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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
24. junija 1987 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali: 
- poročilo o stanju na področju razreševanja problematike 

onesnaževanja okolja; 
- poročilo o izvajanju vseh ukrepov in aktivnosti za izbolj- 

šanje družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva 
tn premogovništva; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o energetskem gospodarstvu; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupš- 
čine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih z osnut- 
kom zakona; 

- 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. 

Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obravnavala 
tudi: 

- predlog družbenega dogovora o varstvu in zboljševanju 
človekovega okolja in urejanja prostora v SFR Jugoslaviji; 

- informacijo o stanju in rešitvah za sanacijo posledic 
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija s povzetkom pro- 
grama postopnega, popolnega in trajnega zapiranja Rudnika 
živega srebra Idrija; 

- predlog za izdajo zakona o preprečevanju posledic 
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1987 z osnutkom 
zakona; 

- osnutek zakona o dopolnitvi zakona o kritju tečajnih 
razlik iz zunanjih kreditov; 

- osnutek zakona o skupnem znesku sredstev za financi- 
ranje dela programa tehnično-tehnološke modernizacije 
zveznih organov za obdobje od leta 1987 do leta 1990; 

- osnutek zakona o določitvi skupnega zneska sredstev za 
financiranje programa pridobivanja stanovanj za potrebe 
zveznih organov v obdobju 1987-1990; 

- osnutek zakona o uporabi dela primarne emisije za 
časovno premostitev priliva sredstev za odpravo posledic 
potresa, ki je v letu 1986 prizadel določena območja v SR 
Hrvatski in SR Bosni in Hercegovini; 

- osnutek odloka o obveznostih republik in avtonomnih 
pokrajin za leto 1987, določenih z zakonom o sredstvih za 
odpravo posledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje SR Črne gore v letu 1979; 

- predlog zakona o ratifikaciji konvencije o enakih možno- 
stih delavcev in delavk in njihovem enakem obravnavanju 
(delavci z družinskimi obveznostmi) Mednarodne organiza- 
cije dela št. 156; 

- soglasje za organizacijo svetovnega mladinskega prven- 
stva v jadranju za razred 470, ki bo v Kopru od 18. do 25 julija 
1987; 

- pobudo za sprejetje dogovora o temeljnih kriterijih za 
izračun in valorizacijo katastrskega dohodka s predloaom 
dogovora. 

Družbenopolitični zbor bo na seji obravnaval tudi: 
- poročilo delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru 

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

Vsi trije zbori imajo na dnevnem redu sej še: 
- predlog periodičnega delovnega načrta zborov za III 

trimesečje 1987; 
- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vprašanja delegatov oziroma druž- 

benopolitičnih organizacij. 

PRILOGA: 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 
o varstvu in zboljšanju človekovega okolja ter urejanju prostora v SFRJ (ESA-76) 

PREDLOG DOGOVORA Str-"' 
o temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka (ESA-100) £tr 6 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-206) s<r13 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu (ESA-206) str. 19 



PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
20. maja 1987 

Delegati Zbora združenega dela in Zbora občin so na 
sejah 20. maja 1987 sprejeli: 

- sklep o obravnavi poročila delegacije Skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije 
o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije; 

- odlok o soglasju k predlogu družbenega dogovora o 
posebnih ukrepih za uresničevanje politike najhitrejšega raz- 
voja SAP Kosovo v obdobju 1986-1990; 

Zbor združenega dela je ob obravnavi poročila delegacije 
sprejel še sklep o usklajevanju osnutka zakona o Jugoslo- 
vanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje. 

- predlog za izdajo zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o cestah z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o varnosti pomorske in notra- 
nje plovbe; 

- sklep ob obravnavi osnutka odloka o predračunu prihod- 
kov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije 
za obdobje od 26. maja do 31. decembra 1987; 

- odlok o soglasju k predlogu zakona o ratifikaciji spo- 
razma o garanciji med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (projekt za sektor cest); 

- sklep k pobudi za sklenitev družbenega dogovora o 
spremembah in dopolnitvah družbenega dogovora o pogojih 
organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih 
tekmovanj, ki jih prirejamo v Jugoslaviji z osnutkom dogo- 
vora; 

- sklep k soglasju h kandidaturi Judo zveze Jugoslavije za 
organizacijo svetovnega prvenstva v judu za seniorje in seni- 
orke leta 1989; 

- odlok o soglasju k spremembam in dopolnitvam statuta 
Visoke ekonomsko-komercialne šole v Mariboru. 

Zbor združenega dela je sprejel tudi: 
- ugotovitve, stališča in sklepe k informaciji Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih giba- 
njih v SR Sloveniji v prvih mesecih leta 1987; 

- predlog odloka o potrditvi zaključnega računa prihod- 
kov in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1986 in o 
vrnitvi presežkov prihodkov nad odhodki; 

- predlog odloka o potrditvi finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke Slovenije za leto 1987; 

- sklep ob obravnavi poročila Narodne banke Slovenije za 
leto 1986. 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta sprejela tudi pred- 
log odloka o izvolitvi Jureta Čerčka za sodnika za prekrške 
republiškega senata za prekrške v Ljubljani. 

Zbor združenega dela je sprejel predlog odloka o razreši- 
tvi in izvolitvi podpredsednice in nekaterih članov odborov 
Zbora združenega dela: 

- v Odboru za družbenoekonomske odnose in razvoj je 
bila dolžnosti članice odbora razrešena Doroteja Dermota, za 
članico tega odbora pa izvoljena Katarina Filipič; 

- v Odboru za družbenopolitični sistem je bila dolžnosti 
podpredsednice odbora razrešena Vida Jeler, dolžnosti čla- 
nice odbora pa Aleksandra Kokelj; za podpredsednico 
odbora je bila izvoljena Nada Šetor, za člana odbora pa 
Branko Merhar; 

- v Odboru za finance in kreditno-monetarno politiko so 
bili dolžnosti člana odbora razrešeni Sonja Holbl, Marija 
Jerebic in Branko Merhar, za člane tega odbora pa izvoljeni 
Aleksandra Kokelj, Dušan Marin in Vida Tornar; 

- v Odboru za kmetijstvo je bil dolžnosti člana odbora 
razrešen Janko Porenta, za članico tega odbora pa izvoljena 
Mira Primožič. 

Zbor občin je sprejel predlog odloka o razrešitvi in izvolitvi 
podpredsednika in nekaterih članov Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj Zbora občin: 

- dolžnosti podpredsednika odbora je bil razrešen Milan 
Ritonja, dolžnosti člana odbora pa Janez Kučan, Joža Senica 
in Marko Vraničar; 

- za podpredsednika odbora je bil izvoljen Janez Kučan, 
za člane odbora pa Milan Ritonja, Marko Bezjak in Lado 
Močivnik. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INDUSTRIJO 
IN GRADBENIŠTVO 

POPRAVEK AVTORSKIH NAPAK 
V POROČEVALCU SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE ŠT. 11 Z DNE 19. 5.1987 

V poročevalcu Skupščine SR Slovenije in Skupščine 
SFR Jugoslavije za delegacije in delegate št. 11 z dne 19. 
5. 1987 je v Predlogu za izdajo zakona o preprečevanju 
posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija, v Infor- 
maciji o stanju in rešitvah za sanacijo posledic rudarjenja 
v rudniku živega srebra Idrija ter v Povzetku programa 
postopnega popolnega in trajnega zapiranja rudnika 
živega srebra Idrija prišlo do avtorskih napak, zato pro- 
simo, da v Poročevalcu štev. 12 objavite naslednje po- 
pravke: 

1. Predlog za izdajo zakona o preprečevanju posledic 
rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija z osnutkom za- 
kona: 

V zadnjem odstavku poglavja II. Ocena stanja, na strani 
3 se v predzadnji vrsti namesto besede "posledice" napiše 
beseda »poslovne«. 

2. Informacija o stanju in rešitvah za sanacijo posledic 
rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija: 

Za prvim odstavkom v poglavju 4. Možnosti za nadaljnji 
razvoj rudnika živega srebra Idrija, na strani 7, se doda nov 
odstavek, ki glasi » V ovkiru študije so izdelane naslednje 
variante:« 

V poglavju 5. Ugotovitve in predlogi se v točki 5. 11 na 
strani 10 namesto »indeksi za obračun ur gradbenih stori- 
tev«, napiše »Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih 
storitev«. 

3. Povzetek programa postopnega popolnega in traj- 
nega zapiranja rudnika živega srebra Idrija: 

V točki 3. Tehnično-tehnološki način postopnega zapi- 
ranja na strani 15 se v tretji vrti namesto številke »10« 
napiše števila »3«. 

V zadnjem odstavku na strani 15 se v sedmi vrsti name- 
sto »Indeksi za obračun ur gradbenih storitev« napiše 
»Indeksi za obračun razlike v ceni gradbenih storitev«. 

poročevalec 



SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE SRS 

UGOTOVITVE, STALIŠČA IN SKLEPI 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi informacije 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih gospodarskih gibanjih v SR 
Sloveniji v prvih mesecih leta 1987     

Zbor združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je ob obravnavi infor- 
macije Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije o tekočih gospodarskih 
gibanjih v SR Sloveniji na 14. seji 
zbora dne 20. maja 1987 sprejel ugo- 
tovitve, stališča in sklepe v besedilu 
kot Zbor občin, razen drugega od- 
stavka 1. točke II. poglavja, ki se spre- 
menjen glasi: 

»Izvozu turističnih storitev je potrebno 
čimprej tudi v praksi priznati enak status, 
kot ga imajo izvozniki blaga najvišje 
stopnje obdelave, tudi z upoštevanjem 
sprejete metodologije za ugotavljanje de- 
viznega priliva v turizmu. Na tak način 
•bomo dvignili njegovo izvozno usmerje- 
nost in akumulativno sposobnost. Z do- 
polnitvijo zveznih predpisov o tujih vla- 
ganjih in pravici časovne uporabe turi- 
stičnih objektov je treba povečati zainte- 
resiranost in varnost tujih vlagateljev. 
Ustvariti je treba pogoje za vlaganje osta- 

lega gospodarstva v gostinstvo in turi- 
zem. V sosednjih deželah je potrebno z 
učinkovitejšo turistično propagando in- 
formirati individualne goste o naši speci- 
fični ponudbi ter o prednostih in ugodno- 
stih, ki jih nudimo, za kar je potrebno 
zagotoviti vsa predvidena sredstva iz 
zveznih in republiških virov. Zaradi nači- 
na trženja in prodaje turističnih storitev 
na zunanjem trgu je posebej v turizmu 
pomembno zagotoviti stabilnejše pogoje 
za izvoz blaga in storitev. « 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o varstvu pred nevarnimi snovmi 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovnije sta na seji dne 
20. maja 1987 obravnavala predlog za 
izdajo zakona o varstvu pred nevarnimi 
snovmi in na podlagi 277. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije sprejela 
naslednji 

SKLEP 

1. Predlog za izdajo zakona o varstvu 
pred nevarnimi snovmi se sprejme. 

2. Osnutek zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. Pri pripravi os- 
nutka zakona naj sodelujejo tudi znan- 
stveno-strokovne institucije, vključno z 
Zavodom SR Slovenije za statistiko. 

3. Pospeši naj se izvajanje določil pra- 
vilnika o ravnanju s posebnimi odpadki, 
ki jih vsebujejo nevarne snovi. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije naj sprejme 

celovito zasnovo in strategijo ravnanja s ' 
posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne 
snovi, hkrati pa naj na te probleme opo^ 
zori izvršne svete skupščin občin ter nad- 
zorne organe. 

4. Pri pripravi osnutka naj predlagatelj 
prouči in upošteva naslednje pripombe: 

- opredeliti je potrebno glavne zvrsti 
odpadkov, izvesti ločitev komunalnih od- 
padkov od posebnih, ponovno proučiti 
zakon o ravnanju z odpadki, pa tudi opre- 
deliti pogoje za izgradnjo odlagališč, 
prav tako pa tudi objektov za uničevanje 
odpadkov in način zagotavljanja sred- 
stev; 

— na osnovi širših argumentov je po- 
trebno dokončno opredeliti nosilca vo- 
denja baze podatkov o lokacijah, proiz- 
vodnji in skladiščni zmogljivosti za pos^j 
mezne vrste nevarnih snovi; 

- posebno pozornost je potrebno na- 
meniti določbam o odgovornosti in sicer 
ne samo za povzročitelje odpadkov, ki so 
odgovorni za ravnanje z odpadki, ampak 
tudi za tiste institucije, ki skrbijo za izva- 
janje zakonskih določb ter za institucije, 
ki so zadolžene za dajanje raznih soglasij 
oziroma mnenj; 

- pri sankcioniranju oziroma pri opre- 
deljevanju višine kazni pri kaznivih deja- 
njih je potrebno uveljaviti načelo, da mo- 
ra delovna organizacija poleg kazni po- 
ravnati tudi stroške sanacije onesnaže- 
nega okolja v primeru nastalih škod. 

5. Pri pripravi osnutka zakona naj pred- 
lagatelj prouči in ustrezno upošteva 
mnenja, predloge in pripombe Zakono- 
dajno-pravne komisije in drugih delovnih 
teles skupščine in zborov, skupin delega- 
tov in razpravo delegatov na seji zbora. 

SKLEP 
Zbora združenega dela m Zbora občin skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o cestah z 
osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta ob obravna- 
vi predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o ce- 
stah, z osnutkom zakona, na seji dne 20. 
maja 1987 na podlagi 278. in 282. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejela naslednji 

sklep: 

1. Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sprejemata 
predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o cestah, z osnut- 
kom zakona. 

2. Predlog zakona naj pripravi Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 

Pri pripravi predloga zakona naj Izvršni 
svet prouči in ustrezno upošteva mnenja, 
pripombe in predloge delovnih teles zbo- 
rov in skupščine, skupin delegatov ter 
razpravo na sejah zborov. 

Zbora sta bila seznanjena tudi s stališči 
Predsedstva SR Slovenije v zvezi s to 
problematiko. Pri tem zbora ugotavljata, 
da je večji del stališč že upoštevan v 
osnutku zakona, glede ostalih stališč pa 
predlagata, da naj jih predlagatelj prouči 
in po potrebi vgradi v predlog zakona. 

Predlagatelj naj hkrati s predlogom za- 
kona predloži tudi osnutke vseh podza- 
konskih aktov, ki jih bo treba sprejeti na 
podlagi spremenjenih določb tega zako- 
na. Predlog zakona in podzakonske akte 
naj predlagatelj predloži Skupščini SR 
Slovenije do konca julija 1987. Hkrati naj 
tudi prouči, ali ne bi kazalo zaradi velike- 
ga števila sprememb in dopolnitev pri- 
praviti prečiščeno besedilo zakona o ce- 
stah. 

3. Zbora posebej poudarjata, da v pred- 
loženem spreminjanju zakona ne bi smeli 
odpirati vseh vprašanj razvoja družbeno- 

ekonomskih odnosov v cestnem gospo- 
darstvu, temveč le tista, za katere je bilo 
posebej dogovorjeno ob analizi uresni- 
čevanja zakona o cestah ter še zlasti v 
sklepih zborov iz decembra 1986 k ome- 
njeni analizi. Vsa druga temeljna vpraša- 
nja nadaljnjega razvoja družbenoeko- 
nomskih odnosov v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih materialne proizvod- 
nje, in s tem tudi v cestnem gospodar- 
stvu, pa naj bi v zakonu uredili po sprejet- 
ju sprememb ter dopolnitev ustave in za- 
kona o združenem delu. 

4. Do konca julija 1987 naj Skupnost za 
ceste Slovenije in SOZD Združena cestna 
podjetja pripravita in dostavita Skupščini 
SR Slovenije poročilo o uresničevanju 
njunih nalog iz ugotovitev, stališč, pripo- 
ročil in sklepov, kijih je v decembru 1986 
sprejela Skupščina SR Slovenije ob 
obravnavi analize izvajanja zakona o ce- 
stah. 



    Ljubljana, 26.5.1987 

Odbor udeležencev za pripravo dogovora 

PREDLOG DRUŽBENEGA DOGOVORA 

o varstvu in zboljšanju človekovega okolja ter 

urejanju prostora v SFRJ (ESA-76) 

Pošiljamo vam besedilo predloga družbenega dogovora 
o varstvu in zboljševanju človekovega okolja in urejanju 
prostora v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji v 
obravnavo, sprejem in podpis ter določitev svojega člana 
in namestnika v Odbor za spremljanje izvajanja dogovora. 

Odbor za pripravo družbenega dogovora, ki ga sestav- 
ljajo pooblaščeni predstavniki vseh udeležencev dogo- 
vora, je na svojih petih sejah uskladil besedilo in vnesel 
pripombe in predloge amandmajev vseh udeležencev k 
osnutku družbenega dogovora. Te so udeleženci predlo- 
žili ob obravnavi in sprejemu le-tega, kot tudi predloge 
amandmajev, ki so jih na zahtevo Koordinacijskega 
odbora za človekovo okolje, urejanje prostora ter stano- 
vanjsko komunalne zadeve ZIS in izvršnih svetov SR in 
SAP predložili k predlogu dogovora zvezni organi in orga- 
nizacije, republiški in pokrajinski organi prek Koordinacij- 
skega odbora ter strokovne zveze in združenja, kot tudi 
posamezni pomembni znanstveni delavci. 

Odbor udeležencev dogovora je sprejel in določil pre- 
čiščeno besedilo predloga s soglasjem vseh članov na 
svoji zadnji seji 16. aprila 1987. leta. Koordinacijski odbor 
za človekovo okolje, urejanje prostora ter stanovanjsko 
komunalne zadeve ZlS-a in izvršnih svetov republik in 

avtonomnih pokrajin je na mnogih izmed zadnjih sej pro- 
učil delovna besedila tega dogovora. Na seji 29. aprila 
1987 pa je soglašal s prečiščenim besedilom predloga 
družbenega dogovora, ki ga je pripravil Odbor udeležen- 
cev v sodelovanju z delovno skupino pri Koordinacijskem 
odboru. Slednja je ves čas sodelovala s pristojnimi repu- 
bliškimi in pokrajinskimi organi s tega področja, katerih 
predsedniki so člani Koordinacijskega odbora. 

Poleg besedila predloga družbenega dogovora vam v 
prilogi pošiljamo še: 

- pripombe udeležencev dogovora, ki so jih dali k 
osnutku ob obravnavi in sprejemu le-tega; 

- stanje ter politika varstva in zboljševanja človeko- 
vega okolja v SFRJ kot besedilo, katerega namen je opo- 
zoriti na potrebo po sprejemu tega družbenega dogovora, 
ki gaje pripravil Koordinacijski odbor za skupno proučitev 
s predlogom družbenega dogovora v Skupščini SFRJ. 

Ker priprava in postopek v zvezi s sprejemom tega 
dogovora poteka že tri leta, vas prosimo, da čimprej pro- 
učite predlog in pospešite postopek za sprejem in podpi- 
sovanje družbenega dogovora ter da določite pooblašče- 
nega podpisnika. 

Na podlagi 124. člena v zvezi s 87. členom ustave Sociali- 
stične federativne republike Jugoslavije in 579. člena 
zakona o združenem delu in točke 9. poglavja XVI prvega 
dela družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986. do 
1990. leta sklepajo Skupščina SFR Jugoslavije, Skupščina 
SR Bosne in Hercegovine, Skupščina SR Črne gore, Sabor 
SR Hrvatske, Sobranje SR Makedonije, Skupščina SR Slove- 
nije, Skupščina SR Srbije, Skupščina SAP Kosovo, Skupš- 
čina SAP Vojvodine, Zvezna konferenca Socialistične zveze 
delovnega ljudstva Jugoslavije, Svet Zveze sindikatov 
Jugoslavije, Zveza socialistične mladine Jugoslavije, 
Gospodarska zbornica Jugoslavije, Stalna konferenca mest 
in občin Jugoslavije: 

DRUŽBENI DOGOVOR 
o varstvu in zboljševanju človekovega okolja ter 
urejanju prostora v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji 

l.člen 
Udeleženci družbenega dogovora o varstvu in zboljševanju 

človekovega okolja in urejanju prostora v Socialistični federa- 
tivni republiki Jugoslaviji (v nadaljnjem besedilu: dogovor) 
določamo s terr. dogovorom v mejah svojih pravic in dolžnosti 
cilje in elemente skupne politike in temelje za določanje meril 
za varstvo in zboljševanje človekovega okolja ter izkoriščanje 
in urejanje prostora s stališča varstva okolja kot tudi ukrepe in 
aktivnosti, ki bi jil) morali sprejeti za izvajanje tega družbe- 
nega dogovora. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se zagotovi in uskladi 
sodelovanje v zvezi s skupnimi nalogami in se zagotovijo 
organizacijski, kadrovski, materialni in drugi pogoji za izvaja- 
nje obveznosti iz tega dogovora. 

2. člen 
Varstvo in zboljševanje človekovega okolja po tem dogo- 

voru so vse aktivnosti in ukrepi, ki jih sprejemajo vsi delovni 
ljudje in občani, organizacije združenega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, krajevne skupnosti in 
organi družbenopolitičnih skupnosti zaradi ohranjanja in 
smotrne izrabe zemljišč, gozdov, zraka, voda, vodotokov, 
jezer, Jadranskega morja in morske obale, rudnin in drugih 
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naravnih bogastev, dobrin v splošni rabi kot tudi nepremičnin 
in drugih dobrin, ki so posebnega kulturnega in zgodovin- 
skega pomena, zaradi preprečevanja in odstranjevanja škod- 
ljivih posledic onesnaževanja zraka, tal, voda, vodotokov, 
jezer in morja, hrupa in drugih pojavov, ki ogrožajo te vred- 
note ali ogrožajo življenje in zdravje ljudi in kvaliteto življenja. 

3. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se s tem dogovorom 

zagotovi uresničevanje naslednjih ciljev: 
- varstvo in zbolješvanje človekovega okolja kot sestavni 

del družbenoekonomskega razvoja z modernizacijo in raci- 
onalizacijo proizvodnje, obvladovanjem in usmerjanjem vseh 
procesov v prostoru in njihovim usklajevanjem z realnimi 
možnostmi prostora in človekovega okolja; 

- ohranjanje, smotrna izraba in preprečevanje degradacije 
naravnih virov in nadomeščanje deficitarnih naravnih virov z 
obnovljivimi in alternativnimi viri; 

- preprečevanje vseh nadaljnjih onesnaženj in degrada- 
cije okolja in saniranje že nastalih onesnaževanj in degrada- 
cije; 

- zagotavljanje pogojev za zdravo življenje ljudi, predvsem 
zagotavljanje zadostnih virov čiste vode, čistega zraka in 
kvalitetne hrane; 

- ohranjanje in smotrna izraba naravnih bogastev in 
dobrin, ki so v splošni rabi, kot tudi nepremičnin in drugih 
dobrin, ki so posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena in drugih, z delom ustvarjenih vrednot. 

4. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se cilji iz 3. člena dogo- 

vora uresničijo: 
- z določanjem elementov skupne politike varstva in zbolj- 

ševanja človekovega okolja in urejanja prostora s samouprav- 
nim planiranjem, dogovarjanjem in koordinacijo aktivnosti in 
ukrepov, ki so skupnega pomena, kot tudi določanjem pogo- 
jev za njihovo uresničevanje; 

- z uvajanjem preventivnih ukrepov in pravočasnim pre- 
prečevanjem vseh možnih škodljivih vplivov, novih ali razširje- 
nih dejavnosti in objektov na človekovo okolje; z vgrajeva- 
njem čistilnih naprav kot sestavnega dela investicijskih pro- 
gramov proizvodnih in drugih objektov in z njihovim vključe- 
vanjem v gospodarsko poslovanje; vključevanjem stroškov za 
uporabo naravnih virov in revitalizacijo naravnega okolja v 
ceno investicijskih in proizvodnih stroškov; 

- z usklajevanjem aktivnosti v prostoru z možnostmi tega 
prostora, da zagotovi potrebno kvaliteto življenja; s planira- 
njem materialne proizvodnje, družbenih dejavnosti, infra- 
strukture in druge izgradnje v prostoru v skladu z zahtevami 
varstva in zboljševanja človekovega okolja; 

- z usklajevanjem in noveliranjem obstoječih in spreje- 
mom novih predpisov in norm za varstvo in zboljševanje 
človekovega okolja; normiranjem mejnih vrednosti radioak- 
tivnih in drugih nevarnih snovi v vodah, zraku, zemlji in hrani 
in mejnih vrednosti za dovoljena izpuščanja škodljivih snovi v 
okolje in hrupa v okolje; s standardizacijo zaščitne opreme, 
metod in instrumentov, kot tudi zagotavljanjem pogojev za 
njihovo izvajanje; 

- z raziskovanjem in načrtnim usmerjanjem lokacij za 
gradnjo in razčlenitvijo meril za izdajo urbanističnih soglasij 
in gradbenih dovoljenj in uporabo objektov, ki lahko 
pomembno vplivajo na kvaliteto človekovega okolja, za kate- 
rega pa je predhodno treba izdelati študije, z oceno učinkov 
vplivov na človekovo okolje; 

- z vzpostavitvijo enotnega sistema spremljanja stanja var- 
stva človekovega okolja in vpliva na zdravje ljudi, kot tudi s 
sprejemom ustreznih skupnih kazalcev za spremljanje stanja 
na temelju skupne metodologije merjenja; z uvajanjem enot- 
nega informacijskega sistema za spremljanje tega stanja, z 
vzpostavljanjem katastra onesnaževalcev in onesnaženosti, s 
spremljanjem znanja in tehnike za preprečevanje in odklanja- 
nje onesnaženosti in s spremljanjem učinkov sprejetih 
ukrepov; 

- z ustvarjanjem ustrezne družbene in institucionalne 
organiziranosti pri varstvu in zboljševanju človekovega okolja 
na vseh ravneh z namenom, da ta vprašanja postanejo del 
vsakodnevnih aktivnosti vseh subjektov, in zagotavljanjem 

učinkovite družbene in strokovne kontrole vseh aktivnosti, ki 
ogrožajo ali bi lahko ogrozile človekovo okolje; 

- z ustvarjanjem materialnih pogojev za varstvo in zboljše- 
vanje človekovega okolja, kot tudi s proizvodnjo potrebne 
tehnike in sredstev; 

- z dogovarjanjem o izboljšanju zakonske ureditve, izde- 
lavo podzakonskih aktov, navodil in norm in o organizaciji 
inšpekcijskih in drugih služb; 

- z intenzivnejšim razvojem in koordinacijo znanstveno 
raziskovalnega dela na vseh nivojih in z njegovim povezova- 
njem z združenim delom pri konkretnem reševanju vprašanj 
varstva in zboljševanja človekovega okolja in urejanja pro- 
stora; 

- z izobraževanjem prebivalstva in razvijanjem ekološke 
zavesti z vključevanjem varstva in zboljševanjem človekovega 
okolja v programe izobraževanja, vzgoje in kulture na vseh 
ravneh; 

- z usklajevanjem in poenotenjem aktivnosti za varstvo 
človekovega okolja z zahtevami, potrebami in aktivnostmi 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite; 

- s kontinuiranim in objektivnim obveščanjem javnosti o 
stanju varstva človekovega okolja in o odprtih vprašanjih, kot 
tudi o možnostih in ukrepih za njihovo reševanje; 

- z nadaljnjim razvojem mednarodnega sodelovanja, 
posebej s sosednjimi državami, glede vprašanj, ki so skup- 
nega pomena, kot tudi z doslednim aktivnim odnosom do 
mednarodnih pogodb, ki jih je podpisala SFRJ. 

5. člen 
Za zagotavljanje varstva in zboljševanje človekovega okolja 

kot sestavnega dela družbenoekonomskega razvoja, udele- 
ženci dogovora soglašajo, da se podrobneje razdelajo in 
dosledno uporabljajo naslednji elementi politike: 

- realizacija proizvodnje, prenosa in porabe energije s 
postopnim nadomeščanjem onesnaževalnih tehnologij in 
onesnaževanih virov energije s čistejšimi in obnovljivimi viri, z 
uvajanjem sistema za izkoriščanje odpadne energije in drugih 
odpadnih izdelkov pri večjih energetskih objektih in z upo- 
rabo onesnažujočih goriv, predvsem v velikih energetskih 
objektih z obveznostjo vgrajevanja in uporabe prečiščevalnih 
naprav, posebno pa za desulfonizacijo in razvoj tehnike izgo- 
revanja in uporabe kurišč; uporaba čistejših energetskih virov 
za preskrbo manjših potrošnikov (izgradnja hidroelektrarn in 
uporaba sončne energije in drugih nekonvencionalnih ener- 
gij); združevanje skupine kotlovnic manjših porabnikov v več- 
jih naseljih in uvajanje sistemov za izkoriščanje odpadne 
toplote v termoenergetskih objektih; 

- uvajanje sodobne tehnologije z boljšim izkoriščanjem 
surovin, boljše izkoriščanje sekundarnih surovin iz industrij- 
skega in drugega odpadka in hitrejši razvoj kapacitet za 
predelavo sekundarnih surovin; spodbujanje proizvodnje 
izdelkov z daljšo življenjsko dobo, ki se po uporabi lahko 
predelajo v sekundarne surovine ali brez nevarnosti deponi- 
rati v okolje; 

- razvoj kmetijstva, pri čemer je treba preprečiti, da se 
spremeni namen kakovostnega kmetijskega zemljišča, kon- 
trolo onesnaževanja tal, razčlenitev in usklajevanje normati- 
vov, standardov in ukrepov za uporabo gnojil, pesticidov in 
drugih kemičnih agensov in uvajanje melioracijskih antiero- 
zijskih in drugih preventivnih ukrepov; 

- razvoj gozdarstva ob ohranjanju in smotrnem izkorišča- 
nju gozdnega zemljišča, zagotovitev reprodukcije gozdnega 
fonda, ob hitrejšem pogozdovanju goličev in degradiranih 
gozdnih površin, pogozdovanje energetskih gozdov, zaščito 
in ohranjanje genetskega fonda, zagotavljanje protiverozivnih 
in hidroloških funkcij gozdov in ustvarjanje zaščitnih gozdnih 
pasov; 

- usmerjanje procesa urbanizacije z ukrepi lokacijske, 
zemljiške, davčne, kreditne in investicijske politike, z izgrad- 
njo regionalnih sistemov infrastrukture, spodbujanjem raz- 
voja majhnih in srednjih naselij z enakomernejšo disperzijo 
proizvodnih zmogljivosti in objektov družbenega standarda 
po naseljih in s povečanjem zelenih površin v naseljih; zbolj- 
ševanje življenjskih pogojev, predvsem z zagotavljanjem kva- 
litete voda, zraka in tal, zmanjševanjem hrupa, zboljševanjem 
komunalne opremljenosti, ustvarjanjem urbanih vrednot in 
vključevanjem graditeljske dediščine v sodobno življenje 
naselij, kot tudi z razvijanjem stanovanjske kulture; 
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- zmanjševanje škodljivih vplivov prometa na človekovo 
okolje z načrtovanjem in projektiranjem prometne infrastruk- 
ture v prostoru, ob najmanjših škodljivih vplivih na človekovo 
okolje, pejsaž, naselja, posebno pa na narodne parke in druge 
zaščitene predele; medsebojno usklajevanje vseh oblik pro-' 
meta s funkcionalnim povezovanjem terminalov; posodablja- 
nje tehnologij pogonskih motorjev z boljšim zgorevanjem in 
zmanjšano emisijo škodljivih planov, težkih kovin in hrupa v 
okviru dovoljenih mej in znižanje meje dovoliene vsebnosti 
svinca v bencinu; 

- planiranje, graditev in izkoriščanje turističnih zmogljivo- 
sti v skladu s politiko varstva naravnih vrednot, pejsažev in 
kulturnih spomenikov, revitalizacija in izkoriščanje zgodovin- 
ske dediščine urbanih in ruralnih celot, zmanjšanje hrupa v 
turističnih območjih in odprava drugih oblik degradacije oko- 
lja in prostora, ki so posledica pretirane koncentracije turi- 
stičnih zmogljivosti. 

6. člen 
Zaradi ohranitve naravnih virov, njihovega družbeno smotr- 

nega in dolgoročnega izkoriščanja kot dobrin, ki so sploš- 
nega pomena, in preprečevanja njihove degradacije, udele-' 
ženci dogovora soglašajo, da se natančneje razčlenijo in 
dosledno uporabljajo naslednji elementi politike: 

- zagotavljanje smotrnega izkoriščanja mineralnih in ener- 
getskih surovin, ki najmanj degradirajo naravno okolje in 
obvezna uporaba sodobnih postopkov revitalizacije z izkoriš- 
čanjem degradiranih območij; 

- smotrno izkoriščanje, izboljšanje ih povečanje vodnega 
. bogastva in izboljšanje sistema upravljanja z vodami; varstvo 
pred onesnaženostjo in izkoriščanje obstoječega in potenci- 
alnega vodnega bogastva za zagotavljanje pitne vode in 
druge namene; 

- varstvo voda Jadranskega morja pred onesnaževanjem s 
kopnega in morja; varstvo obalnega območja in otokov pred 
nenačrtno in neustrezno graditvijo in izkoriščanjem; vzposta- 
vitev enotne koordinacije vseh subjektov za varstvo Jadrana; 
varstvo rek in jezer pred onesnaževanjem z nenačrtno iri 
neustrezno izgradnjo in uporabo; 

— varstvo kakovosti zraka pred emisijo onesnažujočih in 
nevarnih snovi v skladu z določenimi mejnimi vrednostmi 
emisije; načrtovanje ukrepov za saniranje sedanjega stanja, 
preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja in izboljšanja 
kakovosti zraka; 

— smotrno izkoriščanje zemljišč, revitalizacija poškodova- 
nih zemljišč in preprečevanje nadaljnje degradacije z raci- 
onalno in strokovno uporabo kemičnih sredstev v kmetijstvu 
in saniranjem onesnaženega zemljišča s težkimi kovinami, s 
smotrnim gospodarjenjem z gozdovi in pogozdovanjem golic, 
z uporabo sodobnih biotehničnih metod, ustreznim usmerja- 
njem procesov urbanizacije tudi z izboljšanjem upravljanja in 
kontrole. 

7. člen 
Da bi zmanjšali nadaljnje onesnaževanje okolja in sanirali 

že nastala onesnaženja in degradacije, udeleženci dogovora 
soglašajo, da se natančneje razdelajo in dosledno uporabljajo 
naslednji elementi politike; 
- strog nadzor in varna uporaba kemičnih izdelkov v pro- 

izvodnji, (jrometu in porabi; razvoj sistema kontrole proizvod- 
nje, prometa in deponiranja nevarnih snovi, nevarnih odpad- 
kov in strupov; uporabo enotnih načel tretiranja nevarnih 
odpadkov po postopkih, s katerimi se odpadki, ki jih ni 
mogoče reciklirati ali uničiti, preden se deponirajo, spreme- 
nijo v obliko, ki ni nevarna za okolje; 

— varstvo prebivalstva pred radioaktivnim sevanjem; ureje- 
vanje območij, ogroženih z deponiranjem nevarnih odpadkov 
in odpadkov iz termoenergetskih naprav - pepel in žlindra; 

_ razvoj sistema za prečiščevanje in odvajanje odplak in 
naselij in industrijskih objektov ter odlaganje usedlin in napla- 
vin in odtočnih jaškov; predpisovanje obveznosti, da se pri 
projektiranju, proizvodnji in vgraditvi opreme in strojev zago- 
tovijo zaščitne naprave; 

- prepoved izgorevanja sekundarnih surovin za njihovo 
vračanje v proces proizvodnje (uporabljena olja, plastične 
mase, guma, papir idr.); 

- Zmanjševanje ravni emisije vseh škodljivih snovi iz staci- 

onarnih in premičnih virov onesnaževanja tal, vode in zraka; 
— zmanjševanje ravni hrupa in vibracij, posebej v naseljih 

in industrijskih okoljih, z izpopolnjevanjem planskih ukrepov 
v boju zoper hrup (vključno z dislokacijo), s komplementar- 
nim razvijanjem različnih spodbud za zmanjšanje hrupa, 
dodelavo in usklajevanje ustreznih predpisov, ki urejajo emi- 
sijo hrupa, in predpisov o investicijski izgradnji, s poostritvijo 
emisijskih norm za vse vire hrupa v skladu z mednarodnimi 
pogodbami, poroizvodnjo sredstev in opreme za varstvo pred 
hrupom in vibracijami in z učinkovitejšo kontrolo. 

8. člen 
Skupščina SFRJ bo kot udeleženec dogovora: 
- določila strategijo varstva in zboljševanja človekovega 

okolja, ki je skupnega pomena za vso državno in mednarodno 
skupnost — najpozneje do konca tekočega srednjeročneaa 
planskega obdobja; 
- prizadevala si bo, da se bodo cilji in opredelitve iz tega 

dogovora vgradili v zakone in druge predpise ter dokumente 
o razvoju in ekonomski politiki (družbeni in pomožni plani) in 
da bodo ustvarjeni pogoji za usklajevanje politike varstva in 
izboljševanja človekovega okolja in urejevanja prostora s poli- 
tiko razvoja kmetijstva, vodnega gospodarstva, gozdarstva, 
energetike, industrije, gradbeništva, prometa in pomorstva, 
turizma in splošne ljudske obrambe ter družbene samo- 
zaščite; 

- prizadevala si bo, da se bo z ukrepi ekonomske politike 
(kreditno-monetarne, davčne, carinske in dr.) spodbujala pro- 
izvodnja in uporaba tehnologij z malo odpadkov in brez 
odpadkov, uvajanje obnovljenih virov energije, ki ne onesna- 
žujejo okolja in proizvodnja ter vgrajevanje naprav za prečiš- 
čevanje odpadnih snovi; 

- uredila bo, da bodo stroški za zboljševanje in varstvo 
človekovega okolja pred škodljivim delovanjem dejavnosti 
osnovnih organizacij združenega dela kot tudi za odpravo 
nastalih škod v okolju sestavni del stroškov poslovanja in da 
bodo stroški varstva človekovega okolja ob uporabi naravnih 
virov in vgrajevanja naprav ter opreme za investicijske 
objerkte sestavni del investicijskih stroškov; 
- zagotovila bo sprejem predpisov o standardizaciji, ki 

vsebujejo elemente, ki so pomembni za varstvo in zboljševa- 
nje človekovega okolja, posebej ob projektiranju objektov in 
ugotavljanju tehničnih karakteristik naprav in opreme za pre- 
prečevanje emisije škodljivih snovi v okolje v skladu s spreje- 
timi mednarodnimi standardi in mejnimi vrednostmi emisije 
škodljivih snovi v okolje — leto dni od podpisovanja doao- 
vora; 3 

- dopolnila bo in spremenila oziroma sprejela nove pred- 
pise za uresničevanje ciljev in obveznosti iz tega dogovora - 
dve leti od podpisovanja dogovora; 

- dolčila bo politiko izvajanja zveznih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov s področja varstva človekovega 
okolja in obveznosti zveznih organov glede izvajanja teh pred- 
pisov in aktov; 

- spodbudila bo sklenitev dogovora republik in avtonom- 
nih pokrajin, s katerim se bodo določile skupne osnove, na 
podlagi katerih bodo republike in avtonomne pokrajine s 
svojimi zakoni uredile vprašanja s področja človekovega oko- 
lja in urejevanja prostora, za katera s tem dogovorom niso 
določene skupne osnove; 

- prek pristojnih zveznih organov bo zagotovila vpogled v 
izvajanje zakona, ki jih je sprejela sama, izvajajo pa jih repu- 
blike in avtonomne pokrajine; 

- proučila in po potrebi spremenila ter dopolnila zakon o 
temeljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu 
ter o zveznih upravnih organih in zakon o organizaciji in 
delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij za učinkovitejše organiziranje zveznih organov in 
organizacij za opravljanje nalog in zadev, ki se nanašajo na 
varstvo in zboljševanje človekovega okolja - leto dni od 
podpisovanja dogovora; 
- proučevala bo pogoje in način varstva pred ionizirajočim 

sevanjem, zbiranja, evidentiranja, obdelovanja, ohranjanja in 
končnega deponiranja radioaktivnih odpadnih snovi in drugih 
nevarnih odpadkov ter po potrebi dopolnjevala predpise; 

- določila bo organizacijske in materialne pogoje za učin- 
kovito varstvo in reševanje dobrin v akcidentnih situacijah, 
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naravnih katastrofah, v primeru vojne in ob drugih izrednih 
priložnostih; 
- zagotovila bo vzpostavitev enotnega sistema za nepretr- 

gano spremljanje stanja človekovega okolja, izdelavo enotne 
metodologije in minimuma enotnih kazalcev za spremljanje in 
oceno stanja človekovega okolja in posledic le-tega ter redno 
proučevanje poročil o stanju človekovega okolja - dve leti po 
sprejemu dogovora. 

9. člen 
Skupščine republik in skupščine avtonomnih pokrajin kot 

udeleženke dogovora soglašajo, da bodo: 
- reševale probleme varstva in zboljševanja človekovega 

okolja in izkoriščanja ter urejanja prostora kot sestavni del 
razvoja in zagotovile, da bodo vse osnovne organizacije zdru- 
ženega dela in njihove asociacije ter družbenopolitične skup- 
nosti v srednjeročnih in dolgoročnih planih družbenoeko- 
nomskega in prostorskega razvoja namenile ustrezno pozor- 
nost varstvu in zboljševanju človekovega okolja in urejevanju 
prostora ter zagotovile njihovo dosledno izvajanje; 

- sprejele programe za varstvo in zboljševanje človeko- 
vega okolja v okviru razvojnih načrtov in zagotavljale pogoje 
za njihovo izvajanje. Glede vprašanj, pomembnih za več repu- 
blik in avtonomnih pokrajin, se bodo zainteresirane republike 
in avtonomne pokrajine dogovorile o združevanju sredstev in 
uporabi le-teh v te namene; 

- sprejele nove in novelirale veljavne predpise, ki so 
pomembni za varstvo in zboljševanje človekovega okolja in 
urejanje prostora iz svoje pristojnosti in določile vprašanja iz 
svoje pristojnosti, ki bi jih bilo treba uskladiti v ustreznih 
predpisih in urejati na istih osnovah v republikah in avtonom- 
nih pokrajinah - najkasneje dve leti po podpisu dogovora; 

- s prostorskimi in urbanističnimi plani zagotovile smo- 
trno izkoriščanje prostora in naravnih virov in zagotavljale 
pogoje za njihovo uresničevanje; 

- v ustrezne zakone vgradile obveznost ocenjevanja vpliva 
razvoja na človekovo okolje v fazi planiranja, investiranja in 
upravljanja ter vgradila ukrepe za odpravo nezaželenih po- 
sledic; • 

- s svojimi predpisi in dogovori zagotovile, da bodo stroški 
zboljševanja človekovega okolja in njegove zaščite pred škod- 
ljivim delovanjem dejavnosti osnovnih organizacij združe- 
nega dela, kot tudi za odpravo nastalih škod sestavni del 
stroškov poslovanja; 

- da bo del dohodka delovne organizacije, ki je namenjen 
za varstvo in zboljševanje človekovega okolja, oproščen 
davka in da bo osnova za kreditne in druge olajšave; 

- da bo v dogovoru z republikami in avtonomnima pokraji- 
nama sprejela metodološke osnove za izdelavo prostorskih 
načrtov v republikah in avtonomnih pokrajinah ter osnove 
elementov planov urejanja prostora, pomembnega za vso 
državo in mednarodno skupnost, zaradi medsebojnega uskla- 
jevanja prostorskih planov republik in avtonomnih pokrajin 
pri skupnih strateških elementih (promet, vodno gospodar- 
stvo, energetika, druge komunikacije, koridorji velike infra- 
strukture. prostori za razvoj, pomembni za vso državo, SLO in 
DS in dr.); 

- proučile organiziranost na nivoju republik in avtonom- 
nih pokrajin na področju varstva in zboljševanja človekovega 
okolja ter urejevanja prostora in sprejele ukrepe za njihovo 
izboljšanje kot tudi za kadrovsko krepitev strokovnih organov, 
organov uprave in družbenih teles - leto dni od podpisa 
dogovora; 

- določile in zagotovile vodenje katastra emisije onesna- 
ževalnih snovi in katastra kvalitete človekovega okolja; uskla- 
dile vodenje katastra na nivoju po sprejemu enotnih meril za 
spremljanje stanja po enotni metodologiji in enotnih kazalcih 
države - dve leti po sprejetju meril; redno proučevale poro- 
čila o stanju varstva človekovega okolja in urejanju prostora 
ter sprejemale ukrepe za zboljševanje. tega stanja; 

- proučile obstoječe urbanistične in prostorske načrte s 
stališča varstva in zboljševanja človekovega okolja in SLO, pri 
sprejemanju novih načrtov pa zagotovile, da bosta varstvo in 
zboljševanje človekovega okolja sestavni del teh načrtov; 

- proučile tudi druge konkretne upravne, ekonomske in 
tehnološke ukrepe za preprečevanje degradacije in odpravo 
že nastalih škod. 

10. člen 
Zvezna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Jugoslavije bo kot udeleženec dogovora: 
- s frontnim delovanjem razvijala najširšo družbenopoli- 

tično aktivnost pri uresničevanju skupne politike, določene s 
tem dogovorom; 

- skupaj z drugimi subjektivnimi silami spremljala stanje 
človekovega okolja in sprožila ter koordinirala aktivnosti sub- 
jektivnih sil na vseh ravneh za dosledno izvajanje ciljev, dolo- 
čenih s tem dogovorom; 

- spodbudila delovne ljudi in občane na najširši osnovi in 
jih organizirano vključevala v reševanje vprašanj glede ohra- 
njanja in zboljševanja človekovega okolja ter si prizadevala, 
da bo to stalna skrb delovnih ljudi in občanov ter njihovega 
samoupravnega odločanja, začenši od posameznika, družine, 
hišnih svetov, krajevnih skupnosti, SZDL, TOZD in vseh njego- 
vih asociacij, družbenopolitičnih organizacij in združenj 
občanov, znanstvenih, izobraževalnih, zdravstvenih in drugih 
organizacij ter institucij; 

- razvijala in usmerjala aktivnost delovnih ljudi in občanov 
pri zagotavljanju stalne in popolne kontrole varstva in zboljše- 
vanja človekovega okolja in odgovornosti vseh družbenih 
subjektov pri zaznavanju problemov in njihovih vzrokov, ana- 
liziranju rezultatov in doslednem izvajanju obveznosti, spreje- 
tih s tem dogovorom; 

- zavzemala za samoupravno odločanje in odločanje na 
podlagi programa o sredstvih za varstvo in zboljševanje člove- 
kovega okolja ter o drugih načinih in možnostih financiranja 
teh aktivnosti; 

- prispevala k boljši obveščenosti javnosti prek sredstev 
javnega obveščanja o varstvu in zboljševanju človekovega 
okolja ter uresničevanju politike in stališč, določenih z dogo- 
vorom; 

- si prizadevala da bo zboljševanje človekovega okolja 
skrb vse družbe in predmet kontinuiranega sodelovanja ter 
koordinacije vseh družbenih subjektov na različnih ravneh 
družbene organiziranosti; 

- spodbujala delovanje družbenih organizacij in združenj 
občanov, ki se ukvarjajo s to problematiko; 

- zagotovila združevanje sredstev, dela in znanja v vsem 
jugoslovanskem prostoru za dosledno uresničevanje skupne 
politike na tem področju; 

- z vzgojo in izobraževanjem ter prek kulturnih, zdravstve- 
nih in informativnih dejavnosti, kot tudi z idejnopolitičnimi 
akcijami organizacij socialistične zveze spodbujala razvijanje, 
usmerjanje in koordiniranje aktivnosti v okviru družbenopoli- 
tičnih skupnosti, v organizacijah združenega dela in posebej v 
krajevnih skupnostih za varstvo in zboljševanje človekovega 
okolja in prispevala hitrejšem razvoju ustrezne zavesti in 
navad delovnih ljudi in občanov, kot tudi k odgovornejšemu 
odnosu mladine do uresničevanja politike varstva in zboljše- 
vanja človekovega okolja, določene s tem dogovorom; 

- spodbujala idejno, družbenopolitično, strokovno in 
znanstveno aktivnost vseh odgovornih subjektov, družbenih 
organizacij in strokovnih združenj za uresničevanje tega do- 
govora; 

- spodbujala hitrejši razvoj znanstvenih in strokovnih razi- 
skovanj in uporabo znanstvenih dognanj, tehničnih in tehno- 
loških dosežkov na področju varstva in zboljševanja človeko- 
vega okolja; 

- spodbujala ugotavljanje politične in druge odgovornosti 
za neizvrševanje obveznosti iz tega dogovora, kot tudi drugih 
dogovorov, samoupravnih sporazumov, planov in predpisov s 
področja človekovega okolja. 

11. člen 
Svet Zveze sindikatov Jugoslavije si bo kot udeleženec 

dogovora prizadeval: 
- za takšne samoupravne odnose, ki bodo razvijali zavest o 

potrebi zdravega, delovnega in življenjskega okolja; 
- za permanentno izobraževanje in usposobitev delavcev 

za varstvo in zboljševanje človekovega okolja kot sestavnega 
dela proizvodnega procesa; 

- za izločanje osebnih sredstev delavcev in osebno ude- 
ležbo pri prostovoljnem delu ali za druge načine odpravljanja 
vzrokov in posledic degradacije človekovega okolja; 

- za izbiro in uvajanje tehnologij v proizvodne procese, ki 
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bodo povzročale najmanj škodljivih vplivov na človekovo 
okolje; 

- da se v vseh delovnih organizacijah organizirata zbiranje 
in sortiranje odpadkov za varstvo človekovega okolja in zago- 
tavljanja sekundarnih surovin za ponovno uporabo in prede- 
lavo v proizvodnji; 

- da se v vseh delovnih organizacijah dograjujejo in upo- 
rabljajo ukrepi za varstvo pri delu in ukrepi za varstvo in 
zboljševanje človekovega okolja ter oplemenitenje prostora 
za delo, rekreacijo in počitek; 

- za vključevanje stroškov varstva človekovega okolja v 
stroške proizvodov in storitev in njihovo namensko uporabo. 

12. člen 
Zveza socialistične mladine Jugoslavije bo kot udeleženec 

dogovora aktivno in koordinirano sodelovala pri izvajanju 
dogovora na vseh ravneh, in sicer: 

- s programi idejnopolitičnega usposabljanja in množič- 
nega vključevanja članov bo prispevala k okrepitvi zavesti in 
boljši obveščenosti o pomenu varstva in. zboljševanje člove- 
kovega okolja in urejanja prostora; 

- skupaj z drugimi subjektivnimi silami bo spodbujala, 
spremljala in usklajevala vse aktivnosti, ki so pomembne Za 
varstvo in zboljševanje človekovega okolja; 

- sprejela bo konkretne načrte in programe za delovno 
angažiranje mladih v šolah, fakultetah, tovarnah, vaseh in 
mestih za zbiranje odpadkov iz človekovega okolja, strupenih 
snovi in drugih nečistoč, posebej pa za zbiranje sekundarnih 
surovin, primernih za predelavo (prek tradicionalne akcije 
»Mladi gospodarstvu Jugoslavije«); prek pionirskih inštruk- 
torjev bodo posebno pozornost namenili delu s pionirji za 
usmerjanje aktivnosti na področju varstva in zboljševanja 
človekovega okolja; 

- prizadevala si bo za vgrajevanje prostovoljnega mladin- 
skega dela v letne, srednjeročne in dolgoročne načrte družbe- 
nega razvoja na vseh ravneh, s posebnim poudarkom na 
pomenu prostovoljnega mladinskega dela pri varstvu člove- 
kovega okolja z ozelenitvijo zemljišč, pogozdovanjem, var- 
stvom pred erozijo, melioracijami, varstvom pred požari in 
drugimi elementarnimi nesrečami ter za sprejem družbenega 
dogovora o pogozdovanju v vsej Jugoslaviji; 

- prizadevala si bo za aktivno vključevanje varstva in zbolj- 
ševanja človekovega okolja v izobraževalne programe; 

- z znanstveno raziskovalnimi aktivnostmi in akcijami bo 
opozarjala na povzročitelje ter si prizadevala za preprečeva- 
nje motenj v človekovem okolju. 

13. člen 
Gospodarska zbornica Jugoslavije bo kot. udeleženec 

dogovora prispevala: 
- k razvoju in uporabi tehnologij z malo odpadkov ali brez 

njih na osnovi domačih virov, k smotrni izrabi surovin in 
energije in boljšem izkoriščanju sekundarnih surovin; 

- k povezovanju proizvajalcev opreme za varstvo človeko- 
vega okolja pred onesnaževanjem in drugih organizacij zdru- 
ženega dela ter predlagala ukrepe ekonomske in davčne 
politike za spodbujanje razvoja domače opreme; 

- k razvoju znanstveno-raziskovalnega in inovacijskih 
dejavnosti na področju varstva človekovega okolja in skupni 
uporabi rezultatov dela v sodelovanju z drugimi udeleženci; 

- da se s samoupravnimi sporazumi in samoupravnimi 
splošnimi akti organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti konkretizirajo skupni temelji 
politike, določene s tem dogovorom; 

- da projektantske in proizvodne organizacije združenega 
dela ukrepajo, da se izberejo in proizvajajo sistemi za prečiš- 
čevanje trdih, tekočih in plinastih odpadkov, da bi se izbolj- 
šala sedanja in osvojila nova proizvodnja teh naprav na 
osnovi domače tehnologije; 

- k ekonomskim in drugim spodbudam za varstvo človeko- 
vega okolja (spodbujanje proizvodnje in uporabe naprav, ki 
ne povzročajo hrupa, ne onesnažujejo okolja in pd.); 

- sprejemu in izvajanju predpisov na vseh ravneh družbe- 
nega organiziranja za učinkovito in dosledno uresničevanje 
tega dogovora. 

14. člen 
Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije si bo kot ude- 

leženka dogovora prizadevala, da se: 

- v planih in programih razvoja mest in občin zagotovi 
smotrno izkoriščanje in urejevanje prostora in izgradnja 
objektov, s katerimi se zagotavljajo sodobni pogoji življenja in 
dela v naseljih; 

~ v mestih in občinah, ki so pomembni nosilci varstva 
človekovega okolja, določijo programi za varstvo in zboljševa- 
nje okolja, ki bodo temeljili na programih temeljnih organiza- 
cij združenega dela in krajevnih skupnosti, ter reševali 
bistvena življenjska vprašanja v temeljnih življenjskih skupno- 
stih, zlasti glede higiene naselij, razvoja in vzdrževanja zelenic 
(gozdov in parkov) in zaščite ter urejevanja območij, namenje- 
nih rekreaciji; 

- v občinah in mestih zagotovi dosledno izvajanje in nad- 
zor nad izvajanjem predpisov s področja varstva in zboljševa- 
nja človekovega okolja; 

- mesta in občine aktivneje vključijo v sprejem družbenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov ter za njihovo 
dosledno izvajanje; 

- aktivno vključi v sprejem zveznih in republiških ter 
pokrajinskih predpisov s področja varstva človekovega 
okolja; 

- s plani in programi razvoja določijo stalni viri in višina 
sredstev za varstvo človekovega okolja in urejanja prostora; 

- aktivno vključi in sodeluje pri pripravi, izdelavi in spre- 
jemu kriterijev za varstvo človekovega okolja. 

15. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo za operacionaliza- 

cijo elementov skupne politike varstva in zboljševanja člove- 
kovega okolja in urejanja prostora sprejeli enotne kriterije 
najkasneje do konca tekočega srednjeročnega planskega 
obdobja in da jih bodo vgradili ali spremenili v zakonodajne, 
planske in upravne norme, standarde in ukrepe. 

Kriteriji bodo izdelani na osnovi dognanj sodobne znanosti 
in mednarodnih izkušenj, upoštevajoč pri tem mednarodne 
obveznosti, ki jih je sprejela SFRJ. 

Skupščina SFRJ in skupščine republik in avtonomnih 
pokrajin bodo kot udeleženci dogovora sprejeli skupni pro- 
gram za izdelavo meril najkasneje leto dni po podpisu dogo- 
vora, ki bo vseboval metodologijo, dinamiko, prioritete, 
nosilce in način izdelave ter financiranje teh meril. 

16. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se s stališča smotrnega 

izkoriščanja varstva in izboljševanja človekovega okolja in 
urejanja prostora proučijo zlasti: 

- merila za urejanje, izkoriščanje in namen prostora in 
zemljišč, razmestitev prebivalstva in proizvodnih sil, izbira 
lokacij in infrastrukturnih sistemov, gostota prebivanja in 
stopnja izgradnje, nadaljnjo koncentracijo prebivalstva v veli- 
kih mestih, izgradnjo in pravilen razpored posameznih objek- 
tov v prostoru, širjenje naselij na račun kmetijskega zemljišča, 
revitalizacijo urbanih centrov in rekonstrukcijo ter higieno 
naselja. Na osnovi teh meril bodo izdelani urbanistični norma- 
tivi za načrtovanje, izgradnjo in opremljanje naselij, ekonolo- 
ški pogoji v naseljih in drugo; 

- merilo za uporabo mineralnih in energetskih surovin, 
eksploatacijo premoga, nafte, plina in vodnih akumulacij, 
deponiranje in obdelavo odpadkov, regeneracijo površinskih 
kopov in za druge namene, izbiro lokacij proizvodnih zmoglji- 
vosti, izbira vrste virov energije in energetskih sistemov v 
mestih in dr.; 

- merila za zagotavljanje vode za preskrbo prebivalstva, 
industrije, kmetijstva in rekreacijo (vodotoki, izviri, jezera, 
podtalne vode in Jadransko morje); pogoji za prečiščevanje 
odplak, predpisi o največji dovoljeni količini radioaktivnih in 
drugih nevarnih onesnažujočih snovi v vodah; parametri vod- 
nogospodarske osnove Jugoslavije za medsebojno usklajeva- 
nje vodnogospodarskih osnov republik in avtonomnih po- 
krajin; 

- merila za izkoriščanje in varstvo zraka (prečiščevanje 
odpadnih plinov iz energetskih objektov in motorjev), vgraje- 
vanje ustreznih naprav, izbira sistema gretja in prometa v 
mestih, poenotenje metod spremljanja stanja; norme kvalitete 
zraka in drugo; 

- merila za izkoriščanje in varstvo zemljišč (izkoriščanje 
kmetijskega zemljišča za gospodaske objekte, naselja, pro- 
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met in energetiko, kemizacijo kmetijskega zemljišča in var- 
stvo hrane, flore ter faune, varstvo pred erozijo in spreminja- 
nje kvalitetnega kmetijskega zemljišča v gradbene in druge 
namene itd.); 

- merila za izkoriščanje in varstvo gozdov (razmerje izko- 
riščanja in obnavljanja gozdov, obnavljanje degradiranega 
gozdnega sklada in pogozdovanje erodiranega zemljišča, 
izgradnja zaščitnih gozdnih pasov v kmetijskih območjih, 
naseljih, industrijskih in turističnih območjih, izgradnja infra- 
strukture na gozdnem zemljišču in drugo); 

- merila za varstvo naravne in graditeljske dediščine 
(pogoji izgradnje v bližini kulturnih in v okviru naravnih 
dobrin, način izkoriščanja dobrin, varstvo pred onesnaževa- 
njem in degradacijo in dr.) 

- merila za ravnanje s trdimi, tekočimi in plinastimi 
odpadki iz proizvodnih procesov in nuklearnih objektov in 
komunalnimi odpadki (zbiranje, transport, deponiranje, pre- 
delava in dr.); 

- merila za varstvo pred hrupom in vibracijami ob načrto- 
vanju naselij in prometa ter gradnji objektov, norme dovoljene 
ravni hrupa in vibracij (v naseljih, stanovanjih, javnih objektih 
in turističnih območjih) in največje dovoljene ravni hrupa in 
posameznih virov (vozila, industrijski objekti, akustičnih 
naprav in drugo); 

- merila za varstvo človekovega zdravja (higiensko teh- 
nični normativi za izgradnjo naselij in za ustanavljanje obmo- 
čij varstva pred posameznimi objekti, ki lahko ogrožajo člove- 
kovo okolje, največje dovoljene koncentracije onesnaževalnih 
snovi v zraku, hrani, pitni in v ostalih vodah, dovoljene meje 
izpostavljenosti žarčenju prebivalstva in oseb, ki delajo z viri 
žarčenja in dr.'): 

- merila za izbiro objektov, za katere je potrebno izdelati 
študije vpliva na človekovo okolje in metodološke osnove za 
izdelavo takšnih študij; 
- standardizacija metod in naprav, opreme, merilnih 

instrumentov, zaščitnih sredstev in dr. za varstvo človekovega 
okolja. 

17. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da se za spremljanje izvaja- 

nja dogovora in skupno obveščanje o ukrepih in aktivnostih, 
sprejetih v skladu z dogovorom, ustanovi Odbor za spremlja- 
nje izvajanja dogovora. 

Udeleženci dogovora delegirajo po enega predstavnika in 
njegovega namestnika v odbor. 

18. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da Odbor za spremljanje 

izvajanja dogovora po potrebi, vendar najmanj enkrat letno 
prouči stanje, pojave in probleme ter daje pobude za sprejem 

ukrepov in aktivnosti pri izvajanju dogovora, daje obrazložitve 
določb dogovora in opravlja druge zadeve, ki mu jih zaupajo 
udeleženci dogovora. 

Udeleženci dogovora prevzemajo obveznost, da bodo 
odboru za spremljanje izvajanja dogovora pošiljali podatke in 
obvestila, ki jih le ta potrebuje za spremljanje izvajanja dogo- 
vora. 

19. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da Skupščina SFRJ kot 

udeleženec dogovora določi nosilca opravljanja strokovnih, 
administrativnih in tehničnih zadev za delo odbora za sprem- 
ljanje izvajanja dogovora. 

20. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da lahko predlog za spre- 

membe in dopolnitve dogovora da vsak udeleženec dogo- 
vora. Spremembe in dopolnitve dogovora potekajo po istem 
postopku, po katerem je sprejet dogovor. 

Udeleženci dogovora soglašajo, da se predlog iz prvega 
odstavka tega člena predloži Odboru za spremljanje izvajanja 
dogovora, ki je dolžan, da ga s svojim mnenjem predloži 
drugim udeležencem dogovora najkasneje v roku 30 dni od 
dneva, ko mu je bil predložen. 

21. člen 
Udeleženci dogovora se obvezujejo, da bodo najkasneje do 

konca tekočega srednjeročnega planskega obdobja analizi- 
rali učinke njegove uporabe in na podlagi te analize predla- 
gali morebitne spremembe in dopolnitve. 

22. člen 
Dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo vsi udeleženci in 

podpišejo pooblaščeni predstavniki. 
Dogovor bo objavljen v Uradnem listu SFRJ. 
ZA SKUPŠČINO SFRJ 
ZA SKUPŠČINO SR BOSNE in HERCEGOVINE 
ZA SKUPŠČINO SR ČRNE GORE 
ZA SABOR SR HRVATSKE 
ZA SOBRANJE SR MAKEDONIJE 
ZA SKUPŠČINO SR SLOVENIJE 
ZA SKUPŠČINO SR SRBIJE 
ZA SKUPŠČINO SAP KOSOVO 
ZA SKUPŠČINO SAP VOJVODINE 
ZA ZVEZNO KONFERENCO SOCIALISTIČNE ZVEZE 

DELOVNEGA LJUDSTVA JUGOSLAVIJE 
ZA SVET ZVEZE SINDIKATOV JUGOSLAVIJE 
ZA ZVEZO SOCIALISTIČNE MLADINE JUGOSLAVIJE 
ZA GOSPODARSKO ZBORNICO JUGOSLAVIJE 
ZA STALNO KONFERENCO MEST IN OBČIN JUGOSLAVIJE 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 52. seji dne 14/ 
05-1987 na podlagi 64. člena poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnaval: 

- PREDLOG DOGOVORA O TEMELJNIH KRITERIJIH 
ZA IZRAČUN IN VALORIZACIJO KATASTRSKEGA DO- 
HODKA, 

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

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
predloga dogovora o temeljnih kriterijih za izračun in 
valorizacijo katastrskega dohodka oblikoval mnenje, ki 
vam ga pošiljamo v prilogi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da predlog navedenega dogovora uvrsti na 
dnevne rede sej zborov 24/6-1987. 

ZVEZNI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

PREDLOG DOGOVORA 

o temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo 

katastrskega dohodka (ESA-100) 
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POBUDA 

za sklenitev dogovora o temeljnih kriterijih za izračun in 

valorizacijo katastrskega dohodka 

Ustavna podlaga 

Ustavna podlaga za sklenitev dogovora o temeljnih kri- 
terijih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka je 
244. člen, v katerem se z neposrednim sodelovanjem in 
dogovorom republik in avtonomnih pokrajin urejajo vpra- 
šanja, ki so pomembna za enotno in stabilno jugoslovan- 
sko tržišče in ki predstavljajo skupen interes vseh republik 
in avtonomnih pokrajin. 

Ocena stanja, razlogi in cilji, ki se želijo 
doseči 

Na podlagi sklepa Zveznega izvršnega sveta s 433. seje, 
ki je bila 12. septembra 1985, na katrei se je obravnaval in 
je bil sprejet predlog izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za spremembo dogovora o temeljnih kriterijih za ugo- 
tavljanje katastrskega dohodka in dogovora o valorizaciji 
katastrskega dohodka, je bil Zvezni sekretariat za finance 
zadolžen, da pripravi in predloži usrezne spremembe in 
dopolnitve teh dogovorov. 

. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil spre- 
membo navedenih predpisov glede na to, da se po določ- 
bah predpisov, ki urejajo to področje, ugotavljanja novega 
katastrskega dohodka oziroma njegova valorizacija izvaja 
ria podlagi cen iz leta, ki je pred letorri, v katerem se opravi 
nov obračun oziroma valorizacija, tako da katastrski doho- 
dek ne predstavlja realne ekonomske moči davčnih zave- 
zancev v niti realne podlage za določanje davkov. Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slopvenije meni, da bi zraradi 
visokih inflacijskih gibanj in dejstva, da se obveznosti iz 
kmetijstva odmerjajo vnaprej, moral novi obračun in vsa- 
kokratna valorizacija temeljiti na tekočih cenah. 

To področje se ureja s posebnim dogovorom za obra- 
čun in s posebnim dogovorom za valorizacijo katastr- 
skega dohodka, ko je prišlo to urejanje i/ pristojnost repu- 
blik in avtonomnih pokrajin. 

Obračun katastrskega dohodka je bil po temeljnem 
zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka enotno ure- 
jen za celotno območje SFRJ leta 1964, po tem pa so 
nekatere republike izvajale revalorizacijo/druge pa nov 
obračun, nekatere republike in pokrajine pa niso spreje- 
male nobenih ukrepov. Takoi je SR Srbija izvedla valoriza- 
cijo katastrskega dohodka leta 1971, SR Črna gora leta 
1974, SR Bosna in Hercegovina leta 1973 valorizacijo, leta 
1975 pa nov obračun katastrskega dohodka. SR Makedo- 
nija je izvedla nov obračun 1972, SR Hrvatska pa je k temu 
pristopila 1976. leta. Z resolucijo o skupni politiki ekonom- 
skega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 (Ur. I. 
SFRJ št. 60/75) je bilo predvideno, da se pristopi k uveljav- 
ljanju novih vrednosti katastrskega dohodka individual- 
nega sektorja kmetijstva, hkrati pa da se oblikuje sistem 
stalne valorizacije in prilagajanja tega dohodka gibanju 
dohodka individualnih kmetijskih posestev. 

Republike in avtonomni pokrajini so sklenile 1977. leta 
dogovor o temeljnih kriterijih za ugotavljanje katastrskega 
dohodka (Ur. I. SFRJ, št. 55/77), na podlagi katerega je bil 
narejen nov obračun katastrskega dohodka v veh republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah, toda nove vrednosti kata- 
strskega dohodka so se uporabljale različno in to v SR 
Bosni in Hercegovini, SR Sloveniji, SR Srbiji 1978. leta, v 
SR Črni gori in SAP Vojvodini od 1. januarjua 1979. leta in 
v SAP Kosovo od 1. januarja 1980. leta. 

Z dogovorom o temeljnih kriterijih za ugotavljanje kata- 
strskega dohodka je bila dana možnost SR Bosni in Herce- 
govini in SR Hrvatski, da lahko nove lestvice katastrskega 
dohodka uporabljajo tudi pred rokom, predvidenim z 
dogovorom, glede na to, da šo te republike opravile obra- 
čun, preden je začel veljati ta dogovor. 

Tako je bila naloga iz resolucije delno izpolnjena, ker 

permanetna valorizacija katastrskega dohodka pri nas 
teoretično ni bila izvedena niti se ni v praksi uporabljala. 
Zato je Zvezni sekretariat za finance pooblastil inštitut za 
javne finance iz Zagreba, da izdela študijo o metodah 
permanentne valorizacije katastrskega dohodka. 

Valorizacija katastrskega dohodka mora obstoječi kata- 
strski dohodek na kar se da enostaven in ekonomičen 
način uskladiti s spremembami, ki nastajajo v kmetijstvu in 
ki vplivajo na njegovo višino. 

Zaradi tega je bilo pri raziskovanju potrebno: 
- ugotoviti in definirati spremembe v kmetijstvu, ki 

vplivajo na višino katastrskega dohodka in na odnose v 
višini tega dohodka med katastrskimi kulturami; 
- na podlagi spoznanih in definiranih sprememb v kme- 

tijstvu sprejeti sklep, v katerem časovnem intervalu in na 
kakšen način bi se lahko izvedla valorizacija obstoječega 
katastrskega dohodka. 

- proučiti, na kakšen način bi se lahko kar najbolj 
enostavno in najbolj smotrno izvedel obračun valorizira- 
nega katastrskega dohodka v katastrskem operatu. 

Na podlagi opravljenih raziskav je bil pripravljen dogo- 
vor o valorizaciji katastrskega dohodka (Ur. I. SFRJ, št. 4/ 
83) in temeljni kriteriji za valorizacijo katastrskega 
dohodka (Ur. I. SFRJ, št. 12/83). Na podlagi teh dogovorov 
so republike in avtonomni pokrajini izvedle valorizacijo 
katastrskega dohodka v letu 1983 in nove vrednosti upo- 
rabljale od 1. januarja 1984. leta, razen SAP Kosovo, ki je 
nov katastrski prihodek začel uporabljati v letu 1985. 

Na pobudo Republiškega sekretariata za finance SR 
Bosne in Hercegovine in Republiške uprave za družbene 
prihodke SR Slovenije, ki sta v skladu s 6. členom dogovo- 
rom o valorizaciji katastrskega dohodka sprožila leta 1985 
vprašanje nove valorizacije katastrskega dohodka, je bila 
izvedena druga valorizacija na podlagi omenjenega dogo- 
vora in temeljnih kriterijev. 

Med pripravami elaboratov in gradiv za izračunavanje 
valorizacijskih koeficientov v republikah in SAP Kosovo je 
bilo ugotovljeno, da obstoječi materialni kazalci (višina 
pridelkov, stroški) niso več primerni, zato je bilo skle- 
njeno, da: 

- je potrebno naslednje usklajevanje katastrskega 
dohodka z dohodkom opraviti po metodologiji za ugotav- 
ljanje novega katastrskega dohodka; 

- je treba proučiti dogovor o temeljnih kriterijih za 
ugotavljanje katastrskega dohodka in novelirati metodolo- 
gijo za ugotavljanje katastrskega dohodka in tudi dogovor 
o valorizaciji katastrskega dohodka ter temeljne kriterije 
za valorizacijo. 

Na podlagi sklepa Zveznega izvršnega sveta s 433. seje 
je Zvezni sekretariat za finance uskladil delo republiške 
pokrajinske delovne skupine za katastrski dohodek - 
sestavljali so jo predstavniki republiških in pokrajinskih 
sekretariatov za finance in republiških ter pokrajinskih 
geodetskih uprav - ki je sprejela pobudo za spremembo 
omenjenih dogovorov in metodologij ter sklenila, da 
morajo vse republike in pokrajini pripraviti svoj predlog za 
spremembo sistema obračuna in valorizacije katastrskega 
dohodka. 

Na podlagi poslanih predlogov za spremembe dogovora 
in metodologij, ki so jih dale vse republike in avtonomni 
pokrajini, je bi T izdelan osnutek dogovora o temeljnih 
kriterijih za ugotavljanje in valorizacijo katastrskega 
dohodka. Med pripravami tega dogovora je bilo ocenjeno, 
da je enostavneje in bolje pripraviti en dogovor in urediti 
enoten način za ugotavljanje in valorizacijo katastrskega 
dohodka, kot pa spremeniti obstoječe dogovore; obstaja 
več razlogov (postopek usklajevanja in podpisovanja in 
pristojnost za urejanje tega področja). 

Glede na dosedanje stanje, kjer je bil s posebnim dogo- 
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vorom o temeljnih kriterijih za ugotavljanje katastrskega 
dohodka urejen način obračuna novega katastrskega doh- 
godka, s posebnim dogovorom o valorizaciji katastrskega 
dohodka s temeljnimi kriteriji pa določen postopek za 
valorizacijo katastrskega dohodka, se sedaj predlaga, da 
se z dogovorom o temeljnih kriterijih za obračun in valori- 
zacijo katastrskega dohodka uredi tudi vprašanje novega 
obračuna in vprašanje valorizacije katastrskega dohodka, 

ker obstajajo za oba postopka ugotavljanja katastrskega 
dohodka določbe, ki so skupne, kot so: sočasnost obra- 
čuna ali valorizacije in uporaba novih vrednosti katastr- 
skega dohodka v vseh republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, določbe, ki urejajo spremljanje sprememb obsega in 
strukture proizvodnje, višine pridelkov in cen kmetijskih 
proizvodov, kakor tudi temeljni kriteriji za obračun in 
valorizacijo. 

Na podlagi tretje alinee, drugega odstavka 244. člena 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije skle- 
nejo Skupščina Socialistične republike Bosne in Hercego- 
vine, Skupščina Socialistične republike Črne gore, Sabor 
socialistične republike Hrvatske, Sobranje Socialistične 
republike Makedonije, Skupščina Socialistične republike 
Slovenije, Skupščina socialistične republike Srbije, Skupš- 
čina Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo in Skupš- 
čina Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine 

DOGOVOR 
o temeljnih kriterijih za obračun in valorizacijo 
katastrskega dohodka 

1. člen 
Republiške in avtonomni pokrajini (v nadaljnjem besedilu: 

udeleženci dogovora) se zavezujejo, da bodo zagotovili, da se 
katastrski dohodek v republikah in avtonomnih pokrajinah 
ugotavlja z obračunom ali valorizacijo v skladu s temeljnimi 
kriteriji iz tega dogovora. 

Temeljni kriteriji za obračun in valorizacijo katastrskega 
dohodka so sestavni del tega dogovora. 

2. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 

se obračun ali valorizacija katastrskega dohodka v republikah 
in avtonomnih pokrajinah hkrati izvajata. Nove vrednosti kata- 
strskega dohodka, ugotovljene z obračunom ali valorizacijo, 
se v republikah in avtonomnih pokrajinah uporabljajo hkrati. 

3. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 

se obračun oziroma valorizacija katastrskega dohodka izva- 
jata za vsak katastrski okraj ali z reprezentativnimi katastr- 
skimi okraji. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 
se valorizacija katastrskega dohodka izvaja enotno v republiki 
oziroma avtonomni pokrajini. 

4. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 

obračun oziroma valorizacijo katastrskega dohodka v republi- 
kah in avtonomnih pokrajinah izvaja republiška oziroma 
pokrajinska komisija ali organ, ki je določen z zakonom. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 
bosta komisija ali organ iz prvega odstavka tega člena poslala 
pripravljene lestvice katastrskega dohodka skupščinam 
občin, da bi jih le-te sprejele. 

5. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 

se nove vrednosti katastrskega dohodka usklajujejo v mejnih 
katastrskih okrajih republik in avtonomnih pokrajin. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 
bo usklajevanje iz prvega odstavka tega člena opravila komi- 
sija za katastrski dohodek v republiki oziroma avtonomni 
pokrajini ali organ, ki je določen z zakonom. 

6. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo izvajali obra- 

čun katastrskega dohodka v republikah oziroma avtonomnih 
pokrajinah, ko pride do večjih sprememb pri obsegu in struk- 
turi proizvodnje, v višini pridelkov in cenah kmetijskih in 
gozdnih proizvodov ter materialnih stroškov. 

7. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo valorizacijo 

katastrskega dohodka v republiki oziroma avtonomni pokra- 
jini izvajali, če se vrednost katastrskega dohodka spremeni za 
najmanj 50% na ravni Socialistične federativne republike 
Jugoslavije glede na obstoječo vrednost katastrskega 
dohodka kot rezultat spremembe cen kmetijskih in gozdnih 
proizvodov ter materialnih stroškov proizvodnje kmetijskih in 
gozdnih izdelkov. 

8. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 

spremembo elementov iz 6. in 7. člena za obračun in valoriza- 
cijo katastrskega dohodka spremlja organ, ki je določen z 
zakonom. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zagotovili, da 
pristojni organ iz predhodnega odstavka pri Zveznem sekreta- 
riatu za finance sproži pobudo za obračun in valorizacijo 
katastrskega dohodka, ko se izpolnijo pogoji iz 6. in 7. člena 
dogovora. Pristojni republiški in pokrajinski organi bodo v 
medsebojnem sodelovanju ocenili, ali so izpolnjeni pogoji za 
obračun oziroma valorizacijo katastrskega dohodka. 

9. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo do 31. septem- 

bra 1987 uskladili svoje predpise z obveznostmi, prevzetimi 
prevzetimi s tem dogovorom. 

10. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo obračun katastr- 
skega dohodka v republikah oziroma avtonomnih pokrajinah 
izvedli v 1988. letu, s tem da bo nov obračun katastrskega 
dohodka začel veljati od 1. januarja 1989. leta. 

Udeleženci dogovora se zavezujejo, da bodo zaradi izena- 
čevanja višine katastrskega dohodka v republikah in avto- 
nomnih pokrajinah v letu 1987 izvedli valorizacijo katastr- 
skega dohodka. 

11. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta dogovor, prenehajo veljati dogo- 

vor o temeljnih kriterijih za ugotavljanje katastrskega 
dohodka (Uradni list SFRJ, št. 55/77), dogovor o valorizaciji 
katastrskega dohodka (Uradni list SFRJ, št. 4/83) in temeljni 
kriteriji za valorizacijo katastrskega dohodka (Uradni list 
SFRJ, št. 12/83). 

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

predstavniki skupščin republik in skupščin avtonomnih po- 
krajin. 

13. člen 
Udeleženci dogovora se zavezujejo, da se bodo spremembe 

in dopolnitve tega dogovora sprejemale na način in po 
postopku, ki sta predvidena za njegovo sklenitev. 

14. člen 
Ta dogovor se objavi v uradnih listih republik in avtonomnih 

pokrajin. 
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Za Skupščino SR Bosne in Hercegovine. 

Za Skupščino SR Črne gore. 

Za Sabor SR Hrvatske. 

Za Sobranje SR Makedonije. 

Za Skupščino SR Slovenije. 

Za Skupščino SR Srbija 

Za Skupščino SAP Kosovo. 

Za Skupščino SAP Vojvodine. 

TEMELJNI KRITERIJI ZA OBRAČUN IN 
VALORIZACIJO KATASTRSKEGA DOHODKA 

Obračun in valorizacija katastrskega dohodka se izvajata 
po naslednjih temeljnih kriterijih: 

1. Katastrski dohodek posameznega zemljišča obsega 
dohodek od rastlinske proizvodnje in dohodek od živinoreje. 

2. Katastrski dohodek se ugotavlja po katastrskih okrajih, 
in sicer za vsak razred zemljišč naslednjih katastrskih kultur: 

1. njiv (orne zemlje), 
2. vrtov, 
3. sadovnjakov, 
4. vinogradov, 
5. travnikov, 
6. pašnikov, 
7. gozdov, 
8. trstičja in močvirij. 
V okviru navedenih glavnih kultur se lahko katastrski doho- 

dek ugotovi posebej tudi za kulturo olivnih nasov, kulturo 
hmeljnikov in kulturo gozdnih plantaž v katastrskih okrajih, v 
katerih se te kulture gojijo kot stalen nasad. 

Izjemoma, kjer je to potrebno, je mogoče v okviru navede- 
nih kultur kulture dalje diferencirati (plantažni sadovnjaki, 
plantažni vinogradi, riževa polja, intenzivni vinogradi, inten- 
zivni sadovnjaki, tople grede in drugo). 

3. Katastrski dohodek se ugotavlja enotno v vseh katastr- 
skih okrajih na predpisanih obrazcih. 

Katastrski dohodek za vsak katastrski okraj se lahko ugo- 
tovi tudi z obračunom za reprezentančne katastrske okraje. 

Po katastrskih razredih in kulturah ugotovljeni katastrski 
dohodek za vsak katastrski okraj tvori lestvico katastrskega 
dohodka zadevnega katastrskega okraja. 

4. Katastrski dohodek se ugotavlja po podatkih, ki veljajo 
za individualna gospodarstva, vštevši kooperantska. 

Ce v katastrskem okraju na individualnih gospodarstvih ni 
površin posameznih razredov zemljišč, se ugotovi za neobsto- 
ječe razrede zemljišč katastrski dohodek na zemljiščih v druž- 
beni lastnini kot vzornih parcelah, vendar ob običajnih pogo- 
jih proizvodnje na individualnih gospodarstvih. 

5 Strukturo proizvodnje, povprečne pridelke kmetijskih in 
gozdnih prizvodov in povprečne stroške proizvodnje in amor- 
tizacije ugotavlja Komisija za ugotavljanje katastrskega 
dohodka oziroma pristojni organ iz 4. člena dogovora. 

6. Pridelek rastlinske proizvodnje se ugotavlja na vzornih 
zemljiščih (parcelah), ki se odberejo ob katastrskem klasira- 
nju zemljišč. 

će vzornih zemljišč ni ali če ne ustrezajo razredu, ki ga 
imajo, se ugotovi pridelek od rastlinske proizvodnje na par- 
celi, ki je v večjem kompleksu zemljišč istega razreda, in sicer 
v tisti katastrski občini, v kateri ima zemljišče razreda, za 
katerega se ugotavlja katastrski dohodek, največjo površino v 
katastrskem okraju. 

Pridelke iz te točke ugotavlja in predlaga posebna občinska 
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komisija, ki jo sestavljajo kmetijski, geodetski, gozdni pred- 
stavniki in predstavniki statistične službe. 

7. Povprečen pridelek se ugotavlja za celotno površino 
vzornega zemljišča in se potem preračunava za en hektar. 

8. Povprečen pridelek ugotovljen za posamezne kmetijske 
proizvode v katastrskem okraju, praviloma ne more biti manjši 
od poprečnega 5-letnega pridelka in individualnih gospodar- 
stev, vključno s kooperacijo, ugotovljenega po podatkih stati- 
stične službe za zadnjih pet let. 

9. Struktura proizvodnje za katastrski okraj se ugotavlja po 
podatkih statistične službe in drugih služb za tisto leto, ki je 
pred letom, v katerem se ugotavlja katastrski dohodek. 

Ce so zemljišča v katastrskem okraju doletele med letom, v 
katerem se ugotavlja struktura proizvodnje, elementarne 
nesreče, se sme struktura proizvodnje izjemoma ugotoviti po 
podatkih statistične službe za eno leto prej. 

V strukturo proizvodnje posameznih razredov zemljišč se 
vštevajo samo tisti posevki oziroma vrste vrtnin ali sadja, ki se 
gojijo na površinah zemljišč zadevnih razredov, vendar tako, 
da skupen delež vsakega posameznega posevka oziroma 
vsake posamezne vrste vrtnin ali sadja ustreza njegovemu 
odstotnemu deležu v strukturi proizvodnje v katastrskem 
okraju. 

10. Bruto dohodek od njiv se ugotavlja po povprečnih 
pridelkih in strukturi površin njiv s strnimi žiti (pšenica in rž, 
ječmen in oves), koruzo, njivskimi vrtninami, krmnimi in indu- 
strijskimi rastlinami. 

Pri ugotavljanju bruto dohodka od njiv se površine z indu- 
strijskimi rastlinami dodajo površinam z glavnim posevkom, 
ki je najbolj pogost v katastrskem okraju. Ce je to potrebno, se 
lahko površine z industrijskimi rastlinami izkažejo v strukturi 
proizvodnje izjemoma tudi posebej. 

Površine z njivskimi vrtninami, razen čiste kulture vrtov, se 
dodajo površinam, na katerih se goji krompir, in se dohodek 
obračuna na podlagi povprečnega pridelka krompirja. 

Bruto dohodek od krmnih rastlin se obračuna po vrsti 
krmnih rastlin, ki se največ goji v katastrskem okraju. Bruto 
dohodek od krmnih rastlin se ugotovi samo za površine, na 
katerih se krmne rastline gojijo kot glavni posevek. 

Površine v predlogu in katastrskih okrajih, v katerem je ta 
običajen, se pri ugotavljanju katastrskega dohodka lahko 
priznajo pri zemljiščih zadnjih razredov s povprečnim pridel- 
kom sena na en hektar površine. 

Dohodek od vsakega posevka, ki spada v strukturo proiz- 
vodnje, se obračuna na en hektar površine, nato pa se dob- 
ljeni dohodki po odstotnem deležu posevka v strukturi posa- 
meznega zemljiškega razreda preračunavajo na dohodek na 
en hektar tega razreda njiv. 

11. Bruto dohodek od vrtov se ugotovi po povprečnih pri- 
delkih in odstotni zastopanosti glavnih vrst vrtnin na posa- 
meznem razredu zemljišča. 

12. Bruto dohodek od sadovnjakov se ugotovi po strukturi 
sadovnjakov v katastrskem okraju, številu rodovitnih sadnih 
dreves na en hektar in povprečnem donosu na eno sadno 
drevo. 

13. Bruto dohodek od olivnih nasadov se ugotovi po številu 
rodovitnih stebel na enem hektaru in povprečnem pridelku na 
enem steblu. 

14. Bruton dohodek od hmeljnikov se ugotovi po doseže- 
nem pridelku hmelja na en hektar. 

15. Bruto dohodek od vinogradov se ugotovi po povpreč- 
nem številu rodovitnih trsev na en hektar in povprečnem 
pridelku grozdja na en trs. Število rodovitnih trsov se ugotovi 
po običajni saditvi v posameznem katastrskem okraju. 

16. Bruto dohodki od travnikov in pašnikov se ugotovijo po 
povprečnem pridelku sena. 

17. Bruto dohodek od gozdov se ugotovi po povprečnem 
prirastku lesne mase na en hektar površine in sestavi sorti- 
mentov po vrstah drevja posameznega razreda. 

18. Bruto dohodek od trsičja in močvirij se ugotovi po 
povprečnem pridelku trsja, rogoza in drugih močvirnih 
rastlin. 

19. Pri ugotavljanju proizvodnih stroškov se upoštevajo 
samo dejanski stroški, ki so običajni za ustrezne katastrske 
kulture in razrede zemljišč po statističnih in drugih podatkih. 

Med proizvodne stroške spadajo: vrednost semena in sadik, 
umetnega gnojila, hlevskega gnoja za vrtove, sredstev za 
varstvo rastlin in veznega materiala, stroški za vprežno in 
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strojno obdelavo zemljišča, prevoz, mlinska merica in varova- 
nje polj, plačilo za varstvo proti toči, vodni prispevek ter 
stroški namakanja za kulture vrtov, kakor tudi za druge kul- 
ture, če se namakajo v večjem delu površine katastrskega 
okraja. 

Med proizvodne stroške se ne šteje vrednost človekovega 
dela. 

Proizvodni stroški se ugotavljajo za en hektar površine 
zemljišča, posebej za vsako katastrsko kulturo in razred zem- 
ljišča. 

20. Katastrski dohodek za posamezno kulturo in razred 
zemljišča se ugotovi tako, da se od povprečnega bruto 
dohodka odbijejo povprečni proizvodni stroški in amortiza- 
cija. 

21. Količine uporabljenega umetnega gnojila in sredstev za 
varstvo rastlin se izkažejo v teži in njihovi vrednosti na en 
hektar. 

22. Obdelava zemljišč, nega posevkov in prevoz se izražajo 
v delovnih dnevih konjske vprege ali v traktorskih delovnih 
urah. 

Število delovnih dni konjske vprege za posamezne kulture 
oziroma za posamezne vrste posevkov na hektar površine 
znaša: 

Delovni dnevi 
konjske vprege 

do 10 
do 15 
do 20 
do 11 
do 8 

do 12 
do 17 
do 22 
do 20 

- za strna žita 
- za koruzo 
- za krompir 
- za deteljo, lucerno in grahorico 
- za travnike 
- za sadovnjake 
- za vinograde 
- za vrtove 
- za industrijske rastline 

Pri ugotavljanju katastrskega dohodka se prizna med proiz- 
vodne stroške za prevoz vsakih 3.000 kg hlevskega gnoja po 
en delovni dan konjske vprege. 

Volovska (kravja) vprega se preračuna v konjsko vprego v 
sorazmerju 2:1. 

Število traktorskih delovnih ur za posamezne kulture ozi- 
roma za posamezne vrste posevkov na en hektar površine, 
upoštevajoč, da ima traktor moč 39 konjskih moči (pogojni 
traktor), znaša: _ ,. , Traktorske delovne 

ure 
do 19 
do 29 
do 39 
do 22 
do 17 
do 16 
do 25 
do 34 
do 44 
do 39 

- za strna žita 
- za koruzo 
- za krompir 
- za deteljo in lucerno 
- za grahorico 
- za travnike 
- za sadovnjake 
- za vinograde 
- za vrtove 
- za industrijske rastline 

Vrednost traktorske delovne ure se izračuna na podlagi 
povprečne amortizacije traktorja z opremo (priključnimi 
stroji), povprečnih stroškov vzdrževanja traktorja in opreme in 
povprečnih pogonskih stroškov od domnevi, da napravi trak- 
tor najmanj 900 delovnih ur na leto. 

Vrednost delovnega dneva konjske vprege ustreza vredno- 
sti štirim traktorskim delovnim uram. 

V katastrskih okrajih, v katerih prevladuje uporaba enoos- 
nih traktorjev in motokultivatorjev, je vrednost ene delovne 
ure pogojnega traktorja enaka trem uram dela enoosnega 
traktorja oziroma petim uram dela motokultivatorja. 

Med proizvodne stroške se priznajo za prevoz vsakih 3.000 
kg hlevskega gnoja dve do tri traktorske delovne ure. 

Pri ugotavljanju delovnih dni vprege ali traktorskih delovnih 
ur se upoštevajo naravne razmere in doseženi pridelki kultur 
oziroma posameznih vrst posevkov. 

23. Če se stroški za kombajn, mlatev žita, robkanje koruze 
in drugo podobno delo plačujejo v ustreznem odstotku pri- 
delka, se priznajo v odstotku od vrednosti bruto pridelka 
posevka, in sicer: 
- za kombajniranje žita in sončnic do 20% 
- za mlatev žita do 10% 
- za robkanje koruze v do 2% 

Stroški za robkanje koruze se priznajo le, če je strojno 

robkanje v katastrskem okraju običajno. 
24. Amortizacija kmetijskih in gospodarskih stavb in kme- 

tijskega inventarja za posamezne kulture se prizna v odstotkih 
od bruto dohodka, in sicer: 

- za njive in vrtove 4 do 6%, 
— za travnike 1%, na območjih, kjer je v navadi, da je seno 

spravljeno v stavbah, pa do 3%. 
25. Amortizacija dolgoletnih nasadov se ugotavlja na pod- 

lagi stroškov vzgajanja do prve obroditve, prav tako pa tudi na 
podlagi njihove dobe trajanja. 

26. Dohodek od živinoreje je denarna vrednost prirastka pri 
obstoječi živini ter mleku in volni ter jajcih, ki jih daje ta živina 
po odbitku povprečnih materialnih stroškov za krmljenje in 
nego živine ter za amortizacijo stavb in inventarja, ki so 
potrebni za čuvanje in krmljenje živine. 

Dohodek od živinoreje se ugotavlja posebej in se vključuje v 
dohodek od rastlinske proizvodnje s cenami oziroma vred- 
nostmi kmetijskih proizvodov, ki so namenjeni za krmljenje 
živine. 

Republiška oziroma pokrajinska komisija izračuna doho- 
dek od živinoreje po statističnih podatkih o številčnem stanju 
in vrstah obstoječe živine, vključno s perutninarstvom, in tudi 
statističnih podatkih o stroških krmljenja in nege živine, 
amortizacije stavb in inventarja, ki so potrebni za čuvanje in 
krmljenje živine. 

27. Za obračun katastrskega dohodka se uporabljajo cene 
za kmetijske in gozdne proizvode, ki jih po katastrskih'okrajih 
določi pristojni organ iz leta, v katerem se opravi obračun 
oziroma valorizacija katastrskega dohodka po usklajenih raz- 
ponih cen. 

Za obračun oziroma valorizacijo katastrskega dohodka se 
bodo uporabljale odkupne, zaščitne in tržne cene, upoštevaje 
pogoje vnovčevanja izdelkov. 

Tržne cene se bodo uporabljale samo za tiste proizvode, za 
katere niso določene odkupne cene ali zaščitne cene. 

Kot odkupne in tržne cene se bodo uporabljale cene iz 
prejšnjega leta, valorizirane za povprečno stopnjo rasti teh 
cen v zadnjih dveh letih, glede na prejšnje leto, kot zaščitne 
cene pa cene iz tekočega leta. 

Kot cene reprodukcijskega materiala, umetnega gnojila in 
sredstev za varstvo rastlin se bodo za obračun oziroma valori- 
zacijo katastrskega dohodka uporabljale cene iz prejšnjega 
leta, valorizirane za povprečno stopnjo rasti teh cen v zadnjih 
dveh letih glede na prejšnje leto. 

Podatke o odkupnih in tržnih cenah ter o cenah reproduk- 
cijskega materiala, umetnega gnojila in sredstev za varstvo 
rastlin bo pripravila statistična služba. 

28. Valorizacija katastrskega dohodka se izvaja praviloma z 
revalorizacijskim koeficientom, ugotovljenim za vsako kata- 
strsko kulturo v katastrskem okraju. 

Izjemoma, če se cene kmetijskih in gozdnih proizvodov, 
reprodukcijskega materiala in storitev v kmetijstvu spreme- 
nijo v približno enakem razmerju in enakomerno delujejo na 
spremembo vrednosti katastrskega dohodka vseh katastrskih 
kultur, se lahko valorizacija opravi z enotnim valorizacijskim 
koeficientom za vse katastrske kulture v katastrskem okraju, 
predelu, republiki oziroma avtonomni pokrajini. 

29. Valorizacijski koeficient katastrskega dohodka ene 
katastrske kulture je razmerje med vrednostjo novo obraču- 
nanega in obstoječega katastrskega dohodka določene kata- 
strske kulture, izračunan za en hektar. 

Enoletni valorizacijski koeficient, s katerim se na podlagi 
določb drugega odstavka 28. točke teh kriterijev lahko opravi 
valorizacija katastrskega dohodka vseh katastrskih kultur, je 
razmerje med celotno vrednostjo novoobračunanega in 
obstoječega katastrskega dohodka, izračunanega za en 
hektar. 

30. Za ugotavljanje valorizacijskega koeficienta se pri valo- 
rizaciji uporabljajo samo nove cene, medtem ko pridelki kme- 
tijskih in gozdnih proizvodov in materialni kazalci proizvodnih 
stroškov ostanejo takšni, kot so v obstoječem obračunu kata- 
strskega prihodka. 

31. Lestvice katastrskega prihodka bo med postopkom 
obračuna oziroma valorizacije uskladila republiška oziroma 
pokrajinska komisija oziroma pristojni organ za ugotavljanje 
katastrskega dohodka, tako da bo uskladila lestvice obračuna 
oziroma koeficiente valorizacije katastrskega dohodka. 

32. Da bi bil zajet dohodek od živinoreje, se bo v postopku 
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valorizacije katastrskega dohodka predhodno ugotovil ta 
vidik dohodka v republiki oziroma avtonomni pokrajini na 
podlagi ustreznih statističnih podatkov. 

Dohodek od živinoreje se v postopku valorizacije katastr- 
skega dohodka vključuje v dohodek od rastlinske proizvodnje ' 
s cenami kmetijskih proizvodov, ki so potrebni za krmljenje 
živine. 

33. V postopku ugotavljanja koeficientov valorizacije se 
bodo uporabili obrazci, ki se uporabljajo tudi pri novem 
obračunu katastrskega dohodka. V obrazce je potrebno vne- 
sti iz elaborata zadnjega obračuna katastrskega dohodka 
pridelke ustreznih proizvodov in naturalne kazalce material- 
nih proizvodnih stroškov, potem pa je potrebno opraviti obra- 
čun z novo določenimi cenami. 

Obrazložitev predlaganih rešitev 

V 2. členu dogovora se udeleženci zavezujejo, da bodo 
zagotovili, da se bosta obračun oziroma valorizacija katastr- 
skega dohodka v republikah in avtonomnih pokrajinah izva- 
jala in uporabljala hkrati. Na ta način se želi zagotoviti, da bi 
se obračun in valorizacija, kadar so za to izpolnjeni pogoji, 
predvideni po dogovoru, izvajala hkrati v vseh republikah in 
avtonomnih pokrajinah in ne kot do sedaj, ko je prihajalo do 
različnih vrednosti katastrskega dohodka in je to povzročalo 
neenak položaj nosilcev določenih pravic in obveznosti, ki 
izhajajo iz katastrskega dohodka kot osnove za odmero sploš- 
nih družbenih in skupnih potreb in kot cenzusa za uresničeva- 
nje določenih pravic. 

V 4. členu je predvideno, da izvaja obračun oziroma valori- 
zacijo katastrskega dohodka republiška oziroma pokrajinska 
komisija ali organ, ki je določen z zakonom. Do sedaj so 
tehnična opravila pri obračunu katastrskega dohodka oprav- 
ljale občinske in republiška oziroma pokrajinska komisija. 
Sedaj pa se predlaga, da to delo opravlja republiška oziroma 
pokrajinska komisija ali organ, ki je določen z zakonom. 

Postavilo se je namreč vprašanje, ali je sploh možno, da to 
delo opravljajo komisije ali pa bi to morala postati delovna 
naloga upravnega organa, ki bi za to delo moral biti določen z 
zakonom. To pa zaradi tega, ker obračun in valorizacija kata- 
strskega dohodka predstavljata kontinuirano delo in ne kot je 
bilo do sedaj, ko se je to delalo od primera do primera. Iz 
same narave dela izhaja nujnost spremljanja sprememb ele- 
mentov, na podlagi katerih se opravita obračun in valorizacija 
katastrskega dohodka, zato je v skladu z 8. členom tega 
dogovora predviden tudi način spremljanja teh elementov. 
Nemogoče in nesmotrno je zagotoviti, da bi te elemente 
spremljale občinske komisije, ki so do sedaj opravljale obra- 
čun katastrskega dohodka za katastrski okraj zato je predvi- 
deno, da bi to delo opravljala republiška oziroma pokrajinska 
komisija aH organ, ki je določen z zakonom. 

Poleg tega imajo republiška oziroma pokrajinska komisija 
ali organ, ki je določen z zakonom, možnost, da s širšega in 
celovitejšega stališča ocenijo nujnost obračuna oziroma valo- 
rizacije katastrskega dohodka in sprožijo pobudo, da se to 
delo opravi. 

Osnovno in najpomembnejše je, da morajo republiška ozi- 
roma pokrajinska komisija ali organ pripravljene lestvice kata- 
strskega dohodka s potrebno dokumentacijo poslati skupšči- 
nam občin, da le-te sprejmejo predloge lestvic katastrskega 
dohodka, kar pomeni, da bo, tako kot je to že sedaj, skupščina 
občin tista, ki bo na predlog republiške oziroma pokrajinske 
komisije ali organa sprejela predlog lestvic katastrskega 
dohodka. To pomeni, da se samo iz povsem praktičnih razlo- 
gov in zaradi razlogov smotrnosti (nepotrebni stroški) pred- 
laga, da tega dela ne bi več opravljale občinske komisije. Tudi 
do sedaj je republiška oziroma pokrajinska komisija na pod- 
lagi dobljenih podatkov, ki so jih poslale občinske komisije, 
izvajala usklajevanje teh podatkov po katastrskih okrajih in 
pripravljala predlog lestvic katastrskega dohodka, ki jih je 
pošiljala občinam v razpravo. 

V 5. členu dogovora je predvideno, da se nove vrednosti 
katastrskega dohodka v mejnih katastrskih okrajih republik in 
avtonomnih pokrajin usklajujejo. S tem se želi zagotoviti, da 
bodo novo določene lestvice katastrskega dohodka kar naj- 
bolj izenačene na ravni vse države. 

To ne pomeni, da se na ta način zožuje samostojnost dela 
komisij, ampak nasprotno, da se dobljeni podatki za mejne 
okraje uskladijo in da se na ta način odpravijo nelogičnosti, 
do katerih prihaja pri delu komisij. 

Med pripravami tega dogovora je predstavnik SR Makedo- 
nije predlagal, da bi pri višini novodoločenega katastrskega 
dohodka upoštevali narodni dohodek in na primer, da to 
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razmerje znaša najmanj 40% od višine narodnega dohodka. 
Večina predstavnikov republik in avtonomnih pokrajin pa je 
menila, da ni prav povezovati višine katastrskega dohodka z 
zneskom narodnega dohodka zaradi tega, ker se ti dve višini 
izračunavata na podlagi različnih metodologij, pa ju zaradi 
tega ni možno primerjati. 

V 6. členu je predvideno, da se novi obračun katastrskega 
dohodka opravi takrat, ko pride do večjih sprememb v obsegu 
in strukturi proizvodnje, sprememb v pridelkih, cenah kmetij- 
skih proizvodov in materialnih stroških. Z dogovorom ni dolo- 
čeno, v katerem obdobju bo opravljen obračun tega dohodka. 
Izkušnje iz dosedanjega dela na obračunu katastrskega 
dohodka kažejo, da do večjih sprememb navedenih elemen- 
tov pride v obdobju 8 do 10 let, lahko pa tudi prej. 

V 7. členu je predvideno, da se opravi valorizacija katastr- 
skega dohodka, ko se spremenijo cene kmetijskih in gozdnih 
proizvodov, reprodukcijskega materiala in storitev v kmetij- 
stvu, tako da vplivajo na spremembo višine katastrskega 
dohodka za najmanj 50% na ravni SFRJ, glede na obstoječo 
vrednost katastrskega dohodka. 

Čas valorizacije katastrskega dohodka ni izrecno določen, 
tako da se valorizacija katastrskega dohodka lahko opravi 
vsako leto in vsako drugo leto, kar bo odvisno od spremembe 
katastrskega dohodka na ravni SFRJ. 

V 10. členu dogovora je predvideno, da se v letu 1988 opravi 
nov obračun katastrskega dohodka v vseh republikah in avto- 
nomnih pokrajinah in da se nove vrednosti uporabljajo od 1. 
januarja leta 1989. Glede na to, da je v letu 1985 opravljena 
valorizacija katastrskega dohodka v SR Bosni in Hercegovini, 
SR Cni gori, SR Makedoniji, SR Sloveniji in SR Srbiji, ki je 
začela veljati s 1. januarjem 1986 leta, to pomeni, da višina 
katastrskega dohodka ni usklajena na nivoju države, ker valo- 
rizacija tega dohodka ni opravljena v SR Hrvaški, SAP Kosovo 
in SAP Vojvodini. Tako je predvideno, da se v letu 1987 opravi 
nova valorizacija, ki bi začela veljati s 1. januarjem 1988, da bi 
se raven katastrskega dohodka izenačila v vseh republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

Temeljni kriteriji za obračun in valorizacijo katastrskega 
dohodka predstavljajo sestavni del dogovora, z njimi pa se 
določa metodologija obračuna in valorizacije katastrskega 
dohodka. 

V 2. točki temeljnih kriterijev je predvidena možnost, da se v 
katastrskih okrajih, kjer so v katastrskem operatu evidenti- 
rane površine olivnih nasadov, hmeljnikov, gozdnih plantaž, 
sadovnjakov, vinogradov in drugo, lahko katastrski dohodek 
ugotovi posebej za te kulture. 

V 5. točki je predvideno, da ugotavlja strukturo proizvodnje, 
povprečne pridelke kmetijskih in gozdnih proizvodov, pov- 
prečne proizvodne stroške in amortizacijo komisija za ugotav- 
ljanje katastrskega dohodka oziroma pristojni organ, v 
9. točki pa je predvideno, da se to ugotavlja na podlagi podat- 
kov, ki jih pošilja statistična služba in druge službe, za tisto 
leto, ki je pred letom, v katerem se ugotavlja katastrski do- 
hodek. 

To pomeni, da je delo komisije neposredno odvisno od 
podatkov, ki jih bodo poslale statistične in druge službe 
oziroma da morajo biti službe, ki dajejo podatke za obračun 
oziroma valorizacijo katastrskega dohodka, tako organizi- 
rane, da spremljajo in dajejo podatke, ki bodo podlaga za 
obračun in valorizacijo katastrskega dohodka. Nemogoče je 
pričakovati, da bi do teh podatkov komisije lahko prišle po 
neki drugi poti, mimo statistične službe in drugih služb, ki 
razpolagajo s temi podatki. Tako bo od podatkov, dobljenih 
od statistične in drugih služb, odvisna v mnogočem tudi 
kvaliteta in čas obračuna ter valorizacije katastrskega do- 
hodka. 
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V 6. točki je predvideno, da pridelke rastlinske proizvodnje 
na vzornih zemljiščih (parcelah), ki se odberejo ob katastr- 
skem klasiranju zemljišč, ugotavlja in predlaga posebna 
občinska komisija, ki jo sestavlja določeno število strokovnja- 
kov in predstavnikov statistične službe. S to rešitvijo se želi 
zagotoviti, da dajo enega od najvažnejših podatkov komisije s 
področja katastrskega okraja, za katerega se opravlja obra- 
čun katastrskega dohodka. Tukaj je potrebno poudariti, da 
mora ta komisija podatke o pridelku dobiti od statistične 
službe in jih na terenu samo preveriti po katastrskih razredih 
ter jih takšne poslati v nadaljnjo obravnavo republiški oziroma 
pokrajinski komisiji ali organu. Ugotovljeni povprečni pridelki 
v skladu z 8. točko praviloma ne morejo biti manjši od pov- 
prečnega 5-letnega pridelka individualnih gospodarstev, upo- 
števajoč tudi kooperacijo. Z uporabo povprečnega 5-letnega. 
pridelka se odpravi vpliv sezonskih nihanj in se najrealneje 
odraža pridelek individualnega kmetijskega gospodinjstva. 

Bruto dohodki od njiv, vrtov in sadovnjakov se ugotavljajo 
glede na povprečen pridelek in strukturo posevkov oziroma 
sadnih nasadov, medtem ko se bruto dohodek od vinogradov, 
olivnih nasadov i.n hmeljnikov ugotavlja glede na ustvarjeni 
pridelek po številu rodnih stebel na enem hektaru, bruto 
dohodek travnikov in pašnikov, trstik in močvirij pa se ugotav- 
lja glede na povprečen pridelek na hektar, medtem ko se 
bruto dohodek od gozdov ugotavlja glede na povprečen prira- 
stek lesne mase na enem hektaru in sestavo sortimentov po 
vrstah drevja posameznega razreda. 

Pod dohodkom od živinoreje se razume denarna vrednost 
prirastka pri obstoječi živini ter mleka in volne ter jajc, ki jih 
daje ta živina, po odbitku povprečnih materialnih stroškov 
krmljenja in nege živine ter amortizacije stavb in inventarja, ki 
so potrebni za čuvanje'in krmljenje živine. Dohodek od živino- 
reje se ugotavlja posebej ali pa se vključi v dohodek od 
rastlinske proizvodnje s cenami oziroma vrednostmi kmetij- 
skih proizvodov, ki so namenjeni za krmljenje živine. 

Z dogovorom se urejajo tudi stroški proizvodnje, ki so nujni 
za ustvarjanje bruto dohodka. Za stroške proizvodnje se šte- 
jejo samo dejanski stroški, običajni za ustrezne katastrske 
kulture in razrede zemljišča. Podatke o stroških proizvodnje 
pripravi statistična služba, pridobijo pa se tudi na podlagi 
drugih podatkov, ki jih zbere komisija ali organ, ki opravlja 
obračun katastrskega dohodka. Med stroške se šteje tudi 
nadomestilo za varstvo proti toči, vodni prispevek ter stroški 
za namakanje samo za kulture vrtov, ker se šteje, da so tudi ti 
stroški v neposredni funkciji ustvarjanja pridelka na katastr- 
skih kulturah in razredih zemljišča. 

Obdelava zemljišč in nega posevkov in prevoz se izražajo v 
delovnih dnevih konjske vprege ali v traktorskih delovnih 
urah. Izhajalo se je iz tega, da je vrednost delovnega dne 
konjske vprege enaka vrednosti štirih traktorskih delovnih ur. 
To praktično pomeni, da je ta vrednost postavljena v razmerju 
približno 4:1. Število traktorskih delovnih ur za posamezne 
•vrste posevkov na en hektar površine je izračunano na pod- 
lagi tako imenovanega pogojnega traktorja, ki ima 39 konj- 
skih moči in delovni učinek, ki znaša 900 ur letno. Potrebno je 
omeniti, da je za sadovnjake in vinograde v številu potrebnih 
traktorskih delovnih ur predvideno in vgrajeno obiranje sadja 
in grozdja. 

Z vzpostavljanjem razmerja med traktorsko delovno uro in 
delovnimi dnevi konjske vprege se je želelo zagotoviti, da 
približno enak znesek proizvodnih stroškov bremeni en hek- 
tar obdelave zemljišča. 

Vrednost traktorske delovne ure se izračuna na podlagi 
povprečne amortizacije traktorja s priključnimi stroji, upošte- 
vajoč, da je življenjska doba traktorja devet let, letni delovni 
učinek pa 900 ur, povprečnih stroškov vzdrževanja traktorja in 
priključnih strojev, kjer se upoštevata dva servisa letno, pov- 

prečnih pogonskih stroškov ob tekoči ceni goriva in stroškov 
mazanja. 

V 23. točki temeljnih kriterijev so določeni stroški kom- 
bajna, mlatve žita, robkanja koruze, sončnic in drugih podob- 
nih del, na način, kakor te storitve največkrat plačuje družbeni 
sektor, čeprav je na tem področju praksa v katastrskih okrajih 
nekoliko drugačna, ker se cene določajo v fiksnem znesku, v 
delovni skupini pa je prevladalo mnenje, da predlagani način 
obračuna ne bo vezal uporabe dosedanjega načina plačeva- 
nja teh storitev. 

V 25. točki se definira izračunavanje amortizacije dolgolet- 
nih nasadov (sadovnjaki, vinogradi, hmeljniki in olivni 
nasadi), le-ta pa se ugotavlja na podlagi stroškov vzdrževanja 
in vzgajanja do prve obroditve in tudi na podlagi njihove dobe 
izkoriščanja. Do takšne rešitve je prišlo zaradi tega, ker je 
nemogoče dati konstantne cene za vzgajanje do prve obrodi- 
tve. Zaradi tega bo potrebno za dolgoletne nasade ob vsakem 
obračunu katastrskega dohodka ugotoviti kalkulacijo stro- 
škov njihovega vzdrževanja in vzgajanja in izračunati amorti- 
zacijo, upoštevajoč pri tem dobo trajanja teh nasadov. 

V 27. točki temeljnih kriterijev so definirane cene kmetijskih 
in gozdnih proizvodov, ki se bodo uporabljale pri obračunu in 
revalorizaciji katastrskega dohodka. 

Do sedaj so se za obračun in valorizacijo katastrskega 
dohodka uporabljale cene iz leta, ki je bilo pred letom, v 
katerem se je opravil obračun oziroma valorizacija katastr- 
skega dohodka. Sedaj pa se predlaga, da naj bodo to cene 
izleta, v katerem se opravi obračun oziroma valorizacija kata- 
strskega dohodka, in to glede na usklajene razpone. 

Pri obračunu oziroma valorizaciji katastrskega dohodka se 
bodo uporabljale tri vrste cen - zaščitne, odkupne in tržne 
cene. Ker zaščitne cene sprejmejo pristojni organi in so 
enotne za celo.državo, se bodo kot takšne tudi uporabljale. 
Toda odkupne in tržne cene so variabilne in različne po 
območjih, zato se bodo glede na usklajene razpone določile 
na ta način, da se bodo odkupne in tržne cene iz predhod- 
nega leta valorizirale za povprečno stopnjo povišanja teh cen 
v zadnjih dveh letih glede na predhodno leto. 

O razponih odkupnih in tržnih cen, vrednosti traktorske 
delovne ure, vrednosti vprežnega delovnega dneva, višini 
amortizacije dolgoletnega nasada se bo dogovarjala medre- 
publiška pokrajinska delovna skupina za katastrski dohodek 
(predstavniki sekretariata za finance in predstavniki geodet- 
skih služb republik in avtonomnih pokrajin) ob koordinaciji 
Zveznega sekretariata za finance. Ta delovna skupina bo 
razpone cen ugotavljala na podlagi podatkov o gibanju 
odkupnih in tržnih cen kmetijskih in gozdnih pridelkov, cen 
reprodukcijskega materiala, umetnega gnojila in sredstev za 
varstvo rastlin, ki jih bo dobila od statistične službe republike 
oziroma avtonomne pokrajine. 

V 28. točki je predvideno, da se bo valorizacija katastrskega 
dohodka izvajala praviloma z valorizacijskim koefibientom za 
vsako katastrsko kulturo v katastrskem okraju, izjemoma pa z 
enotnim valorizacijskim koeficientom za vse katastrske kul- 
ture v katastrskem okraju. 

V 31. točki temeljnih kriterijev je predvideno, da se v 
postopku valorizacije katastrskega dohodka izvaja usklajeva- 
nje lestvic katastrskega dohodka. Kot pri obračunu, tako 
bodo tudi v postopku valorizacije novo določene vrednosti 
katastrskega dohodka usklajene za mejne katastrske okraje 
republik in avtonomnih pokrajin. 

Mnenje republiško-pokrkjinske delovne skupine za katastr- 
ski dohodek je, da bi se s predlaganimi rešitvami dogovora o 
temeljnih kriterijih za obračun in valorizacijo katastrskega 
dohodka odpravile določene slabosti v dosedanjem obračunu 
in da bo novi katastrski dohodek odražal ekoinomsko moč 
individualnega kmetijskega gospodinjstva. 
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MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR 

dogovora o temeljnih kriterijih 

katastrskega dohodka 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta dne 22/10-1986 obravnavala pobudo za skleni- 
tev dogovora o temeljnih kriterijih za izračun in valoriza- 
cijo katastrskega dohodka z osnutkom dogovora in skle- 
nila, da s pobudo soglašata in sprejemata osnutek dogo- 
vora. Strinjala sta se z vsebinsko povezavo rešitev iz obeh 
veljavnih dogovorov v novi dogovor, ki obsega sistem 
novega izračuna in sistem valorizacije s temeljnimi kriteriji 
za ugotavljanje in za valorizacijo katastrskega dohodka ter 
predlagala, da se dane pripombe in predlogi upoštevajo 
pri pripravi predloga dogovora. 

Pripombe socialističnih republik in socialističnih avto- 
nomnih pokrajin so bile predmet usklajevanja na delov- 
nem sestanku v Zveznem sekretariatu za finance in na 
Medrepubliškem komiteju za področje financ. Na tej pod- 
lagi je bil pripravljen predlog dogovora o temeljnih kriteri- 
jih za izračun in valorizacijo katastrskega dohodka. 

Skupščina SR Slovenije je predlagala pripombe k 7. in 
14. členu osnutka dogovora ter k 19., 22., 23. in 27. točki 
temeljnih kriterijev za izračun in valorizacijo katastrskeaa 
dohodka. 

V 7. členu predloga dogovora je pripomba SR Slovenije 
upoštevana tako, da se valorizacija katastrskega dohodka 
izvede takrat, ko se vrednost kastastrskega dohodka na 
ravni SFR Jugoslavije spremeni za najmanj 50 odstotkov, 
kar ob sedanjem porastu cen pomeni vsakoletno valoriza- 
cijo katastrskega dohodka. Osnovni tekst 7. člena osnutka 
dogovora, ki je določal, da se valorizacija izvaja v rokih, ki 
ne morejo biti krajši od dveh let, je črtan. Ni pa bila 
upoštevana pripomba k 14. členu dogovora, po kateri naj 
bi se veljavnost dogovora vezala na objavo v Uradnem 
listu SFRJ, s čimer bi se zagotovil enoten datum začetka 
veljavnosti tega akta. 

Po mnenju Zveznega komiteja za zakonodajo se 
skladno s 5. členom (prvi odstavek, točka 8) zakona o 
objavljanju zveznih zakonov in drugih zveznih predpisov 
ter splošnih aktov (Uradni list SFRJ, št. 43/76 in 11/80) 
lahko v zveznem uradnem listu objavljajo družbeni dogo- 
vori v primeru, ko pri sklepanju sodelujejo organi federa- 
cije, samoupravne organizacije in skupnosti ter družbeno- 

Slovenije o predlogu 

za izračun in valorizacijo 

politične in družbene organizacije na ravni federacije. 
Razen tega je v 6. členu predloga dogovora črtana 

določba drugega odstavka, po kateri naj bi se nov izračun 
katastrskega dohodka izvajal v rokih, ki ne morejo biti 
daljši od osem let. Ocenjeno je bilo, da splošna opredeli- 
tev v prvem odstavku ustreza in da ni najprimernejša 
rešitev, po kateri bi se nov izračun že vnaprej časovno 
opredeljeval zlasti še, ker je v 8. členu predloga dogovora 
natančno opredeljen pristop k novemu izračunu oziroma 
valorizaciji katastrskega dohodka. 

V 9. členu predloga dogovora je rok za uskladitev repu- 
bliških predpisov z dogovorom pomaknjen z 31. decembra 
1986 na 31. september 1987. 

V temeljnih kriterijih za izračun in valorizacijo katastr- 
skega dohodka je pripomba SR Slovenije k 19. točki, po 
kateri naj bi se proučili tudi stroški odvodnih kanalov, 
upoštevana v dopolnjenem drugem odstavku te točke 
tako, da sta za besedo ,namakanje' dodani besedi ozi- 
roma odvodnjavanjeV 22. točki je pripomba SR Slove- 
nije, da se prouči ustreznost števila traktorskih ur za 
posamezne kulture upoštevana. Število traktorskih ur je 
pri travnikih povečano za 33 odstotkov, pri sadovnjakih in 
vinogradih za 13 odstotkov, pri preostalih katastrskih kul- 
turah pa za 11 odstotkov. Vzporedno s tem je zaradi 
zadržanja sedanjega razmerja do delovnih dni konjske 
vprege sorazmerno povečano tudi število delovnih dni 
konjske vprege pri vseh katastrskih kulturah. Pripomba k 
23. točki, po kateri naj bi se med stroške vključilo tudi 
obiranje sadja in grozdja, je upoštevana z večjim poviša- 
njem števila traktorskih ur za sadovnjake in vinograde. 

Pripomba SR Slovenije, naj bi nov izračun oziroma 
valorizacija temeljila le na odkupnih in tržnih cenah, ne pa 
tudi na zaščitnih cenah, je le delno upoštevana, in sicer 
tako da naj bi se praviloma upoštevale odkupne cene. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se s predlogom 
dogovora strinja in predlaga, da Skupščina SR Slovenije 
da soglasje na predloženo besedilo predloga dogovora ter 
pooblasti Antona Pengova, direktorja Republiške uprave 
za družbene prihodke, da v imenu Skupščine SR Slovenije 
podpiše dogovor. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA* 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

energetskem gospodarstvu (ESA-206) 

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

- Pavel KUNC, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 
- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika RK za ener- 

getiko, 
- Matko PAHOR, republiški podsekretar v Republi- 

škem komiteju za energetiko 

o svet Skupščine SR Slovenije je na 42. seji dne 26 2. 1987 določil besedilo: 
r^Zj^EDL0GA ZA IZDAJ0 ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ENERGETSKEM GOSPODAR- 
5 TVU, 

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 

Predlog i« izdajo zakona j« Izvrtnl svat 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 
one 24. dacembra 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 nivojski 
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 in odgovornosti za rezultate svojega dela. 

Iz ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 
24. 12. 1986 in 18. 2. 1987 izhaja, da mora Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije brez odlašanja pripraviti najnuj- 
neše spremembe zakona o energetskem gospodarstvu, pri 
čemer je tudi opredelila sklope vprašanj, za ka tere Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije predlaga zakonske rešitve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa pri tem poudarja, 
da še 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- 
ditev. 

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- 
nosti, 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 območja1 

občinskih energetskih skupnosti (Gorenjska in Maribor s 
Podravjem ter Pomurjem) 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- 
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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 
nastajanju in oblikovanju predlogov izvajalcev na vitalnih 
področjih medsebojnega usklajevanja uporabnikov in izvajal- 
cev, ki naj bi 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- 
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. 

POPRAVEK! 

V poročevalcu štev. 8. dne 31. 3. 1987 je bil na strani 20 
objavljen predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu. Ker je 
prišlo pri objavi do napačnega zaporedja besedila, ga 
tokrat objavljamo še enkrat v celoti. Obenem pa objav- 
ljamo še teze za osnutek zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o energetskem gospodarstvu. 
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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- 
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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 vTOZD Elektro telekomuni- 
kacije Kleče do 1062 v TOZD Rudnik rjavega premoga 
Hrastnik. 

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 Elektrogospodarstvo 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- 
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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 !?ile opredeljene nikakršne 
sankcije za udeležence, ki tega nisp storili. Ocenjujemo, da je 
področje racionalnega ravnanja z pnergijo 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 kolčno 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 zaradi 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 bjla 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 zelo 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 r\i 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 drgžbe za stanje na tem 
področju, je potrebno zagotoviti, da najpomembnejša mesta v 
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. 

11. 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 dpvolj 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 dela 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- 
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 

16 priloga poročevalca 



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, 
kjer 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 splošrfega 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 
pa zasledovali-skupne interese. Da bi presegli takšno stanje, 
predlagamo, da bi v bodoče za delovne organizacije in sestav- 
ljene organizacije združenega dela predvideli delegiranje 

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 
izražati 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 

vrh. 
Organizacije združenega dela za proizvodnjo električne 

energije bodo na osnovi medsebojnih odnosov dobavljale 
električno energijo organizaciji združenega dela za prenos. 
Ta OZD 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 medsebojnega 
interesnega povezovanja, ki 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 predloga 
dohodkovnih odnosov se bo pokazala pri odločanju o dolgo- 
ročnem razvoju posamezne dejavnosti in s tem razvoju elek- 
trogospodarstva in premogovništva, saj bodo OZD elektrogo- 
spodarstva in premogovništva morale upočtvati bolj kot 
doslej vpliv naložbe na tekoče.poslovanje in s tem na ceno 
posameznega energetskega vira. Takšen način bo omogočal 
večji vpogled v strukturo cene in s tem silil OZD elektrogospo- 
darstva in premogovništva v čim racionalnejše odločitve za 
izgradnjo posameznih energetskih objektov. Pri tem bc 
potrebno v čim večji možni meri upoštevati skupne elemente 
za oblikovanje cen električne enegije, premoga, uranove 
rude, nafte in njenih derivatov, ki se v tem trenutku preverjajo 
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- 
nih aktih. 1 

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- 
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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 na takšni 
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 

, 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 stcklno dograjevanje, dopolnjevanje, 
spreminjanje in iskanje riovih 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 intteresih, 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 t njimi mora biti takšno, da je vsak 
čas zagotovljena tehničn6-tehnološka enotnost v proizvodnji 
električne energije in premoga, prenosu in distribuciji elek- 
trične energije ter s tem optimalna proizvodnja. Tehnično- 
tehnološka enotnost pa rie more biti edino vodilo organizira- 
nosti, ampak je potrebno upoštevati tudi poslovne funkcije 
obratovanja sistema in njegov razvoj, raziskave, komercialne 
funkcije, ekonomsko-finšnčne 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 tfehnično-tehnološki in dohodkovno 
povezan sistem, ki ne bo dovoljeval podvajanja opravljanja 
funkcij ali nalog na posameznih ravneh združevanja dela in 
sredstev. 

4. Racionalno ravnahje 

Ne glede na to, da je cilj proizvajalca enerqije proizvesti čim 
več energije, ne mpremo 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. 

Ce 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 Siovenije, 
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. 
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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- 
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 spremembe spre- 
jete na zvezni ravni, vsekakor pa bodo terjale ponovno preve- 
ritev republiške zakonodaje in njeno uskladitev. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o energetskem 

gospodarstvu (ESA-206) 

V zvezi z našim dopisom št. 31-02/82-13/21-8 z dne 26:2, 
1987, s katerim smo vam poslali v obravnavo Predlog za 
izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
energetskem gospodarstvu, vam na podlagi drugega 
odstavka 274. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, 
pošiljamo teze za zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o energetskem gospodarstvu. 

I. ORGANIZIRANOST ORGANIZACIJ 
ZDRUŽENEGA DELA 
ELEKTROGOSPODARSTVA IN 
PREMOGOVNIŠTVA 

1.teza 
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost pre- 

mogovništva, jedrsko dejavnost in elektrogospodarske dejav- 
nosti, morajo zagotavljati skupni program razvoja elektro- 
energetskih objektov in objektov premogovništva, racionalno 
ravnanje z energijo, uporabo enotnih normativov in standar- 
dov, razvoj enotnega informacijskega sistema, skupno 
interno banko; usklajeno vodenje obratovanja objektov, 
naprav in napeljav, stalno racionalizacijo proizvodnje, organi- 

ziranosti in upravljanja ter učinkovito razvojno-raziskovalno 
delo. 

Za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka se morajo organiza- 
cije združenega dela organizirati tako, da zagotavljajo enoten 
tehnično-tehnološki in dohodkovno povezan sistem. 

2. teza 
Zaradi medsebojne soodvisnosti proizvodnje termoelek- 

trične in toplotne energije ter pridobivanja premoga se 
delavci, ki opravljajo dejavnost premogovništva, namenjeno 
za proizvodnjo termoelektrične in toplotne energije glede na 
vrsto premoga, organizirajo z delavci, ki neposredno oprav- 
ljajo dejavnost proizvodnje termoelektrične in toplotne ener- 
gije, organizacijsko usklajen ter tehnično-tehnološko zaokro- 
žen in soodvisen del sistema elektrogospodarstva in premo- 
govništva, ki enotno vstopa v medsebojno povezan dohod- 
kovni sistem. 

3. teza 
Zaradi medsebojne soodvisnosti proizvodnje električne 

energije v nuklearni elektroni ter pridobivanja uranovega kon- 
centrata, se delavci, ki opravljajo dejavnost pridobivanja ura- 
novega koncentrata, namenjenega za proizvodnjo električne 
energije v nuklearni elektrarni, organizirajo z delavci, ki 
opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije v nukle- 
arni elektrarni, kot organizacijsko usklajen tertehničnotehno- 
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loško zaokrožen in soodvisen del sistema elektrogospodar- 
stva in premogovništva, ki enotno vstopa v medsebojno pove- 
zan dohodkovni sistem. 

4. teza 
V proizvodnji hidroelektrične energije se delavci organizi- 

rajo tako, da z objekti, napravami in napeljavami vseh porečij 
zagotavljajo proizvodnjo električne energije v skladu s potre- 
bami in možnostmi ter organizacijsko usklajen, tehnično- 
tehnološko zaokrožen in soodvisen del sistema elektrogospo- 
darstva in premogovništva, ki enotno vstopa v medsebojno 
povezan dohodkovni sistem, 

5. teza 
V distribuciji električne energije se delavci organizirajo 

tako, da z objekti, napravami in napeljavami uporabnikom 
zagotavljajo usklajeno razdeljevanje električne energije in 
izvajanje dobavnih pogojev ter organizacijsko usklajen, teh- 
nično-tehnološko zaokrožen in soodvisen del sistema elektro- 
gospodarstva in premogovništva, ki enotno vstopa v medse- 
bojno povezan dohodkovni sistem. 

6. teza 
V prenosu električne energije se delavci organizirajo tako, 

da z objekti, napravami in napeljavami zagotavljajo prenos 
električne energije, izmenjavo in tranzit za druge elektroener- 
getske sisteme, dobavo električne energije organizacijam 
združenega dela distribucije električne energije, izboljšanje 
obratovalnih razmer ter organizacijsko usklajen, tehnično- 
tehnološko zaokrožen in soodvisen del sistema elektrogospo- 
darstva in premogovništva, ki enotno vstopa v medsebojno 
povezan dohodkovni sistem. 

7. teza 
Zaradi zagotovitve enotnega tehnično-tehnološkega in 

dohodkovno povezanega sistema elektrogospodarstva in pre- 
mogovništva ter racionalnega in optimalnega poslovanja 
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti se 
temeljne organizacije združenega dela organizacijsko pove- 
zujejo tako, da se v okviru delovnih organizacij omogoči 
učinkovito opravljanje funkcij in nalog ter prepreči njihovo 
podvajanje, v višji obliki združevanja delovnih organizacij pa 
zagotovi združevanje funkcij oziroma nalog iz 1. teze. 

II. DOHODKOVNI ODNOSI 
V ELEKTROGOSPODARSTVU 
IN PREMOGOVNIŠTVU 

8. teza 
Osnova za tekoče poslovanje sistema elektrogospodarstva 

in premogovništva je stalna racionalizacija in povečevanje 
produktivnosti v elektrogospodarskih dejavnostih, jedrski 
dejavnosti in dejavnosti premogovništva, kar se vsako leto 
ovrednoteni v letni elektroenergetski bilanci. 

Elektroenergetska bilanca je sestavni del republiške ener- 
getske bilance, ki je med uporabniki in izvajalci usklajen, 
časovno opredeljen ter količinski, cenovno in stroškovno 
ovrednoteni prikaz predvidene proizvodnje in rabe energet- 
skih virov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje soglasje na repu- 
bliško energetsko bilanco. 

9. teza 
Vrednostni prikaz predvidene proizvodnje električne ener- 

gije in premoga mora temeljiti na normativih in standardih, 
sprejetih v Republiški energetski skupnosti. 

Za določanje normativov in standardov se uporabljajo 
karakteristike investicijskega projekta za izgradnjo posamez- 
nih energetskih objektov, korigiranih za normative in stan- 
darde za podobne objekte v SFR Jugoslaviji in tujini. 

10. teza 
Odmik od normativov in standardov iz prejšnje teze je 

mogoč samo za določeno obdobje in v skladu z razvojno 
politiko sprejeto v Republiški energetski skupnosti. 

11.teza 
Prihodek, ustvarjen s prodajo električne energije in pre- 

moga se najprej deli med delovne organizacije v sistemu 
elektrogospodarstva in premogovništva na osnovi v ovredno- 
teni elektroenergetski bilanci upoštevanih normativov in stan- 
dardov in nato med temeljne organizacije združenega dela 
povezane v delovne organizacije. 

12. teza 
V primeru, da je ustvarjena struktura proizvodnje energije 

udeležencev v ustvarjenem prihodku ugodnejša od planirane, 
pripada temeljni organizaciji združenega dela, ki je ustvarila 
večji obseg proizvodnje, ustrezno večji del prihodka. 

Del prihodka, pridobljenega na podlagi prejšnjega 
odstavka, pridobivajo v skladu z noramtivi in standardi tudi 
delavci tistih temeljnih organizacij združenega dela, ki so 
zaradi enotnosti delovanja sistema zmanjševali svojo proiz- 
vodnjo. 

13. teza 
Če tekoča politika cen ne omogoča v celoti pokritja stro- 

škov, določenih z ovrednoteno elektroenergetsko bilanco, se 
uporabniki in izvajalci v Republiški energetski skupnosti 
dogovorijo o zagotavljanju potrebnih dodatnih sredstev ali pa 
o zmanjšanem obsegu proizvodnje električne energije in pre- 
moga ter s tem oskrbe vseh uporabnikov. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sprejme Republiška ener- 
getska^ skupnost po predhodnem soglasju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije odločitev o višini prispevka vseh 
uporabnikov od porabljene električne energije ali premoga 
oziroma o zmanjšanem obsegu proizvodnje električne ener- 
gije ali premoga. 

III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
UPORABNIKOV IN IZVAJALCEV 

14. teza 
Delavci po temeljnih organizacijah združenega dela in 

delovnih skupnostih, drugi delovni ljudje po svojih samou- 
pravnih organizacijah ter občani po krajevnih skupnostih kot 
uporabniki energije, se v skladu s tem zakonom, obvezno 
združujejo z delavci organizacij združenega dela energetskih 
dejavnosti v Republiško energetsko skupnost. 

15. teza 
Če imajo uporabniki in izvajalci na določenem območju 

poseben interes na področju energetike, ki mora biti v skladu 
s cilji, opredeljenimi v Republiški energetski skupnosti, lahko 
na tem območju ustanovijo energetsko skupnost. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se morajo energetske 
skupnosti obvezno dogovoriti z Republiško energetsko skup- 
nostjo o nalogah, ki jih bodo opravljali uporabniki in izvajalci 
v tej skupnosti. 

16. teza 
V Republiški energetski skupnosti delavci, delovni ljudje in 

občani obravnavajo zadeve, ki se nanašajo na oblikovanje in 
izvajanje kompleksne energetske politike, pri čemer zlasti: 

- sprejemajo dolgoročne, srednjeročne in letne planske 
akte, s katerimi določajo politiko in cilje na področu energet- 
skega gospodarstva, upoštevaje cilje družbenega razvoja v 
republiki in skupne plane, 

- sprejemajo energetske bilance, 
- sprejemajo ukrepe za dogovorjeno skladno rast široke 

porabe, 
- sprejemajo dvakrat letno poročilo o uresničevanju plani- 

rane proizvodnje in rabe posameznih vrst energije, analizirajo 
odstopanje in sprejemajo ustrezne ukrepe, 

- sodelujejo pri razčlenjevanju skupnih elementov in obli- 
kovanju cen vseh vrst energije z namenom zagotovitve eno- 
stavne in razširjene reprodukcije, 
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- sprejemajo tarffne sisteme in tarifne postavke, 
- sprejemajo programe varčevanja in racionalnega ravna- 

nja z energijo, ki morajo ločeno prikazati predvidene učinke 
za izvajalce in uporabnike, ter spremljajo njihovo izvajanje,, 

- sprejemajo enoten program investicij v energetske ob- 
jekte, 

- dogovarjajo o načinu zagotavljanja sredstev za gradnjo 
energetskih objektov in izvajanje programov racionalnega 
ravnanja in varčevanja z energijo, 

- sprejemajo kriterije in merila za izdajanje energetskih. 
soglasij, 

- sprejemajo pogoje za izdajanje elektroenergetskih 
soglasij in soglasij na priključitev na plinovodni sistem, 

- odločajo o investitorjih za gradnjo s planom določenih 
energetskih objektov. 

Zadeve iz 10. in 11. alinee so javna pooblastila. 

17. teza 
Republiško energetsko skupnost upravlja skupščina. 
Skupščina Republiške energetske skupnosti ima zbor upo- 

rabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov Republiške energetske skup- 

nosti delegirajo konference delegacij, oblikovane za posa- 
mezna območja. 

Delegate v zbor izvajalcev Republiške energetske skupnosti 
delegirajo delavski sveti delovnih organizacij energetskih 
dejavnosti in konferenca delegacij trgovinskih organizacij, ki 

.opravljajo tudi nakup in razdeljevanje premoga za široko 
potrošnjo in industrijo. 

18. teza 
Osnove za pripravo srednjeročnega plana kot podlaga 

plana Republiške energetske skupnosti obsegajo zlasti: 
- programe razvoja energetskih dejavnosti, racionalnega 

ravnanja z energijo in raziskovalne dejavnosti, 
- strukturo in obseg optimalne proizvodnje in racionalne 

rabe ter potrebne nabave energetskih virov za območje 
celotne republike, 

- osnove, obseg in način zagotavljanja sredstev za realiza- 
cijo programov iz prve alinee, 

- kriterije in merila za razčlenjevanje skupnin elementov 
za oblikovanje cen vseh vrst energije, medsebojnega razmerja 
cen energije in elemente njihove dolgoročne politike, 

- prostorski razpored energetskih objektov z zahtevami 
lokacij, 

- rešitve ekološke problematike glede na gradnjo in obra- 
tovanje energetskih objektov, 

- kriterije in merila za vrednotenje investicijsko tehnične 
dokumentacije in za izbor investicijskih objektov, ki mora 
upoštevati kvaliteto, obseg, zanesljivost, racionalnost rabe in 
proizvodnje energije ter vpliva na okolje, 

- program razvoja nekonvencionalnih virov energije, 
- elemente tarifnega sistema, 
- ukrepe za dogovorjeno skladno rast široke porabe, 
- dogovorjeni vrstni red redukcij dobav energije na 

območju SR Slovenije, 
- ukrepe za zagotovitev interesov splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite. 

19. teza 
Pred obravnavo na skupščini mora Republiška energetska 

skupnost pridobiti strokovno mnenje ustrezne znanstveno 
1 raziskovalne institucije zlasti za naslednja gradiva oziroma 
akte: 

- republiške energetske bilance, 
- optimizacijo razvojnih programov zlasti z vidika ekolo-- 

gije in racionalnosti pridobivanja energije, 

— metodologijo in na tej osnovi postavljene normative in 
standarde za ovrednotenje energetske bilance, 

— tarifni sistem zlasti z vidika zagotovitve racionalnega 
ravnanja z energijo ter postavljenih družbenih ciljev prestruk- 
turiranja gospodarstva, 

— predlog omejitve dobav določenim uporabnikom ener- 
gije zaradi neracionalnega ravnanja z energijo, 

20. teza 
Skupščina Republiške energetske skupnosti določi za 

gradnjo v programu določenih energetskih objektov investi- 
torja. 

Investitor je skupščini Republiške energetske skupnosti 
odgovoren za kvaliteto, ceno in pravočasno dokončanje 
gradnje. 

Medsebojna razmerja med Republiško energetsko skup- 
nostjo in investitorjem se uredijo s pogodbo. 

IV. OSTALA PODROČJA 

21.teza 
Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in 

drugih samoupravnih odnosov v Republiški energetski skup- 
nosti se lahko ustanovi posebno sodišče združenega dela. 

22. teza 
Nadzor nad tem, kako se upoštevajo zakoni, standardi, 

tehnični normativi, norme kakovosti proizvodnje in storitev 
ter drugi predpisi, družbeni dogovori in samoupravni spora- 
zumi, ki veljajo za področje elektroenergetike in termoenerge- 
tike, opravljajo pristojni občinski in republiški inšpekcijski 
organi. 

23. teza 
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje, kako organi- 

zacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone, standarde, 
tehnične normative, norme kakovosti proizvodov in storitev 
ter druge predpise, družbene dogovore in samoupravne spo- 
razume, ki veljajo za področje elektroenergetike, termoener- 
getske, plinovodnih in naftovodnih omrežij ter tlačnih posod. 

24. teza 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje predhodno 

soglasje na imenovanje in razrešitev poslovodnih organov 
sestavljene organizacije združenega dela elektrogospodar- 
stva in premogovništva, sestavljene organizacije združenega 
dela naftno-plinskega gospodarstva ter delovnih organizacij 
energetskih dejavnosti. 

Teze zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ener- 
getskem gospodarstvu pomenijo konkretizacijo vsebinskih 
izhodišč predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o energetskem gospodarstvu. Teze niso prostor- 
sko locirane v veljavnem zakonu o energetskem gospodar- 
stvu temveč sledijo zgradbi predloga za izdajo zakona. Raz- 
prava na delovnih telesih Skupščine SR Slovenije ob pred- 
logu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
energetskem gospodarstvu je pokazala, da bi bilo s tezami 
delegatom omogočeno, da konkretneje razpravljajo o predla- 
gani spremembi in se s tem lažje odločajo o pravilnosti 
predlaganih usmeritev. Zato je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravil teze, ki naj služijo delegatom za boljše 
razumevanje operacionalizacije predlaganih sprememb in do- 
polnitev. 
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