 
gospodarstvu, ne daje v celoti ustreznega izhodišča za 
posebno ureditev energetskega gospodarstva, v kateri naj bi 
bilo zavarovano in zagotovljeno trajno uveljavljanje poseb- 
nega družbenega interesa. Gre torej za zadeve, ki ne morejo 
biti v rokah samo izvajalcem brez sodelovanja oz. vpliva širše 
skupnosti. Za zakonsko opredelitev zadev posebnega družbe- 
nega pomena bo potrebno poiskati skupno opredelitev, ki bo 
izražala idejo, da gre pri posebni ureditvi energetskega 
gospodarstva za obvezno, trajno in neprekinjeno zagotavlja- 
nje gospodarskim in drugim subjektom kakor tudi posamez- 
nikom določene količine ustrezne energije. To pa bo 
potrebno zagotoviti s soodločanjem različnih subjektov o 
zadevah, ki so ključnega pomena za zagotovitev navedenega 
smotra ob upoštevanju možnosti, ki jih za take primere določa 
51. člen Ustave SR Slovenije. Takšne zadeve so zlasti energet- 
ska bilanca SR Slovenije, razvojni programi, posebna ener- 
getska soglasja, tarifni sistem za prodajo električne energije 
ter programi varčevanja in racionalnega ravnanja z energijo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi v sedanjih 
razmerah, ko so že sklenjeni vsi planski akti in samoupravni 
splošni akti samoupravnih subjektov tako organizacij združe- 
nega dela kot energetskih skupnosti s področja energetskega 
gospodarstva, v katerih je opredeljeno tudi uresničevanje 
posebnega družbenega interesa, bistveno spreminjanje 
obsega dejavnosti oz. zadev posebnega družbenega pomena, 
pomenilo prevelik poseg v normativno urejanje tega področja 
in ga torej ni mogoče vključevati v okvir nujnih sprememb in 
dopolnitev zakona o energetskem gospodarstvu. 

Hkrati Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi meni, da ne 
bi bilo smotrno na hitro spreminjati samoupravnih splošnih 
aktov, ki jih bo potrebno spreminjati glede na predvidene 
spremembe zakona o združenem delu. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da delegati 
uporabnikov v delavskih svetih organizacij združenega dela 
niso v zadostni meri uveljavili skupnih interesov in posebnih 
družbenih interesov, temveč so v pretežni meri zastopali 
posamične interese. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
v spremembah in dopolnitvah zakona predlaga, da bi v 
bodoče za delovne organizacije in sestavljene organizacije 
združenega dela predvideli delegiranje delegatov organov 
družbeno političnih skupnosti in uporabnikov preko pristoj- 
nih zborov združenega dela skupščin družbenopolitičnih 
skupnosti. 

M/7 Samoupravna organiziranost 
elektrogospodarstva in premogovništva 

Pogled Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na organizi- 
ranost elektrogospodarstva in premogovništva je vsebovan v 
predlogu za spremembe in dopolnitve zakona o energetskem 
gospodarstvu. To pa seveda ne pomeni, da želi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije samoupravno organiziranost izvajal- 

cev energetskih dejavnosti, za kakršno se opredeljuje v pred- 
logu sprememb in dopolnitev, predpisati z zakonom. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije meni, da bi bilo organiziranost 
možno dograditi z družbenim dogovorom o organiziranosti 
ali v okviru zakonsko postavljenih pogojev za zagotavljanje 
tehnično-tehnološke enotnosti v proizvodnji električne ener- 
gije in premoga, prenosu in distribuciji električne energije ter 
s tem optimalne proizvodnje s ciljem preprečevanja podvaja- 
nja opravljanja funkcij ali nalog na posameznih ravneh zdru- 
ževanja dela in sredstev ter zagotavljanja enotnega informa- 
cijskega sistema, enotnega razvoja in učinkovito interno 
banko. 

M/8 Samoupravne interesne skupnosti 
energetike 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je proučil samoupravno 
interesno organiziranost na področju energetskega gospo- 
darstva skladno s stališči Skupščine SR Slovenije z dne 24. 7. 
1985 in 18. 7. 1986, da naj zakon glede na samoupravno 
interesno organiziranost postavlja najnujnejše okvire in da 
naj ne določa obveznega samoupravnega interesnega organi- 
ziranja v posebne interesne skupnosti. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije predlaga obvezno ustanovitev republiške ener- 
getske skupnosti, medtem ko bi bila ustanovitev posebnih 
energetskih skupnosti in občinskih energetskih skupnosti v 
celoti prepuščena interesom samoupravnih subjektov. Na ta 
način bodo republiški energetski skupnosti dani pogoji za 
zagotavljanje enotne, učinkovite in racionalne energetske po- 
litike.. 

M/9 Javna pooblastila, poverjena republiški 
energetski skupnosti 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je treba še 
nadalje krepiti samoupravne družbenoekonomske odnose na 
področju energetskega gospodarstva ter poglabljati samou- 
pravni način reševanja vprašanj na tem področju. Republiška 
energetska skupnost mora postati odgovorna za tekoča in 
razvojna vprašanja na tem področju, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije in drugi organi pa bi ukrepali le izjemoma, kadar 
samoupravno interesno organizirani uporabniki in izvajalci ne 
bi mogli uspešno reševati določenih vprašanj. Glede na to 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni,-da so tudi javna 
pooblastila republiški energetski skupnosti utemeljena in 
imajo ustrezno ustavno podlago, utemeljeno v določilu 181. 
člena Ustave SR Slovenije. Gre za odnose širšega pomena oz. 
odločanja v posameznih zadevah, in sicer za: 

- sprejemanje energetske bilance, 
- sprejemanje tarifnega sistema, 
- sprejemanje kriterijev in meril za izdajanje posebnih 

energetskih soglasij, 
- sprejemanje pogojev za izdajanje elektroenergetskih 

soglasij za priključitev na plinovodni sistem, 
- sprejemanje programov varčevanja in racionalnega rav- 

nanja. 
V dosedanji praksi se je pokazalo, da so uporabniki v 

neenakopravnem položaju do izvajalcev tudi zato^ ker so 
strokovne, plansko-analitične in druge naloge opravljale izva- 
jalske organizacije združenega dela za strokovne službe ener- 
getskih skupnosti, zato uporabniki niso mogli preverjati nji- 
hove strokovne neoporečnosti ter racionalnosti predlaganih 
rešitev. Bistvo strokovnih podlag je v njihovi strokovni pre- 
pričljivosti in pravilnosti, v tem da služijo uporabnikom in 
izvajalcem v energetskih skupnostih, da lahko na njihovi 
osnovi samoupravno sprejemajo odločitve, skladno s skup- 
nimi in splošnimi družbenimi interesi. Če so strokovne pod- 
lage tehtne, objektivno strokovno prepričljive, so dobra 
osnova za samoupravno sporazumevanje v energetskih skup- 
nostih, ne glede na to, kdo jih pripravi. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da na 
razvojno pomembna vprašanja kot tudi na predloge rešitve 
vprašanj tekočega poslovanja daje, pred sprejetjem v skupš- 
čini republiške energetske skupnosti, mnenje ustrezna znan- 
stveno raziskovalna organizacija. 
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11/10 Cenovna problematika 

V Družbenem planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 so 
skupni elementi za oblikovanje cen opredeljeni kot povprečna 
poraba in uporaba faktorjev proizvodnje na osnovi enotnih 
standardov in normativov, odnosi in ravni svetovnih cen, 
odnosi cen energentov in storitev, pri čemer mora biti vpliv 
posameznih skupnih elementov na raven cen teh proizvodov 
in storitev v skladu z opredelitvami, ki jih vsebuje dolgoročni 
program ekonomske stabilizacije, glede na dolgoročne eko- 
nomske interese proizvajalcev in uporabnikov za kontinu- 
irano in stabilno zagotavljanje teh proizvodov in storitev. Na 
osnovi zakona o sistemu družbene kontrole cen ter njegovih 
sprememb in dopolnitev bo potrebno v spremembah in dopol- 
nitvah zakona o energetskem gospodarstvu uskladiti določbe 
o oblikovanju cen. Na tej osnovi bodo uporabniki in izvajalci v 
republiški energetski skupnosti razdelali skupne elemente za 
oblikovanje cen električne energije, premoga, nafte, plina in 
naftnih derivatov, katere bodo izvajalci uveljavljali v ustreznih 
splošnih združenjih. Pri tem pa bodo morali uporabniki 
posebno pozornost posvetiti tudi ugotavljanju višine posa- 
meznih stroškov, vplivu energetskih objektov na okolja ter 
skozi primerjavo teh stroškov s svetom presojati njihovo upra- 
vičenost in objektivnost. Razlogi za sprejem nekega norma- 
tiva nad svetovnim normativom bi morali biti še posebej 
obrazloženi in utemeljeni, obenem pa bi moral biti tudi ome- 
jen čas njegove uporabe. Poleg tega, da bodo imeli uporab- 
niki vpliv na razdelavo skupnih elementov za oblikovanje cen, 
pa bo pred sprejetjem v republiški energetski skpnosti stro- 
kovno mnenje dala tudi ustrezna znanstveno-raziskovalna 
organizacija. 

11/11 Skupni prihodek pri prodaji električne 
energije 

Samoupravni sporazum o pridobivanu in ustvarjanju skup- 
nega prihodka pri prodaji električne energije ima kljub stal- 
nemu dograjevanju še vedno pomanjkljivosti, ki se kažejo 
predvsem v stroškovnem principu razporejanja skupnega pri- 
hodka. Potrebno bo razviti takšne medsebojne ekonomske 
odnose, ki bodo zasnovani na družbeno verificiranih normati- 
vih in standardih in ki bodo subjekte v sistemu elektrogospo- 
darstva in premogovništva silili k spremljanju in zniževanju 
stroškov na enoto proizvoda, k učinkovitejšemu razreševanju 
latnih in prenesenih slabosti in s tem tudi boljšemu delu in 
poslovanju. Novi medsebojni ekonomski odnosi bodo morali 
vplivati tudi na odločitve o dolgoročnem razvoju posamezne 
dejavnosti in s tem o dolgoročnem razvoju elektrogospodar- 
stva in premogovništva v celoti. OZD elektrogospodarstva in 
premogovništva bodo morale bolj kot doslej upoštevati vpliv 
naložbe na tekoče poslovanje in s tem na proizvodno ceno 
posameznega energetskega vira. Na ta način bodo OZD elek- 
trogospodarstva in premogovništva prisiljene v čim racional- 
nejše odločitve pri izgradnji posameznih energetskih objek- 
tov. Organizacije združenega dela elektrogospodarstva in 
premogovništva zagotavljajo, da bodo še pred sprejetjem 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
energetskem gospodarstvu predlagale način urejanja medse- 
bojnih ekonomskih odnosov in njihovo izpeljavo v samou- 
pravnih splošnih aktih. 

11/12 Ugotavljanje in razporejanje dela dohodka 
ki je rezultat dela v izjemno ugodnih naravnih 
pogojih 

Pri pripravi kakršnekoli ureditve, ki bi opredeljevala enotne 
osnove za ugotavljanje in izdvajanje dela dohodka kot rezul- 
tata dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih, bo potrebno 
predvsem upoštevati, da je sprejemanje zakonske ali samou- 
pravne ureditve na tem področju v izključni pristojnosti posa- 
meznih SR in SAP. To pa pomeni, da bi utegnilo priti do 
povsem različnih ureditev ugotavljanja in izdvajanja dela 
dohodka, ki je ustvarjen ob enakih pogojih in možnostih 
poslovanja na enotnem jugoslovanskem prostoru v okviru 
energetskih dejavnosti glede na to, kje ima sedež temeljna 
organizacija, ki bi jo sprejeta posamezna republiška ureditev 
določala kot zavezanca za izdvajanje dela dohodka kot rezul- 
tata dela v izjemno ugodnih naravnih pogojih. Z namenom, da 

se določijo enotni kriteriji in merila za ugotavljanje in usmer- 
janje dela dohodka, ki je rezultat izjemno ugodnih naravnih 
pogojev, je v resoluciji o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1986-r1990 v letu 1987 v točki 
17. 1. določeno, da bo do konca junija 1987 razčlenjen instru- 
mentarij za ugotavljanje dela dohodka, ki je rezultat izjemnih 
ugodnosti in za njegovo usmerjanje v razširitev materialne 
osnove združenega dela. Od razčlenitve tega instrumentarija 
bo odvisno, na kakšen nači bomo v SR Sloveniji uredili to 
področje. 

11/13 Racionalno ravnanje z energijo 

Glede na opredelitev v točki II/9, da mora republiška ener- 
getska skupnost postati odgovorne? mesto za tekoča in raz- 
vojna vprašanja na področju energetskega gospodarstva, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi organi pa naj bi 
ukrepali le izjemoma, predlagamo, da se v republiški energet- 
ski skupnosti sprejemajo programi varčevanja in racional- 
nega ravnanja z energijo. 

11/14 Poenostavitev določb o planiranju 

Z zmanjšanjem števila energetskih skupnosti in organizacij 
združenega dela energetskega gospodarstva bo. zmanjšano 
število subjektov planiranja in s tepi število planskih aktov, 
kar bo omogočilo boljši pregled in 9 tem učinkovitejši nadzor 
nad njihovim izvajanjem. 

Ker sprememba zakona o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SR Slovenije še ni sprejeta, zaenkrat ni 
mogoče predlagati dokončnih zakopskih rešitev na področju 
planiranja v energetskem gospodarstvu. Ne glede na to pa je 
že pripravljen predlog sprememb pravilnika o postopku za 
odobravanje investicijskih programov," zagotavljanje sredstev 
za graditev energetskih objektov in sprejemanje planskih 
aktov za graditev energetskih objektov, ki ga je v letu 1985 
sprejela Skupščina Posebne samoupravne interesne skupno- 
sti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije. 

11/15 Republiška energetska bilanca 

Republiška energetska bilanca mpra biti usklajena z ener- 
getsko bilanco SFRJ Jugoslavije in j^ osnova za samoupravno 
usklajevanje ukrepov med uporabniki in izvajalci oziroma 
podlaga za ukrepe energetskih skupnosti in družbenopolitič- 
nih skupnosti za njeno izvajanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenjje je pred pripravo ener- 
getske bilance SR Slovenije za leto 1987 zahteval, da je 
potrebno le-to pripraviti ločeno, to je v dve delih, in sicer v 
prvem — strokovno-analitičnem delu, ki naj poda celovit prikaz 
razpoložljivih virov energije in potreb po njih in v drugem 
delu, ki pomeni v bistvu urejanje drqžbenoekonomskih odno- 
sov, to je prikaz celotnih stroškov enegije na mestu uporabe 
pri posameznem uporabniku in seveda tudi stroške proizvod- 
nje in nabave posameznega energetskega vira. 

Na ta način bo mogoče tudi uresničevati usmeritve, da 
mora energija postati eden od temeljnih vzvodov prestrukturi- 
ranja gospodarstva, hkrati pa bo potrebno zato, da bi to 
dosegli, zagotoviti tudi: 

- ohranjanje rentabilnih ter razvijanje novih rentabilnejših 
domačih energetskih kapacitet, 

- subvencioniranje manj rentabilne, a z narodnogospodar- 
skega vidika nujno potrebne domače energetske proizvodnje, 

- pridobivanje sredstev za razvijanje in realizacijo projek- 
tov racionalne rabe energije in 

- pridobivanje sredstev za hitrejše izvajanje projektov zaš- 
čite okolja. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da je v ovred- 
noteni energetski bilanci za leto 1987 napravljen napredek in 
da je takšna bilanca zadostna osnova proizvajalcem in upo- 
rabnikom za izdelavo letnih gospodarskih načrtov. Vendar bo 
potrebno metodologijo izdelave ovrednotenja energetske 
bilance, zasledujoč sprejete obveze, tudi naprej dopolnjevati. 

V prihodnje bo morala ovrednotena energetska bilanca 
vključevati tudi stroške zaščite okolja, ki bodo posledica 
vključitve tovrstnih investicij v obratovanje in bolj razdelati ter 
posebej utemeljiti tudi poseben položaj nekaterih uporabni- 
kov energije. 
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11/16 Investitor energetskih objektov 

Sedanja zakonska rešitev, da skupščina energetske skup- 
nosti določi za gradnjo v programu določenih objektov inve- 
stitorja, ki je praviloma organizacija združenega dela energet- 
skih dejavnosti, se je pokazala kot neracionalna. 

Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v predlogu za 
spremembe in dopolnitve zakona o energetskem gospodar- 
stvu predlaga, da republiška energetska skupnost, na osnovi 
dolgoročnih in srednjeročnih planov razvoja in izgradnje 
energetskih objektov, določi investitorja, ki bo zagotovil 
izgradnjo energetskih objektov na najracionalnejši način s 
projektnimi in izvajalskimi organizacijami, ki bodo nudile naj- 
krajše roke, najboljšo kvaliteto in najnižjo ceno. 

11/17 Posebno sodišče združenega dela 

V skladu z ugotovitvami, stališči in sklepi, ki jih je Skupš- 
čina SR Slovenije sprejela 24. 7. 1985, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije v predlogu zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o energetskem gospodarstvu dopušča le mož- 
nost ustanovitve posebnega sodišča združenega dela v pri- 
merih, kadar je ustanovitev glede na obseg reševanja zadev 
smotrna in potrebna. 

11/18 Družbeni dogovor o racionalnem ravnanju 
z energijo 

Glede na opredelitev v točki II/9 in 11/13, da mora republiška 
energetska skupnost postati mesto, kjer se razrešujejo tekoča 
in razvojna vprašanja na področju energetskega gospodar- 
stva, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in drugi organi pa 
naj bi ukrepali le izjemoma, predlagamo, da se v republiški 
energetski skupnosti sprejemajo programi varčevanja in raci- 
onalnega ravnanja z energijo. 

11/19 Upravni nadzor v zadevah posebnega 
družbenega pomena 

Glede na opredelitev v točki II/6, da bi bistveno spreminja- 
nje obsega dejavnosti oz. zadev posebnega družbenega 
pomena pomenilo prevelik poseg v normativno urejanje tega 
področja, bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati z 
opredelitvijo zadev posebnega družbenega pomena proučil in 
predlagal tudi zagotavljanje učinkovitejšega upravnega nad- 
zorstva v zadevah posebnega družbenega pomena. 

II/20 Inšpekcijsko nadzorstvo 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije vsako leto obravnava 
letno poročilo republiškega energetskega inšpektorata in 
ugotavlja, da delo poteka brez večjih težav. Na področju 
inšpekcijskega nadzora parnih kotlov bo predlagal natanč- 
nejšo razmejitev pristojnosti med republiško in občinskimi 
inšpekcijami. V spremembah in dopolnitvah zakona bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije tudi predlagal, da delovne in 
druge organizacije obvezno obveščajo republiški energetski 
inšpektorat o poškodbah in okvarah na energetskih postorih, 
ki imajo za posledico prekinitev dobav energije in pomenijo 
nevarnost za delovne ljudi in občane ali škodo na premo- 
ženju. 

Glede inšpekcije za jedrsko varnost pa predlagamo, da se 
ustanovi posebni republiški upravni organ za jedrsko varnost, 
ki bo imel samostojen položaj in bo odgovoren neposredno 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije. 

M/21 Imenovanje in razrešitev poslovodnih 
organov 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v predlogu za spre- 
membe in dopolnitve zakona o energetskem gospodarstvu že 
predlagal, da daje predhodno soglasje na imenovanje poslo- 
vodnih organov v sestavljenih organizacijah združenega dela 
in delovnih organizacijah. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posebej poudarja, da 
gre v predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o energetskem gospodarstvu za precejšnje vse- 
binske spremembe in dopolnitve, ki zahtevajo dodatne 
poglobljene strokovne analize, na podlagi katerih bo mogoče 
izdelati osnutek zakona. V dosedanjem delu je bilo s predstav- 
niki organizacij združenega dela elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva in energetskimi skupnostmi ugotovljeno, da so 
smeri sprememb in dopolnitev solidna osnova za dodatne 
strokovne analize, ki bodo potrebne za konkretizacijo spre- 
memb in dopolnitev zakona o energetskem gospodarstvu. 
Predlagane spremembe zakona pa bodo pred obravnavo v 
Skupščini SR Slovenije predvidoma tudi predmet razprave na 
obeh republiških družbenih svetih, od katerih Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije pričakuje dodatno strokovno razčiš- 
čevanje predlaganih zakonskih sprememb, njihove izostritve 
in dopolnitve. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA* 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

energetskem gospodarstvu (ESA-206) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 42. seji dne 26. 
2. 1987 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ENERGETSKEM GOSPODAR- 
STVU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Pavel KUNO, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Alojz SA VIOZZI, namestnik predsednika RK za ener- 
getiko, 

- Matko PAHOR, republiški podsekretar v Republi- 
škem komiteju za energetiko 

'Predlog za izdajo zakona je Izvršni svet pripravil na podlagi ugotovitev in 
sklepov Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o določitvi 
obveznosti plačevanja prispevka za nemoteno obratovanje sistema elektrogo- 
spodarstva in premogovništva na sejah Zbora združenega dela in Zbora občin 
dne 24. decembra 1986. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO 

POVZETEK 
Od sprejetja zakona o energetskem gospodarstvu 

(Uradni list SRS, št. 33/81) so se razmere na področju 
energetskega gospodarstva zaostrile. Energetika ne more 
biti več dejavnost za zagotavljanje potreb v kakršnemkoli 
obsegu, dinamiki in ceni, temveč mora postati tudi 
pomemben vzvod za prestrukturiranje industrije in raci- 
onalne rabe energije. Nastale razmere narekujejo večje 
iskanje notranjih rezerv, racionalnejše ravnanje z družbe- 
nimi sredstvi, večjo učinkovitost dela in ekonomičnost 
poslovanja ter zanesljivost pri preskrbi z energijo oziroma 
njeno enakomerno delitev v primeru pomanjkanja. 

Razlogi, ki narekujejo spremembe in dopolnitve so 
predvsem: 

- premajhna učinkovitost v dogovarjanju uporabnikov 
in izvajalcev v energetskih skupnostih, ko gre za zadeve, ki 
terjajo hitrejše in odločnejše razreševanje (ovrednotena 
energetska bilanca, optimizacija energetskih objektov), 

- organizacijska razdrobljenost energetskih skupnosti, 
- poslovno premalo učinkovita organiziranost organi- 

zacij združenega dela energetskega gospodarstva, ki se 
kaže v preveliki razdrobljenosti organizacij združenega 

dela podvajanju opravljanja funkcij in nedorečeni Svojski 
delitvi dela, 

- nedorečeni medsebojni ekonomski odnosi zaradi pre- 
ohlapnih normativov in standardov, 

- nestimulativni kriteriji udeležbe v skupnem prihodku, 
kar izvajalcev ne sili k racionalnem ravnanju s sredstvi 
boljšemu delu m odgovornosti za rezultate svojega dela ' 
JZ"90t°VJ'ev m skleP°v Skupščine SR Slovenije z dne 
ct tJ,n 18 2' 1987 izha'a' da mora izvršni svet bkupščme SR Slovenije brez odlaganja pripraviti najnuj- 
neše spremembe zakona o energetskem gospodarstvu pri 
čemer je tudi opredelila sklope vprašanj, za katere Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predlaga zakonske rešitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa pri tem poudarja 
da se ni povsem jasno, ali bodo predlog za spremembo 
Ustave SFR Jugoslavije, zakona o združenem delu in dru- 
gih zveznih zakonov sprejeti v takšni vsebini, da bodo 
predlagane spremembe in dopolnitve zakona z njimi 
usklajene. Zaenkrat ni mogoče oceniti, kdaj bodo te spre- 
membe sprejete na zvezni ravni, vsekakor pa bodo terjale 
ponovno preveritev republiške zakonodaje in njeno uskla- 
aitev. 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE 

Zakon o energetskem gospodarstvu je Skupščina SR Slove- 
nije sprejela v mesecu oktobru 1981. Zakon je opredelil vse 
energetske dejavnosti, opredelil načine uresničevanja poseb- 
nega družbenega interesa v teh dejavnostih ter posvetil 
posebno pozornost racionalnemu ravnanju z energijo. 

Na podlagi zakona je bil v letu 1982 sprejet družbeni dogo- 
vor o organiziranosti energetskega gospodarstva, ki je 
natančneje določil merila in kriterije za oblikovanje temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih organizacij, opredelil 
zadeve skupnega pomena za elektrogospodarstvo in premo- 
govništvo ter postavil izhodišča za združevanje delovnih orga- 
nizacij v sestavljene organizacije združenega dela. 

V letu 1983 so bile ustanovljene občinske energetske skup- 
npsti, obe posebni »Posebna samoupravna interesna skup- 
nost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 
in Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin 
SR Slovenije) ter republiška energetska skupnost. Pri obliko- 
vanju občinskih energetskih skupnosti je zakon opredelil 
temeljno izhodišče, izhajajoč iz tega, da se občinske energet- 
ske skupnosti ne bi ustanavljale za vsako občino, temveč naj 
bi bila osnova družbenoekonomska zaokroženost območja in 
s tem zagotovljena smotrna izgradnja distribucijskih objek- 
tov, celovito in racionalno planiranje porabe energetskih virov 
ter tehnično-tehnološka povezanost proizvajalcev. Ustanov- 
ljenih je bilo 11 občinskih energetskih skupnosti z različno 
uporabo navedenih izhodišč. Tako se nekatera območja 
občinskih energetskih skupnosti (Gorenjska in Maribor s 
Podravjem ter Pomurjern) pokrivajo z območjem delovnih 
organizacij za distribucijo električne energije, druge pa ne. V 
praksi so občinske energetske skupnosti različno uspešne, 
odvisno od tega, koliko so lahko v njih tako uporabniki kot 
izvajalci uresničevali svoj interes. Tako je prišlo do tega, da 
nekatere občinske energetske skupnosti še do danes nimajo 
sprejetih srednjeročnih planskih aktov, s tem pa tudi ne ugo- 
tovljenih skupnih potreb po energiji na svojem območju. To je 
vplivalo tudi na kvaliteto priprave energetske bilance in ena- 
komerno oskrbo z energijo v primerih pomanjkanja. 

Uporabniki, ki so praviloma potrošniki različnih vrst ener- 
gije, se sedaj vključujejo obvezno le v eno posebno energet- 
sko skupnost (Posebno samoupravno interesno skupnost za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije ali 
Posebno samoupravno interesno skupnost za nafto in plin SR 
Slovenije), kar zaradi sedanjega institucionalnega organizira- 
nja vodi do parcialnega obravnavanja posameznega energet- 

skega vira, možnost substitucije je odvisna od stopnja pri- 
pravljenosti posamezne posebne energetske skupnosti za 
dogovarjanje, sredstva za raziskave se usmerjajo parcialno v 
osnovno področje posebne energefske skupnosti, čeprav bi 
bilo morda družbeno utemeljno, da se združujejo za realiza- 
cijo raziskovalnih nalog na drugem področju. 

Republiška energetska skupnost je ob takem parcialnem 
obravnavanju zadev v obeh posebnih energetskih skupnostih, 
težko zagotavljala enotno, učinkovito in racionalno energet- 
sko politiko. Razlog temu pa je tudi dejstvo, da se je odločanje 
o razvojnih vprašanjih in združevanje za to potrebnih sredstev 
zaključevalo v okviru posebnih energetskih skupnosti. 

Vključevanje delegatov uporabnikov v delavske svete delov- 
nih organizacij in sestavljenih organizacij združenega dela 
energetskega gospodarstva je bilp zamišljeno kot oblika 
predhodnega vključevanja interesov uporabnikov že v samem 

Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o energetskem 
gospodarstvu bodo zbori Skupščine SR 
Slovenije obravnavali predvidoma 20. maja 
1987 skupaj s poročilom o izvajanju ukrepov in 
aktivnosti za izboljšanje 
družbenoekonomskega položaja 
elektrogospodarstva in premogovništva v SR 
Sloveniji 

nastajanju in oblikovanju predlogov izvajalcev na vitalnih 
področjih medsebojnega usklajevanja uporabnikov in izvajal- 
Pev;... ,naj ki zagotovila uporabnikom dodatno možnost za kvalificirano razpravo med izvajalci v energetskih skupnostih. 
V nekaterih organizacijah združenega dela energetskega 
gospodarstva tega določila v svojih samoupravnih aktih še 
niso realizirali, tam kjer pa je to tega prišlo, je praksa poka- 
zala, da sama vključitev delegatov uporabnikov ne zagotavlja 
realizacije predvidenih ciljev. Ti delegati bi morali pred sejami 
delavskih svetov opraviti strokovno posvetovanje bodisi z 
organi energetskih skupnosti ali njihovo strokovno službo 
kar pa je v praksi težko izvedljivo. 

Samoupravni sporazum o pridobivanju in razporejanju 
skupnega prihodka pri prodaji električne energije so organi- 
zacije združenega dela elektrogospodarstva in premogovni- 
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štva sprejele šele koncem leta 1986. Cilji takega načina ureja- 
nja dohodkovnih odnosov naj bi bili v zagotovitvi enakoprav- 
nega položaja vseh udeležencev v izhodišču, s tem da njihova 
planirana udeležba temelji na normativih in standardih, sama 
udeležba v skupnem prihodku pa je vezana na uspešnost 
opravljenih nalog. Sedanji sistem razporejanje skupnega pri- 
hodka ne temelji na objektivnih standardih in normativnih na 
enoto proizvoda. Zlasti so udeleženci v skupnem prihodku 
vložili premalo strokovnega napora, da bi izoblikovali tak 
sistem razporejanja skupnega prihodka, ki bi delavce v udele- 
ženih organizacijah združenega dela stimuliral za boljše delo 
in boljše poslovanje. Razporejanje skupnega prihodka na prvi 
stopnji se opravi pri udeležencih po enakih elementih in 
njihovem ovrednotenju, kot je bila ovrednotena elektroener- 
getska bilanca. Takšen način razporejanja skupnega pri- 
hodka se najbolj negativno odrazi, ko je struktura proizve- 
dene električne energije z ozirom na vire drugačna od predvi- 
dene z elektroenergetsko bilanco. Prav tako prihaja do odsto- 
panj zaradi različne sestave vloženih sredstev in dela za 
proizvedeno enoto eletrične energije, kar je prišlo do izraza 
zlasti v letu 1986 zaradi nepredvideno višjega porasta osebnih 
dohodkov. 

Samoupravni sporazum o pridobivanju in razporejanju 
skupnega prihodka od prodaje električne energije ima kljub 
vgrajenim nekaterih novih elementov pomanjkljivosti, ki se 
kažejo v stroškovnem principu razporejanja skupnega pri- 
hodka, in sicer: 

- kot elementi za razporejanje skupnega prihodka so dolo- 
čeni vsi elementi strukture razporejanja celotnega prihodka, 
dohodka in čistega dohodka, 

- skupno dogovorjeni standardi in normativi po posamez- 
nih fazah proizvodnje na enoto proizvodnje še vedno niso 
realno postavljeni in ekonomsko ne silijo udeležencev v skup- 
nem prihodku k boljšemu delu in poslovanju. 

Nedoseganje planiranega skupnega prihodka zaradi pre- 
nizkih cen električne energije in premoga na eni strani ter 
navedene pomanjkljivosti ne omogočajo natančnega vpo- 
gleda v poslovanje posameznih udeležencev v skupnem pri- 
hodku, temu neustrezno alokacijo izgub in s tem pokrivanje 
izgub mimo določil samoupravnega sporazuma. 

Cena električne energije kot skupnega proizvoda v sistemu 
elektrogospodarstva in premogovništva ter cene komercial- 
nih vrst premoga so se v zadnjih letih določale administra- 
tivno in to v višini, ki ni zagotavljala pokritja stroškov teko- 
čega poslovanja, od julija pa se oblikujejo na podlagi skupnih 
elementov za oblikovanje cen električne energije in premoga. 
V letu 1986 tako oblikovane cene električne energije in pre- 
moga niso pokrivale planiranih stroškov in dohodka tega dela 
energetskega gospodarstva. Takšen izpad prihodka je še 
posebej problematičen za tiste organizacije združenega dela, 
pri katerih večji delež v celotnem prihodku predstavljajo 
osebni dohodki in drugi stroški, ki so odvisni od obsega 
proizvodnje. Zato se tudi izguba pojavlja v največjem obsegu 
v organizacijah združenega dela premogovništva. V zvezi z 
opredeljevanjem pogojev ustvarjanja skupnega prihodka in s 
tem pridobivanja dohodka udeležencev v skupnem prihodku, 
se postavlja nekaj vprašanj, ki terjajo temeljito strokovno 
obdelavo in sicer: 

- elementi za oblikovanje cen premoga in električne ener- 
gije, 

- racionalnost izrabe naravnih pogojev, 
- racionalnost gospodarjenja z denarnimi sredstvi, zlasti za 

tekoče poslovanje, pri čemer je treba opredeliti tudi potrebni 
nivo obratnih sredstev za predvideni obseg in strukturo proiz- 
vodnje v elektrogospodarstvu in premogovništvu, 

- racionalnost in produktivnejšo izrabo delovnega časa. 
Naloga in cilji elektrogospodarstva in premogovništva so v 

oskrbi uporabnikov v času in prostoru z zadostnimi količi- 
nami kvalitetne električne energije in •premoga pri čim nižjih 
stroških in ustreznih cenah. Zakon o energetskem gospodar- 
stvu je te naloge in cilje določil okvirno, družbeni dogovor o 
organiziranosti energetskega gospodarstva pa naj bi jih reali- 
ziral. Kljub temu, da je družbeni dogovor o organiziranosti 
energetskega gospodarstva začel veljati 21.8.1982, še do 
danes ni v celoti realiziran. 

Neučinkovito dogovarjanje med elektrogospodarstvom in 
premogovništvom, ko je potrebno ugotoviti nek minimum 
potrebnih stroškov za poslovanje sistema elektrogospodar- 

stva in premogovništva, ker družba upravičeno ni pripravljena 
plačati celotnega predlaganega primanjkljaja, je prisotna pri 
obravnavi ovrednotene elektroenergetske bilance že nekaj 
let. Nezanesljivost podatkov, ki jih posreduje elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo, onemogoča uporabnikom v ener- 
getski skupnosti, republiškim upravnim organom, Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije in Skupščini SR Slovenije, ko 
se opredeljujejo do energetske politike oz. ko se odloča o 
razvoju in pokrivanju stalno prisotnih izgub, objektivno pre- 
sojo ter izhodišče za oblikovanje energetske politike v SR 
Sloveniji. Razlog temu je tudi v organizacijski razdrobljenosti 
organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premo- 
govništva, ki imajo organiziranih 84 temeljnih organizacij 
združenega dela, 21 delovnih_ organizacij in 3 sestavljene 
organizacije združenega dela. Število zaposlenih po tozdih je 
izredno različno in se giblje od 19 v TOZD Elektro telekomuni- 
kacije Kleče do 1062 v TOZD Rudnik rjavega premoga 
Hrastnik. 

6. Posebna sodišča združenega dela 

V zakonu je potrebno spremeniti določbe, ki urejajo reševa- 
nje sporov, v skladu z ugotovitvami, stališči in sklepi, ki jih je 
Skupščina SR Slovenije sprejela ob obravnavi gradiva Gospo- 
darske zbornice Slovenije »Nekatera vprašanja uresničevanja 
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organizirano- 
sti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proiz- 
vodnje«. V skladu z navedenimi stališči zakon ne bo določal 
obvezne ustanovitve posebnega sodišča združenega dela, 
ampak bo le dopuščal možnost njihove ustanovitve v prime- 
rih, kadar je ustanovitev glede na obseg reševanja zadev 
smotrna in potrebna. 

7. Kadrovska vprašanja 

Ker je energetsko gospodarstvo eno od najvažnejših delov 
celotnega gospodarstva, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
ocenjuje, da morajo najpomembnejše funkcije zasedati stro- 
kovno sposobni in odgovorni delavci, zato bo v povezavi z 51. 
členom Ustave SR Slovenije predlagal, da daje predhodno 
soglasje na imenovanje poslovodnih organov sestavljene 
organizacije združenega dela in delovnih organizacij. 

Za realizacijo predlaganih rešitev bo potrebno spremeniti in 
dopolniti zlasti določbe, ki se nanašajo na opredelitev zadev 
posebnega družbenega pomena (3. -7. člen), vrste samou- 
pravnih interesnih skupnosti energetike (15.-21. člen), plani- 
ranje (26.-32. člen), oblikovanje cen (44.-45. člen), reševanje 
sporov (46. člen), medsebojni odnosi pri urejanju in razpore- 
janju skupnega prihodka (53. in 54. člen), zagotavljanje teh- 
nično-tehnološke enotnosti sistema (55.-58. člen), racionalno 
ravnanje z energijo (60.—64. člen) in inšpekcijsko nadzorstvo 
(77.-83. člen). 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna sredstva iz 
proračunov družbeno-političnih skupnosti. Zaradi^ tega 
zakona za republiko, občine in druge uporabnike družbenih 
sredstev ter za občane ne bodo nastale nove materialne 
obveznosti, prav tako pa tudi ne nove upravno administra- 
tivne naloge. Nasprotno, spremembe in dopolnitve zakona 
bodo prispevale k bolj racionalni in poslovno učinkoviti orga- 
niziranosti tako organizacij združenega dela energetskega 
gospodarstva, kakor tudi interesnih skupnosti na tem po- 
dročju. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa pri tem poudarja, da 
se sedanje zakonske rešitve na področju energetskega 
gospodarstva do sedaj niso dovolj hitro uveljavile v praksi na 
bistvenih segmentih in sicer: samoupravni sporazum o prido- 
bivanju in razporejanju skupnega prihodka pri prodaji elek- 
trične energije je bil sprejet šele novembra 1986, družbeni 
dogovor o organiziranosti energetskega gospodarstva še do 
danes ni realiziran in v nekaterih OZD energetskega gospo- 
darstva še do danes niso vključeni delegati uporabnikov 
posebnih energetskih skupnosti. 

Če ne bodo predlagane spremembe uveljavljene v najkraj- 
šem možnem času, bo treba verjetno zakon ponovno spremi- 
njati. Ni še namreč povsem jasno, ali bo predlog za spre- 
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membe Ustave SFR Jugoslavije res sprejet v takšnem obsegu 
in vsebini oziroma ali bodo ustavne spremembe v celoti 
takšne, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve zakona 
z njimi usklajene. Predlog stališča za spremembo Ustave SFR 
Jugoslavije, da je treba dopolniti pravice in dolžnosti federa- 
cije, tako da federacija ureja tudi enotne temelje organizira- 
nosti, delovanja in samoupravnih družbeno-ekonomskih 
odnosov na področjih, na katerih obstaja enotnost tehnično- 
tehnološkega sistema in so pomembna za vso državo (kot so: 
PTT, železnica, elektrogospodarstvo), lahko vpliva na predla- 
gani koncept organiziranosti in medsebojnih ekonomskih 
odnosov na področju elektrogospodarstva in premogovni- 
štva. Prav tako so v teku spremembe zakona o združenem 
delu, ki podrobneje obravnavajo organiziranost in delovanje 
tehnično-tehnoloških sistemov, kamor energetika izrecno 
sodi. Poleg tega pa se najavljajo tudi bistvene spremembe v 
zveznih zakonih, ki predpisujejo obvezno združevanje organi- 
zacij združenega dela v skupnosti (JUGEL, PTT, jugoslovan- 
ske železnice). 

Zaenkrat ni mogoče oceniti, kdaj bodo te sprernembe spre- 
jete na zvezni ravni, vsekakor pa bodo terjale ponovno preve- 
ritev republiške zakonodaje in njeno uskladitev. 

Ker nekatere od sestavljenih organizacij združenega dela 
sedaj organizacijsko ne vključujejo vseh delovnih organizacij 
elektrogospodarstva in premogovništva, ki sodelujejo v pro- 
cesu proizvodnje električne energije (SOZD Elektrogospodar- 
stvo ne vključuje obeh premogovnikov, termoelektrarna 
Trbovlje in Termoelektrarna Šoštanj pa sta vključeni po teh- 
nično tehnoloških vprašanjih, po ekonomskih vprašanjih pa v 
SOZD REK Edvard Kardelj oz. v SOZD REK Franc Leskošek - 
Luka), nanje ne more biti prenešena odgovornost za opti- 
malno in zanesljivo oskrbo. Delovne organizacije, ki sodelu- 
jejo v procesu proizvodnje električne energije, silom razmer 
zadržijo pri sebi odgovornost za oskrbo, politiko oblikujejo in 
vodijo preko koordinacijskega odbora, njeno uresničevanje 
pa preko organizacijskih oblik skupnega pomena in tremi 
sestavljenimi organizacijami združenega dela. Sestavljene 
organizacije združenega delo so le operativni izvajalci, ne pa 
oblike dogovarjanja in vodenja skupne politike. Akte skup- 
nega pomena sicer sprejemajo delavski sveti vseh treh sestav- 
ljenih organizacij združenega dela s področja elektrogospo- 
darstva in premogovništva, vendar le v smislu racionalnejšega 
postopka (delavski sveti sozdov namesto 14 delavskih svetov 
DO), ne pa v smislu prenosa odgovornosti na organe sozdov. 
Predlagatelj politike za delavske svete treh SOZD (glede 
zadev skupnega pomena) je koordinacijski odbor, ne pa 
poslovodni organ vsake od treh SOZD, kar pomeni, da koordi- 
nacijski odbor odgovarja neposredno delavskim svetom treh 
SOZD za predlagano politiko. Glede na to, da se dohodkovna 
vprašanja urejajo v posebnem samoupravnem sporazumu o 
medsebojnih razmerjih pri ustvarjanju in ugotavljanju ude- 
ležbe v skupnem prihodku, katerega udeleženci so delovne 
organizacije proizvodnje, prenosa in distribucije električne 
energije na eni strani in oba REK na drugi strani, članice 
SOZD Elektrogospodarstva Slovenije ne urejajo vprašanj pri- 
dobivanja in razporejanja dohodka znotraj SOZD, kot je to 
primer pri obeh REK. V SOZD Elektorogospodarstvo Slove- 
nije se tudi ne rešujejo vprašanja razporejanja dohodka zno- 
traj SOZD, kot je to primer pri obeh REK. V SOZD Elektrogo- 
spodarstvo Slovenije se tudi ne rešujejo vprašanja razporeja- 
nja čistega dohodka in osebnih dohodkov, ker se ta urejajo po 
posebnem samoupravnem sporazumu. 

V SR Sloveniji je bil sprejt družbeni dogovor o ukrepih in 
aktivnostih za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretvar- 
janja, transporta in porabe energije (Ur. I. SRS, št. 21/78), ki ga 
je podpisalo 22 udeležencev. Zakon o energetskem gospodar- 
stvu (Ur. I. SRS, št. 33/81) je v 64. členu predvidel, da z 
družbenim dogovorom določijo svoje naloge in odgovornosti 
za izvajanje ukrepov za racionalno ravnanje Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Zveza sindikatov Slovenije in Republiška energetska skup- 
nost. 

Izvajanje določil družbenega dogovora je prineslo pred- 
vsem v prvih letih njegovega izvajanja določene pozitivne 
rezultate (približno 10% zmanjšana raba končne energije na 
enoto družbenega proizvoda v desetih letih). Samoupravne 
interesne skupnosti s področja energetike so geološke razi- 
skave primarnih virov energije vnesle v svoje samoupravne 
sporazume o temeljih planov, doseženi so bili določeni pre- 

miki na področju politike kreditiranja naložb v racionalno 
rabo energije in informiranja uporabnikov o načinu raci- 
onalne rabe posameznih virov energije. Po drugi strani pa je 
vrsta nalog predvsem na področju rabe energije ostala 
neuresničena, saj nekaj udeležencev družbenega dogovora 
ves ta čas ni sprejelo in izvajalo nobenih ukrepov za zagotovi- 
tev racionalnega ravnanja z energijp, nekateri pa so z realiza- 
cijo sicer ustreznih predvidenih ukrepov odlašali in jih pre- 
stavljali iz leta v leto. Tako ni prišlo do premikov zlasti pri 
zahtevi, da je potrebno voditi ustrezne evidence o porabljeni 
energiji v OZD in na osnovi tega analizirati rabo energije ter 
sprejemati ustrezne ukrepe, ni bilo posvečeno dovolj pozor- 
nosti izdelavi izdelkov, ki pri svoji uporabi trošijo energijo, 
premalo pozornosti se je pri izdelavi razvojnih programov 
panog OZD posvečalo energetski problematiki, pa tudi pri 
pripravah prostorskih in zazidalnih načrtov racionalni vidik 
rabe energije ni bil vedno dovolj prisoten. 

Družbeni dogovor o racionalnem ravnanju z energijo je 
sicer določal, da so udeleženci dolžni sprejemati in izvajati 
letne programe aktivnosti, niso pa tpile opredeljene nikakršne 
sankcije za udeležence, ki tega nisp storili. Ocenjujemo, daje 
področje racionalnega ravnanja z energijo tako pomembno, 
da ne more biti prepuščeno izključno dobri volji in osveščeno- 
sti posameznih udeležencev družbenega dogovora. 

V zakonu je v 42. členu določeno, da skupščina energetske 
skupnosti določi za gradnjo v programu določenih objektov 
investitorja, ki je praviloma orgapizacija združenega dela 
energetskih dejavnosti. 

Investitor je skupščini energerske skupnosti odgovoren za 
kvaliteto, ceno in pravočasnost dokončanja gradnje. 

Projektna dokumentacija pred začetkom gradnje ni vedno 
dovolj kvalitetna in se pojavljajo precejšnje razlike med pred- 
videnimi vrednostmi investicije in dejansko potrebnimi sred- 
stvi za gradnjo, ki vpliva na korjčno vrednost objekta in 
pogosto tudi na rok izgradnje, kar pa ni izključno posledica 
inflacije. 

Gradnja energetskih objektov v preteklosti med drugim ni 
potekala najbolj smotrno tudi zaracji tega, ker je bilo v gradnji 
istočasno več objektov, kot pa je bjlo na razpolago finančnih 
sredstev in zato za posamezne investicije ni bilo dovloj sred- 
stev za optimalen potek gradnje. Prjhajalo je do podaljševanja 
rokov in povečevanja stroškov graditve. Zato je bila izvajal- 
cem dana naloga, ki do sedaj ni bila zadovoljivo opravljena, 
da izdelajo prioritetni vrstni red gradnje, na osnovi katerega bi 
se opredelili v okviru razpoložljivih sredstev za gradnjo tistih 
objektov, ki so za energetski sistem najbolj pomembni in 
potrebni. 

Skupščina energetske skupnosti je v sedanji praksi za inve- 
stitorja določila organizacijo združenega dela energetskih 
dejavnosti. Z oziroma na to, da v nekaterih organizacijah 
združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva pri- 
manjkuje strokovnjakov za opravljanje investicijskih del v 
energetiki, so nekateri investitorji ?elo težko oblikovali kvali- 
teten strokoven tim za vodenje investicije in so se zato za 
potrebno strokovno pomoč obračali na druge specializirane 
organizacije. 

Menimo pa, da elektrogospodarstvo in premogovništvo kot 
sistem razpolagata z dovolj številnim in kvalitetnim kadrom za 
opravljanje investicijskih del v energetiki, da pa se do sedaj 
niso bili sposobni učinkovito organizirati. 

Poleg tega se je v fazi izvajanja zakona pokazalo, da ni 
potrebe po ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela, 
saj v vseh letih veljavnosti zakona ni bilo primera za reševanje 
sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov v občinskih energetskih skupnostih, posebnih ener- 
getskih skupnostih in Republiški energetski skupnosti. 

Prav tako se je pri izvajanju inšpekcijskega nadzora poka- 
zalo, da vprašanje zagotavljanja jedrske varnosti terja samo- 
stojen nadzor, pri ostalih oblikah nadzora v okviru energet- 
skega inšpektorata pa bi bilo potrebno podrobneje razmejiti 
pristojnosti občinskih in republiških inšpekcijskih organov in 
povečati njihov obseg pooblastil s ciljem preprečevanja 
poškodb in okvar na energetskih postrojih in napravah oz. 
objektih ter s tem zagotavljanja zanesljivejše proizvodnje vseh 
vrst energije. 

Zaradi pomembnosti zagotavljanja pravočasne oskrbe upo- 
rabnikov s kvalitetno energijo ob dogovorjenih cenah ter 
hkrati odgovornosti celotne družbe za stanje na tem 
področju, je potrebno zagotoviti, da najpomembnejša mesta v 
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energetskem gospodarstvu zasedejo delavci z ustrezno stro- 
kovno usposobljenostjo in pripravljenostjo za izvajanje in 
usklajeno delovanje energetskih dejavnosti s širšimi družbe- 
nimi usmeritvami in potrebami. Zakon sedaj ne daje možnosti 
določitve posebnih pogojev in načinov imenovanja ter razre- 
šitve in posbne pravice ter dolžnosti poslovodnih organov v 
delovnih in sestavljenih organizacijah. 

II. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Ob sprejetju zakona o energetskem gospodarstvu so se 
gospodarske razmere zaostrile, kar se odraža tudi na 
področju energetskega gospodarstva. Zato energetika ne 
more biti več dejavnost za zagotavljanje potreb v kakršnem 
koli obsegu, dinamiki in ceni, temveč mora postati tudi 
pomemben vzvod za prestrukturiranje industrije in racionalne 
rabe energije. 

Nastale razmere narekujejo večje iskanje notranjih rezerv, 
racionalnejše ravnanje z družbenimi sredstvi ter večjo učinko- 
vitost dela in ekonomičnost poslovanja ter zanesljivost pri 
preskrbi z energijo oz. njeno enakomerno delitev v primeru 
pomanjkanja. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je vsa leta 
spremljal poslovanje energetskega gospodarstva, zlasti elek- 
trogospodarstva in premogovništva (z obravnavo energetske 
bilance, pripravo zakonov za pokrivanje izgube, za obvezno 
združevanje sredstev uporabnikov za razvoj, obravnavo poro- 
čil SDK, itd.) in pri tem ugotavljal: 

- premajhno učinkovitost v dogovarjanju uporabnikov z 
izvajalci v energetskih skupnostih, ko gre za zadeve, ki terjajo 
hitrejše in odločnejše razreševanje (OEEB, optimizacija ener- 
getskih objektov), 

- organizacijsko razdrobljenost energetskih skupnosti, 
- poslovno premalo učinkovito organiziranost organizacij 

združenega dela energetskega gospodarstva, ki se kaže v 
preveliki razdrobljenosti organizacij združenega dela, podva- 
janju opravljanja funkcij in nedorečeni nivojski delitvi dela, 
kar vpliva tudi na neracionalno ravnanje z družbenimi sred- 
stvi. 

Na področju dohodkovnih odnosov Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije ugotavlja, da so: 

- sedanji normativi in standardi ponekod še preohlapni, 
- kriteriji udeležbe v skupnem prihodku in sam princip 

skupnega prihodka pa dovolj ne stimulira izvajalcev k raci- 
onalnemu ravnanju s sredstvi, boljšemu delu in odgovornosti 
za rezultate svojega dela. 

Gradnja energetskih objektov poteka včasih prepočasi, pri 
čemer je.glavni vzrok v razdrobljenosti kadrov v energetskem 
gospodarstvu, kar podražuje investicije. Nepravočasnost in 
nekvalitetna priprava razvojnih programov v smislu čim večje 
objektivnosti dolgoročno vpliva na zmanjševanje zanesljivosti 
oskrbe. 

Energetska siromašnost SR Slovenije ter dragi energetski 
viri in zaostrene gospodarske razmere narekujejo odločnejši 
pristop k zagotavljanju racionalnega pridobivanja, transporta, 
prenosa in rabe energije, s tem v zvezi pa tudi večje obvezno- 
sti organizacij združenega člela do racionalnega ravnanja z 
energijo. 

Iz ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 24. 
12. 1986 izhaja, da mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
brez odlašanja pripraviti najnujnejše spremembe zakona o 
energetskem gospodarstvu, pri čemer je že opredelila sklope 
vprašanj, ki jih je potrebno proučiti in predlagati zakonske 
rešitve. 

Težak ekonomski položaj elektrogospodarstva in premo- 
govništva narekuje nekatere takojšnje spremembe in dopolni- 
tve zakona ne glede na to, da so v pripravi ustavne spre- 
membe in nekatere spremembe sistemskih zakonov. Pri obli- 
kovanju zakona pa bo potrebno upoštevati tudi že sprejete 
spremembe zakonov (npr. zakon o družbeni kontroli cen, 
zakon o sistemu družbenega planiranja, itd.). 

III. POGLAVITNE REŠITVE V ZAKONU 
1. Energetske skupnosti 

Z zakonom se predpiše obvezna ustanovitev republiške 
, energetske skupnosti. Posebne energetske skupnosti so pro- 

stovoljne in se ustanovijo, če bo za to izražen interes uporab- 
nikov in izvajalcev. Ker nekatere občinske energetske skup- 
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nosti dobro delajo, bi jih bilo nesmiselno ukinjati, nasprotno, 
potrebno jih bo še bolj utrjevati. Na območjih, kjer občinske 
energetske skupnosti ne uresničujejo vsebine dela, pa bo 
potrebno poiskati skupne interese in s tem povezanost s 
tistimi občinskimi energetskimi skupnostmi, ki so opravičile 
svoj obstoj. Na ta način bi bilo mogoče nekatera energetska 
vprašanja v skladu s sprejeto energetsko politiko v Republiški 
energetski skupnosti reševati neposredno že na območju, 
kje/ bi nastopili določeni problemi. 

Če delavci, delovni ljudje in občani ne bodo zainteresirani, 
da kot uporabniki skupaj z izvajalci ustanovijo energetsko 
skupnost na določenem območju, bodo morale družbenopo- 
litične skupnosti za svoje območje ugotavljati, usklajevati in 
določati skupne potrebe po energiji, skrbeti za izvajanje pro- 
gramov racionalnega ravnanja z energijo, določati vrstni red 
redukcij dobav energije v izjemnih primerih v skladu z dogo- 
vori v republiški energetski skupnosti, ipd. Ker se bodo v 
republiški energetski skupnosti uporabniki in izvajalci dogo- 
varjali o energetsko pomembnih vprašanjih, od katerih imajo 
lahko napačne odločitve v zvezi z razvojem energetike in s 
tem dolgoročne oskrbe, dolgoročne posledice, je potrebno 
zagotoviti, da bodo te odločitve prehodno strokovno prever- 
jene tudi v raziskovalno znanstvenih institucijah. 

Enak pristop bo potrebno zagotoviti tudi v primerih ugotav- 
ljanja višine potrebnih sredstev za pokritje stroškov poslova- 
nja za dogovorjeni program oskrbe z energijo (energetske 
bilance). 

V republiški energetski skupnosti bodo delavci, delovni 
ljudje in občani obravnavali zadeve, ki se nanašajo na obliko- 
vanje in izvajanje kompleksne energetske politike, pri čemer 
bodo zlasti: 

- sprejemali planske akte, s katerimi bodo določali politiko 
in cilje družbenega razvoja v republiki na področju energet- 
skega gospodarstva, 

- sprejemali energetsko bilanco, 
- sprejemali dolgoročni plan razvoja energetike v SR Slo- 

veniji, 
- sodelovali pri razčlenjevaju skupnih elementov in obliko- 

vanju cen vseh vrst enegije z namenom zagotovitve enostavne 
in razširjene reprodukcije, 

- sprejemali investicijske programe energetskih objektov, 
- dogovarjali o načinu zagotavljanja sredstev za gradnjo 

energetskih objektov, 
- sprejemali tarifne sisteme in tarifne postavke, 
- sprejemali ukrepe za dogovorjeno skladno rast široke 

porabe, 
- sprejemali kriterije in merila za izdajanje energetskih 

soglasij, 
- sprejemali pogoje za izdajanje elektroenergetskih sogla- 

sij in soglasij za priključitev na plinovodni sistem. 
- obravnavali uresničevanje proizvodnje in posameznih 

vrst energije, analizirali odstopanje ali sprejemali ustrezne 
ukrepe, 
- odločali o investitorjih za gradnjo s planom določenih 

energetskih objektov, 
- sprejemali programe varčevanja in racionalnega ravna- 

nja z enegijo in sprejemali njihovo .izvajanje. 
Zaradi zahtevnosti energetskega področja predlagamo, da 

funkcijo predsednika republiške energetske skupnosti oprav- 
lja profesionalec, enak predlog pa imamo tudi za predsednika 
odborov, če se bodo ti oblikovali. 

Glede na to, da opravljajo organizacije združenega dela s 
področja elektrogospodarstva in premogovništva tudi dejav- 
nosti oziroma zadeve posebnega družbenega pomena, naj bi 
se posebni družbeni interes med drugim uresničeval tudi z 
zagotovitvijo soodločanja delegatov uporabnikov ter organov 
družbenopolitičnih skupnosti o uresničevaju skupnih ciljev 
na tem področju, o temeljnih pogojih za pridobivanje 
dohodka in poslovanja, o cenah, o namenu uporabe sredstev, 
o razvojnih programih in o razširjeni reprodukciji, o soglasju k 
posameznim določbam splošnega samoupravnega akta orga- 
nizacij združenega dela in o statusnih spremembah. 

Ta rešitev v bistvu pomeni korekcijo dosedanje zakonske 
rešitve, po kateri so delegate uporabnikov delegirali zbori 
uporabnikov posebnih samoupravnih energetskih skupnosti. 
Ti delegati v praksi niso v zadostni meri uveljavili skupnih 
interesov in v tem okviru posebnih družbenih interesov, tem- 
več so v pretežni meri zastopali posamične interese, premalo 

priloga poročevalca 



pa zasledovali skupne interese. Da bi presegli takšno stanje, 
predlagamo, da bi v bodoče za delovne organizacije in sestav- 
ljene organizacije združenega dela predvideli deleairanie 
delegatov organov družbenopolitičnih skupnosti in uporabni- 
kov preko pristojnih zborov združenega dela skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti. Na ta način bi se posebni družbeni 
interes lahko ustrezneje uresničeval, saj bi ti delegati morali 
izrazati skupne in splošne družbene interese pri obravnavi na 
delavskih svetih teh organizacij združenega dela. 

2. Dohodkovni odnosi 

Menimo, da bi lahko pretežni del preje navedenih notranjih 
slabosti učinkoviteje razreševali, če bi danji težko obvladljiv 
sistem elektrogospodarstva in premogovništva delili na 

- proizvodnjo vseh vrst električne energije, 
- prenos električne energije, nabavo in prodajo izven 

sistema ter 
- distribucijo električne energije. 
V tem primeru bi kot proizvajalci posamezne vrste elek- 

trične energije nastopali: 
- hidroelektrarne, 
- termoelektrarne - toplarne, vezane s proizvajalcem pri- 

marne energije, 
nuklearna elektrarna, vezana z rudnikom urana Žirovski 

Organizacije združenega dela za proizvodnjo električne 
energije bodo na osnovi medsebojnih odnosov dobavljale 
električno energijo organizaciji združenega dela za prenos. 
Ta OZDi bo tudi nabavljala električno energijo iz objektov iz 
drugih SR in SAP na osnovi pogodb oz. sovlaganj, nabavljala 
iz drugih sistemov manjkajočo električno energijo ter proda- 
jala eventualne viške drugim sistemom. 

OZD za distribucijo električne energije bo na osnovi medse- 
bojnega ekonomskega odnosa z OZD prenosa prevzemala 
razdeljevala in prodajala električno energijo vsem uporabni- 
kom električne energije v SR Sloveniji. OZD, ki proizvajajo 
termo energijo, bodo na osnovi dolgoročnega medsebojneaa 
interesnega povezovanja, mora upoštevati dolgoročnost dobav, količine, kvalitete in cene primarne energije, nabav- 
ljale primarno energijo ter dobavljale proizvedeno električno 
oz toplotno energijo po enakem odnosu OZD za prenos 
električne energije oz. OZD za razdeljevanje toplotne ener- 
gije. Navedeni medsebojni ekonomski odnosi morajo biti zas- 
novani na družbeno verificiranih normativih in standardih. 

Ocenjujemo, da bi bili na ta način vzpostavljeni takšni 
odnosi, ki bodo preje navedene subjekte silili k ugotavljanju 
Stroškov na enoto proizvoda, k učinkovitejšemu razreševanju 
lastnih in prenešenih slabosti in s tem silili tudi k boljšemu 
delu in poslovanju. Posebna prednost takšnega predloaa 
dohodkovnih odnosov se bo pokazala pri odločanju o dolao- 
ročnem razvoju posamezne dejavnosti in s tem razvoju elek- 
trogospodarstva in premogovništva, saj bodo OZD elektrogo- 
spodarstva in premogovništva morale upoštvati boli kot 
doslej vpliv naložbe na tekoče poslovanje in s tem na ceno 
posameznega energetskega vira. Takšen način bo omoqočal 
večji vpogled v strukturo cene in s tem silil OZD elektrogospo- 
darstva m premogovništva v čim racionalnejše odločitve za 
izgradnjo posameznih energetskih objektov. Pri tem bc 
potrebno v cim večji možni meri upoštevati skupne elemente 
za oblikovanje cen električne enegije, premoga, uranove 
rude, nafte in njenih derivatov, ki se v tem trenutku preveriaio 
na zvezni ravni. ' 

Za zagotovitev stanega vpogleda v ekonomsko-finančno 
poslovanje elektrogospodarstva in premogovništva bo moral 
sistem zagotoviti enoten informacijski sistem, s čimer bo 
omogočil kvalitetnejši prenos informacij ter učinkovitejši 
družbeni nadzor. 

Organizacije združenega dela elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva bodo morale pred sprejetjem predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospo- 
darstvu predlagati poti urejanja navedenih medsebojnih eko- 
nomskih odnosov in njihovo izpeljavo v samoupravnih sploš- 
nin aKtin. 

3. Organiziranost organizacij združenega dela 

Izhajajoč iz tega, da imamo v sistemu elektrogospodarstva 
in premogovništva tako opredeljene medsebojne odnose, 

predlagamo, da se sedanja organiziranost kot tudi tista, ki je 
predvidena po družbenem dogovoru o organiziranosti ener- 
getskega gospodarstva, spremeni. Tehnološki proces prido- 
bivanja primarne energije, proizvodnje električne energije, 
nabave, njenega prenosa, distribucije električne energije ter 
dispečiranja električne energije je enoten sistem elektrogo- 
spodarstva in premogovništva, zato po našem mnenju zah- 
teva učinkovito, čvrsto organizacijsko povezanost vseh OZD v 
sestavljeno organizacijo združenega dela za elektrogospo- 
darstvo in premogovništvo. Pri takšni organiziranosti se obli- 
kujejo delovna organizacija za proizvodnjo električne ener- 
gije v hidroelektrarnah, delovna organizacija, ki proizvaja 
električno energijo iz lignita, delovna organizacija, ki proiz- 
vaja električno energijo iz rjavega premoga in delovna organi- 
zacija za proizvodnjo električne energije iz jedrske elektrarne. 
Za pridobitev uranove rude se organizira delovna organizacija 
rudnik urana Žirovski vrh. Možna pa je tudi takšna rešitev, da 
se za pridobivanje uranove rude organizira temeljna organiza- 
cija združenega dela, ki se združuje v delovno organizacijo za 
proizvodnjo električne energije iz nuklearne elektrarne Krško. 
Za nakup, prenos električne energije in nabavo iz drugih SR 
in SAP ter tujine-ter prodaje eventualnih viškov se organizira 
delovna organizacija. Ker je distribucija električne energije 
del tehnično-tehnološkega sistema elektrogospodarstva in 
premogovništva, se ta del v cilju krepitve delovne organizacije 
in večje učinkovitosti, predvsem pa enotnosti dela sistema, 
organizira v delovno organizacijo distribucije električne ener- 
gije. 

Sedanjo razdrobljenost temeljnih organizacij združenega 
dela za proizvodnjo premoga pogojuje določena specifika, ki 
se kaže v medsebojni oddaljenosti pridobivalnega prostora, 
organiziranega kot temeljna organizacija združenega dela. 
Potrebno pa bo preveriti ali se da doseči večjo učinkovitost in 
racionalnost pri organiziranju tozdov za pridobivanje pre- 
moga in stranskih dejavnosti, izključno za potrebe pridobiva- 
nja premoga. 

Dejstvo je, da so v proizvodnji električne energije sedaj 
temeljne organizacije združenega dela preveč razdrobljene in 
v smislu učinkovitosti ne opravičujejo svojega obstoja Zato 
menimo, da bi se morale tiste temeljne organizacije združe- 
nega dela za proizvodnjo eleketrične energije, ki so natakšni 
stopnji tehnološkega razvoja, ki v pretežni meri svojo funkcijo 
opravljajo avtomatizirano ali pa so le tehnično proizvodne ne 
pa tudi dohodkovne enote v smislu možnosti gospodarjenja, 
reorganizirati v enote po ZZD. Pri tem je potrebno organizirati 
skupno vzdrževanje, in to tako v proizvodnji hidro kot tudi 
termo energije, in sicer z vidika boljšega izkoriščanja npr. 
specializiranih delavnic, naprav in delovnih skupin (elektro- 
nika, zaščita, softvvare za mikroračunalnike, ipd.). Po teh 
principih bo potrebno izdelati koncept organizacije v TOZD v 
cilju krepitve delovne organizacije in preprečevanja podvaja- 
nja funkcij s predlogom prenosa tistih funkcij na nivo sozda, 
ki so skupne celotnemu sistemu elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva. Distribucija električne energije, organizirana 
kot delovna organizacija, bo združevala temeljne organizacije 
Združenega dela, ki bodo organizirane na področju sedanjih 
delovnih organizacij, sedanje TOZD pa bodo organizirane kot 
enote po ZZD. Vse navedene delovne organizacije se bodo 
Združile v SOZD elektrogospodarstvo in premogovništvo ter 
vzpostavile enoten informacijski sistem, ki bo zagotavljal vpo- 
gled v družbeni nadzor nad naslednjimi elementi: oblikovanje 
energetske bilance, oblikovanje cen, tekoče poslovanje, še 
zlasti pa nad izvajanjem plana razvoja, razporejanjem in 
gospodarjenjem z dohodkom ter delitvijo osebnih dohodkov v 
skladu s sprejetimi družbenimi usmeritvami. Prav tako bo 
potrebno organizirati skupno interno banko ter skupni razvoj 

Na osnovi dolgoročnih in srednjeročnih planov razvoja in 
izgradnje energetskih objektov bo Republiška energetska 
skupnost določila investitorja, ki bo na osnovi razpisa sklenil 
pogodbo z najboljšo projektantsko-posvetovalno organiza- 
cijo za izdelavo predhodnih del do vključno invest programov 
za skupino ali vse objekte izgradnje, s ceno in roki. Na osnovi 
planov in delno sprejetih" investicijskih programov bo 
potrebno opraviti razpis za projektiranje in investicijski nad- 
zor ter investicijske posle do poskusnega obratovanja ozi- 
roma uporabnega dovoljenja. Na osnovi navedenega ni 
potrebno določiti obvezno ustanovitev DO inženiring za 
področje elektrogospodarstva in premogovništva. Takšen 
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predlog omogoča v prakši razvoj kadrov za širše potrebe in 
hkrati razbremeni elektrogospodarstvo očitka za neraci- 
onalno porabo investicijskih sredstev. 

Nenehno povečevanje potreb po električni energiji in pre- 
mogu in s tem naglo razvijajoči sistem elektrogospodarstva in 
premogovništva, ki ima svoje specifičnosti (tehnične, tehnolo- 
ške. ekonomske družbene), v odnosu na ostale industrijske 
dejavnosti, narekuje stalno dograjevanje, dopolnjevanje, 
spreminjanje in iskanje novih ekonomskih odnosov in oblik 
organiziranja s ciljem doseganja čim večje učinkovitosti. V 
dosedanjem prilaganjanju organiziranosti je bilo včasih tudi 
preveč poudarka na zunanjih organizacijskih oblikah in kom- 
promisnih rešitvah, premalo pa na vsebinskih izhodiščih za 
ustrezno organiziranost. Vsebina in smisel organiziranosti 
morata biti v skupnih interesih, ki izvirajo iz delovnega pro- 
cesa pri proizvodnji električne energije in premoga in progra- 
miranju skupnega razvoji ter doseganju ciljev, usklajenih z 
družbenopolitičnimi cilji. Obratovanje vseh energetskih 
objektov ter upravljanje i njimi mora biti takšno, da je vsak 
čas zagotovljena tehničnb-tehnološka enotnost v proizvodnji 
električne energije in premoga, prenosu in distribuciji elek- 
trične energije ter s tem optimalna proizvodnja. Tehnično- 
tehnološka enotnost pa ne more biti edino vodilo organizira- 
nosti, ampak je potrebnG upoštevati tudi poslovne funkcije 
obratovanja sistema in njegov razvoj, raziskave, komercialne 
funkcije, ekonomsko-finančne funkcije in administrativno- 
strokovna dela. 

Z zakonom bodo jasno določene usmeritve, da je potrebno 
v sistemu elektrogospodarstva in premogovništva na enem 
mestu zagotavljati najmahj enoten informacijski sistem, eno- 
ten razvoj in interno banko. Zakon ne bo določal kriterijev, in 
meril za oblikovanje temeljnih organizacij združenega dela, 
bo pa zahteval enoten tehnično-tehnološki in dohodkovno 
povezan sistem, ki ne bo dovoljeval podvajanja opravljanja 
funkcij ali nalog na posameznih ravneh združevanja dela in 
sredstev. 
4. Racionalno ravnanje 

Ne glede na to, da je cilj proizvajalca energije proizvesti čim 

več energije, ne moremo mimo dejstva, da z lastnimi viri lahko 
pokrijemo le okoli 50% vseh potreb po energiji. Prav zaradi 
tega je potrebno na področju racionalnega ravnanja in varče- 
vanja z energijo dati večji poudarek, kot je bilo do sedaj. V prvi 
vrsti bi morali biti uporabniki energije zainteresirani za čim 
bolj racionalno ravnanje in varčevanje z energijo, zato bodo 
morali bolj kot doslej ta odnos neposredno s proizvajalci 
energije urejati v Republiški energetski skupnosti. 

Če samoupravno urejanje ne bo zagotavljalo učinkov izva- 
janja sprejetih programov varčevanja in racionalnega ravna- 
nja z energijo, bodo skupščine občin oziroma Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije to področje uredili s predpisom. 

5. Inšpekcijsko nadzorstvo 

Zakon bo natančneje opredelil obseg dela energetskega 
inšpektorata ter precizneje opredelil pristojnosti med republi- 
škimi in občinskimi inšpekcijskimi organi. 

Določena bo obveznost delovnih in drugih organizacij ter 
posameznikov, da obveščajo inšpekcijske službe o poškod- 
bah in okvarah energetskih postrojev in naprav oziroma 
objektov, ki imajo za posledico prekinitev dobave, proizvod- 
nje ali pretvorbe energije ali če obstaja neposredna nevarnost 
za življenje in zdravljenje ljudi ali nevarnost, da utegne nastati 
večja materialna škoda. 

Delovne in druge organizacije, katerih osnovna dejavnost je 
proizvodnja, prenos ali razdelitev električne ali toplotne ener- 
gije ali plina, bo zavezal, da posredujejo inšpekcijski službi 
mesečna poročila. 

Glede inšpekcije za jedrsko varnost pa pripravljamo spre- 
membo zakona o organizaciji in delovnem področju republi- 
ških upravnih organov in republiških organizacij ter samostoj- 
nih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
po kateri bi se za nadzorstvo na področju jedrske varnosti in 
za druge upravne naloge ustanovil poseben republiški 
upravni organ za jedrsko varnost, ki bi imel samostojen polo- 
žaj in bil odgovoren neposredno Izvršnemu svetu. 

JUDO ZVEZA JUGOSLAVIJE 

PREDLOG ZA SOGLASJE ™ 

h kandidaturi Judo zveze Jugoslavije za 

organizacijo svetovnega prvenstva v judu za 

seniorje in seniorke leta 1989 (ESA-220) 

SKUPŠČINI SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Predlog za soglasje h kandidaturi Judo zveze Jugoslavije za 

organizacijo svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seni- 
orke leta 1989. 

Prosimo vas za soglasje h kandidaturi Judo zveze Jugosla- 
vije za organizacijo svetovnega prvenstva v judu leta 1989. 

Prvenstvo bi bilo v Beogradu prvi teden v novembru leta 
1989 v tehnični organizaćiji Judo zveze Beograda. 

Obveščamo vas, da so pridobljena soglasja nujna po druž- 
benem dogovoru, in sicer: 
- soglasje in garancija ZVeze organizacij za telesno kulturo 
Beograda in SIS TK Beocjrada; 
- soglasje konference Judo zveze Jugoslavije; 
- soglasje Zveze za telesho kulturo Jugoslavije. 

Zaradi lažje orientacije opozarjamo na nekatera pomembna 
dejstva pri opredelitvi za Organizacijo svetofnega prvenstva v 
judu. 

-Organizator ne zahteva od podpisnikov družbenega dogo- 
vora participacije finančnih sredstev. 

'Prevedeno v služah Skupščine SR Slovenije 

- Svetovno seniorsko prvenstvo v judu bo poleg ostalih 
ugodnih ekonomskih učinkov prineslo tudi devizni priliv, in to 
najmanj 1.000.000 US $. 

- Uresničili se bodo izredno pomembni učinki pri nadaljnji 
organizaciji, uveljavljanju in razvoju tega športa, kj je tudi 
posebno pomemben pri pripravi prebivalstva za splošno ljud- 
sko obrambo. 

- Izboljšale se bodo materialne možnosti za njegov nadalj- 
nji razvoj. 

-Jugoslovanski tekmovalci, ki vrsto let dosegajo vrhunske 
rezultate v tem športu, bodo imeli priložnost, da pred svojo 
publiko dosežejo največji uspeh v dosedanji zgodovini judoi- 
stičnega športa. 

- Okrepil se bo položaj našega judoističnega športa na 
mednarodni ravni. 
- Dan bo prispevek mednarodnemu sodelovanju v smislu 

jugoslovanskega športa inxdržave v celoti. 
Ker obstajajo vsi razlogi in pogoji, predvideni z družbenim 

dogovorom, da se to tekmovanje organizira v naši državi, vas 
prosimo, da daste po hitrem postopku vaše soglasje h kandi- 
daturi za organizacijo tega prvenstva, da bi lahko pravočasno 
kandidirali. 
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Poudarjamo, da so nam dali zagotovila izvršni odbor evrop- 
ske judo zveze, predsednik te zveze, prav tako pa tudi visoki 
funkcionarji svetovne judo federacije, ki so bili naši gostje na 
evropskem prvenstvu maja 1986 v Beogradu. Tudi v nepo- 
srednih razgovorih s funkcionarji evropske in svetovne fede- 
racije smo dobili zagotovila in pripravljenost z njihove strani, 
da se organizacija tega tekmovanja zaupa Judo zvezi Jugosla- 
vije.' 

Zaradi uveljavljenosti Jugoslavije na mednarodnem 
področju, prav tako pa tudi velike uspešnosti naše države pri 
organizaciji velikih športnih manifestacij smo prepričani, da 
bomo dobili organizacijo tega prvenstva. 

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in podporo ter vas 
tovariško in športno pozdravljamo. 

JUDO ZVEZA BEOGRADA * 

ELABORAT O ORGANIZIRANJU 

SVETOVNEGA PRVENSTVA V 
JUDU ZA SENIORJE IN SENIORKE 

LETA 1989 

V skladu s sprejetimi družbenimi opredelitvami v Beogradu, 
da naj bo v naslednjem obdobju to mesto gostitelj, organiza- 
tor velikih športnih tekmovanj, je predsedstvo Judo zveze 
Beograda na svoji seji, ki je bila 19. 6. 1986, sprejelo sklep, da 
sproži postopek za kandidaturo za organizacijo svetovnega 
prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 1989. Pred 
sprejetjem tega sklepa so bile opravljene konsultacije z ZTKO 
Beograda, SZDL Beograda in Judo zvezo Jugoslavije. 

RAZLOGI ZA ORANIZIRANJE TEGA 
TEKMOVANJA 

Judo zveza Beograda je bila leta 1986 ob pomoči družbenih 
in športnih struktur mesta Beograda tehnični organizator 
seniorskega evropskega prvenstva v judu za moške. Z organi- 
zacijo tega prvenstva so bili doseženi vsi začrtani športni in 
ekonomski cilji, judo šport se je močno uveljavil, Beograd in 
Jugoslavija pa sta se potrdila kot izredna gostitelja velikih 
športnih prireditev. Uradni predstavniki evropske federacije 
so orgamzacij0 tega tekmovanja ocenil za zelo uspešno. 
Ugled jugoslovanskega juda pa se je zelo dvignil na medna- 
rodnem področju. 

Pomembna gosta tega tekmovanja, generalni sekretar sve- 
tovne federacije Hainz Hempa in športni direktor svetovne 
judo federacije Anri Kurtin, sta v razgovorih s predstavniki 
jugoslovanske judo zveze poudarila, da bi svetovna federacija 
po tako uspešno organiziranem evropskem prvenstvu najres- 
neje obravnavala kandidaturo Jugoslavije za organizacijo sve- 
tovnega prvenstva za moške in ženske leta 1989, če bo iuqo- 
slovanska judo zveza kandidirala. 

Razgovori s predstavniki svetovne federacije so bili povod, 
da se naj resneje in najodgovorneje obravnava možnost, da 
Jugoslavija in predvsem Beograd kandidirata za to največje 
mednarodno tekmovanje v judu. 

Analiza evropskega orvenstva je pokazala, da sta jugoslo- 
vanska in beograjska judo organizacija sposobni, da na naj- 
boljši način organizirata tudi takšno veliko športno prireditev 
kot je svetovno prvenstvo v judu. Z uspešno organizacijo tega 
prvenstva bi se dosegli naslednji pozitivni rezultati: 

- nadaljnja uveljavitev jugoslovanskega juda in športa na 
domačem in mednarodnem področju; 
- pomemben devizni priliv za mesto in za državo; 
- izboljšanje materialne osnove za razvoj množičnosti in 

kakovosti v judu; 
- prispevek mednarodnemu športnemu prijateljstvu in še 

er|3 Potrditev u9'sda naše države kot oaze miru, varnosti in 
najširšega mednarodnega sodelovanja. 

Napoved rezultatov jugoslovanskih tekmovalcev 
Jugoslovanski tekmovalci bi imeli ob ustrezni pripravi na 

taksnem velikem tekmovanju resne možnosti, da v nekaj 

težavnostnih kategorijah dosežejo visoke rezultate. Upošte- 
vati je potrebno, da bodo v naslednjih treh letih, ki nas še 
ločijo do prvenstva, dosegli polno tekmovalno zrelost zelo 
talentirani juniorji, ki jih je potrebno pripeljati s sistematičnim 
in osmislenim delom ob zagotovitvi nujnih pogojev do najviš- 
jega mednarodnega razreda. Še vedno pa bodo v polni tek- 
movalni moči vsi že uveljavljeni borci mednarodnega razreda 
Leščak, Kusmuk in Očko. 
Pogoji za organiziranje tega tekmovanja 

Kot je znano, obstajajo v Beogradu objekti, ki izpolnjujejo 
pogoje propozicij za organiziranje velikih mednarodnih tek- 
movanj v judu: 
- Hala »Pionir«, 
- Dom športov »Pinki«, 
- Hala športov v Novem Beogradu in 
- Hala beograjskega sejmišča. 

Beograjska hotela »Metropol« in »Slavija« lahko s kako- 
vostjo storitev, lokacijo in cenami popolnoma zadovoljita 
potrebe udeležencev in same organizacije tekmovanja. 

Prometne zveze z Beogradom (letalski, cestni in železniški 
promet), prav tako tudi zveze od kraja namestitve do kraja, 
kjer bo tekmovanje, so takšne, da je Beograd nedvomno 
primeren za takšno prireditev. 

Kot se vidi iz predloženega besedila, organizator ne bi 
gradil novih objektov. 

Zaradi omenjenih prednosti Beograda, prav tako pa tudi 
zaradi uveljavitve, pridobljene z organiziranjem evropskega 
seniorskega prvenstva leta 1986, je jugoslovanski organizaciji 
izkazano soglasje in podpora, da naj bo Beograd tisto jugo- 
slovansko mesto, ki bo kandidiralo za organizacijo svetov- 
nega prvenstva za moške in ženske leta 1989. 

OSNOVNI PODATKI O SVETOVNEM 
PRVENSTVU V JUDU 

Svetovna prvenstva v judu se organizirajo vsako drugo 
(neparno) leto, ker je judo olimpijski šport. Glede na to da se 
judo organizirano izvaja na vseh kontinentih in da je v sve- 
tovno federacijo včlanjenih več kot 120 držav, sodeluje na 
svetovnih prvenstyih, ki so odprta, veliko število reprezentanc 
in tekmovavlcev. Tekmovanje se odvija V osmih težavnostnih 
kategorijah. Vsaka država udeleženka ima pravico, da prijavi 
po enega tekmovalca v eni težavnostni kategoriji. 

Glede na to, da se svetovno prvenstvo 1989. leta organizira 
v posamezni konkurenci za moške in ženske, lahko pričaku- 
jemo udeležbo 70 moških in 30 ženskih reprezentanc z 800 
tekmovalci in približno 600 spremljevalci, kar pomeni da bi v 
Beogradu gostovalo približno 1400 ljudi. Le-ti bi prebivali v 
Beogradu z vsemi stroški najmanj 7 dni, zato lahko govorimo 
tudi o pomembnih turističnih učinkih. 

KOT BO RAZVIDNO IZ FINANČNEGA NAČRTA 
SE OD UDELEŽENCEV DRUŽBENEGA 
DOGOVORA NE PRIČAKUJE IN NE ZAHTEVA 
PARTICIPACIJA SREDSTEV ZA ORGANIZACIJO 
TEGA TEKMOVANJA OZIROMA NI POTREBE ZA 
UDELEŽBO PRI FINANCIRANJU TEKMOVANJA 

FINANČNI NAČRT 

PRIHODKI: 

7O~USAhOd0k °d plačanih Penzior|ov za 1400 oseb x 7 dni x 
USAS 696.000 

USA$ 98.000 
USAS 90.000 

- kotizacija udeležencev 
- participacija svetovne federacije 
— prihodki od televizijskih prenosov za 

tUim0 u ^ , USAS 50.000 prihodki od televizijskih prenosov za domovino2.000.000 
— prihodki od marketinga (reklame, prodaja 

spominkov, loterija, licenčne pravice) 90.000.000 
SKUPNO PRIHODKI 
dinarjev USAS 94.000 

92.000.000 
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ODHODKI: 

- stroški namestitev udeležencev USAS 696.000 
- stroški bivanja uradrtih oseb iz 

svetovne federacije USA$ 42.000 
- stroški v zvezi s kandidaturo din 4.000.000 
- stroški prevoza din 15.000.000 
- stroški zakupa objektov za tekmovanje din 8.000.000 
- stroški v zvezi s propagando prvenstva 

(bilteni, plakati, TV prikazi! konference za tisk in drugo) 
din 6.000.000 

- organizacijski stroški (protokol, akreditacija, 
uradne osebe iz domovine, gosti prvenstva in drugo 

din 15.000.000 
- stroški nabave oprenrte in rekvizitov 
- stroški v zvezi z administracijo in 

korespondenco 
- stroški zdravstvene službe in 

doping kontrole 
- stroški za zagotavljahje in 

vzdrževanje reda 
- stroški v zvezi s slovesnim 

odpiranjem in zapiranjem prvenstva 
- stroški organiziranja tiskovne službe 
- stroški priprav državne reprezentance 

in kakovostnih beograjskih tekmovalcev 
t- nepredvideni stroški 

skupaj odhodki 
din 

din 5.000.000 

din 3.000.000 

din 3.000.000 

din 2.000.000 

din 4.000.000 
din 3.000.000 

din 10.000.000 
5.000.000 

USAS 738.000 
83.000.000 

CELOTEN PRIHODEK NA ODHODKIH 
din 

USAS 196.000 
9.000.000 

Poudariti moramo tudi želo pomembno dejstvo z ekonom- 
skega vidika, da bodo nosili stroške bivanja udeleženci prven- 
stva. da bo 1400 oseb ustvarilo 9.800 penzionov v vrednosti 
696.000 USAS, če predpostavimo (kar je realno) izvenpenzion- 
sko porabo 200 USAS na osebo, je to še dodatnih 200.000 
USAS, tako je očitno, da bi bivanje udeležencev tega prven- 
stva prineslo mestu gostitelju približno 1.000.000 USAS, kar 
govori o zanesljivem pozitivnem ekonomskem učinku. 

Razlogi, navedeni v bešedilu, prav tako pa tudi kazalci iz 
finančnega načrta so spodbudili Judo zvezo Beograda, da je 
sprožila postopek, predviden z družbenim dogovorom, za 
kandidaturo seniorskega svetovnega prvenstva v judu za 
moške in ženske leta 1989. 

JUDO ZVEZA BEOGRADA 

JUDO ZVEZI JUGOSLAVIJE 
Predsedstvo Judo zveze Beograda je na svoji seji, ki je bila 

dne 19. 6. 1986 sklenilo, da sproži postopek za kandidaturo 
svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 1989. 

Predsedstvo je menilo, da bi to prvenstvo pozitivno vplivalo 
na razvoj, popularizacijo ih uveljavljanje juda v Jugoslaviji in 
Beogradu. 

Izkušnje pri organizaciji evropskega prvenstva v judu leta 
1986 in tudi drugj kazalci govorijo v prid temu, da bi se s to 
organizacijo dosegli pozitivni ekonomski učinki ne samo za 
judo šport ampak tudi za državo v celoti. Zaradi teh razlogov 
se obračamo na Judo zvežo Jugoslavije s prošnjo, da podpre 
kandidaturo Judo zveze Beograda in napravi vse potrebno, da 
Jugoslavija in Beograd dobita organizacijo te pomembne 
športne prireditve. 

ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TELESNO KULTURO 
BEOGRADA 

JUDO ZVEZA BEOGRADA 
Predsedstvo ZTKO Beograda je obravnavalo zahtevo Judo 

zveze Beograda za organizacijo svetovnega prvenstva v judu 
in je podprlo to pobudo tfer meni, da mora Judo zveza Beo- 
grada začeti redni postopek za pridobitev kandidature. 

MESTNA SIS ZA TELESNO KULTURO 
BEOGRADA 
JUDO ZVEZA BEOGRADA 
Beograd 

Judo zveza Beograda je, izhajajoč iz temeljnih kriterijev za 
organiziranje vrhunskih športnih manifestacij v Beogradu, ki 
predvidevajo postopek za organiziranje vrhunskih športnih 
tekmovanj v Beogradu, in iz elaborata o upravičenosti organi- 
ziranja takšne manifestacije, poslala mestni SIS za telesno 
kulturo Beograda elaborat p organiziranju svetovnega prven- 
stva v judu za seniorje in seniorke, ki naj se organizira v 
Beogradu leta 1989, z zahtevo za soglasje in garancijo, da bi 
Beograd kandidiral za organizacijo omenjenega prvenstva. 

Skupščina mestne SIS za telesno kulturo Beograda je na 
seji, ki je bila 16. decembra 1986, upoštevala soglasje pred- 
sedstva ZTKO Beograda za organiziranje omenjenega prven- 
stva in podprla pobudo Judo zveze Beograda za organiziranje 
svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 1989 
v Beogradu ter sprejela sklep, s katerim daje soglasje in 
garancijo Judo zvezi Beograda, da kandidira ,za organizacijo 
svetovnega parvenstva v judu leta 1989 v Beogradu. 

JUDO ZVEZA JUGOSLAVIJE 

PREDSEDSTVU ZVEZE 
ZA TELESNO KULTURO JUGOSLAVIJE 

Predlog za soglasje h kandidaturi Judo zveze 
Jugoslavije za organizacijo svetovnega 
prvenstva v judu za seniorje in seniorke leta 
1989. 

Prosimo vas za soglasje h kandidaturi Judo zveze Jugosla- 
vije za organizacijo svetovnega prvenstva v jugu za seniorje in 
seniorke leta 1989 (od vas smo že dobili soglasje za leto 1987, 
toda na prošnjo predstavnika EJU smo od organizacije odsto- 
pili). 

To prvenstvo bi bilo novembra 1989. leta v tehnični organi- 
zacij-Judo zveze Beograda, ki ima vse potrebne garancije za 
organizacijo takšnega prvenstva. 

To je enkratna priložnost, da se v Beogradu zberejo naj- 
večja imena judo športa v moški in ženski konkurenci. 

Konferenca in predsedstvo Judo Zveze Jugoslavije sta na 
svoji 10. redni seji, ki je bila v Beogradu, sprejela sklep, da 
Judo zveza Jugoslavije sproži postopek za pridobitev soglasja 
za organizacijo svetovnega prvenstva za seniorje in seniorke 
leta 1989, ker smo za organizacijo pridobili vse pogoje in 
zagotovila s strani evropske judo zveze in svetovne judo 
federacije. 

Tehnični organizator Judo fveza Beograda in organizator 
Judo zveza Jugoslavije ne zahtevata finančnih sredstev za 
organizacijo tega prvenstva, ker ima organizator zaprto 
finančno konstrukcijo, zgrajeno iz lastnih sredstev. 

Upamo, da boste imeli razumevanje za našo prošnjo in nam 
boste dali soglasje h kandidaturi, ki se bo obravnavala na 
Kongresu IJF 17. 11. 1987. leta v Essnu. 

ZVEZA ZA TELESNO KULTURO 
JUGOSLAVIJE 

JUDO ZVEZA JUGOSLAVIJE 

Soglasje h kandidaturi za organizacijo 
svetovnega prvenstva v judu leta 1989 v 
Beogradu 

Predsedstvo Zveze za telesno kulturo Jugoslavije je na svoji 
seji februarja 1987. leta dalo soglasje h kandidaturi za organi- 
zacijo svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seniorke v 
Beogradu 1989. leta, upoštevajoč pomen te prireditve za 
uveljavljanje judo športa v Jugoslaviji, podane ocene o 
športni in ekonomski upravičenosti, prav tako pa tudi prilo- 
žene garancije v skladu z določbami družbenega dogovora. 

Zveza za telesno kulturo Jugoslavije daje svoje soglasje 
brez kakršnihkoli finančnih obveznosti. 

28 priloga poročevalca 



INFORMACIJA 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 

pokrajin Skupščine SFRJ o 11. seji Zbora republik in 

pokrajin, ki je bila 26. 2. 1987 ter o delu delegacije med 

dvema zasedanjema 

l. 
Delegati smo na skupni seji Zbora republik in pokrajin in 

Zveznega zbora Skupščine SFRJ (26. 2. 1987) poslušali 
uvodni govor predsednika Zveznega izvršnega sveta tovariša 
Branka Mikulića o uresničevanju nalog iz Resolucije v letu 
1987 s programom ukrepov in akcij. 

Zbor republik in pokrajin je nato sejo nadaljeval po predla- 
ganem dnevnem redu s tem, da je na predlog odbora za 
ekonomske odnose s tujino umaknil osnutek zakona o skup- 
nih finančnih organizacijah, ker Zvezni izvršni svet še ni 
zavzel stališč do pripomb skupščin SR in SAP k osnutku 
navedenega zakona. 

Na osnovi obvestila Odbora za vprašanja razvoja gospodar- 
sko nezadostno razvitih SR in SAP, da v odboru udeležencev 
ni doseženo soglasje k družbenemu dogovoru o posebnih 
ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega razvoja SAP 
Kosovo v obdobju 1986-1990, je bila ta točka dnevnega reda 
umaknjena. Namesto nje je zbor sprejel posebno priporočilo 
o nadaljnjem delu za pripravo tega dokumenta, ki je citirano v 
poglavju III. Informacije. 

Zbor je v predlaganem besedilu sprejel Zakon o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o upravljanju gospodarskih dejav- 
nosti v tujini, Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o 
Združitvi v Skupnost industrije orožja in vojaške opreme 
Jugoslavije, Zakon o ratifikaciji Protokola h konvenciji o pre- 
komejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje Zakon o 
ratifikaciji Evropske kulturne konvencije. Po obravnavi gra- 
d.'ya p problemih razvoja drobnega gospodarstva in o realiza- ciji sklepov Skupščine SFRJ za uresničevanje hitrejšega raz- 
voja gospodarstva z ocenami in sklepi Zveznega izvršneqa 
sveta, je zbor na osnovi predhodne razprave v Odboru za 
družbeni plan in razvojno politiko sprejel sklepe, v katerih je 
ugotovil, da so sklepi o drobnem gospodarstvu, ki jih je zbor 
sprejel v letu 1984 še naprej aktualni, da se zelo počasi 
uresničujejo in da je potrebno zlasti za tiste ukrepe in aktivno- 
sti, ki imajo dolgoročnejši značaj, intenzivneje anqažirati 
družbenopolitične skupnosti na vseh ravneh kot tudi OZD 
gospodarske zbornice, banke in ostale subjekte, od katerih ie 
odvisen nadaljnji razvoj drobnega gospodarstva. 

Zbor je dal soglasje Letalski zvezi Jugoslavije, da lahko 
kandidira za organiziranje 7. svetovnega prvenstva v raket- 
nem modelarstvu, ki bo letos v Beogradu, prejel je sklepe o 
osnovnem programu ukrepov in aktivnosti SFRJ za izvajanie 
sklepov VIII. konference šefov držav in vlad neuvrščenih v 
Harareju, določil je delegacije Skupščine SFRJ za razgovore s 
predstavniškimi telesi drugih držav ter opravil volitve in ime- 
novanja. 

V okviru 1. točke dnevnega reda je zbor obravnaval aradivo 

i l2vrSne9a sveta Uresničevanje nalog iz resolucije v letu 1987 s programom ukrepov in akcij ter Poročilo o uresni- 
čevanju politike cen na začetku leta. O uresničevanju resolu- 

r cijskih nalog so razpravljali vsi odbori Zbora republik in 
pokrajin. Enotna je bila ocena, da predstavlja večina predlo- 
ženih ukrepov konkretizacijo predvidenih nalog iz resoluciie 
oziroma sprejetih opredelitev ter da so ukrepi usmerjeni v 
nadaljnja prizadevanja za uveljavitev ekonomskih zakonitosti. 
Ukrepi in aktivnosti Zveznega izvršnega sveta za izpeljavo 
resolucijskih opredelitev so bili zato podprti; vsa podpora pa 
je bila dana tudi dopolnilnim ukrepom za učinkovitejše in 
doslednejše uresničevanj® dogovorjene politike na posamez- 
nih področjih, zlasti tistih, ki predstavljajo uresničevanje 
osnovnih nalog iz resolucije in bistveno zmanjšanje inflacije 

nHhmi't'aH
aZf?LaV'-(V razPrav|Jalcev) je zbor na predlog Odbora za družbeni plan in razvojno politiko sprejel naslednje 

1. Zbor ocenjuje, da se na začetku tega leta nadaliuieio 

SriihVm^r06 V 9°sP°darskih gibanjih, na posameznih sektorjih družbene reprodkcije pa se še naprej poslabšujejo 

leto^9a7?n
SnB7arted,ca nedoslednQ9a izvajanja resolucije za °J;?87 in nezadostnih aktivnosti yseh subjektov v družbeni 

m rf l0tni družbl' kar ogroža izpolnjevanje nalog 
! politike za to leto. Na podlagi teh ocen zbor 

73 nrlmilcr!6 stališča ZIS ter predlagane smeri aktivnosti za premostitev sedanjih negativnih tendenc v odnosih v druž- 
beni reprodukcin. 

i'3, da 'e P°treba za spremembo negativnih tokov v ekonomskem in socialnem razvoju okrepljena, sinhro- 
nizirana in kontinuirana aktivnost v republikah in avtonomnih 

nnwl/'? V c®lotnem združenem delu, zlasti ker je treba 
7,m«n?n Pro'*vodno aktivnost, izbpljšati plačilno bilanco in zunanjo likvidnost, racionalizirati yse oblike porabe in jih 
omejit! v meje realno razpoložljivih sredstev ter zaustaviti 
nadaljnjo rast inflacije. 

.,Zo
b5)r rePublik in pokrajin bo s svojo ustavno funkcijo okre- 

n i rtn? aktlvnost ln zagotovil stalnp spremljanje uresničeva- nja določene ekonomske politike. 
3. Zbor nalaga Zveznemu izvršnerpu svetu, da okrepi aktiv- 

nosti pri sprejemanju ukrepov, določenih v resoluciji za leto 

, pa rPfe'me ln Predla9a tudi dodatne ukrepe za uresničevanje politike, določene v resoluciji. 
*°r Ca!a9at_Zveznemu izvršnemu svetu, naj mu pri predlo- 
ri,nadalr),h.POrOČil 0 uresn'čevanju politike, določene v resoluciji, konkretneje določi področja, kjer se ta politika ne 

ssssttrle °'iSI° d° <*£•«*? 

nntnoiitf P°Vdaria' da Je !reba sprejeti ustrezne aktivnosti in P°sPe,š't' de|o ,na dograjevanju gpspodarskega sistema v skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa ekonomske 

13kon™«7^1° analize delova"ja političnega sistema in If, k°n9resa ZKJ, kar naj prispeva k uresničevanju skladnej- 
Hftlnuani iV, družbenl reprodukqiji in k učinkovitejšemu delovanju celotnega gospodarskega sistema. 

«i,iiPOj,eva'OČ "e.zadovoljiva gibanja na področju ekonom- skih odnosov s tujino v začetku leta 1987 je Zvezni izvršni svet 

Č.Qtn?n f*upščl"° SFf?J 0 dodatnih ukrepih, ki jih je sprejel v 
H f100? Za lzbo,jšanie poslovanja organizacij zdru- 

nasfednjf V ,ZV0ZU' d P°membnejžimi ukrepi so zlasti 
- zagotovitev realnejše ravni oblikovanja tečaja dinarja s 

5/o spremembo sredi februarja in odločitev o bodočem hitrej- 
šem prilagajanju tečaja glede na inflacijska gibanja v državi 
(sredi meseca glede na oceno rasti cen, na koncu meseca po 
dejanski rasti cen), F 

spremembe podzakonskih aktov glede delovanja deviz- 
nega trga, za katere je Zvezni izvršbi svet prevzel obveznosti 
ob sprejemanju resolucije za leto 1987; tako je bil spremenjen 
odlok o prednostnem vrstnem redu plačil po 110. členu glede 
prednosti plačil aktivnih izvoznikov in omejena veljavnost 
uporabe tega člena na 30 dni, na kar so pristojni zvezni organi 
dolžni predložiti dodatne ukrepe za pospeševanje izvoza v 
skladu s 24, in 144. členom Zakona o deviznem poslovanju' 
pooblaščene banke smejo izven prednostnih vrstnih redov 
p ačevatl v tujino v višini 8% stanja na svojih računih v tujini; 
ZIS je kot dopolnilni ukrep za vskladitev uvoza s plačilno- 
pilančnimi možnostmi bank in države predpisal obvezno over- 
janje bank vseh nalogov za plačilo v tujino glede na njihovo 
sposobnost izvršitve plačila kot dodaten omejitveni ukrep po 
<!4. členu Zakona o deviznem poslovanju; z odlokom ZIS je bil 
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natančneje opredeljen način izračunavanja, povečevanja in 
zmanjševanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb, s 
katerim je v določeni meri rešeno tudi vprašanje t. i. prehod- 
nih uvoznih prijav tako, da v prejšnjem letu realiziran uvoz 
(tudi če ni bil plačan) ne bremeni uvozne pravice v tekočem 
letu. 

Delegacija ocenjuje, da so ukrepi ZIS glede izboljšanja 
stanja v ekonomskih odnosih s tujino v osnovi ustrezno narav- 
nani, vendar niso zadostni in dovolj celoviti, saj zaenkrat ne 
vsebujejo ukrepov za hitrejše odpravljanje velikega suficita v 
klirinški menjavi ter realizacijo terjatev do določenih težav v 
razvoju in ukrepov za tekoče izplačevanje izvoznih stimulacij, 
še posebej pa dovolj celovitih in učinkovitih ukrepov za umir- 
janje inflacije (n. pr. na kreditno-monetarnem področju itd.). 
Se posebej je skrajno zaskrbljujoč položaj v devizni likvidno- 
sti, ki ga ni možno bistveneje izboljšati brez večjega izvoza in 
priliva ter večje lastne odgovornosti OZD in bank za zagotav- 
ljanje likvidnosti v plačevanju s tujino. Zato je sprotno, 
zadostno in stabilno zagotavljanje dohodkovne motivacije za 
izvoz ključnega pomena za izpolnitev ciljev v letu 1987. Seda- 
nji položaj na tem področju terja razpravo o dejanskih možno- 
stih za nadaljnje uresničevanje planiranih ciljev programa 
normalizacije zunanje likvidnosti.. 

V zvezi z izvajanjem nalog iz resolucije in spremljajočih 
aktov s področja kreditno-monetarne politike je Zvezni 
izvršni svet v okviru lastne pristojnosti sprejel odlok o uresni- 
čevanju ciljev in nalog skupne emisijske in denarne politike 
ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987 (Ur. list SFRJ 
14/87), s katerim je opredelil obseg povečanja plasmajev iz 
primarne emisije v prvem trimesečju leta 1987 in določil 
obseg uporabe primarne emisije za posamezne namene. 
Hkrati je ZIS opredelil največji možni obseg obvezne rezerve 
za vse vrste depozitov in za porast dinarskih kreditov nad 
določeno ravnijo in sicer največ 25%. 

Na osnovi sprememb Zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank SR in SAP 
ter 5 točke odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike v letu 1987, s katero se omogoča večja, 
fleksibilnost in učinkovitost kreditno-monetarne politike, je 
Svet guvernerjev NBJ v februarju letos sprejel sklep o obvezni 
rezervi od porasta kreditov in drugih bančnih plasmajev nad 
določeno ravnijo v obdobju od 1. februarja do 31. marca 1967 
(UR. list SFRJ št. 6/87). Tako je omogočeno poslovnim ban- 
kam, da v okviru razpoložljivih sredstev povečajo obseg pla- 
smajev preko določenega limita rasti plasmajev s pogojem, da 
obračunajo in odvedejo Narodni banki Jugoslavije obvezno 
rezervo za ta obseg plasmajev v višini 25%. V skladu s tem 
sklepom je povečani obseg plasmajev možen le v obsegu 2% 
nad dovoljenim limitom. Po izjavah predstavnikov Narodne 
banke Jugoslavije je ta omejitev predvidena le za prvi kvartal. 
Narodna banka Jugoslavije se je tudi obvezala, da bo za drugi 
kvartal pripravila dodatne predloge za zmanjšanje vloge 
inštrumenta limitiranja plasmajev bank. 

Zaradi ureditve še preostalega dela nedeponiranih deviz 
občanov iz preteklih let je Zvezni izvršni svet sprejel Odjok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o načinu in pogojih za 
deponiranje in vračanje deviz občanov iz depozita pri NBJ. 

Na osnovi teh sprememb bodo poslovne banke lahko pro- 
forma deponirale še preostanek nedeponiranih deviz obča- 
nov iz preteklih let pri NBJ in s tem prenesle tudi vse obvezno- 
sti za pokrivanje tečajnih razlik iz naslova deviznih vlog obča- 
nov na Narodno banko Jugoslavije. 

Kljub večkratnim zahtevam in obvezi, ki jo je na Odboru za 
kreditno-monetarni sistem Zbora republik in pokrajin Skupš- 
čine SFRJ 26. 12. 1986 sprejel predstavnik NBJ, da NBJ 
dostavi informacijo o.stanju neregularnih tokov denarja in 
njihovem vplivu na obseg denarne mase (visok klirinški terja- 
tveni saldo, prekoračenje plasmanov bank, neodplačani kre- 
diti, nepolaganje dinarske protivrednosti in drugo), NB Jug. 
še ni pripravila informacije o neregularnih tokovih kreiranja 
denarja. Po informacijah, ki smo jih prejeli od predstavnika 
NBJ na odboru za kreditno-monetarni sistem 27. 2. 1987 tako 
poročilo in potrebne ukrepe v NBJ pripravljajo za Svet guver- 
nerjev NBJ. To informacijo in predloge ukrepov bo nato Svet 
guvernerjev NBJ posredoval Zveznemu izvršnemu svetu in 
Odboru za kreditno-monetarni sistem in po potrebi tudi 
Skupščini SFRJ. . , . . . ... 

Združenje bank Jugoslavije je v zvezi z izvajanjem zadolži- 

tev iz resolucije pripravilo in predložilo temeljnim bankam v 
sprejem samoupravni sporazum o združevanju sredstev 
poslovnih bank (100 milijard din) za kreditiranje izvoza 
opreme in ladij in izvajanje investicijskih del v tujini na kredit 
preko JUBMES, samoupravni sporazum za usmerjanje dela 
kreditnega potenciala bank za kreditiranje prodaje domače 
opreme, ladij in tirnih vozil in samoupravni sporazum za 
združev^ije sredstev za zagotavljanje trajnih obratnih sred- 
stev gospodarstvu SAP Kosovo. 

Resolucijske naloge na področju obrestne politike se ne 
uresničujejo v celoti, kar velja tudi za politiko obrestnih mer v 
Narodni banki Jugoslavije. Čeprav zakon o celotnem pri- 
hodku in dohodku velja že od 1. 1. 1987, poslovne banke 
obračunavajo obresti po samoupravnem Sporazumu o politiki 
obrestnih mer, ki ga je Združenje bank Jugoslavije pripravilo 
in predložilo temeljnim bankam v sprejem ob koncu leta 1986. 
Ta samoupravni sporazum ni usklajen z določili zakona o 
celotnem prihodku in dohodku, zato se sprejete spremembe v 
obračunskem sistemu v prvem kvartalu v celoti ne izvajajo. 

III. 
V mesecu januarju in februarju se je nadaljevalo vsklajeva- 

nje Osnutka 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 ter predloga Družbenega 
dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje politike naj- 
hitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 1986-1990. 

V postopku vsklajevanja osnutka Odloka niso bili doseženi 
bistveni premiki razen, da je delegacija Skupščine SAP 
Kosovo umaknila zahtevo, da se za republiko oziroma avto- 
nomno pokrajino, ki je pod 50% povprečjem države v dveh od 
treh pokazateljev iz odloka (od katerih je eden družbeni proiz- 
vod skupnega gospodarstva izkazan po prebivalcu), uporab- 
ljajo posebni pospeševalni ukrepi po obsegu in kvaliteti za 
zagotovitev njihovega razvoja. 

Na seji je bilo dogovorjeno, da ZIS še enkrat prouči pri- 
pombe in predloge skupščin SR in SAP ter predloge in vpra- 
šanja delegatov in na tej osnovi pripravi poročilo o poteku 
vsklajevanja in odprtih vprašanj, ki bo poslano predsedniku 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

Tudi vsklajevanje dogovora o posebnih ukrepih za uresni- 
čevanje politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 
1986-1990 ni zaključeno. Delegacija Skupščine SAP Kosovo 
je obvestila odbor udeležencev družbenega dogovora, da 
Skupščina SAP Kosovo vztraja pri svojih dopolnilnih predlo- 
gih za nove točke v členu 3 (točke od 3—6), za novi člen 3 a in 
na preoblikovanju člena 6. Udeleženci dogovora, kot tudi 
predstavnik ZIS predlogov Skupščine SAP Kosovo niso spre-1 

ieli- , . 
Na predlog Odbora za vprašanja razvoja gospodarsko manj 

razvitih republik in avtonomnih pokrajin pa je bilo na seji 
Zbora republik in pokrajin sprejeto naslednje priporočilo: 

Zbor republik in pokrajin priporoča Skupščini SAP Kosovo, 
da še enkrat prouči svoje dopolnilne predloge k osnutku 
družbenega dogovora o posebnih ukrepih za uresničevanje 
politike najhitrejšega razvoja SAP Kosovo v obdobju 
1986-1990 in pri tem upošteva stališča drugih udeležencev in 
stališča Zveznega izvršnega sveta do osnutka družbenega 
dogovora in dopolnitvah predlogov Skupščine SAP Kosovo 
ter o tem čimprej obvesti zbor, da bi se lahko nadaljevalo delo 
za sklenitev tega dokumenta. 

V vsklajevalnem postopku je delegacija Skupščine SR 
Bosne in Hercegovine obvestila Odbor za vprašanja razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin o 
predlogu-Skupščine SR Bosne in Hercegovine, po katerem 
naj bi Skupščina SFRJ sprejela sklep in zadolžila ZIS, da 
pripravi Analizo ekonomsko-finančnega položaja gospodar- 
stva in bank v SR Bosni in Hercegovini. Na tej osnovi naj bi se 
proučili problemi ter po potrebi izoblikovali konkretni ukrepi 
za razrešitev obstoječih težav oziroma da se obveznosti SR 
Bosne in Hercegovine pri konsolidaciji gospodarstva in bank 
SR Črne Gore, SR Makedonije in SAP Kosovo zmanjšajo v 
odnosu na druge republike in SAP Vojvodino. 

Delegati drugih republik so takšnemu predlogu nasproto- 
vali in predlagali, da bi bilo potrebno pripraviti analizo eko- 
nomsko-finančnega položaja vseh republik in avtonomnih 
pokrajin. Delegacija Skupščine Bosne in Hercegovine je pred- 
log umaknila, vendar le v okviru razprave o družbenem dogo- 
voru o posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrej- 
šega razvoja SAP Kosovo. 



OPOMBE: 
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