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V zvezi z obravnavo zakonov s področja ekonom- 
skih odnosov s tujino delegate obveščamo, da je 
bilo sprejeto stališče, da je racionalno in učinkovito 
obravnavati te zakone skupaj. 

Sistemski osnutki zakonov o opravljanju gospo- 
darskih dejavnosti v tujini, o zunanjetrgovinskem 

prometu in devizni zakon (AS št. 655; 656 in 678) 
zahtevajo temeljito preučitev, kar pomeni najmanj 
45 dni za obravnavo v temeljnih delegacijah. 

Zato bodo zbori Skupščine SR Slovenije obravna- 
vali te osnutke zakonov na sejah v mesecu maju 
1989 in ne mesecu aprilu. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Predlog za spremembo oziroma dopolnitev 47. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 36. okoliš 
Ravne na Koroškem za Zbor 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je podala na- 
slednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Pri obravnavi Poročila o iz- 
vajanju sistema pokojninske- 
ga in invalidskega zavarova- 
nja v SR Sloveniji smo dele- 
gati iz občine Ravne na Koro- 
škem posredovali pripombe, 
ki so med drugim obravnava- 
le tudi spremembo oziroma 
dopolnitev 47. člena Zakona 
o pokojninsko invalidskem 
zavarovanju: 

»Predlagamo začasno reši- 
tev nadomestil invalidom 3. 
kategorije, tako da se dovoli 
nova odmera na osnovi po- 
datkov iz leta 1987. V nadalje- 
vanju pa bi se spremenila 
vsebina 47. člena zakona PIZ 
in sicer tako, da se pooblasti 
OZD, da področje usklajeva- 
nja nadomestil tudi za 3. kate- 
gorijo urejajo v svojih samou- 
pravnih aktih, kot je to določe- 
no za usklajevanje nadome- 
stil za 2. kategorijo in spreme- 
njeno delovno zmožnost. Za- 
konska pristojnost pa naj bi 
bila pri SPIZ, da preverja pra- 
vilnost in na drugi stopnji 
v pritožnem postopku. Osta- 
nejo naj v veljavi določila 
v zvezi s stimulacijo delovne- 
ga invalida na ustreznem 
delu.« 

Zbor skupščine SR Sloveni- 
je so na osnovi gradiva in pri- 
pomb delegatov sprejeli 
sklep, da bi bilo smotrno spre- 
membe republiškega zakona 
uveljaviti hkrati z uskladitvijo 
s predvidenimi spremembami 
zvezne zakonodaje. Konkret- 
ni sklepi so med drugim bili: 

»3. Skupščina SR Slovenije 
meni, da bi bilo potrebno za- 

radi predvidenih zakonskih 
sprememb na področju pokoj- 
ninsko invalidskega zavaro- 
vanja oblikovati posebno de- 
lovno telo v okviru Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
za pripravo uskladitev repu- 
bliških predpisov z zveznim 
zakonom, pri čemer je potreb- 
no proučiti in ustrezno upo- 
števati tudi delegatske pobu- 
de. Na podlagi razprave o teh 
pobudah v delovnih telesih 
Skupščine in zborov, družbe- 
nopolitičnih organizacijah in 
delegatov na sejah zborov je 
potrebno v pripravi spre- 
memb zakona upoštevati zla- 
sti naslednje usmeritve: 

3.4. V zvezi z izvajanjem in- 
validskega zavarovanja je bi- 
lo danih več vsebinsko različ- 
nih pobud za drugačno odme- 
ro nadomestil zaradi manjše- 
ga osebnega dohodka na dru- 
gem ustreznem delu, ki bi jih 
bilo potrebno proučiti in 
ustrezno upoštevati ob uskla- 
jevanju republiškega zakona 
s spremembami zveznega za- 
kona, v katerem so predvide- 
ne tudi spremembe v sistemu 
odmere nadomestil na podla- 
gi preostale delovne zmož- 
nosti.« 
SPRAŠUJEMO IN PREDLA- 
GAMO: 

1. Ali je Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije imenoval 
delovno telo na osnovi tega 
sklepa in kaj je bilo doslej na- 
rejenega pri realizaciji 
sklepa? 

2. Če glede usklajevanja re- 
publiškega in zveznega zako- 
na, ki sicer na reševanje te 
problematike nima bistvene- 
ga vpliva, še ni bilo pozitivnih 
premikov, predlagamo in zah- 
tevamo, da Skupščine SR Slo- 
venije s posebnim sklepom 
začasno reši vprašanje zago- 

tovitve realnih nadomestil OD 
invalidov 3. kategorije. Reši- 
tev predlagamo na način, ki 
bo dovoljeval novo odmero 
nadomestil OD za vse invali- 
de, ki so uveljavili status do 
31/12-1988, na osnovi teore- 
tičnega izračuna osnove OD 
v letu 1988, po enakem princi- 
pu, kot je bil določen s skle- 
pom skupščine SPIZ z dne 
1978-1984. 

3. Za dokončno in trajno si- 
stemsko rešitev tega pereče- 
ga problema zahtevamo od- 
govoren pristop pristojnih re- 
publiških služb ob usklajeva- 
nju republiških in zveznih za- 
konskih predpisov. 

V zvezi s predloženim dele- 
gatskim vprašanjem in pobudo 
daje Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, naveden 

ODGOVOR IN STALIŠČE 
1. Zbori Skupščine SR Slo- 

venije so po obravnavi Poroči- 
la o izvajanju sistema pokoj- 
ninskega in invalidskega zava- 
rovanja zavzeli stališče, da je 
pokojninsko in invalidsko za- 
varovanje po svoji naravi dol- 
goročno naravnan sistem, ki 
terja trdnost predpisov. Pogo- 
ste spremembe negativno vpli- 
vajo na izvajanje tega sistema 
in pravno varnost zavarovan- 
cev. Glede na to je potrebno 
številne pobude, ki so bile da- 
ne za spremembo predpisov 
o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, obravnavati 
ob upoštevanju načelnega iz- 
hodišča, da so smotrne le izje- 
moma, če so predlagane reši- 
tve vsestransko ocenjene in 
utemeljene in če ciljev, ki jih 
zasledujejo ni mogoče uresni- 
čiti na drug način, brez spre- 
membe predpisov. Predlagane 
spremembe je potrebno oceni- 
ti tudi z vidika realnih material- 
nih možnosti, ki se že odražajo 
v restriktivnem pristopu pri re- 
viziji zveznega zakona o te- 
meljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

V zvezi s tem je Skupščina 
SR Slovenije menila, da bi bilo 

smotrno morebitne spremem- 
be republiškega zakona uve- 
ljaviti obenem z uskladitvijo 
s predvidenimi spremembami 
zvezne zakonodaje. Zaradi 
predvidenih zakonskih spre- 
memb naj bi v okviru Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
oblikovali posebno delovno te- 
lo za pripravo uskladitev repu- 
bliških predpisov z zveznim za- 
konom, pri čemer bi bilo treba 
proučiti in ustrezno upoštevati 
tudi delegatske pobude. 

V postopku spreminjanja in 
dopolnjevanja zveznega zako- 
na o temeljnih pravicah iz po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja je prišlo do zasto- 
ja. Šele ob koncu januarja 
1989 je Zvezni izvršni svet po- 
sredoval Skupščini SFRJ 
v obravnavo predlog za izdajo 
zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja sku- 
paj z osnutkom. V delovnem 
načrtu zvezne skupščine je bi- 
lo predvideno, da bo ta zakon 
sprejet v drugem tromesečju 
tega leta. Vendar je bilo že 
v dosedanji razpravi k navede- 
nemu gradivu toliko tehtnih 
pripomb in načelnih razhajanj 
o bistvenih vprašanjih, pred- 
vsem o tem, ali naj se s predvi- 
denimi spremembami omeji 
poraba na tem področju, ali 
naj se ohranijo pridobljene 
pravice, ali riaj pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje deluje 
kot instrument socialne politi- 
ke za omilitev posledic preho- 
da na tržni sistem gospodar- 
stva, da predlog zakona verjet- 
no ne bo sprejet v navedenem 
roku. 

Glede na še neusklajena sta- 
lišča o spremembah zveznega 
zakona, trenutno še ni primer- 
no pričeti postopka za spre- 
membe republiškega zakona. 
Ta postopek bi bilo racionalno 
začeti šele po sprejemu osnut- 
ka zveznega zakona. Takrat bo 
lahko pričelo delovati tudi po- 
sebno delovno telo, ki ga bo 
skladno s sklepom Skupščine 

POPRAVEK 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 2. 3. 
1989 določil besedilo predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora 
s predlogom zakona, ki smo vam ga poslali v obravnavo 
z dopisom dne 6. 3. 1989. 

Sporočamo vam, da smo ob pregledu besedila predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 
prostora, objavljenega v prilogi Poročevalca št. 5 (14. 3. 

1989) na šesti strani, ugotovili, da je v 2. členu predloga 
zakona izpadlo besedilo zadnjega odstavka, ki se glasi: 

"Do sprejema stališča v Skupščini Socialistične repu- 
blike Slovenije občina OZIROMA SAMOUPRAVNA INTE- 
RESNA SKUPNOST IZ PREJŠNJEGA ODSTAVKA ne more 
izvajati neusklajenih delov srednjeročnega družbenega 
plana OBČINE OZIROMA SREDNJEROČNEGA PLANA 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI.« 

Napaka je nastala pri prepisovanju besedila, ki ga je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije posla/ Skupščini SR 
Slovenije. 

2 poročevalec 



SR Slovenije oblikoval Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

2. Skupščina Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji je 
s sklepom o odmeri nadome- 
stil zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem delu, ki 
ga je sprejela v letu 1984, zad- 
njič odmerila navedena nado- 
mestila po določbi 103. člena 
statuta SPIZ, ki je prenehal ve- 
ljati 31.12.1983 leta. Na ta na- 
čin so bili vsi delovni invalidi 
III. kategorije, ki so do konca 
leta 1983 uveljavili pravico do 
nadomestila zaradi manjšega 
osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu, postavljeni 
v enakopraven položaj, kar je 
bilo nujno doseči pred preho- 
dom na uporabo 47. člena 
v začetku 1984. leta uveljavlje- 
nega zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

Po 103. členu statuta SPIZ 
(UL SRS št. 10/82), ki je prene- 
hal veljati, so se delovnim inva- 
lidom III. kategorije odmerila 
nadomestila iz invalidskega 
zavarovanja v višini razlike 
med osebnimi dohodki, ki bi 
jih dosegli za 100 odstotne de- 
lovne razultate, če bi še delali 
na delovnih mestih, kot pred 
nastankom invalidnosti in 
osebnimi dohodki za 100-od- 
stotne delovne rezultate na 
drugem ustreznem delu. 

Pri izvajanju te določbe je 
v praksi prihajalo do številnih 
sporov posebno v primerih 
sprememb vrednotenja del 
oziroma nalog, ki jih je upravi- 
čenec opravljal pred nastan- 
kom invalidnosti, ukinjanja 
takšnih del, statusnih spre- 
memb delovne organizacije 
itd. Zato je bila ureditev siste- 
ma odmere nadomestil zaradi 
manjšega osebnega dohodka 
prenešena v republiški zakon 

Delegati skupine delegatov 
za gospodarsko področje 28. 
okoliš Trbovlje za zbor zdru- 
ženega dela skupščine SR 
Slovenije smo bili na seji dne 
17/2-1989 seznanjeni s pro- 
blematiko Rudarskoenerget- 
skega kombinata Edvarda 
Kardelja Trbovlje in vam le-to 
pošiljamo. 

Želimo vas na kratko sezna- 
niti z bistvenimi problemi po- 
slovanja in razvoja našega 
kombinata. Smo v izredno kri- 
tični fazi gospodarskega sta- 
nja. V lanskem letu smo celo- 
vito zastavili razreševanje go- 
spodarskega položaja na os- 
novi ugotovitev v analizi raz- 
vojnih možnosti in programov 
ukrepov za učinkovitejše go- 
spodarjenje. Zastavili smo si 

in vsebinsko drugačen način. 
V 47. členu republiškega za- 

kona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju, ki se 
uporablja od 1.1.1984 dalje, je 
določeno, da se delovnemu in- 
validu III. kategorije odmeri na- 
domestilo v višini razlike med 
osebnim dohodkom, ki ga je 
prejel v koledarskem letu pred 
nastankom invalidnosti in 
osebnim dohodkom, ki ga pre- 
jema na drugem ustreznem 
delu, pod pogojem, da dosega 
na tem delu normalne delovne 
razultate. Pri določanju višine 
nadomestila se osebni doho- 
dek, ki ga je zavarovanec pre- 
jel v koledarskem letu pred na- 
stankom invalidnosti, uskladi 
na leto, za katero se določa 
nadomestilo, glede na porast 
osebnih odhodkov v organiza- 
ciji združenega dela ali pri no- 
silcu samostojnega osebnega 
dela, pri katerem je bil ob na- 
stanku invalidnosti v delovnem 
razmerju. 

Glede na navedeno zakon- 
sko določbo, ni možno s po- 
sebnim sklepom na novo od- 
meriti nadomestila zaradi 
manjšega osebnega dohodka 
na drugem delu tako, da bi za 
osnovo vzeli osebni dohodek, 
kakršnega bi zvarovanec dose- 
gel, če bi še opravljal ista dela 
in naloge kot pred nastankom 
invalidnosti. Takšna odmera 
bo možna le ob ustrezni spre- 
membi zakona. Glede na mne- 
nja, da bi bilo nujno tudi od- 
mero nadomestil iz invalidske- 
ga zavarovanja urediti v zvez- 
nem zakonu, menimo, da bi 
veljalo tudi s postopkom za 
spremembo navedene določ- 
be republiškega zakona poča- 
kati' toliko časa, da bo vsaj 
v načelu znana smer spre- 
memb zveznega zakona na 
tem področju. 

več ciljev, najpomembnejši 
pa so: odprava izgube z zniže- 
vanjem stroškov in dvigom 
produktivnosti ter ureditvijo 
ekonomskih odnosov v elek- 
trogospodarstvu in premo- 
govništvu, kot tudi samem 
kombinatu. Nadalje razrešiti 
likvidnostne probleme, dose- 
či odločitev gradnje TE-TO Tr- 
bovlje, znižati lastno ceno 
premoga za 30% in pričeti 
z uvajanjem novih proizvod- 
nih programov za zaposlitev 
viškov delovne sile, kot posle- 
dica racionalizacije na osnovi 
energetske dejavnosti. 

Poslovni rezultat leta 1988 
pa kaže na še večje poslabša- 
nje stanja. Celotna izguba, 
vključno z nekrito izgubo iz le- 
ta 1987 znaša 87,3 milijarde 

din v DO RRPS, DO RGD in 
TET pa sta v motnjah. Zaradi 
zmanjšanja porabe premoga 
je bila proizvodnja znižana iz 
1.780.000 ton v preteklih letih 
na 1.605.500 ton. Delež naše- 
ga skupnega prihodka od 
električne energije je bil na 
indeksu 210 v primerjavi 
z ostalimi, ki je bil na indeksu 
240 do 344. Interesna skup- 
nost je odklonila saniranje 
primanjkljaja trajnih obratnih 
sredstev. Z notranjimi ukrepi 
smo zmanjšali število zapo- 
slenih za 180, zmanjšali smo 
tudi realen obseg stroškov. 
Naši napori niso mogli kom- 
penzirati negativnih zunanjih 
učinkov. Kratkoročna zadol- 
ženost je narasla na koncu le- 
ta na 93,2 milijarde din v DO 
RRPS in na 35,9 milijarde din 
pri DO TET. V letu 1988 so 
rudniki plačali 67,8 milijard 
din obresti, kar znaša 53% de- 
leža skupnega prihodka od 
električne energije, indeks 
plačanih obresti pa je 467 
v primerjavi z letom 1987. Lik- 
vidnost ogroža redno poslo- 
vanje, zlasti bo nastal pro- 
blem, ko ne bomo mogli izpla- 
čati osebnih dohodkov. 

Že dalj časa usmerjamo na- 
pore v dolgoročno razrešitev 
našega položaja. Najprej je 
treba opredeliti bilanco pora- 
be in proizvodnje premoga 
v Sloveniji. Po sedaj znanih 
podatkih nimamo dolgoročne 
porabe v takem obsegu, ki 
omogoča obdržati lastno ce- 
no na sprejemljivem nivoju. 

Končne odločitve o TE-TO 
Trbovlje še ni. V planih se 
zgraditev elektrarne in s tem 
problem plasmaja premoga 
prestavlja v leto 1989 do 1999, 
pri tem pa se predvideva ne- 
ovirana gradnja llgljevika in 
savske verige, celo nove 
elektrarne se vključujejo 
v plane. 

V preteklem obdobju smo 
v rudnike vložili 119 mio S, kar 
predstavlja 80% predvidenih 
vlaganj. Ta vlaganja bodo 
omogočala rudnikom proiz- 
vodnjo preko 2 milijona ton 
letno. Ciklusi energetskih si- 
tuacij trajajo več let. Sedaj je 
za nas situacija neugodna. 

Rudniki se ne morejo prila- 
gajati kratkoročnim situaci- 
jam. Ta dejstva narekujejo, da 
moramo v SR Sloveniji spreje- 
ti razvojne odločitve hitro in 
v katerih bomo našli svoje 
mesto. 

Ne želimo in nočemo živo- 
tariti v negotovosti. Hočemo 
le, da se čimprej sprejmejo 
dolgoročne odločitve, na os- 
novi katerih bomo svoje fizič- 
ne in umske sposobnosti naj- 
koristneje uporabili v naši 
družbi. 

Na osnovi prikaza stanja 
v okviru Rudarskoenerget- 
skega kombinata Edvarda 
Kardelja Trbovlje delegati po- 
stavljamo naslednja vpra- 
šanja: 
1. Neugodna likvidnostna si- 
tuacija in prisotna izguba 
v kombinatu pomeni kritično 
situacijo, ki zahteva učinkovito 
razreševanje tako znotraj kom- 
binata kot zunaj njega. Spra- 
šujemo, kdaj bomo v okviru 
elektrogospodarstva SR Slo- 
venije in izvršnega sveta SR 
Slovenije, dokončno opredelili 
načine razreševanja pokriva- 
nja izgub v premogovništvu ter 
dolgoročnejše realno oprede- 
lili bilanco porabe in proizvod- 
nje premoga v Sloveniji. 
2. Glede na ugotovitve neneh- 
nega odmika pričetka gradnje 
TE-TO III in besednih iger 
v raznih planskih dokumentih 
o tem ali bo prišlo do gradnje 
TE-TO III in določili točen ter- 
min, kar smo bili priča tudi se- 
daj pri obravnavi predloga do- 
polnitev in sprememb dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije, 
sprašujemo ali bo prišlo do 
končne odločitve o gradnji TE- 
TO III, kdaj in ali bo to oprede- 
ljeno v planu SR Slovenije za 
naslednje srednjeročno 
obrobje. 

Smatramo, da takšne nejas- 
nosti hudo vplivajo na realno 
planiranje razvoja in ciljev 
v okviru kombinata, po drugi 
strani pa negativno prispevajo 
k doseženim rezultatom go- 
spodarjenja v kombinatu. 

Na delegatsko vprašanje je 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije posredoval naslednji 
pisni odgovor: 

a) Ena od pomembnih ugo- 
tovitev vseh treh zborov 
Skupščine SR Slovenije 6. ma- 
ja 1988, ko so obravnavali os- 
nutek zakona o energetskem 
gospodarstvu, je bila, da raz- 
voj in s tem dolgoročno tudi 
obstoj vsakega sestavnega de- 
la energetskega gospodarstva 
zavisi od njegove ekonomske 
učinkovitosti, seveda ob upo- 
števanju specifičnosti. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije se v celoti strinja 
s cilji SOZD REK Edvard Kar- 
delj, da bo odpravil izgube 
z zniževanjem stroškov in dvi- 
gom produktivnosti, uredil 
ekonomske odnose v elektro- 
gospodarstvu in premogovni- 
štvu ter znotraj SOZD REK Ed- 
vard Kardelj, da potrebuje do- 
končno odločitev o izgradnji 
TE - TO Trbovlje, da bo znižal 
lastno ceno premoga za 30% 
in pričel z urejanjem novih 
proizvodnih programov za za- 
poslitev viškov delovne sile kot 
posledice racionalizacije. Gle- 
de na zastavljene cilje je očit- 

Problematika SOZD REK EK Trbovlje 
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no, da so znotraj SOZD REK 
Edvard Kardelj rezerve in da 
jih je potrebno maksimalno iz- 
koristiti, preden se od širše 
družbene skupnosti zahteva 

■ pomoč. Ob tem se je potrebno 
zavedati, da bo moralo ener- 
getsko gospodarstvo nositi del 
bremena zaostrenih gospodar- 
skih razmer. Ker so nastale lik- 
vidnostne težave tudi posledi- 
ca cen električne energije in 
premoga in ker se le-te obliku- 
jejo po skupnih elementih, na 
katere neposredno vplivajo 
OZD s področja energetskega 
gospodarstva SR in SAP, mo- 
rajo OZD energetskega gospo- 
darstva v prvi vrsti v okviru 
zveznih združenj uveljaviti svo- 
je interese oz. zahtevati kom- 
penzacijo za eventualno neu- 
pravičeno uveljavitev cene. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo še najprej začas- 
no v okviru razpoložljivih sred- 
stev družbeno-političnih skup- 
nosti premoščal likvidnostne 
težave v energetskem gospo- 
darstvu. Nerealno bi bilo priča- 
kovati na kratki rok rešitev 
vseh likvidnostnih težav v si- 
stemu elektrogospodarstva in 

premogovništva, zlasti sedaj, 
ko se iščejo vsi možni načini 
razbremenjevanje celotnega 
gospodarstva. Zato zaenkrat ni 
mogoče pričakovati, da bi go- 
spodarstvo na osnovi zakona, 
kot je bilo to primer v zadnjih 
nekaj letih, zduževalo sredstva 
za reševanje likvidnostnih te- 
žav v sistemu elektrogospo- 
darstva in premogovništva. Iz- 
vršni svet Skupščine SR Slove- 
nije zato ponovno poudarja, 
da bo v bodoče pretežni del 
ukrepov za izboljšanje stanja 
v elektrogospodarstvu in pre- 
mogovništvu moral sprejeti 
sam sistem elektrogospodar- 
stva in premogovništva, pri če- 
mer je potrebno v prvi vrsti 
spremeniti dohodkovne odno- 
se med udeleženkami v skup- 
nem prihodku, zlasti glede te- 
koče delitve skupnega prihod- 
ka, dokler se bo uporabljal, ta- 
ko da se zagotovi enakopraven 
položaj premogovništva in 
v celoti upošteva dejstvo, da je 
financiranje zalog energetske- 
ga premoga skupni problem 
elektrogospodarstva in premo- 
govništva in ne samo problem 
rudnikov. Iz tega sledi, da mo- 
ra biti tekoča delitev skupnega 

prihodka v večji meri odraz di- 
namike stroškov vseh udele- 
ženk v skupnem prihodku in 
da se je treba v največji možni 
meri izogniti stroškom kratko- 
ročnih kreditov, ki nastajajo 
zaradi tekoče delitve skupne- 
ga prihodka zgolj na osnovi 
proizvodene električne ener- 
gije. 

V spremembah in dopolni- 
tvah dolgoročnega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986 
- 2000 je v poglavju Strategije 
razvoja energetike opredelje- 
no, da bomo izdelali dolgoroč- 
ni program razvoja premogov- 
ništva, ki bo upošteval omeji- 
tve, izvirajoče iz v planu opre- 
deljenih družbenih interesov, 
dopustno stopnjo energetske 
odvisnosti, ekonomsko ustrez- 
nost naših premogov in eko- 
nomičnost njihovega izkoriš- 
čanja, Program bo v letošnjem 
letu pripravila Republiška 
energetska skupnost v sodelo- 
vanju z Republiškim komite- 
jem za energetiko. 

b) V spremembah in dopol- 
nitvah plana SR Slovenije za 
obdobje 1986 - 2000 je v po- 

glavju Poraba primarne ener- 
gije opredeljeno, da se bo po- 
raba primarne energije pove- 
čevala po povprečni letni stop- 
nji rasti 1,8% do leta 2000 in to 
pretežni del na račun poveča- 
nja porabe premoga za pre- 
tvorbo v električno energijo in 
daljinsko toploto, pri čemer je 
zaradi jasnosti opredeljen tudi 
porabnik premoga, ki naj bi bil 
predvidoma TE - TO Trbovlje. 
Ni sporno, da v SR Sloveniji 
potrebujemo termoenergetski 
objekt velikost TE - TO Trbov- 
lje. Dokončna odločitev o iz- 
gradnji TE - TO Trbovlje je 
v prvi vrsti odvisna od rezultata 
že omenjenega dolgoročnega 
programa razvoja premogov- 
ništva kot tudi zanesljivosti 
kombiniranega priliva predvi- 
denih sredstev za razvoj elek- 
trogospodarstva in premogov- 
ništva. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije meni, da če bodo 
rezultati dolgoročnega progra- 
ma razvoja premogovništva 
potrdili upravičenost in po- 
trebnost takojšnje izgradnje 
TE - TO Trbovlje, da jo je po- 
trebno začeti graditi v letu 
1990, njeno obratovanje pa za- 
gotoviti najkasneje v letu 1996. 

DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
ZBOR OBČIN 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPINE DELEGATOV OBČINE CERKNICA 
ZA ZBOR OBČIN IN ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
TER POBUDE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE 
OBČINE NOVO MESTO ZA SPREMEMBO 
ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH 

Skupina delegatov za zbor združenega dela in zbor občin je 
od Izvršnega sveta SO Cerknica in Sklada stavbnih zemljišč 
občine Cerknice dobila pobudo, da predlaga Skupščini SR 
Slovenije spremembo Zakona o stavbnih zemljišč, in sicer: 

Da se 2. odstavek 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Ur. I. SRS, št. 18/34) spremeni tako, da se nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča lahko plačuje poleg na drugih 
območjih, ki so opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in 
električnim omrežjem tudi na območjih, ki nimajo kanaliza- 
cije, imajo pa drugo komunalno opremo. 

Utemeljitev: 
Ustavno sodišče SR Slovenije je z odločbo (Ur. I. SRS, št. 1/ 

89) razveljavilo določilo 2. odstavka č) točke 1. člena Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju 
občine Cerknica (Ur. I. SRS, št. 28/87) v katerem je bilo 
opredeljeno, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zem- 
ljišča »lahko plačuje tudi na območjih, ki nimajo kanalizacije, 
imajo pa drugo, komunalno opremo.« Navedeno je bilo pov- 
zeto po razveljavljeni določbi točke č) 1. odstavka 3. člena 
dogovora o usklajevanju meril za določanje območij na kate- 

rih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in 
meril za določanje višine tega nadomestila (Ur. I. $RS, št. 19/ 
86), ki so ga sklenile skupščine slovenskih občin na podlagi 
61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih. 

Razveljavitev predmetne določbe bo povzročila izpad sred- 
stev v okviru Sklada stavbnih zemljišč občine Cerknice, kar bo 
še poslabšalo stanje glede realizacije zastavljenih nalog 
v tekočem srednjeročnem obdobju. Pri pobiranju sredstev iz 
naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so se prvi 
rezultati pokazali šele v letu 1988 in je i/ tem letu tudi zaživelo 
delo sklada kot ga predvideva zakon. 

Predmetna razveljavitev prizadene predvsem izvenmestne, 
manjše občine - take kot je naša. V minulem in tekočem 
planskem obdobju se je v naši občini posvečal'f pozornost 
predvsem gradnji vodovodnega omrežja, gradnja kanalizaci- 
jega omrežja pa se je zanemarjala predvem zaradi pomanjka- 
nja finančnih sredstev. Kljub velikim potrebam v občini, tako 
po izgradnji kanalizacijskega omrežja, kot tudi čistilnih 
naprav, v kratkem obdobju ne vidimo realnih možnosti. 

Ne nazadnje pa je tako opredeljena možnost, da se nado- 
mestilo lahko plačuje tudi na območju, ki nima kanalizacije, 
ima pa drugo komunalno opremo, omogoča, da se krajani 
dogovorijo o vključitvi oziroma plačilu nadomestila tudi za 
naselja, ki imajo drugo komunalno opremo, razen kanaliza- 
cije. 

Glede na navedeno dajemo pobudo za spremembo 2. 
odstavka 58. člena Zakona o stavbnih zemljiščih po hitrem 
postopku v smislu predloga. 

Stališče izvršnega sveta skupščine SR Slovenije do 
pobude: Večina slovenskih občin je sprejela odlok o nadome- 
stilu za uporabo stavbnih zemljišč upoštevajoč točko 3. člena 
citiranega dogovora o usklajevanju meril za določanje obmo- 
čij, na kateri se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila 
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(Uradni list SRS, št. 19/867, ki jo je Ustavno sodišče SR 
Slovenije razveljavilo in tako obračunava prispevek nadome- 
stila na širšem območju kot ga določa 2. odstavek 58. člena 
zakona o stavbnih zemljiščih. 

Razveljavitev citirane določbe dogovora ima za posledice: 
- potrebno je spremeniti Dogovor 
- potrebno je spremeniti vse tiste občinske oziroma mestne 
odloke, ki vsebujejo č. točko 3. člena Dogovora upoštevajoč 
veljavno določilo drugega odstavka 58. člena zakona o stavb- 
nih zemljiščih, bodo v občinah, ki so upoštevale citirana 
določila Dogovora, zbrali manj sredstev prispevka nadome- 
stila za uporabo stavbnih zemljišč, izpad sredstev pomeni, da 
v letu 1989 ne bodo mogli realizirati sprejetih programov, 
dolgoročno pa pomeni počasnejše urejanje stavbnih zemljišč, 
kar bo dodatno zmanjšalo že tako skromen obseg stanovanj- 
ske in druge gradnje. 

V drugem tromesečju letošnjega leta bo Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije 
obravnaval Poročilo o izvajanju Zakona o stavbnih zemljiščih. 
Ob tej priliki bo ob upoštevanju pobude proučil možnosti 
sprememb in dopolnitev zakona po skrajšanem postopku 
pred celovitimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o stavbnih zemljiščih. 

ZBORU ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA GOSPODARSKO PODROČJE 36. OKOLIŠ 
RAVNE NA KOROŠKEM ZA ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V ZVEZI 
S FINANCIRANJEM PROGRAMA OSNOVNE 
ŠOLE 

Skupina delegatov za gospodarsko področje 36. okoliš 
občina Ravne na Koroškem za Zbor združenega dela Skupš- 
čine SR Slovenije je v zvezi s financiranjem programa 
osnovne šole dala naslednjo delegatsko pobudo: 

V Ljubljani smo se 16. februarja 1989 sestali sindikalni 
predstavniki delavcev osnovnih šol v Sloveniji in obravnavali 
položaj osnovnih šol ter odprta vprašanja financiranja pro- 
grama osnovne šole. Z zaskrbljenostjo ugotavljamo: 

1. da so osnovne šole v Sloveniji v čedalje težjem položaju 
in je v posameznih občinah ogroženo izvajanje programa, ki 
g amoramo zagotoviti vsem šoloobveznim otrokom. Nepre- 
stano omejevanje sredstev je povzročulo, da so občine in šole 
v preteklih dveh letih ukinjale pridobitve naše šole, krčile 
dodatne programe ter skorajda v celoti opustile vlaganja 
v učila, v opremo in vzdrževanje šolskega prostora. 

2. da se je poslabšal položaj delavca v osnovni šoli in 
povečalo zaostajanje njegovega osebnega dohodka za 
delavci v gospodarstvu. Zvezna interventna zakonodaja, repu- 
bliške omejitve in komunalni sistem financiranja sta poleg 
razlik v izvajanju programa porušila sistem solidarnosti med 
delavci in privedla do nesprejemljivo velikih razlik v osebnih 
dohodkih delavcev za opravljanje vsaj približno enakega dela. 

3. da kljub prizadevanjem številnih upravnih, strokovnih, 
samoupravno interesnih in drugih ustanov sistema na 
področju izobraževanja niso enotno urejena nekatera 
temeljna vprašanja ter zagotovljene pravice delavcev kot je 
pravica do stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, 
njihovega strokovnega napredovanja predvsem pa ni zago- 
tovljeno realno vrednotenje učiteljevega dela. 

Zato v imenu skoraj 14.000 v sindikatu organiziranih peda- 
goških delavcev na osnovnih šolah v Sloveniji zahtevamo: 

1. da se prepreči nadaljnje siromašenje osnovne šole in 
kršitev pravic otrok do enakih možnosti vzgoje in izobraževa- 
nje. Zahtevamo, da preneha vsakršno zvezno interventno 
omejevanje sredstev za financiranje osnovne šole ter republi- 
ško indeksiranje sredstev za šolstvo kot skupne »porabe«. 

Terjamo, da se prouči tim. zagotovljeni program osnovne 
šole in dogovori »nacionalni« program, ki ga bomo enotno in 
solidarno v republiki zagotavljali vsem otrokom. 

2. da se realno ovrednoti učiteljevo delo in učitelju zagotovi 
tak osebni dohodek, ki bo primerljiv z osebnimi dohodki 
strokovnjakov v gospodarstvu v republiki. Višina osebnih 
dohodkov ne sme biti odvisna samo od možnosti občine ter 
pripravljenosti občinskih izvršilnih organov za usklajevanje 
rasti in zagotavljanje sredstev. Razlike v osebnih dohodkih za 
enako delo so lahko predvsem posledica različnega obsega in 
kvalitete opravljenega dela. 

3. da Republiški komite za vzgojo, izobraževanje in telesno 
kulturo s svojimi strokovnimi službami, Izobraževalna skup- 
nost Slovenije (in preko nje občinske izobraževalne skupno- 
sti) ter Skupnost SRS predlagajo rešitve, s katerimi bo 
mogoče preseči sedanje neustrezno stanje in delavce v šolah 
usmeriti k njihovim temeljnim pedagoškim nalogam. Smotrno 
je, da področje osnovnega šolstva v čim večji meri ureja 
šolska zakonodaja in ne nedorečen sistem samoupravnega 
sporazumevanja, kjer ob prevladi različnih drugih interesov 
razporejanje javnih sredstev poteka v škodo otrok in učitelja 
osnovne šole. 

Skupina delegatov je Zboru združenega dela posredovala 
pobude Republiškega odbora sindikata delavcev v vzgoji, 
izobraževanju in znanosti pri Republiškem svetu Zveze sindi- 
katov Slovenije v zvezi s financiranjem programa osnovne 
šole. Skupina ugotavlja, da je osnovna šola v Sloveniji v čeda- 
lje težjem položaju, in zahteva, da se prepreči nadaljnje siro- 
mašenje osnovne šole in kršitev pravice otrok do enakih 
možnosti vzgoje in izobraževanja. Opozarjajo tudi na poslab- 
šanje položaja delavcev v osnovni šoli. Na koncu pa od 
republiških organov, pristojnih za izobraževanje, terjajo, naj 
predlagajo rešitve, s katerimi bo mogoče preseči sedanje 
neustrezno stanje. Po njihovem mnenju je koristno, da 
področje osnovnega šolstva v čim večji meri ureja šolska 
zakonodaja in ne nedorečen sistem samoupravnega sporazu- 
mevanja. 

Na posredovano pobudo odgovarjamo z naslednjimi sta- 
lišči: 

1. Problemi, na katere opozarjajo delegati, niso novi, z njimi 
se srečujemo že vse od leta 1982; odkar je zaradi splošnih 
gospodarskih težav celotna skupna poraba ter z njo tudi 
dejavnost osnovne šole podvržena različnim omejitvam. 
Izvršni svet Skupščine SRS se je ves čas zavedal, kako 
pomembno je izobraževanje in pridobivanje znanja za nadalj- 
nji razvoj gospodarstva in za njegovo prestrukturiranje. Zato 
si je v letih 1985-1987 prizadeval, da bi kljub omejenim mož- 
nostim ta del skupne porabe ne zaostajal za razvojem celotne 
družbe. (O tem pričajo podatki o deležu družbenega proiz- 
voda, namenjenega za izobraževanje, ki se je od 3% v letu 
1984 ponovno dvignil na skoraj 4% v letu 1987. 

Z interventnimi ukrepi v letu 1988 je bila skupna poraba 
ponovno bistveno zmanjšana, posledice pa je čutiti v vseh 
družbenih dejavnostih, še posebej pa v osnovnem šolstvu, ki 
je obvezno po ustavi in zakonu in kjer ni možnosti za bistveno 
zmanjševanje programa, zato pa vsako omejevanje sredstev 
povzroči podcenjenost obstoječih programov. 

Po sprejemu »majskih ukrepov« je Izvršni svet Skupščine 
SRS v Programu ukrepov za razvoj SMD nakazal nekatere 
kratkoročne rešitve, ki naj bi omilile učinke linearnih omejitev, 
s tem da bi racionalizacijo znotraj dejavnosti izvajali selek- 
tivno in postopno. 

2. Dolgoročno pa bo mogoče narediti večje premike šele 
z novimi zakonskimi rešitvami. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je sprejel pobudo Skupščine, da bo v predlogu 
sprememb in dopolnitev zakona o svobodni menjavi dela na 
področju vzgoje in izobraževanja predlagal tudi drugačno 
rešitev za financiranje osnovne šole, s tem da bo povečal 
odgovornost Izobraževalne skupnosti Slovenije za izobraže- 
valno politiko tudi na področju osnovnega šolstva ter za 
izvajanje obveznega programa osnovne šole. Menimo, da bi 
s tem omilili težave, do katerih prihaja v posameznih občinah 
in zagotovili bolj stabilno financiranje obveznega programa 
osnovne šole. 

3. Vendar pa ni pričakovati, da bo drugačna sistemska 
ureditev sama po sebi pomenila tudi rešitev finančnih proble- 
mov osnovne šole. Hkrati ko delavci v osnovnih šolah s svojo 
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pobudo opozarjajo na posledice omejitve sredstev za 
osnovno šolo, ima Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
nalogo, da uskladi bilanco družbenih dejavnosti za leto 1989, 
ki glede na predlagane možnosti obremenitv egospodarstva 
presega plan za 9 odstotkov. 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
ZA KMETIJSKO PODROČJE 3. OKOLIŠ 
AJDOVŠČINA ZA ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, DA SE VSEBINA 
DRUŽBENEGA DOGOVORA ZA HITREJŠI IN 
CELOVITEJŠI RAZVOJ HRIBOVITIH OBMOČIJ 
TER DRUGIH OBMOČIJ Z OMEJENIMI 
DEJAVNIKI V SR SLOVENIJI UREDI Z ZAKONOM 

Skupina delegatov za kmetijsko področje 3. okoliš Ajdovš- 
čina za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije daje 
naslednjo delegatsko pobudo: 

da se vsebina družbenega dogovora za hitrejši in celovitejši 
razvoj hribovitih območij in drugih območij z omejenimi 
naravnimi dejavniki v SR Sloveniji ureja z zakonom 

Obrazložitev: 
Delegacija je obveščena, da je v pripravi družbeni dogovor 

za hitrejši in celovit razvoj hribovitih območij in drugimi 
območji z omejenimi naravnimi dejavniki v SR Sloveniji. 
Z vsebino dogovora, ki ima namen organizirano pristopiti 
k urejanju vprašanj, zaradi katerih se že navedena območja 
zelo hitro praznijo in ostajajo populacijsko nezasedena, 
soglašamo. Dogovor sloni na družbenem planu SR Slovenije 
ter dogovoru o temeljih družbenega plana, ki določata, da se 
bo v tem času pristopilo k pospešenemu razvoju hribovitega 
območja prav s ciljem, da se ta prostor še naprej obdrži kot 
aktiven gospodarski prostor. Namen je sicer dober, toda čas 
za katerega so sprejeti že navedeni planski dokumenti je na 
izteku, medtem ko so efekti navedenih določil izredno 
skromni. Celo nasprotno z vso gotovostjo lahko trdimo, da se 
demografske razmere skupaj s starostno strukturo v hribov- 
sko - visokogorsko predelih ne spreminja v pozitivno smer 
ampak prav nasprotno, da postajajo ta vprašanja vse bolj 
kritična in zastrašajoča. To obenem pomeni, da se policentri- 
čen razvoj gospodarstva v mikrosmislu ni obnesel in da 
obstoja velika bojazen - skoraj je to že dejstvo da bodo ostale 
hribovske vasi v kratkem prazne. 

Da pri vsem tem ujamemo še zadnji čas predlagamo, da se 
v tako pomembno vsebino, kot je zajeta v že navedenem 
družbenem dogovoru ne ureja na ta način, ampak da se to 
uredi z ustreznim zakonom. Pri tem predlagamo, da se skupš- 
čina do tega vprašanja opredeli tako, da z dogovorom nameni 
določen del družbenega proizvoda ustvarjenega na območju 
republike. Menimo, da je problematika tako aktualna na ta 
način podvzeli učinkovite ukrepe.za spremembo negativnih 
trendov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pobude skupine dele- 
gatov za kmetijsko področje, 3. okoliš Ajdovščina, da se 
vsebina družbenega dogovora za hitrejši in celovitejši razvoj 
hribovitih območij ter drugih območij z omejenimi dejavniki 
uredi z zakonom, ne sprejema iz naslednjih razlogov: 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 20. 7. 1988 ob 
obravnavi uresničevanja planskih ciljev na področju kmetij- 
stva s sklepom zadolžila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
da naj v sodelovanju z Zadružno zvezo Slovenije in Samou- 
pravno interesno skupnostjo za pospeševanje proizvodnje 
hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije pripravi 
družbeni dogovor za hitrejši in celovit razvoj hribovitih obmo- 
čij. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
za pripravo dogovora imenoval delovno skupino, v kateri so 
tudi predstavniki drugih dejavnosti. Z družbenim dogovorom 
naj bi zagotovili pogoje, da se zmanjšajo razlike v gospodar- 
skih učinkih in splošni razvitosti med hribovitim in ravninskim 
svetom ter zmanjšali migracijski tokovi iz hribov v doline. 
Z družbenim dogovorom naj bi se udeleženci zavezali, da 

bodo vsak na svojem področju in v okviru svoji pooblastil in 
pristojnosti z različnimi ukrepi, tudi s spremembami in dopol- 
nitvami predpisov, dosegli: 

- celovit družbenoekonomski razvoj hribovitih območij in 
celovit pristop nosilcev posameznih dejavnosti z namenom 
ohranitve poseljenosti in zagotovitve ekonomske in socialne 
varnosti ljudi, ki živijo v hribovitih območjih; 

- določitev odgovornosti za razvoj hribovitih območij na 
ravni republike, občin, organizacij združenega dela in samou- 
pravnih interesnih skupnosti; 

- izrabo potencialnih možnosti razvoja glede na naravne 
danosti in možnosti razvoja posameznih dejavnosti; 
- pospešen razvoj kmetijstva, gozdarstva ter gospodarske 

in družbene infrastrukture kot so PTT, ceste, vovodov, elek- 
trika, šole, zdravstvene organizacije, kar naj bi omogočilo 
učinkovitejšo gospodarsko aktivnost in boljši socialni položaj 
prebivalstva v hribovitih predelih; 
- vključevanje hribovitih območij v širši gospodarski pro- 

stor republike z raznimi oblikami povezovanja gospodarskih 
organizacij, razvijanjem kooperacijskih oblik proizvodnje in 
delitve dela, ustanavljanja manjših obratov in uvajanja dopol- 
nilnih dejavnosti, obrti ter dela na domu; 
- ovrednotenje funkcij hribovitih območij pri ohranjanju 

naravne in kulturne dediščine, rekreacijskih površin, ekolo- 
škega ravnovesja ipd. 

Z družbenim dogovorom naj bi se Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zavezal, da bo predlagal skupščini SR Slovenije 
spremembe in dopolnitve več zakonov, v lastni pristojnosti pa 
bo spremenil več izvedbenih predpisov, kar naj bi storili tudi 
pristojni republiški upravni organi. Spremeniti bo potrebno 
predvsem zakone in druge predpise s področja pospeševanja 
skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, gozdov, 
obrti, davkov občanov, davkov iz dohodka organizacij združe- 
nega dela, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v kate- 
rih bo potrebno urediti specifične pogoje za razvoj hribovitih 
območij. Z enim zakonom te različne in sestavljene problema- 
tike celovitega razvoja hribovitih območij ni mogoče urediti. 
Prav tako ne bi bilo mogoče z enim zakonom zagotoviti 
posebna sredstva za razvoj hribovitih območij, dokler za ta 
razvoj niso napravljeni konkretni programi na področju 
gospodarskih in družbenih dejavnosti, upoštevati pa je treba, 
da so tudi utemeljene različne rešitve v posameznih sistem- 
skih republiških zakonih, ki obravnavajo zagotavljanje sred- 
stev za delovanje dejavnosti in za razvoj posameznih področij 
družbene reprodukcije, razdelava tega pa je predmet planskih 
aktov republike, občin, samoupravnih interesnih skupnosti in 
organizacij združenega dela, ki. morajo biti nosilci razvoja 
v hribovitih območjih in morajo v ta namen tudi zagotoviti 
sredstva. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije tudi meni, da je 
potrebno z delom na družbenem dogovoru pospešno nadalje- 
vati in da je treba po njegovem sprejemu vse naloge in 
obveznosti nosilcev razvoja v hribovitih območjih konkretizi- 
rati za leto 1989 in 1990 ter nato naprej za novo srednjeročno 
obdobje. 

Delo pri pripravi sprememb in dopolnitev zakonov in drugih 
predpisov bo potekalo istočasno s pripravo novega družbe- 
nega plana SR Slovenije, družbenih planov občin ter planskih 
aktov samoupravnih interesnih skupnosti za obdobje 
1991-1995, v katerih bodo tudi opredeljeni ukrepi za celovit 
razvoj hribovitih območij. Glede na to Izvršni svet meni, da bo 
pobuda skupine delegatov po vsebini v celoti uresničena na 
že opisani način. 

ZBOR OBČIN 

STALIŠČE DO POBUDE SKUPINE DELEGATOV 
SKUPŠČINE MESTA LJUBLJANE ZA 
DELEGIRANJE DELEGATOV V ZBOR OBČIN 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV 6. ČLENA ZAKONA 
O KOMUNALNIH TAKSAH 

Skupina delegatov Skupščine mesta Ljubljane za delegira- 
nje delegata v zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 36. 

• seji, dne 17. februarja 1989, obravnavala pobudo zbora zdru- 
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ženega dela Skupščine mesta Ljubljana za spremembo 
zakona o komunalnih taksah (Un I. SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72) 
in na njeni osnovi daje 

DELEGATSKO POBUDO 
za spremembo in dopolnitev 6. člena zakona o komunalnih 

taksah (Ur. I. SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72). 
Zbor združenega dela Skupščine mesta Ljubljane je ob 

obravnavi predloga odloka o višini turistične takse za začasno 
bivanje na območju mesta Ljubljane v letu 1989 sprejel sklep 
o pobudi za dopolnitev zakona o komunalnih taksah (Ur.. I. 
SRS, št. 29/65, 7/70 in 7/72) - v nadaljnjem besedilu: zakon, in 
sicer tistega dela, ki se nanaša na objavo spremembe takse (2. 
odstavek 6. člena zakona). 

Zakon v 2. odstavku 6 člena določa, da so občine morebitne 
spremembe turistične takse dolžne objaviti najkasneje do 31. 
marca za naslednje leto. Določba je s kasnejšimi spremem- 
bami zakona sicer postala nejasna, saj se 2. točka 4. člena, na 
kratko se sklicuje 6. člen, z dopolnitvijo zakona (Ur. I. SRS, št. 
7/70) ne nanaša več na turistično takso, vendar je mogoče 
sklepati, da gre za nedoslednost zakonodajalca ter da se 
obveznost iz 2. odstavka 6. člena kljub temu povezuje s turi- 
stično takso. Različna tolmačenja zahtevajo nujno in čim- 
prejšnjo uskladitev teh določb. 

Na samo ureditev, da je potrebno turistično takso določiti 
do 31. marca za naslednje leto, v načelu nimamo pripomb 
glede na to, da morajo biti turistični delavci z njo dovolj 
zgodaj seznanjeni zaradi priprave cenika storitev za naslednje 
leto. Vendar pa se v trenutni gospodarski situaciji zaradi 
izredno visoke inflacije realna vrednost nominalno absolutno 
določenega zneska turistične takse še pred začetkom upo- 
rabe toliko zmanjša, da z njo ni več mogoče dosegati namena, 
zaradi katerega se pobira. Ker zneska po 31. marcu za nasled- 
nje leto ni več mogoče spremeniti, se zaradi razvrednotenja 
zneska turistične takse postavlja pod vprašaj izvajanje turi- 
stičnih programov, kar je v nasprotju z deklarirano vlogo 
turizma kot prednostne gospodarske panoge. 

Zato predlagamo, da občinska skupščina do 31. marca 
določi samo izhodiščni znesek turistične takse, hkrati pa se 
določi možnost, da se ta znesek ob pričetku uporabe in med 
letom valorizira. Stopnjo valorizacije se veže na stopnjo pora- 
sta cen določenih turističnih storitev (najprimernejše bi bile 
cene prenočitev na področja občine), katero ugotavlja občin- 
ski upravni organ, pristojen za cene. Zaradi praktičnosti 
postopka bi veljalo uzakoniti tudi pooblastilo, da občinski 
izvršni svet s sklepom ugotovi valorizirano višino zneska 
turistične takse, kateri se od določenega časa po objavi 
v Uradnem listu SRS plačuje za začasno bivanje na območju 
občine. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je posredoval naslednje 
stališče: 

Predlagana sprememba in dopolnitev zakona o komunalnih 
taksah za realizacijo rešitve iz pobude ni potrebna. 

Zakon o komunalnih taksah pooblašča občinske skupščine, 
da lahko uvedejo te takse samo za taksne predmete, ki so 
v zakonu našteti. Med temi predmeti je v zakonu opredeljeno 
tudi začasno prebivanje v turističnih krajih (turistična taksa). 
Zakon glede navedene takse vsebuje samo še določbo, po 
kateri so občine dolžne morebitne spremembe višine objaviti 
najkasneje do 31. marca za naslednje leto. Drugih določb 
glede oblikovanja te takse zakon ne vsebuje, zato občinske 
skuščine lahko z odlokom uredijo način določanja višine 
turistične takse. Ker se znesek turistične takse, določen devet 
mesecev pred pričetkom uporabe, zaradi visoke stopnje infla- 
cije toliko razvrednoti, da z njim ni več možno dosegati 
namena zaradi katerega se taksa pobira, bi se glede na 
navedeno lahko v občinskih odlokih vgradila rešitev, ki bi 
omogočala prilagajanje višine takse stopnji inflacije. Po mne- 
nju izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije že veljavna 
zakonska ureditev omogoča, da se v zakonskem roku določi 
višina turistične takse po točkovnem sistemu s sočasno dolo- 
čitvijo izhodiščne vrednosti točke. Za uskladitev vrednosti 
točke z gibanjem cen določenih turističnih storitev pred pri- 
četkom uporabe tako določene višine takse in med letom, bi 
se lahko z občinskim odlokom pooblastil Izvršni svet Skupš- 
čine občine. 

Enotnost predlaganega načina določanja turistične takse bi 
bilo možno v SR Sloveniji zagotoviti z dopolnitvijo družbe- 
nega dogovora o namenski porabi turistične takse (Uredni list 
SRS, št. 1/86). 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo kot eden od udele- 
žencev družbenega dogovora o namenski porabi turistične 
takse dal pobudo za spremembo in dopolnitev tega dogovora 
in sicer tako, da bi bila dana delegatska pobuda tudi ustrezno 
upoštevana. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE 
SKUPŠČINE MESTA LJUBLJANA ZA 
SPREMEMBO ZAKONA O STAVBNIH 
ZEMLJIŠČIH 

Skupina delegatov za delegatov za delegiranje delegata 
v Zbor občin Skupščine SR Slovenije, je na 36. seji. dne 17. 2. 
1989 na predlog Delovne skupine za pripravo sprememb in 
dopolnitev odloka o stavbnih zemljiščih Izvršnega sveta 
Skupščine mesta Ljubljane obravnavala in podprla POBUDO 
ZA SPREMEMBO ZAKONA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH (Ur I 
SRS, št. 18/84). 

1.) V 7. členu na tretji odstavek črta, 
2.) v 37. členu se tretji odstavek nadomesti z besedilom: 

»Območje urejanja stavbnega zemljišča je lahko eno ali več 
območij, ki jih zajemajo prostorski izvedbeni akti, kar določi 
za svoje območje Skupščina občine z odlokom«: 

RAZLOGI 
Pobuda je oblikovana na podlagi pobud Izvršnih svetov 

skupščin (in upravnih organov) ljubljanskih občin. 
Vsebina tretjega odstavka 7. člena zakona o stavbnih zem- 

ljiščih ne sodi v ta zakon, ker je v nasprotju z ostalimi določ- 
bami tega zakona. S stavbnimi zemljišči v mestih, naseljih 
mestnega značaja in območjih določenih za kompleksno 
gradnjo, upravlja preko svojega sklada stavbnih zemljišč le 
občina in torej promet teh zemljišč med drugimi družbeno 
pravnimi osebami pravno ni dopusten. 

s? stavbna zemljišča na teh območjih še v zasebni lastnini jih pridobiva v družbeno lastnino, ureja in oddaja za 
graditev le občina preko svojega sklada stavbnih zemljišč. 
Druge družbeno pravne osebe pa lahko upravljajo s tistimi 
stavbnimi zemljišči, ki jih potrebujejo za svojo dejavnost. 

Ze zakon o razpolaganju z nezazidanimi stavbnimi zemljišči 
je določal, da so z njegovo uveljavitvijo (leta 1972) vsa druž- 
bena stavbna zemljišča, ki jih družbeno pravne osebe ne 
potrebujejo za svojo dejavnost ex lege prešla v upravljanje 
občine. V kolikor nekatera teh zemljišč niso bila prenesena 
v upravljanje občine, jih je glede na to, da odločba citiranega 
zakona več ne velja, potrebno prenesti bodisi z dogovorom 
(pogodbo) ali prisilno (po zakonu o razlastitvi in prisilnem 
prenosu nepremičnin) v upravljanje občine. 

Vsebina tretjega odstavka 7. člena zakona o stavbnih zem- 
ljiščih, ki temelji na 248. členu drugega odstavka zakona 
o združevanju dela, se v praksi različno tolmači. Ni jasno ali 
velja za promet med vsemi družbeno pravnimi osebami, ali pa 
je izvzeto oddajanje stavbnih zemljišč preko Sklada stavbnih 
zemljišč, družbeno pravnim osebam za potrebe gradnje. Ned- 
vomno je v širšem smislu za promet med družbeno pravnimi 
osebami, šteti tudi oddajanje stavbnih zemljišč in če menimo, 
da je določba tretjega odstavka 7. člena potrebno upoštevati 
tudi v teh primerih, bi to imelo za posledico, da bi si povečano 
vrednost stavbnega zemljišča zaradi minulih družbenih vla- 
ganj prisvajale družbeno pravne osebe, ki bi jim bilo zemljišče 
oddano, ne pa občina. Občina (Sklad) bi povečano vrednost 
pridobila /e v izjemnih primerih, ko je stavbno zemljišče 
oddano občanu za individualno gradnjo in ki ni vključen 
v stanovanjsko zadrugo. 

Pri praktičnem izvajanju 43. člena zakona o stavbnih zem- 
ljiščih, ki se nanaša na določanje sorazmernega dela stroškov 
za pripravo in sorazmernega dela stroškov za opremljanje 
stavbnega zemljišča so v mestu Ljubljana nastale velike te- 
žave. 

Zakon o stavbnih zemljiščih v 37. členu tretjega odstavka 
določa, da je območje urejanja stavbnega zemljišča območje, 
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ki ga zajema prostorski izvedbeni načrt. Za vsako tako 
območje Sklad stavbnih zemljišč sprejme, skladno s srednje- 
ročnim družbenim planom občine, investicijski program,ure- 
janja stavbnih zemljišč in na podlagi tega programa investi- 
torju določi sorazmerni del predvidenih stroškov priprave in 
opremljanja zemljišča, ki mu je oddano za gradnjo. 

Tako definirano območje urejanja, ki je tudi obračunsko 
območje za ugotavljanje sorazmernega deleža stroškov pri- 
prave in opremljanja stavbnih zemljišč, ki ga mora investitor 
plačati ob pridobitvi zemljišča, je za mesto Ljubljana neu- 
strezno iz dveh razlogov: 

1. Stroške priprave oz. opremljanja stavbnih zemljišč 
s komunalnimi objekti in napravami plača le investitor, ki 
gradi na območju za katerega je predviden prostorski izved- 
beni načrt (zazidalni ali ureditveni načrt), ne pa investitorji oz. 
koristniki komunalnega opremljanja na območjih, ki se ure- 
jajo s prostorskimi ureditvenimi pogoji. Tako se dogaja, da se 
investitorji ločujejo na tiste, ki so dolžni za isti komunalni 
standard plačati vse dejanske stroške opremljanja stavbnih 
zemljišč in še povečano vrednost zaradi minulih družbenih 
vlaganj in tiste, ki niso dolžni plačati ničesar. 

2. V mestu Ljubljana so stroški priprave in tudi stroški, 
opremljanja stavbnih zemljišč, zaradi geoloških, melioracij- 
skih in drugih vlaganj na posameznih območjih različni. Za 
smotrno in plansko urbanizacijo mesta in zaradi komunalno 
deficitarnih območij je nujno potrebno stroške priprave in 
opremljanja stavbnih zemljišč, ugotavljati na večjih območjih, 
kot pa je območje posameznega prostorskega izvedbenega 
načrta. 

S predlagano spremembo tretjega odstavka 37. člena 
zakona o stavbnih zemljiščih, da območje urejanja obsega 
območje enega ali več prostorskih izvedbenih aktov, kar 
določi občina sama, bi dosegli, da so zajeta tako območja 
prostorskih izvedbenih načrtov, kot območja prostorskih ure- 
ditvenih pogojev. 

Za tako določeno območje urejanja bi se izdelal investicij- 
ski program urejanja in na njegovi podlagi odločili sorazmerni 
deleži stroškov priprave in urejanja za vse investitorje, ki bi na 
tem območju gradili in za vse koristnike na novo zgrajenih 
komunalnih objektov in naprav, ki so že prej pridobili pravico 
uporabe oz. gradnje na zemljišču na območju urejanja. 
P. S. 

Poleg nujnih, zgoraj nakazanih sprememb zakona o stavb- 
nih zemljiščih, pa bi bilo smotrno razmisliti tudi o drugih 
spremembah in dopolnitvah tega zakona. Mišljene so zlasti 
določbe, ki se nanašajo na pristojnosti in način dela Sklada 
stavbnih zemljišč. V praksi se je pokazala potreba, da bi Sklad 
bil tudi pristojen, da občini predlaga razglasitev nepremičnine 
na območjih, ki jih srednjeročni družbeni plan določa kot 
stavbna zemljišča (32. člen). 

Sklad bi moral imeti tudi večjo samostojnost pri gospodar- 
jenju s stavbnimi zemljišči in s sredstvi na svojem računu, če 
hočemo v upravljanje s stavbnimi zemljišči uvesti več tržnega 
obnašanja v okviru danih smernic družbeno politične skupno- 
sti, bi moral Sklad samostojno razpolagati zlasti s svojimi 
finančnimi sredstvi in se upravni organi ne bi smeli spuščati 
v posamezne odločitve Sklada. Odpraviti bi kazalo tudi 
določbe zakona, da finančni načrt in zaključni račun potrjuje 
občina. Program nalog sklada naj bi vezali bolj na srednje- 
ročni in dolgoročni plan občine, ne pa na letno resolucijo, saj 
je izgradnja posameznih projektov in naprav, ki jih izvaja 
Sklad vezana na daljša časovna razdobja. 

Med drugim bi bilo potrebno spremeniti tudi določila 
zakona, ki se nanašajo na valorizacijo cene stavbnega zem- 
ljišča in predvidenih stroškov za izračun sorazmernega dela 
stroškov za pripravo in opremo stavbnega zemljišča (pri- 
spevka), v tej smeri, da bi bila možna valorizacija le teh med 
letom. 

Razmisliti bi kazalo tudi o sedanjem načinu in pogojih 
oddajanja stavbnih zemljišč, kot jih okvirno ureja sedaj 

veljavni zakon o stavbnih zemljiščih. Najbrže bi v bodoče 
kazalo uvesti več ekonomsko-tržnih primerjav, namesto seda- 
njih pretežno socialnih. Oddaja stavbnega zemljišča na pod- 
lagi razpisa, bi morala postati pravilo ne pa izjema. Socialne 
probleme občanov ne bi smeli reševati pri oddaji oz. pridobi- 
vanju stavbnih zemljišč, temveč na drug način (s subvenci- 
jami in podobno). 

V teh spremembah pa bi kazalo podati predlog v drugi fazi, 
ko bi se o tem predhodno temeljito razmislilo. 

Verjetno pa se bo pri temeljitem ocenjevanju ustreznosti 
sedanjih določb zakona o stavbnih zemljiščih našlo še kaj, kar 
bi bilo potrebno spremeniti. Ker je zakon o stavbnih zemljiš- 
čih le del prostorske zakonodaje, bo potrebno pregledati tudi 
zakon o urejanju prostora in zakon o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor. 

Stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije do po- 
bude: , 
Ad 1) 

Tretji odstavek 7. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
določa, da se ob prometu stavbnih zemljišč med družbenimi 
pravnimi osebami zajema le višina vlaganj v ta zemljišča. 50. 
člen istega zakona določa način oblikovanja cene m2 odda- 
nega stavbnega zemljišča in zajema povprečne stroške prido- 
bitve zemljišča na območju urejanja stavbnega zemljišča in 
povečano vrednost zaradi družbenih vlaganj, valoriziranih 
v letu oddaje. 

Oba člena sta si v nasprotju v kolikor ne definiramo točno 
družbeno pravne osebe, ki opravlja promet s stavbnimi zem- 
ljišči, oziroma se ne opredelimo, kako naj se opravlja promet 
s stavbnimi zemljišči med dvema družbenima pravnima ose- 
bama (od katerih eden ni sklad stavbnih zemljišč). V prvem 
primeru je cena oddanega zemljišča le razlika v višini družbe- 
nih vlaganj v zemljišče, v drugem pa so v ceni prišteti še 
povprečni stroški pridobitve zemljišča. 

Iz navedenega izhaja, da v tretjem odstavku 7. člena ni 
dovolj jasno definiran promet med družbeno pravnimi ose- 
bami, zato je treba njegovo vsebino proučiti in ustrezno 
oblikovati določbo tega člena. 

Ad 2) 
Tretji odstavek 37. člena določa, da je območje urejanja 

stavbnega zemljišča območje, ki ga zajema prostorski izved- 
beni načrt. 

Prvi odstavek 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih 
določa, da je investitor, ki namerava graditi na območju 
urejanja stavbenih zemljišč, dolžan plačati sorazmerni del 
stroškov za pripravo in sorazmerni del stroškov za opremlja- 
nje stavbnega zemljišča, drugi in tretji odstavek tega člena pa 
določata način izračuna obeh sorazmernih delov. 

Iz besedila obeh členov izhaja, da sorazmerni del stroškov 
plačujejo le tisti, ki nameravajo graditi na območju urejanja 
stavbnih zemljišč, to je na območju prostorskega izvedbe- 
nega načrta, za katerega je tudi izdelan investicijski program. 
Ugotovitev, da se v praksi dogaja, da investitorji zunaj 
območja izvedbenega načrta ne plačujejo sorazmernega dela 
stroškov, imajo pa praktično enako komunalno opremljenost, 
in da so torej v ugodnejšem položaju, je točna. 

Izvršnemu svetu so poznani problemi, s katerimi se sreču- 
jejo občine in skladi stavbnih zemljišč pri določanju prispev- 
kov investitorjev za pripravo in urejanje stavbnih zemljišč. 

V drugem tromesečju letošnjega leta bo Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije v sklau s sklepi Skupščine SR Slovenije 
obravnaval Poročilo o izvajanju Zakona o stvbnih zemljiščih. 
Ob tej priliki bo ob upoštevanju pobude proučil možnosti 
sprememb in dopolnitev zakona po skrajšanem postopku 
pred celovitimi spremembami in dopolnitvami zakona 
o stavbnih zemljiščih. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Čerin, Primož Heinz, Marko Herman, 
Boris Gabrič, Janez Lah, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marjan 
Gogala- Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123-Uredniški odbor glasita Skupščine SFRJ: Aljas Riza (predsednik), Miroslav 
Berović. Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnić, Zoran Miškovič, Dragan 
Ajder - Glavni in odgovorni urednik: Dragan Ajder, urednik Dragiša Djordjevič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 3000 dinarjev-Letna naročnina kot akontacija za leto 1989 znaša 40.000 dinarjev. Po treh mesecih bomo poslali dodatni račun, 
ki bo upošteval inflacijo - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 219-914 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju 

obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja 

gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 

s predlogom zakona (ESA-723) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 157. seji dne 
23. 3. 1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SRED- 
STEV IN IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODARSKO MANJ 
RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO S PREDLOGOM 
ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije s predlogom, da se uvrsti na seje zborov 
Skupščine SR Slovenije 14. 4. 1989. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini 
SR Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku 
iz naslednjih razlogov: 

V mesecu marcu 1989 opravljena predhodna ocena zak- 
ljučnih računov za leto 1988 kaže, da bodo v zakonu 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR 
Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj raz- 
vitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 34/88) 
olajšave za zavezance, ki vlagajo svoja sredstva na manj 
razvitih območjih SR Slovenije (6. člen), bistveno presegle 
obseg olajšav, kot se je z njimi računalo ob sprejetju 
zakona. Hkrati anketa o nameravanih naložbah v letu 1989 
kaže, da bi tudi letos olajšave bistveno presegle možnosti, 
kar bi močno oteževalo tekoče izpolnjevanje obveznosti 
SR Slovenije do Sklada federacije. V obstoječi stopnji 
2,8% od dohodka povečanega za amortizacijo, ki so jo 
dolžni izpolnjevati zavezanci na podlagi veljavnega 
zakona je namreč namenjeno za olajšave po 6. členu 
zakona do največ 0,6% od osnove, to je dohodka poveča- 
nega za amortizacijo. Obseg olajšav na podlagi napoveda- 
nih vlaganj bi zahteval bistveno povečanje stopnje, kar pa 
glede na akumulacijsko sposobnost gospodarstva ni 
možno. 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo zakona se ne 
odstopa od dosedaj opredeljene politike pospeševanja 
razvoja gospodarsko manj razvitih .območij v SR Sloveniji 
in zato ne spreminja višine olajšav za investicije na teh 
območjih. Ohranja nadalje usmeritev, da gre za naložbe 

v proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodar- 
stvu. Prav tako zadržuje različno višino olajšav med posa- 
meznimi skupinami manj razvitih območij. Zagotavlja 
samo, da bo obseg sredstev za te olajšave presežen glede 
na možnosti, ki jih daje veljavna stopnja 2,8% od osnove. 
Zato uvaja mehanizem večjega nadzora za namensko upo- 
rabo olajšav, pri čemer bodo imele prednost naložbe, pri 
katerih sodelujejo investitorji in sovlagatelji na trajnejših 
osnovah. 

Skupščina SFRJ je v februarju 1989 sprejela zakon 
o računovodstvu, s katerim se ukinja obveznost izdelave 
periodičnih obračunov poslovanja za trimesečja in uvaja 
le polleine in zaključne letne obračune. Zato ne bo možno- 
sti, da ob periodičnem obračunu za prvo trimesečje pride 
do poračuna olajšav za opravljene naložbe na manj razvi- 
tih območjih v SR Sloveniji v letu 1989 kot sedaj predvide- 
vajo navodila republiškega sekretarja za finance. S Pravil- 
nikom, ki naj bi na podlagi predlaganih sprememb in 
dopolnitev zakona nadomestil navodila, naj bi omogočili 
drugačen način kontrole upravičenosti olajšav in s tem 
tudi hitrejšo dinamiko obračunavanja olajšav. 

Gre za spremembe, ki naj zagotovijo ob nespremenjenih 
pogojih poslovanja zavezancem kvalitetnejše naložbe na 
manj razvitih območjih v SR Sloveniji, zagotovijo, da ne bo 
potrebno povečevati obremenjevanja gospodarskih sub- 
jektov preko sedaj veljavne stopnje 2,8% in zagotovijo 
redno izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do gospodar- 
sko manj razvitih republik in SAP Kosovo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec v Zavodu SRS 
za družbeno planiranje, 

- Miro ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance. 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 

sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 

pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 

SAP Kosovo 

USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Po 2. točki 326. člena Ustave SR Slovenije daje Skupščina 

SR Slovenije soglasje k zakonom in drugim splošnim aktom, 
ki se nanašajo na kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin. Na podlagi 14. 
točke drugega odstavka 314. člena Ustave SR Slovenije pa 
Socialistična republika Slovenija skrbi za izvrševanje zveznih 
zakonov in drugih predpisov na svojem območju ter jih nepo- 
sredno izvršuje. 

Republike in avtonomni pokrajini določajo s svojimi zakoni 
način in vire zagotavljanja sredstev in izpolnjevanja obvezno- 
sti za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo. 

II. SEDANJA UREDITEV IZPOLNJEVANJA 
OBVEZNOSTI SR SLOVENIJE 
DO POSPEŠEVANJA RAZVOJA GOSPODARSKO 
MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KOSOVO 

V skladu z zveznim zakonom o sredstvih Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in avtonomnih pokrajin v obdobju 1986-1990 ureja 
izvajanje obveznosti in njeno porazdelitev na posamezne 
zavezance v SR Sloveniji zakon o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja, gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo 
(Uradni list SRS, št. 34/88 v nadaljnjem besedilu: zakon). 
Zakon določa zavezance, obračunsko osnovo in višino stop- 
nje za poravnavanje njihove obveznosti in način izvajanja 
odgovornosti republike do izpolnjevanja obveznosti SR Slo- 
venije. Zavezanci so temeljne in druge organizacije združe- 
nega dela s področja gospodarstva, kot obračunska osnova je 
določen dohodek, povečan za amortizacijo, stopnja obvezno- 
sti za vse zavezance pa je enotna in znaša 2,8% od osnove. 
Zavezanci lahko svojo obveznost izvajajo preko samouprav- 
nih sporazumov za skupna vlaganja v celoti, vključno sred- 
stva, ki so jih sicer dolžni poravnati kot obvezno posojilo, 
vendar skupni seštevek za SR Slovenijo ne sme presegati 60% 
obveznosti republike do gospodarsko manj razvitih republik, 
oziroma 50% do SAP Kosovo. Nastali izpad pri zagotavljanju 
sredstev obveznega posojila nadomestijo z večjim deležem 
v okviru svoje obračunane obveznosti tisti zavezanci, ki ne 
sodelujejo pri skupnih vlaganjih. 

Zavezancem, ki vložijo lastna sredstva v proizvodne in stori- 
tvene objekte in opremo na manj razvitih območjih in območ- 
jih s statusom prehodnega obdobja v SR Sloveniji, se obvez- 
nost lahko zniža (6.člen zakona). 

Zakon določa organizacijske rešitve in mehanizme, ki so 
povezani z zagotavljanjem sredstev za skupna vlaganja orga- 
nizacij združenega dela iz SR Slovenije v gospodarsko manj 
razvitih republikah in SAP Kosovo in v tem okviru opredeljuje 
tudi vlogo posebnega koordinacijskega odbora, ki ga sestav- 
ljajo delegati združenega dela preko mehanizma Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, delegati združenja bank Slovenije in 
delegati Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

Republiški sekretar za finance na podlagi zakona uravnava 
višino akontacijskih obveznosti v skladu s tekočimi obvez- 
nostmi SR Slovenije do Sklada federacije in jo v skladu s tem 
zmanjšuje ali povečuje, vendar največ do predpisane letne 
obveznosti na podlagi tega zakona. 

III. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ZAKONA 
Prve ocene na podlagi zaključnih računov za leto 1988 

kažejo, da je prišlo do zaostanka pri izvajanju obveznosti SR 

Slovenije do pospeševanja razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo, oziroma do Sklada federacije. Na ta 
zaostanek so v največji meri vplivale obračunane olajšave 
v korist tistih zavezancev, ki so vlagali na manj razvitih 
območjih in na območjih s statusom prehodnega obdobja 
v SR Sloveniji. 

Pri določanju stopnje obveznosti v višini 2,8% od osnove, to 
je dohodka, povečanega za amortizacijo, je bilo upoštevano, 
da olajšava za investitorje na manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji v skladu s 6. členom zakona lahko znaša v globalu 
SR Slovenije do 22% obračunane obveznosti. Na tej osnovi bi 
lahko olajšava v letu 1988 znašala največ 100 do 105 milijard 
din, po ocenah na podlagi zaključnih računov pa znaša obra- 
čunana olajšava za leto 1988 okoli 210 milijard din. To pa 
precej presega okvir, ki ga dopušča veljavna stopnja 2,8% in 
otežkoča izpolnjevanje obveznosti SR Slovenije do Sklada 
federacije. Tudi rezultati ankete, ki jo je izvedla Komisija 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja v februarju 1989 glede 
nameravanih gospodarskih naložb na manj razvitih območjih 
v SR Sloveniji in na območjih s statusom prehodnega 
obdobja v letu 1989, kažejo, da bo tudi v letošnjem letu 
presežen možen obseg olajšav na podlagi 6. člena zakona. Če 
bi bila vsa predvidevanja iz ankete uresničena, bi olajšave 
v letu 1989 znašale kar 526 milijard din, kar podobno kot 
v lanskem letu bistveno presega možnosti v okviru predpisane 
stopnje obveznosti 2,8% od dohodka, povečanega za amorti- 
zacijo, ne da bi hkrati ogrozili izvrševanje obveznosti SR 
Slovenije do Sklada federacije. Temu je treba prišteti še okoli 
95 milijard din olajšav za gospodarske naložbe v krajevnih 
skupnostih, ki mejijo na manj razvita območja (vključno 
območja v prehodnem obdobju), za katere je v zadnjem četrt- 
letju 1988. leta Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotovil, 
da pomembneje vplivajo na zaposlovanje in razvoj kmetijstva 
na teh območjih in so zato lahko investitorji (in soinvestitorji) 
deležni olajšav, ki veljajo za naložbe na manj razvitih območ- 
jih (v skladu z dopolnitvijo zakona o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji V juliju 1988 
- Uradni list SRS, št. 28/88). Večina teh olajšav bo predvi- 
doma izkoriščenih v letu 1989. Na podlagi sedaj znane akon- 
tacijske obveznosti SR Slovenije do Sklada federacije za leto 
1989 bi lahko olajšave v globalu znašale okoli 250 milijard din. 
Zato je potrebno s spremembo zakona zagotoviti, da ne bi še 
naprej prihajalo do takih neskladnosti. 

S spremembami in dopolnitvami zakona je treba precizneje 
opredeliti tudi nekatera sistemsko organizacijska vprašanja 
glede spremljanja in izpolnjevanja obveznosti zavezancev po 
tem zakonu kot tudi glede vplačil združenih sredstev za 
skupna vlaganja v gospodarsko manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo na posebne račune v primerih, ko gre za združe- 
vanje sredstev na podlagi sklepov koordinacijskega odbora. 

IV. TEMELJNA NAČELA IN POGLAVITNE 
REŠITVE 

S spremembami in dopolnitvami zakona ne spreminjamo 
temeljnih načel in poglavitnih rešitev v zvezi z zavezanci, 
obračunsko osnovo in višino stopnje za poravnavanje obvez- 
nosti zavezancev. Prav tako ne spreminjamo načinov izvaja- 
nja odgovornosti republike do izpolnjevanja obveznosti po 
zakonu o sredstvih Sklada federacije. Nespremenjene osta- 
nejo tudi organizacijske rešitve in osnovni mehanizmi, ki so 
povezani z zagotavljanjem sredstev za skupna vlaganja. 

Glavne spremembe in dopolnitve zakona predlagamo 
v 6.členu. V veljavnem besedilu tega člena so opredeljene 
olajšave za gospodarske naložbe na manj razvitih območjih in 

2 priloga poročevalca 



območjih s statusom prehodnega obdobja. Zavezancem, ki 
vlagajo na teh območjih, se obveznost na podlagi veljavne 
ureditve zniža: 

— za dve tretjini zneska, vloženega v posameznem letu iz 
lastnih virov sredstev, če vlaga v občini Lenart, na manj 
razvitih obmejnih območjih in na obmejnih območjih s statu- 
som prehodnega obdobja; 

— za polovico zneska, vloženega v posameznem letu iz 
lastnih virov sredstev, če vlaga na drugih manj razvitih 
območjih in drugih območjih s statusom prehodnega ob- 
dobja. 

Zaradi močno prekoračenega obsega olajšav v letu 1988, 
podobno pa je po sedanjih ocenah pričakovati tudi v letu 
1989, je potrebno obseg olajšav uskladiti z materialnimi mož- 
nostmi slovenskega gospodarstva. Stopnje obveznosti po 
republiškem zakonu namreč ni možno povečevati iznad sedaj 
veljavne 2,8% glede na dohodek, povečan za amortizacijo. Ta 
stopnja pa dopušča obseg olajšave največ do 0,6% od 
dohodka, povečanega za amortizacijo. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona ne 
spreminjamo načel in politike pospeševanja skladnejšega 
regionalnega razvoja v zvezi s spodbujanjem investicijskih 
vlaganj na manj razvitih območjih in na območjih s statusom 
prehodnega obdobja. Predlagamo, da naj bi višina olajšav, ki 
je opredeljena v veljavnem 6.členu, ostala enaka. V spre- 
membi in dopolnitvi zakona pa predlagamo prednost pri uve- 
ljavitvi pravice do olajšav za tiste naložbe, oziroma investitorje 
(in soinvestitorje), ki vlagajo sredstva po pogodbah oziroma 
samoupravnih sporazumih za najmanj 6 let v proizvodne in 
storitvene objekte in opremo v gospodarstvu in imajo dogo- 
vorjen način ohranjanja vloženih sredstev, delitve dobička in 
skupnega rizika za naložbo. Šele, če na ta način še ne bi bil 
dosežen obseg olajšav v okviru možnih največ 0,6%, bi bili do 
olajšave upravičeni tudi drugi zavezanci, ki vlagajo lastna 
sredstva v že omenjene objekte in opremo na teh območjih 
tudi za krajšo dobo, vendar prvi in drugi skupaj največ 0,6% 
od osnove za obračunavanje obveznosti, to je dohodka, pove- 
čanega za amortizacijo. Zato je potrebno v dopolnitvi 6. člena 
opredeliti tudi pooblastilo Republiškemu komiteju za druž- 
beno planiranje, da pred uveljavitvijo pravice zavezancev do 
olajšave ugotovi upravičenost do te olajšave na podlagi pred- 
laganih kriterijev za dopolnitev 6. člena in hkrati prilagodi 
dinamiko uveljavljanja olajšav razpoložljivim sredstvom. 
Republiški komite za družbeno planiranje bo hkrati upošteval 
tudi stopnjo razvitosti posameznih območij na podlagi kriteri- 
jev, ki jih določa zakon o pospeševanju skladnejšega regi- 
onalnega razvoja v SR Sloveniji. S predlaganimi dopolnitvami 
želimo vplivati predvsem na kvaliteto povezave sodelujočih 
v investiciji in zagotoviti trajnejšo prisotnost sredstev sovlaga- 
teljev, saj so v dosedanji praksi lastna sredstva pretežno 
vlagali le na kratke roke, kar je posredno privedlo tudi do 
velike prekoračitve predhodno predvidenega obsega olajšav. 

V prehodni določbi bo s stališča olajšav iz 6.člena urejen 
status tistih naložb, ki so v teku. 

Poleg predlaganih sprememb in dopolnitev v 6.členu 
zakona naj bi v tej fazi spreminjanja in dopolnjevanja zakona 

precizneje uredili tudi nekatera organizacijska vprašanja 
v zvezi z združevanjem sredstev za skupna vlaganja v gospo- 
darsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo na podlagi 
sklepov koordinacijskega odbora iz 15.člena zakona, zlasti 
vplačilo sredstev na račune bank, ki sodelujejo pri posamezni 
naložbi. 

Zavezancem, katerih sredstva so usmerjena za skupno vla- 
ganje v gospodarsko manj razviti republiki oziroma SAP 
Kosovo, na podlagi sklepa koordinacijskega odbora na pod- 
lagi veljavne ureditve jamčijo samo nosilci skupnega vlaganja 
iz SR Slovenije. Kvaliteta jamstva pa zaradi različne velikosti 
nosilcev in njihove različne reprodukcijske sposobnosti vse- 
binsko ni izenačena. Večkrat so otežena tudi morebitna vra- 
čila že usmerjenih sredstev mesečnih akontacij posameznih 
zavezancev ob periodičnih in letnih obračunih obveznosti. 
Zato predlagamo dopolnitev 14. in 16. člena zakona, na pod- 
lagi katere bodo zavezanci ta sredstva združevali na posebnih 
računih za izvedbo projektov v bankah, ki jih določijo investi- 
torji. 

S predloženo dopolnitvijo Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije upošteva tudi pobudo Ljubljanske banke - Združene 
banke, ki namerava ustanoviti novo banko za medrepubliško 
sodelovanje in razvoj. Ta bo nadomestila obstoječe temeljne 
banke v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovu. 
Zastavljeni koncept nove banke omogoča uveljavljanje vse- 
binskega sodelovanja bank v povezavi slovenskega gospo- 
darstva z gospodarstvi drugih republik in avtonomnih pokra- 
jin in mu bodo morale slediti tudi druge banke, če bodo želele 
tvorno sodelovati v naložbah te vrste. 

Predlagamo tudi, da bi 18.člen zakona spremenili tako, da 
bi republiški sekretar za finance namesto navodil izdal pravil- 
nik za spremljanje in izpolnjevanje obveznosti zavezancev po 
obravnavanem zakonu, v katerem bodo upoštevane tudi pred- 
lagane spremembe 6. člena zakona. Pravilnik bo objavljen 
v Uradnem listu SR Slovenije, da bo dosegljiv vsem zainteresi- 
ranim subjektom. 

V. SREDSTVA, KI SO POTREBNA ZA IZVEDBO 
ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo vplival na nove finančne obveznosti 
za proračun SR Slovenije. Dodatne delovne obveznosti Repu- 
bliškega komiteja za družbeno planiranje v zvezi s predlaga- 
nimi spremembami in dopolnitvami 6.člena veljavnega 
zakona bo potrebno urediti z delovnim sodelovanjem s pri- 
stojnimi republiškimi upravnimi organi, zlasti z Republiškim 
sekretariatom za finance, z Zavodom SR Slovenije za druž- 
beno planiranje, s Komisijo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije za pospeševanje skladnejšega regionalnega raz- 
voja, poleg tega pa tudi s Službo družbenega knjigovodstva. 
Predlagane spremembe v zvezi z vplačili sredstev na podlagi 
sklepoc koordinacijskega odbora za skupna vlaganja 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo bodo 
izvajale obstoječe strokovne službe bank in Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 

sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za 

pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 

SAP Kosovo 

1. člen 
V zakonu o zagotavljanju sredstev tn izpolnjevanju obvez- 

nosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št.34/ 
88 - v nadaljnjem besedilu: zakon), se 6.člen spremeni tako, 
da glasi: 

»Zavezancu, ki pod pogoji iz tega člena vloži sredstva na 
mani razvitih območjih in območjih s statusom prehodnega 

obdobja v SR Sloveniji, določenih na podlagi zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični 
republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/75, 30/80, 33/85 in 
28/88) se obveznost zniža: 

— za dve tretjini vrednosti sredstev, vloženih v posameznem 
letu, če 
vlaga v občini Lenart, na manj razvitih obmejnih območjih in 
na obmejnih območjih s statusom prehodnega obdobja; 
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- za polovico vrednosti sredstev, vloženih v posameznem 
letu, če vlaga na drugih manj razvitih območjih in drugih 
območjih s statusom prehodnega obdobja. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je mišljeno, da zave- 
zanec: 

- vloži sredstva v proizvodne in storitvene objekte in 
opremo v gospodarstvu zaradi razširitve obstoječe ali uvaja- 
nja nove proizvodne oziroma storitvene dejavnosti, 

- vloži sredstva po pogodbi oziroma samoupravnem spora- 
zumu najmanj za 6 let in 

- da je v pogodbi oziroma samoupravnem sporazumu 
dogovorjen način ohranjanja vrednosti vloženih sredstev, 
delitve dobička ter skupnega rizika za naložbo. 

Upravičenošt do olajšave na podlagi prvega in drugega 
odstavka tega člena ugotovi s sklepom Republiški komite za 
družbeno planiranje na podlagi pogodbe ali samoupravnega 
sporazuma o skupnem vlaganju, oziroma sklepa organa 
upravljanja, če gre za vlaganje v lastno podjetje. Pri tem 
upošteva, da skupne olajšave iz tega člena v posameznem 
letu ne presegajo 0,6% osnove iz 2. člena zakona. Do olajšave 
so lahko upravičeni tudi drugi zavezanci, ki vlagajo sredstva iz 
lastnih virov na krajši rok kot je predviden v drugi alineji 
drugega odstavka tega člena, če Republiški komite za druž- 
beno planiranje po preteku posameznega trimesečja ugotovi, 
da pod pogoji iz tega člena ne bo izkoriščen skupni možeri 
obseg olajšav v okviru 0,6% osnove iz 2. člena tega zakona 
Pri ugotavljanju upravičenosti do olajšave Republiški komite 
za družbeno planiranje upošteva tudi stopnjo razvitosti posa- 
meznega območja v skladu s kriteriji iz zakona o pospeševa- 
nju skladnejšega regionalnega razvoja v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji (Uradni list SRS, št.29/75, 30/80, 33/85 in 28/88). 

Zavezanec lahko ugovarja sklepu Republiškega komiteja za 
družbeno planiranje. O upravičenosti ugovora odloči Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi, kaj se šteje za 
objekte in opremo iz prve alineje drugega odstavka teqa 
člena.« 

2. člen 
V drugem odstavku 14.člena zakona se črta beseda »te- 

meljno«. 

V tretjem odstavku 14. člena zakona se doda nov drugi 
stavek, ki glasi: 

»Nosilec, ki zbira sredstva zavezancev na način in pod 
pogoji iz 16. člena tega zakona, zbira sredstva na računu pri 
banki, ki sodeluje pri oceni, pripravi ali financiranju investi- 
cije.« 

V prvem stavku četrtega odstavka 14. člena tega zakona se 
za besedo »nosilec« dodata besedi »oziroma banka«. 

3. člen 
Četrti odstavek 16. člena zakona se spremeni tako, da glasi: 
»Koordinacijski odbor usmeri sredstva banki iz 14. člena 

zakona, ki jo predlaga nosilec skupnega vlaganja pod pogoji, 
ki so enaki pogojem obveznega posojila Skladu federacije. Za 
zavarovanje terjatve iz kredita izda banka zavezancem iz dru- 
gega odstavka tega člena vrednostni papir. Če se nosilec 
vlaganja s posameznimi zavezanci iz drugega odstavka tega 
člena naknadno sporazume o pogojih za združevanje sred- 
stev, se vrednostni papir prenese banki. Obveznost nosilca do 
banke za kritje izdanih vrednostnih papirjev uredita nosilec in 
banka s pogodbo.« 

Peti odstavek 16. člena zakona se črta. 

4. člen 
V 18. členu zakona se črta drugi stavek drugega odstavka in 

doda nov tretji odstavek, ki glasi: 
»Republiški sekretar za finance s pravilnikom določi način 

spremljanja in izpolnjevanja obveznosti zavezancev po tem 
zakonu.« 

5. člen 
Za naložbo, za katero je zavezanec do 31.3.1989 že vplačal 

lastna sredstva na račun za naložbo iz 6.člena zakona, se 
lahko do konca leta 1989 uporabljajo določila dosedanjega 
6.člena zakona, vendar le v primeru, da zavezanec najpozneje 
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona predloži Republiškemu 
komiteju za družbeno planiranje pogodbo, oziroma samou- 
pravni sporazum o tej naložbi zaradi evidence. 

6. člen 
eoo zal<on začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu oRS. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slo- 
venije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo (Uradni list SRS, št. 34/88 - v nadalj- 
njem besedilu: predlog zakona) se nanaša predvsem na olaj- 
šave pri izpolnjevanju obveznosti do Sklada federacije, ki so 
jih deležni zavezanci v zvezi z naložbami na manj razvitih 
območjih_ in območjih s statusom prehodnega obdobja v SR 
Sloveniji. Obseg olajšav, ki so jih po prvih podatkih iz zaključ- 
nih računov koristili zavezanci v letu 1988, namreč bistveno 
presega možnosti, ki jih dopušča stopnja obveznosti 2,8% 
£5® na osnovo, to je dohodek, povečan za amortizacijo. Podobne prekoračitve je pričakovati tudi v letu 1989, na kar 
«aže anketa o nameravanih naložbah na manj razvitih območ- 
jih in območjih s statusom prehodnega obdobja, ki jo je 
izvedla Komisija Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. Če 6. člena 
zakona ne bi spremenili oziroma dopolnili, SR Slovenija na 
podlagi veljavne ureditve ne bi mogla več v celoti uresničevati 
svoje obveznosti do Sklada federacije oziroma do pospeševa- 
nja razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. 

V 1 členu predloga zakona so predlagane spremembe in 
dopolnitve 6. člena veljavnega zakona. Z njimi ne spremi- 
njamo načel in politike skladnejšega regionalnega razvoja. 
Spremembe in dopolnitve bodo omogočile predvsem uskladi- 
tev obsega olajšav z materialnimi možnostmi slovenskega 
gospodarstva in hkrati tekoče izpolnjevanje obveznosti SR 
Slovenije do Sklada federacije. V nasprotnem primeru bi 
morali povečati veljavno stopnjo obveznosti zavezancev v SR 
Sloveniji, ki znaša 2,8% od dohodka, povečanega za amortiza- 
cijo, kar pa glede na sedanje reprodukcijske sposobnosti 
gospodarstva ni možno. 

V 1. členu predloga zakona je zadržana višina olajšav iz 6. 
člena veljavnega zakona. Zavezanci, ki vlagajo sredstva 
v občini Lenart, na manj razvitih obmejnih območjih in na 
obmejnih območjih s statusom prehodnega obdobja, bi po 
predlogu sprememb in dopolnitev 6. člena veljavnega zakona 
še naprej imeli olajšavo v višini dveh tretjin vloženih sredstev, 
zavezanci, ki vlagajo na drugih manj razvitih območjih in 
območjih v prehodnem obdobju pa v višini polovice vloženih 
sredstev. Olajšave naj bi bile še naprej omejene na naložbe 
v proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu 
zaradi razširitve obstoječe ali uvajanja nove proizvodne ozi- 
roma storitvene dejavnosti. Po predlogu za dopolnitev 6. 
člena pa bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s predpisom 
določil, kaj se šteje za take objekte in opremo. 

V dopolnitvi 6. člena je tudi predlagano, da naj bi imeli 
prednost do olajšav tisti zavezanci, ki vlagajo sredstva po 
pogodbi oziroma samoupravnem sporazumu za dobo naj- 
manj 6 let in imajo dogovorjen način ohranjanja vrednosti 
vloženih sredstev, delitve dobička ter skupnega rizika za 
naložbo. Upravičenost do olajšave bo po tem predlogu ugoto- 
vil s sklepom Republiški komite za družbeno planiranje in pri 
tem upošteval, da v globalu za SR Slovenijo olajšave iz tega 
člena v posameznem letu ne morejo presegati 0,6% glede na 
dohodek, povečan za amortizacijo. Republiški komite za 
družbeno planiranje bo pri tem upošteval pogodbo ali samou- 
pravni sporazum o skupnem vlaganju. V primeru, če gre za 
vlaganje v lastno podjetje brez sodelovanja sovlagateljev, pa 
bo upošteval sklep organa upravljanja. 

Do olajšave bodo lahko upravičeni tudi drugi zavezanci, ki 
vlagajo lastna sredstva na krajši rok, če bo Republiški komite 
za družbeno planiranje po preteku posameznega trimesečja 
ugotovil, da ne bo izkoriščen skupni možen obseg olajšav 
v okviru 0,6% osnove. 
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Republiški komite za družbeno planiranje bo pri svojem 
sklepu upošteval tudi stopnjo razvitosti posameznega 
območja na podlagi kriterijev v zakonu o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Zavezanec bo lahko ugovarjal sklepu Republiškega komi- 
teja za družbeno planiranje, o upravičenosti njegovega ugo- 
vora pa bo odločil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

V 2. in 3. členu predloga zakona so predlagane dopolnitve, 
ki naj bi precizneje uredile nekatera organizacijska vprašanja 
v zvezi z združevanjem sredstev za skupna vlaganja v gospo- 
darsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo na podlagi 
sklepov koordinacijskega odbora iz 15. člena veljavnega 
zakona. Na ta način bo omogočeno večje sodelovanje bank 
pri povezovanju slovenskega gospodarstva z gospodarstvi 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo. Zato 
je v 2. členu predloga zakona predlagana dopolnitev 14. člena 
veljavnega zakona tako, da se zbirajo sredstva na podlagi 
sklepov koordinacijskega odbora na računu pri banki, ki 
sodeluje pri posamezni naložbi, V 3. členu predloga zakona 
pa je predlagana dopolnitev 16. člena veljavnega zakona, ki 
ureja pogoje v zvezi z navedenimi plačili na račun pri banki in 
način zavarovanja vplačanih sredstev. 

V 4. členu predloga zakona je predlagana sprememba 18. 
člena veljavnega zakona, na podlagi katere bo republiški 
sekretar za finance določil način spremljanja in izpolnjevanja 
obveznosti zavezancev po tem zakonu, namesto z navodili 
s pravilnikom, ki bo objavljen v Uradnem listu SR Slovenije. 
Predlagane spremembe 6. člena veljavnega zakona, na pod- 
lagi katerih je največji možni globalni obseg olajšav 0.6% od 
osnove (dohodka, povečanega za amortizacijo), pa omogo- 
čajo, da bo v tem pravilniku skrajšan tudi rok možnega pora- 
čunavanja olajšav glede na sedanjo ureditev. Pri tem bo 
upoštevam tudi zakon o računovodstvu (Uradni list SFRJ, 
št. 12/89), ki ne predvideva več trimesečnih obračunskih obdo- 
bij, temveč le polletna. To pa je v pogojih visoke inflacije 
predolga doba za poračunavanje olajšav iz 6. člena zakona. 

V 5. členu predloga zakona je urejeno vprašanje naložb 
v teku. Ta člen določa, da zavezanci, ki so vplačali lastna 
sredstva na račun za naložbo do 31. 3. 1989, lahko pri uveljav- 
ljanju olajšave uporabljajo določila dosedanjega 6. člena 
zakona. Pogoj za uveljavitev te pravice pa je, da zavezanec 
predloži pogodbo, oziroma samoupravni sporazum o tej 
naložbi zaradi evidence Republiškemu komiteju za družbeno 
planiranje, in sicer najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. Pri predlaganem roku 31. 3. 1989 je upoštevano, da 
na podlagi veljavnih navodil republiškega sekretarja za 
finance zavezanci lahko uveljavljajo olajšavo iz 6. člena veljav- 
nega zakona po trimesečnih obračunih gospodarstva. 

Predlagane spremembe v zvezi z vplačili sredstev na pod- 
lagi sklepov koordinacijskega odbora za skupna vlaganja 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo bodo 
izvajale obstoječe strokovne službe bank in Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

ČLENI ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV 
IN IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI SR SLOVE- 
NIJE ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA GOSPODAR- 
SKO MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP 
KOSOVO, ZA KATEREE SE PREDLAGA SPRE- 
MEMBE IN DOPOLNITVE 

6. člen 
Zavezancu, ki vloži lastna sredstva v proizvodne in stori- 

tvene objekte in opremo v gospodarstvu na manj razvitih 
območjih in območjih s statusom prehodnega obdobja v SR 
Sloveniji, določenih na podlagi zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji, se obveznost 
zniža: 

- za dve tretjini zneska, vloženega v posameznem letu iz 
lastnih virov sredstev, če vlaga v občini Lenart, na manj 
razvitih obmejnih območjih in na obmejnih območjih s statu- 
som prehodnega obdobja; 

- za polovico zneska, vloženega v posameznem letu iz 
lastnih virov sredstev, če vlaga na drugih manj razvitih 
območjih in drugih območjih s statusom prehodnega ob- 
dobja. 

priloga poročevalca 

14. člen 
Zavezanci, ki pripravljajo sklenitev samoupravnega spora- 

zuma o združevanju dela in sredstev za skupna vlaganja 
z organizacijami združenega dela v gospodarsko manj razvi- 
tih republikah in SAP Kosovo, lahko opredelijo izmed sebe 
enega ali več nosilcev združevanja dela in sredstev. 

Za strokovna dela in opravila zavezanci pooblastijo delovno 
organizacijo, sestavljeno organizacijo združenega dela, 
drugo obliko združevanja dela in sredstev, v katero so zdru- 
ženi, oziroma temeljno banko. 

Nosilec zbira sredstva zavezancev, potrebna za izvajanje 
projekta, na poseben račun za izvedbo projekta. 

Sredstva, vplačana na poseben račun iz tretjega odstavka 9. 
člena tega zakona, evidentira nosilec v posebni evidenci. 
Nosilec je odgovoren za vračanje teh sredstev od dneva, ko so 
bila sredstva nakazana na račun za investicijo, za katero je bil 
sklenjen samoupravni sporazum o združevanju sredstev. 

Organizacije, ki imajo namen združevati delo za skupna 
vlaganja, za pridobitev potrebnih dodatnih sredstev od zave- 
zancev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, razpišejo nate- 
čaj ali na drug način pridobijo potrebna sredstva. Pri tem 
sodelujejo banke in Gospodarska zbornica Slovenije. 

Splošna združenja in Gospodarska zbornica Slovenije 
sodelujejo v postopku samoupravnega sporazumevanja 
o združevanju dela in sredstev z javnim evidentiranjem pro- 
jektov v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo, 
z dajanjem predlogov za združevanje dela in sredstev proiz- 
vodno, delovno, poslovno ali interesno z nosilcem projekta 
povezanih organizacij združenega dela in s sodelovanjem pri 
ižvedbi javnega natečaja za združevanje sredstev. 

16. člen 
Koordinacijski odbor spremlja potek izpolnjevanja obvez- 

nosti glede združevanja dela in sredstev. 
Če koordinacijski odbor ugotovi, da zavezanci ne bodo 

izpolnili petdeset odstotkov obveznosti SR Slovenije z združe- 
vanjem dela in sredstev in da so pripravljeni projekti in znani 
nosilci za skupna vlaganja niso pa združena zadostna sred- 
stva, lahko s sklepom določi, da zavezanci, ki ne združujejo 
sredstev po prvi alinei drugega odstavka 1. člena tega zakona, 
ustrezni del svoje obveznosti na podlagi 4. člena tega zakona 
namenijo za skupna vlaganja za te projekte. V sklepu koordi- 
nacijski odbor določi način in pogoje vplačila sredstev za 
izvedbo skupnih vlaganj na območju gospodarsko manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo. 

Zavezanci lahko ugovarjajo sklepu koordinacijskega 
odbora iz prejšnjega odstavka tega člena. O upravičenosti 
ugovora odloči Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Vplačana sredstva se usmerijo nosilcem iz drugega 
odstavka tega člena kot kredit pod pogoji, ki so enaki pogo- 
jem obveznega posojila skladu federacije, če se nosilec in 
zavezanci iz drugega odstavka tega člena drugače ne spora- 
zumejo. Za zavarovanje terjatve iz kredita izda nosilec takim 
zavezancem certifikat o združenih sredstvih. Nosilec in zave- 
zanci iz drugega odstavka tega člena se lahko naknadno 
sporazumejo tudi o drugačni vsebini medsebojnega razmerja. 

Nosilci uredijo z zavezanci iz drugega odstavka tega člena 
podrobnejši način gospodarjenja in pogoje vračanja vplača- 
nih sredstev s samoupravnim sporazumom ali s pogodbo. 

18. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sodeluje z organizaci- 

jami združenega dela, Gospodarsko zbornico Slovenije in 
bankami pri iniciranju in usklajevanju programov in projektov 
za samoupravno združevanje dela in sredstev v manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo; z izvršnimi sveti skupščin in z dru- 
gimi organi v manj razvitih republikah in SAP Kosovo se 
dogovarja o dinamiki združevanja dela in sredstev v posamez- 
nih letih in o povečanju deleža sredstev, ki se samoupravno 
združujejo, nad z zveznim zakonom opredeljenimi deleži SR 
Slovenije. 

Republiški sekretar za finance predpisuje v skladu s tem 
zakonom in drugimi predpisi obrazec za letni obračun obvez- 
nosti zavezancev in spremlja izvrševanje obveznosti SR Slo- 
venije in zavezancev po tem zakonu. Republiški sekretar za 
finance izda navodila, potrebna za spremljanje in izpolnjeva- 
nje obveznosti zavezancev po tem zakonu. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o usmerjanju 

dela temeljnega davka od prometa naftnih 

derivatov s predlogom zakona (ESA-721) 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 157. seji dne 
23. 3. 1989 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBI IN 
DOPOLNITVI ZAKONA O USMERJANJU DELA TEMELJNEGA 
DAVKA OD PROMETA NAFTNIH DERIVATOV S PREDLOGOM 
ZAKONA, 
_ ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215. 
člena, 266., 267., 311. in 312. člena poslovnika skupščine SR 
Slovenije s predlogom, da se uvrsti na seje zborov Skupščine 
SR Slovenije 14. 4. 1989. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker gre 
za manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena 

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

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekretarja za 
finance, 

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški svetovalec v Republi- 
škem sekretariatu za finance, 

- Marija FERLEŽ, republiški podsekretar v Republiškem 
sekretariatu za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 
LJUBLJANA 

POVZETEK 

S tem predlogom za izdajo zakona se obstoječa republi- 
ška ureditev zagotavljanja sredstev za ceste usklajuje 
z zvezno zakonodajo, po kateri se sredstva za vzdrževanje 
in izgradnjo cest v SFR Jugoslaviji ne zagotavljajo več iz 
temeljnega prometnega davka, temveč s povračilom za 
ceste ob ceni naftnih derivatov. Glede na nove rešitve 
v zveznih predpisih, se s tem predlogom za izdajo zakona 
predlaga prenehanje veljavnosti rešitve, po kateri se repu- 
bliški del temeljnega davka od prometa naftnih derivatov 

usmerja samoupravnim interesnim skupnostim za ceste za 
graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje 
in varstvo cest. 

Predlagana rešitev se bo uporabljala od 18. marca 1989. 
Istočasno se s tem predlogom predlaga, da se sredstva, 

ki se usmerjajo posebni samoupravni interesni skupnosti 
za nafto in plin SR Slovenije, lahko uporabljajo tudi za 
raziskovanje možnosti podzemnega skladiščenja zemelj- 
skega plina. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o usmerjanju dela 

temeljnega davka od prometa naftnih derivatov 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v naslednjih 
določbah ustave SR Slovenije: 

- v 2. točki prvega odstavka 321. člena, po kateri se z zako- 
nom urejajo ukrepi za uresničevanje z družbenim planom 
začrtane razvojne politike republike; • 

- v 7. točki prvega odstavka 321. člena, po kateri se z zako- 
nom urejata sistem financiranja in finančnega poslovanja 
družbenopolitičnih skupnosti ter davčni sistem; 

- v 14. točki 314. člena, po kateri SR Slovenija po republi- 
ških organih skrbi za izvrševanje zveznih zakonov na območju 
republike. 

II. PRIKAZ OBSTOJEČE UREDITVE IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Z obstoječim zakonom, ki se uporablja od 1. aprila 1988, se 
usmerja republiški del temeljnega davka od prometa naftnih 
derivatov za določene potrebe v naši republiki in sicer: za 

graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje in 
varstvo cest; za blagovne rezerve; za raziskovanje in odkriva- 
nje nahajališč nafte in plina in za razvoj premogovnikov. 

Za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževanje 
in varstvo cest, se samoupravnim interesnim skupnostim za 
ceste usmerja naslednji del temeljnega prometnega davka od 
naftnih derivatov: 
a) od motornega bencina 
MB - 86 8,739% 
MB - 98 8,655% 
NMB - 95 8,880% 
b) od plinskega olja - dieselskega goriva 
D-1 10,894% 
D-2 8,384% 
D-3 7,994% 

Zakon je bil sprejet zaradi uskladitve z zveznimi predpisi 
v okviru t. i. naftnega paketa, ki jih je Zbor republik in pokrajin 
sprejel na seji dne 4. 2. 1988. Ena od osnovnih značilnosti 
sprejetih predpisov je bila v tem, da so se sredstva, ki so se za 
določene namene (ceste, tečajne razlike, izvozne stimulacije, 
blagovne rezerve, raziskave nahajališč nafte in plina i.p.d.), 
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usmerjala kot del maloprodajne cene naftnih derivatov, po 
novi ureditvi usmerjala za te namene preko temeljnega pro- 
metnega davka. Federacija je s svojimi predpisi uredila 
usmerjanje ustreznega dela prometnega davka, ki je pripadal 
federaciji, republike in pokrajini pa so s svojimi predpisi 
usmerile za določene namene ustrezni del temeljnega pro- 
metnega davka, ki je pripadal njim. 

Ob pripravi bilance sredstev na nivoju federacije (proračun 
federacije in izvenproračunska bilanca federacije) za leto 
1989 je bilo sprejeto stališče, da se sredstva za vzdrževanje in 
izgradnjo cest v SFR Jugoslaviji ne bodo več zagotavljala iz 
temeljnega prometnega davka, temveč s povračilom za ceste 
ob ceni naftnih derivatov (torej tako, kot je veljalo pred obsto- 
ječo ureditvijo). Navedeno povračilo naj bi uvedle republike in 
pokrajini na podlagi dogovora o enotnem povračilu za ceste 
ter o pogojih innačinu koriščenja tega povračila. Skupščina 
SR Slovenije je pobudo za sklenitev takšnega dogovora 
z osnutkom dogovora obravnavala in sprejela na zasedanju 
zborov dne 22. 2. 1989. Za čas, dokler republike in pokrajini 
ne bodo sprejele dogovora in na njegovi podlagi tudi predpi- 
sov z navedenimi usmerjanji povračil za ceste, je Zvezni 
izvršni svet uvedel takšna povračila s svojim odlokom (odlok 
o določitvi pristojbine za ceste, ki se doda k ceni naftnih 
derivatov - Uradni list SFRJ, št. 11/89). Z navedenim odlokom 
so v pristojbini zajeta sredstva za: 

- vzdrževanje cest in odplačilo zunanjih kreditov, ki so se 
dosedaj usmerjala iz temeljnega prometnega davka po repu- 
bliškem predpisu (v SR Sloveniji - zakon o usmerjanju dela 
temeljnega davka od prometa naftnih derivatov — Uradni list, 
SRS, št. 11/88) in po odloku Zveznega izvršnega sveta o dolo- 
čitvi pristojbine za ceste, ki se doda k ceni naftnih derivatov 
(Uradni list SFRJ, št. 47/88). 
- graditev avtomobilske ceste »bratstvo in enotnost« ter 

magistralnih cest, pomembnih za vso državo, ki so se dosedaj 
usmerjale v skladu s predpisom o določitvi prihodkov federa- 
cije, ki se v letu 1989 uporabljajo za potrebe gospodarstva. 

Upoštevaje navedeno preobrazbo dela temeljnega promet- 
nega davka od naftnih derivatov v pristojbino oziroma povra- 
čilo za ceste, ki se doda k ceni naftnih derivatov, je bil 
spremenjen tudi 33. člen zakona o financiranju federacije, ki 
določa del prihodkov iz naslova temeljnega prometnega 
davka od naftnih derivatov, ki pripada federaciji (Uradni list 
SFRJ, št. 16/89). Po novi strukturi temeljnega prometnega 
davka od naftnih derivatov se je povečal delež prihodkov, ki 
pripada federaciji. 

Po navedeni spremembi zakona pripada federaciji naslednji 
odstotek prihodkov od temeljnega davka od prometa posa- 
meznih naftnih derivatov: 
1. od motornega bencina 
MB - 86 88,132% 
MB - 98 88,082% 
NMB - 95 87,532% 
2. od plinskega olja - dieselskega goriva 
D - 1 89,532% 
D - 2 89,220% 
D - 3 88,895% 
3. od ekstralahkega kurilnega olja (EL) 79,568% 
4. od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 79,843% 
5. od drugih kurilnih olj (L, S, SNŽ, T in TNŽ) 90,021% 

Sprememba navedenega zakona je začela veljati 18. 3. 
1989, kar pomeni, da se od tega dneva SR Sloveniji v okviru 
dela temeljnega prometnega davka ne odstopajo več sredstva 
za vzdrževanje, graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje in var- 
stvo cest. V skladu z navedeno rešitvijo je treba spremeniti 
tudi obstoječi republiški zakon o usmerjanju dela temeljnega 
davka od prometa naftnih derivatov. 

. Osnovni namen nove ureditve na ravni federacije je bil 
v tem, da se sredstva za posebne namene ne zagotavljajo več 
v okviru temeljnega davka od naftnih derivatov in s tem 
v okviru splošne porabe, temveč s povračili oziroma nadome- 
stili ob ceni naftnih derivatov. Maloprodajne cene naftnih 
derivatov se zaradi nove ureditve zagotavljanja sredstev za 
ceste niso spremenile glede na to, da so se z uredbo o začas- 
nem povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi stopenj temelj- 
nega davka od prometa naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, št. 
10/89) stopnje temeljnega prometnega davka ustrezno zmanj- 
šale. 

III. PREDLAGANE REŠITVE 

Glede na navedene spremembe v zvezni zakonodaji predla- 
gamo spremembo republiškega zakona v tem smislu, da se 
sredstva republiki pripadajočega dela temeljnega davka od 
prometa naftnih derivatov ne bodo več usmerjala samouprav- 
nim interesnim skupnostim za ceste glede na to, da se vsa 
sredstva za ceste zagotavljajo z odlokom Zveznega izvršnega 
sveta o določitvi pristojbine za ceste, ki se doda k ceni naftnih 
derivatov. 

Ker je ta del temeljnega prometnega davka prenehal priteka 
v republiški proračun 18. 3. 1989 (to je z uveljavitvijo novele 
zakona o financiranju federacije) je treba z istim dnem prene- 
hati tudi z usmerjanjem republiških prihodkov za ceste. Zato 
predlagamo, da se ta del zakona prične uporabljati 18. 3. 
1989. 

Poleg tega predlagamo dopolnitev sedanje ureditve glede 
usmerjanja sredstev posebni samoupravni interesni skupno- 
sti za nafto in plin SR Slovenije. Ta sredstva se sedaj lahko 
uporabljajo le za raziskovanje in odkrivanje nahajališč nafte in 
plina. Predlagamo, da se ta rešitev dopolni tako, da se bodo ta 
sredstva lahko uporabljala tudi za raziskovanje možnosti pod- 
zemnega skladiščenja zemeljskega plina. S tem bo omogo- 
čeno hitrejše izvajanje raziskav za podzemno skladiščenje 
zemeljskega plina, ki so del dolgoročnega in srednjeročnega 
plana ISNAP in so neposredno vezane na zagotavljanje dodat- 
nega vira zemeljskega plina za potrebe naše republike. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo sprememb glede 
zagotavljanja in uporabe sredstev republiškega proračuna, 
saj se bodo sredstva za posebne namene (razen za ceste) 
preko prometnega davka usmerjala v enakem obsegu kot po 
veljavni ureditvi. S sprejetjem tega zakona se tudi ne bodo 
povečala administrativna opravila pri upravnih in drugih or- 
ganih. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi in dopolnitvi zakona o usmerjanju dela 

temeljnega davka od prometa naftnih derivatov 

1. člen 
V prvem odstavku 2. člena zakona o usmerjanju dela temelj- 

nega davka od prometa naftnih derivatov (Uradni list SRS, št. 
11/88) se črta 1. točka. 

Dosedanje 2., 3. in 4. točka postanejo nove 12. in 3. točka. 
V novi 2. točki prvega odstavka se za besedo »plina« črta 

dvopičje in doda besedilo: 

»ter za raziskovanje možnosti podzemnega skladiščenja 
zemeljskega plina:« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS, določba prvega odtavka 1. člena pa se uporablja od 
18. marca 1989. 
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OBRAZLOŽITEV 

S predloženim predlogom zakona se obstoječa ureditev 
zagotavljanja sredstev za ceste iz dela temeljnega davka od 
prometa naftnih derivatov, ki pripada SR Sloveniji, usklajuje 
z nedavno sprejetimi zveznimi predpisi. 

Z odlokom o določitvi pristojbine za ceste, ki se doda k ceni 
naftnih derivatov (Uradni list SFRJ, št. 11/89) je Zvezni izvršni 
svet ponovno uvedel povračila za ceste ob ceni naftnih deriva- 
tov. Z navedenim odlokom so v pristojbini zajeta sredstva za 
ceste, ki so se do sedaj usmerjale! po republiških predpisih (v 
SR Sloveniji po tem zakonu) in po odloku Zveznega izvršnega 
sveta o določitvi pristojbine za ceste, ki se doda k ceni naftnih 
derivatov (Uradni list SFRJ, št. 47/88) ter sredstva za graditev 
avtomobilske ceste >>bratstvo in enotnost« ter magistralnih 
cest, pomembnih za vso državo, ki so se dosedaj usmerjala 
v skladu s predpisom o določitvi prihodkov federacije, ki se 
v letu 1989 uporabljajo za potrebe gospodarstva. 

Maloprodajne cene se zaradi nove ureditve zagotavljanja 
sredstev za ceste niso spremenile glede na to, da so se 
z uredbo o začasnem povečanju, zmanjšanju oziroma odpravi 
stopenj temeljnega davka od prometa naftnih derivatov 
(Uradni list SFRJ, št. 10/89), stopnje temeljnega prometnega 
davka od naftnih derivatov ustrezno zmanjšale. 

Glede na navedeno preobrazbo dela temeljnega promet- 
nega davka od naftnih derivatov v pristojbino oziroma povra- 
čilo za ceste so se spremenile tudi določbe zakona o financi- 
ranju federacije, ki določajo del prihodkov iz naslova temelj- 
nega prometnega davka od naftnih derivatov, ki pripada fede- 
raciji (Uradni list SFRJ, št. 16/89). S to spremembo se je 
povečal delež prihodkov, ki pripada federaciji. Z uveljavitvijo 
navedenega zakona, to je 18. 3. 1989 se SR Sloveniji v okviru 
dela temeljnega prometnega davka ne odstopajo več sredstva 
za ceste. 

V skladu z novimi rešitvami se tako predlaga, da se sredstva 
republiškega pripadajočega dela temeljnega davka od pro- 
meta naftnih derivatov ne usmerjajo več samoupravnim inte- 
resnim skupnostim za ceste. 

Ker je z uveljavitvijo novele zakona o financiranju federacije 
prenehal pritekati v republiški proračun ta del temeljnega 
prometnega davka, se predlaga, da se ta del zakona prične 
uporabljati 18. 3. 1989. 

Poteg navedene spremembe se predlaga dopolnitev seda- 
nje ureditve glede namena uporabe sredstev, ki se usmerjajo 
posebni samoupravni interesni skupnosti za nafto in plin SR 
Slovenije. Ta sredstva se po obstoječem zakonu lahko upo- 
rabljajo le za raziskovanje in odkrivanje nahajališč nafte in 
plina. Predlaga se dopolnitev v tem smislu, da bi se usmerjena 
sredstva uporabljala tudi za raziskovanje možnosti podzem- 
nega skladiščenja zemeljskega plina. S tem bo omogočeno 
hitrejše izvajanje raziskav, ki so del dolgoročnega in srednje- 
ročnega plana ISNAP in so neposredno vezane na zagotavlja- 
nje dodatnega vira zemeljskega plina za potrebe naše repu- 
blike. 

PREGLED 
odločb zakona o usmerjanju dela temeljnega 
davka od prometa naftnih derivatov, ki se 
spreminjajo 

2. člen 
Iz prihodkov od temeljnega davka od prometa naftnih deri- 

vatov se prenese pri vsakem plačilu na poseben račun pri 
službi družbenega knjigovodstva naslednji del: 

1. Samoupravnim interesnim skupnostim za ceste 
— za graditev, rekonstrukcijo, obnavljanje, redno vzdrževa- 

nje in varstvo cest: 
a) od motornega bencina 
MB - 86 8,739% 
MB - 98 8,655% 
NMB - 95 8,880% 
b) od plinskega olja — dieselskega goriva 
D - 1 10,894% 
D - 2 8,3-4% 
D - 3 7,994% 
2. Samoupravni interesni skupnosti za pospeševanje proiz- 
vodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije 
- za blagovne rezerve: 
a) od motornega bencina 
MB - 86 0,810% 
MB - 98 . 0,803% 
NMB - 95 0,831% 
b) od plinskega olja - dieselskega goriva 
D - 1 2,624% 
D- 2 1,348% 
D - 3 1,003% 
c) od kurilnega olja 
- od ekstralahkega kurilnega olja (EL) 0,564% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 0,560% 
- od utekočinjenega plina 10,132% 
3. Posebni samoupravni interesni skupnosti za nafto in plin 
SR Slovenije - za raziskovanje in odkrivanje nahajališč nafte 
in plina: 
a) od motornega bencina 
MB - 86 0,959% 
MB - 98 1,138% 
NMB - 95 1,422% 
b) od plinskega olja — dieselskega goriva 
D ~ 1 1,141% 
D~2 1,138% 0-3 1,134% 
c) od kurilnega olja 
- od ekstralahkega kurilnega olja (EL) 11,193% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 10,975% 
- od utekočinjenega plina 64,539% 
4. Posebni samoupravni interesni skupnosti elektrogospo- 
darstva in premogovništva SR Slovenije — za razvoj premo- 
govnikov: 
a) od motornega bencina 
MB - 86 0,306% 
MB - 98 0,303% 
NMB - 95 0,314% 
b) od plinskega olja — dieselskega goriva 
D - 1 0,356% D - 2 0,365% 
D - 3 0,375% 
c) od kurilnega olja 
- od ekstralahkega kurilnega olja (EL) 5,994% 
- od lahkega specialnega kurilnega olja (LS) 5 953% 
- od drugih kurilnih olj (L, S. SNŽ, T in TNŽ) 2^151% 
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PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1986-1990 (ESA-722 ) 

lžy¥§ni svet Skupščine SR Slovenije je na 157. seji dne 
23. 3 1989 obravnaval: 

- PREDLOG SPRMEMB IN DOPOLNITEV DRUŽBE- 
NEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena in 253. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Hkrati vam pošiljamo v informacijo Predlog sprememb 
in dopolnitev dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990. 

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

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

- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za družbeno planiranje, 

- Franc JAMŠEK, direktor Zavoda SR Slovenije za 
družbeno planiranje, 

- Albin PANIČ, namestnik direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za družbeno planiranje, 

- Zlatko LAVRENČIČ, republiški podsekretar v Repu- 
bliškem komiteju za družbeno planiranje. 

Zaradi obširne in pomembne problematike 
objavljamo tudi terminski plan obravnave 
Objavljamo tudi predlog sprememb in 
dopolnitev dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ki 
ga pošilja Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
ki pa ga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pošilja le v informacijo in ni predmet razprave. 

TERMINSKI PLAN 
obravnave predloga sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 

, Vtjfev. 
28. |f 1989 - Objava gradiva v Poročevalcu štev. 7 
4. 471989 - I. seja skupine delegatov vseh zborov za 

spremljanje uresničevanja planskih aktov 
30. 3. 1989 - 11.4. 1989 - Razprava in obravnava pred- 

loga sprememb in dopolnitev družbenega plana skupaj 
z gradivom za sejo 14. 4. 1989 v skupinah delegatov in 
oblikovanje stališč in ev. amandmajev 

17. 4.-21. 4. 1989 - Predhodne obravnave o reševanju 
problema odlaganja srednje in nizko radioaktivnih odpad- 
kov (v dogovoru z Izvršnim svetom) 

21. 4. 1989 - Zadnji rok za dostavo amandmajev 
v skupščino 

24. 4.-26. 4. 1989 - Seje delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije 

5. S. 1989 - II. seja skupine delegatov vseh zborov za 
spremljanje uresničevanja planskih aktov 

24. 5. "1989 - seje zborov Skupščine SR Slovenije 

UVODNO POJASNILO 
Spremembe in dopolnitve Družbenega plana SR Slo- 

venije za obdobje 1986—1990 izhajajo iz določil Odloka 
o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije ter sprememb in dopolnitev 
Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986—1990 
ter iz Smernic za spremembe in dopolnitve dolgoroč- 
nega in družbenega plana SR Slovenije. Ne glede na 
nerealiziranje plana v zvezi z materialnimi okviri za izva- 
janje nalog samoupravnih interesnih skupnosti iz njiho- 
vih samoupravnih sporazumov o temeljih planov, pa 
s temi spremembami ne opravljamo rebalansa material- 
nih okvirov in s tem posledično tudi ne spreminjamo 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Izpostavljamo in na novo 
definiramo pa nekatere prioritete, ki izhajajo iz ekološke 
konference in jih je potrebno realizirati pred drugimi 
nalogami še v tem srednjeročnem obdobju. Hkrati pa 
predlagamo vrsto organizacijskih nalog za vzpostavitev 
strokovnih podlag za realiziranje ostalih nalog v plan- 
skem obdobju 1991 — 1995. 

Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolni- 
tev poteka še po obstoječem republiškem zakonu o druž- 
benem planiranju z vsemi elementi sporazumevanja in 
dogovarjanja. Zato so poleg sprememb in dopolnitev 
družbenega plana pripravljene kot njegova osnova tudi 
spremembe in dopolnitve Dogovora o temeljih družbe- 
nega plana, v katerem nosilci sprejemajo konkretne ob- 
veze. * 

Ob razpravi o osnutku sprememb in dopolnitev Druž- 
benega plana so bile izražene številne pobude in pred- 
logi, kako še dopolniti in spremeniti srednjeročni plan 
republike. Predlog sprememb in dopolnitev je tako rezul- 
tat razgibane skupščinske razprave o osnutku plana. Po 
drugi strani pa tudi rezultat usklajevanja konkretnih raz- 
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vojnih nalog v okviru Dogovora o temeljih družbenega 
plana, katerega usklajen predlog bo še pred sprejemom 
družbenega plana posredovan v podpisovanje. 

V predlogu sprememb in dopolnitev družbenega plana 
so upoštevane in vgrajene vse tiste pripombe in pobude, 
ki so na liniji Smernic, hkrati pa imajo materialno pod- 
lago. Ne smemo namreč pozabiti, da se spremembe in 
dopolnitve plana nanašajo na relativno kratko razdobje 
dveh let (1989 in 1990), v katerih ni moč doseči zelo 
velikih preokretov, zlasti ker so tudi materialna sredstva, 
katera ocenjujemo, da bodo na voljo, sorazmerno 
skromna. Zaradi tega marsikatera predlagana naloga ali 
sprememba, čeprav potrebna in nujna, ni našla mesta 
v tem predlogu ter bo morala počakati na plansko 
obdobje 1991-1995. Za vse pripombe in predloge, ki jih 
ni bilo možno upoštevati, podajamo v prilogi plana ute- 
meljitev. 

Hkrati z verbalnim delom Družbenega plana se spremi- 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PISNEGA DELA 
DRUŽBENEGA PLANA 

4.1.8. Gozdarstvo 

1. Prvi odstavek poglavja 4.1.8. se spremeni tako, da glasi: 
»cV okviru dolgoročne razvojne usmeritve, ki predvideva 

povečano stopnjo intenzivnosti gospodarjenja z večjimi vla- 
ganji v gozdove in sanacijo gozdov bo v obdobju 1986-1990 
znašal posek 18,0 milijona bruto m3 lesa, blagovna proizvod- 
nja gozdnih sortimentov pa 12,5 milijona neto m3. Ob tem 
moramo zagotoviti, da bomo s sečnjo pravočasno sanirali 
prizadete gozdove, redno sečnjo pa omejili na najbolj nujne 
gojitvene posege.« 

2. Za prvim odstavkom poglavja 4. 1. 8. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»Pri gospodarjenju z gozdovi bomo upoštevali ugotovljeni 
obseg prizadetosti gozdov zaradi umiranja in naravnih ujm. 
V obdobju 1986—1990 bo dana posebna pozornost varoval- 
nim in drugim splošnim funkcijam gozda, čemur bo podre- 
jeno tudi izkoriščanje lesno proizvodne funkcije gozda.« 

3. Drugi odstavek poglavja 4.1.8. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Gozdno gospodarske organizacije bodo posvetile več 
pozornosti kvalitetnejšemu gospodarjenju z gozdovi v zaseb^ 
nem sektorju. Ob upoštevanju diferenciranega pristopa, prila- 
gojenega razmeram, bo možno večje vključevanje zasebnega 
sektorja v intenzivno gospodarjenje z gozdovi, predvsem na 
podlagi ekonomskega interesa in večje vloge družbenega 
usmerjanja.« 

4. Tretji odstavek poglavja 4. 1. 8. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Za povečanje ekonomske učinkovitosti pri gospodarjenju 
z gozdovi bo treba izkoristiti naravne potenciale, uvajati 
sodobno tehnologijo in organizacijo ter krepiti vlogo kadrov 
in znanja. Z gozdno gojitvenimi deli v obdobju 1986-1990 
bomo obnovili 28.000 ha gozdov, izvajali nego na 130.000 ha 
gozdov ter meliolirali 24.000 ha malodonosnih gozdov in 
grmišč. Zgradili bomo 1625 km gozdnih prometnic, pri čemer 
bo morala biti gradnja gozdnih prometnic usklajena z gozd- 
nim okoljem, tako da bo zagotavljala ohranitev ekološke sta- 
bilnosti. Gozdarstvo bo pa tudi uskladilo teihnologijo spravila 
lesa z varstvom okolja ter z ekološko-biološko uravnoteže- 
nostjo gozdov in njihovim razvojem.« 

5. Peti odstavek poglavja 4. 1. 8. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Za razreševanje problematike umiranja gozdov bo v tem 
srednjeročnem obdobju potrebno organizirati razširjeno in 
celovito znanstveno raziskovalno delo. Nadaljevali bomo 
z raziskavami in odkrivanjem vzrokov in razsežnosti umiranja 
gozdov ter zagotovili strokovne osnove za ugotavljanje vpliva 
onesnaževanja posameznih emitentov. Na tej osnovi bodo 
opredeljena območja ogroženih gozdov (rajonizacija). Zanje 
pa bo glede na značilnosti posameznih rajonov pripravljena 
celovita zasnova gospodarjenja, sanacijskega ukrepanja in 
preprečevanje nadaljnjega propadanja gozdov.« 
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nja in dopolnjuje tudi njegov kartografski del. Po eni 
strani gre za dopolnjevanje z novimi obveznimi izhodišči 
iz Dolgoročnega plana, po drugi pa za spreminjanje in 
dopolnjevanje same vsebine. V zvezi s spremembami 
kartografskega dela so v tekstualnem delu tudi redakcij- 
ske spremembe, ki pomenijo vzpostavitev zveze med 
besedilom in kartami. 

Predlog tekstualnega dela sprememb in dopolnitev 
Družbenega plana je zapisan v amandmajski obliki 
(amandmaji so oštevilčeni), predlog kartografskega dela 
plana pa je v obliki čistorisa. Kot pomoč za lažje branje in 
orientacijo (kaj se spreminja, kaj dopolnjuje in kaj črta, 
pa je dodan še čistopis tistih poglavij (ali pa samo posa- 
meznih odstavkov poglavij, če gre za eno ali dve spre- 
membi v celem poglavju) Družbenega plana, ki se spre- 
minjajo, s tem, da je novo besedilo pisano z velikimi 
črkami, besedilo, ki se črta pa je v oklepaju in polkrepko. 

6. Šesti odstavek poglavja 4. 1. 8. se spremeni tako, da 
glasi: 

»V kartografskem delu na karti 1 — Primarna raba prostora 
in poselitev so v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti na področju 
varovalnih gozdov.« 

4. 1. 9. Kmetijstvo in živilska industrija 
7. Peti odstavek poglavja 4.1.9. se spremeni tako, da glasi: 
»V obdobju do leta 1990 bodo ob doslednem varovanju 

kmetijske zemlje, in z vključitvijo zapuščene zemlje v obde- 
lavo povečane njivske površine od sedanjih 252.000 ha na 
280.000 ha, kar bo doseženo tudi z osuševajem 27.000 ha in 
namakanjem 8.000 ha površin (zlasti na za kmetijsko proiz- 
vodnjo najprimerejših območjih), z agromelioracijami na 
površini 60.000 ha in z nakupom 5.000 ha s strani kmetijskih 
organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti.'V kartograf- 
skem delu na karti 1 — Primarna raba prostora in poselitev je 
v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoročnega plana SR 
Slovenije določeno prvo območje kmetijskih zemljišč. Veliko 
večji poudarek bo dan ureditvi razmer za izvedbo komasacij 
na okoli 60.000 ha. Na tako urejenih zemljiščih bodo z intenzi- 
fikacijo proizvodnje, s spremembo setvene strukture, uvajanje 
ustreznejših kolobarjev in z doslednjejšo rajonizacijo pove- 
čani hektarski pridelki pri pšenici na 38 dt/ha (v organizirani 
proizvodnji 50 dt/ha), koruzi na 55 dt/ha (65 dt/ha), sladkorni 
pesi 420 dt/ha (420 dt/ha), krompirju na 200 dt/ha (280 dt/ha) 
silažni koruzi na 400 dt/ha (400 dt/ha).« 

4.2.1. Energija 
8. Prvi odstavek poglavja 4.2.1. se spremeni tako, da glasi: 
»Temeljni dolgoročnejši cilj na področju energije je 

postopno zmanjševanje porabe energije na enoto družbe- 
nega proizvoda, kar bomo dosegli z racionalnejšim gospodar- 
jenjem z energijo, po drugi strani pa s prestrukturiranjem 
slovenskega gospodarstva v manj energetsko ekstenzivne 
proizvodne programe. Za dosego tega cilja bomo v tem sred- 
njeročnem obdobju začeli z izvajanjem politike, ki ne bo 
poudarjala le gradnje novih energetskih objektov, temveč bo 
dala vsaj tak, če ne večji poudarek racionalizaciji zagotavlja- 
nja in rabe energije. V ta namen bo Republiška energetska 
skupnost zagotavljala tudi denarna sredstva za spodbujanje 
programov varčevanja z energijo. V okviru proizvodnje elek- 
trične energije bomo spodbujali rekonstrukcije obstoječih 
agregatov zaradi povečanega izkoristka, kjer je to ekonomsko 
utemeljeno, pa tudi gradnjo objektov izven elektrogospodar- 
skega sistema (male hidroelektrarne v lasti občanov in OZD in 
industrijske kotlovnice) povsod, kjer je to ekonomsko smo- 
trno ter skrbeli za njihovo vključevanje v sistem. Politiko 
uvoza energije bomo v večji meri in v skladu z materialnimi 
možnostmi podrejali ekonomskim in ekološkim kriterijem ter 
opuščali uvozno substitucijo za vsako ceno. Prizadevali si 
bomo za dolgoročno poslovno povezavo elektrogospodarstva 
Slovenije z elektrogospodarstvi na drugih območjih v Jugo- 
slaviji in tujini. V kartografskem delu na karti 1 - Primarna 
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raba prostora in poselitev ter na karti 2 - Energetsko omrežje 
so v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoročnega plana SR 
Slovenije opredeljene aktivnosti na področju energetskih rud- 
nin ter na naftovodonem in plinovodnem omrežju ter elektro- 
energetskem omrežju.« 

9. Drugi odstavek poglavja 4.2.1. se spremeni tako, da 
glasi: 

»V okviru skupne energetske porabe dobijo večji pomen 
tekoča in plinasta goriva, električna energija ter uvajanje 
novih virov energije. Pri tem bomo usmerjali porabo posa- 
meznih energentov na tista področja porabe, kjer bo dosežen 
največji družbenoekonomski učinek ob upoštevanju zahtev 
po ohranjanju zdravega in čistega okolja.« 

10. Črta se tretji odstavek poglavja 4. 2. 1. 
11. Četrti odstavek poglavja 4.2.1. se spremeni tako, da 

glasi: 
»Poraba električne energije se bo povečala od 8.664 GWh 
v letu 1985 na okoli 9.768 GWh v letu 1990. V ta namen bo do 
leta 1990 za pokrivanje potreb po električni energiji ob upo- 
števanju nadomestitve dotrajanih zmogljivosti, zgrajenih za 
60 MW novih proizvodnih elektroenergetskih kapacitet. Zgra- 
jeni bodo tudi potrebni prenosni objekti in objekti distribucije. 
Za preskrbo z električno energijo po letu 1990 bomo že v tem 
srednjeročnem obdobju pričeli s pripravami in gradnjo proiz- 
vodnih objektov moči okoli 342 MW. Izmed novih virov bomo 
v tem obdobju pričeli intenzivneje koristiti sončno in geoter- 
malno energijo, zlasti za ogrevannje stanovanj in rastlinjakov. 
Pri izgradnji proizvodnih elektroenergetskih objektov bo Slo- 
venija v tem obdobju usmerjena predvsem v izkoriščanje 
vodnega potenciala na Savi. Nadaljevali bomo tudi gradnjo 
elektrarn na majhnih vodotokih (program SLO) in z gradnjo 
ustereznega omrežja za zanesljivo delovanje elektroenerget- 
skega sistema v vseh razmerah. Večji poudarek bomo dali 
izgradnji malih hidroelektrarn v lasti občanov in OZD, ter 
prenovi in izgradnji objektov za kombinirano proizvodnjo 
električne in toplotne energije (industrijske in komunalne 
kotlovnice) z njihovim vključevanjem (odkup proizvedene 
energije) v elektroenergetski in komunalni sistem. Poleg teh 
objektov bomo za zanesljivo oskrbo z električno energijo 
zagotovili tudi ustrezen razvoj objektov primarne energije, 
informativnega sistema in malih hidroelektrarn. V kartograf- 
skem delu na karti 2 - »Energetsko omrežje« so V povezavi 
z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije opre- 
deljene aktivnosti na področju elektroenergetskega omrežja.« 

12. Peti odstavek poglavja 4.2.1. se spremeni tako, da 
glasi: 
»V SR Sloveniji bomo v obdobju 1986-1990 proizvedli okoli 
8,9 mio ton rjavega premoga in 23,8 mio ton lignita (v tem 
okoli 6 mio ton-rjavega premoga in 20,9 mio ton lignita za 
potrebe elektrogospodarstva). Proizvodnja lignita in rjavega 
premoga ne bo presegla realizacije iz začetka tega srednje- 
ročnega obdobja. Za zagotovitev predvidenega obsega proiz- 
vodnje bomo modernizirali premogovnike ter bolje izrabljali 
opremo in delovni čas, v obstoječih premogovnikih pa odpi- 
rali nove predele nahajališč premoga in nadaljevali z najnuj- 
nejšimi geološkimi in drugimi raziskavami.« 

13. Šesti odstavek poglavja 4. 2. 1. se spremeni tako, da 
glasi: 
»Zaradi nezadostne proizvodnje premoga v Sloveniji bo treba 
zagotoviti okoli 2,5 mio ton kvalitetnega rjavega premoga, 
briketov rjavega premoga ter črnega premoga iz drugih repu- 
blik in iz uvoza za potrebe široke potrošnje in industrije.« 

14. Sedmi odstavek poglavja 4. 2.1. se spremeni tako, da 
glasi: 
»Premog bo še naprej osnovno gorivo v termoelektarnah in 
termoelektrarnah-toplarnah, zaradi česa bomo morali 
v skladu s sanacijskimi programi pričeti odpravljati škodljive 
vplive teh objektov na okolje. V široki rabi, industriji in povsod 
tam, kjer to dovoljujejo zahteve varstva okolja in kjer je eko- 
nomsko utemeljeno, pa se bo uporabljal le kvaliteten in ekolo- 
ško sprejemljiv premog.« 

15. Osmi odstavek poglavja 4. 2. 1. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Naftni derivati bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju 
pomemben energetski vir. Še naprej bodo tekoča goriva 
pokrivala energetsko potrošnjo v industriji z visokotempera- 
turnimi procesi, v večjem delu prometa, v toplarnah za ogre- 
vanje naselij s prekomerno onesnaženostjo zraka, v bazni 

industriji ter kmetijstvu. Poraba naftnih derivatov za energet- 
ske namene bo upadala, za neenergetske namene pa naraš- 
čala. Poraba zemeljskega plina bo rasla po povprečni letni 
stopnji okoli 2%.« 

16. Za osmim odstavkom poglavja 4. 2. 1. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»V kartografskem delu na karti 1 - »Primarna raba prostora 
in poselitev« so v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti na področju 
energetskih rudnin.« 

17. Deveti odstavek poglavja 4. 2. 1. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Za zagotovitev zanesljive oskrbe z naftnimi derivati in 
zemeljskim plinom bodo zgrajene najnujnejše skladiščne in 
transportne zmogljivosti in realizirane dobave zemeljskega 
plina iz Alžirije. Zavzemali se bomo za prehod na neosvinčeni 
bencin in plinsko olje z zmanjšano količino žvepla ter ekolo- 
ško čistejša maziva in plina.« 

4.2.2. Promet in zveze 
8. Za prvim odstavkom poglavja 4. 2. 2. se doda nov 

odstavek, ki glasi: 
»Odločitve o nadaljnjem razvoju prometa in zlasti o grad- 

nji cest bodo temeljile na analizah, ki bodo posebej upošte- 
vale negativne učinke prometa na okolje. Poiskali bomo 
take rešitve, ki bodo te vplive zmanjšale na minimum.« 

19. Tretji odstavek poglavja 4. 2. 2. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Na železnici bodo do leta 1990 v skladu z zagotovljenimi 
sredstvi odpravljena ozka grla v tehnološkem procesu glede 
na njihovo kritičnost, modernizirane zmogljivosti, ki prispe- 
vajo k ustvarjanju večjega deviznega priliva, realizirane najpo- 
membnejše naložbe v integralnem transportu, posodabljane 
vlečne in prevozne zmogljivosti ter signalnovarnostne in tele- 
komunikacijske naprave. Z usmerjanjem prometnih tokov na 
železnico in večjo substitucijo cestnih prevozov z železni- 
škimi, večjo poslovno usmeritvijo železnice, smotrnim koriš- 
čenjem kapacitet in večjo produktivnostjo dela, s hitrejšim 
neposrednim dogovarjanjem z uporabniki o kakovosti, 
obsegu, in ceni železniških storitev ustrezno zahtevam upo- 
rabnikov ter povpraševanju in ponudbi na transportnem 
tržišču kot tudi z izvajanjem politike hitrejše rasti cen železni- 
ških prevoznih storitev od splošne rasti cen se bomo zavze- 
mali, da bodo prihodki od transportnih storitev v I. 1990 
v celoti pokrivali vse stroške enostavne reprodkcije ŽG Ljub- 
ljana. Na relacijah kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni 
promet bo potrebno preusmeriti tovorna vozila na železnico 
zlasti pa tovorne za luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet bo 
potrebno organizirati tudi na najpomembnejših smereh na 
mreži jugoslovanskih železnic. Zaradi zagotovitve varnosti 
v železniškem prometu bo potrebno posodobiti zmogljivosti 
za vzdrževanje tirnih vozil. V kartografskem delu na karti 
3 - »Prometno omrežje, omreje zvez in manj razvita 
območja« so v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoročnega 
plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti na področju želez- 
niškega in pristaniškega omrežja.« 

20. Četrti odstavek poglavja 4. 2. 2. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Pri cestni infrastrukturi bo poudarek na vzdrževanju in 
ohranjevanju obstoječega cestnega omrežja ter na dokonča- 
nju že začetih cestnih odsekov magistralnih cest. Gradnjo 
najbolj kritičnih cestnih odsekov na omrežju avtocest iz dol- 
goročnega plana bomo prilagodili dejanskim materialnim 
možnostim. Nadaljevali bomo z modernizacijo in rekonstruk- 
cijo magistralnega, regionalnega in lokalnega cestnega 
omrežja predvsem na odsekih, kjer kritičnost cestišča ali 
obseg prometnih obremenitev to narekuje ali pa, kjer ni 
ustreznih železniških povezav. V kartografskem delu na karti 
3 - »Prometno omrežje, omrežje zvez in manj razvita 
območja« so v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoročnega 
plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti na področju cest- 
nega omrežja.« 

21. Osmi odstavek poglavja 4. 2. 2. se spremeni tako, da 
glasi:« 

»Razvoj letališke infrastrukture bo usmerjen v etapno 
rekonstrukcijo obstoječega pristaniškega kompleksa in v pri- 
pravljalna dela za izgradnjo južnega potniškega terminala in 
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ustanovitev proste carinske cone na letališču Ljubljana ter 
zagotovitev varnosti zračne plovbe na vseh javnih letališčih 
v republiki. Pospeševali bomo samoupravno in poslovno 
povezanost med letališči kot tudi med letališči in zračnimi 
prevozniki.« 

22. Za devetim odstavkom poglavja 4. 2. 2. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»V kartografskem delu na karti 3 - »Prometno omrežje, 
omrežje zvez in manj razvita območja« so v povezavi z obvez- 
nimi izhodišči Dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene 
aktivnosti na področju omrežja letališč.« 

23. Dvanajsti odstavek poglavja 4. 2. 2. se spremeni tako, 
da glasi: 

»V razvoju ptt prometa bo poudarek na izbojšanju spre- 
jema, obdelave, odprave in dostave pošiljk, uvajanju novih 
sodobnejših oblik storitev in povečanju zadovoljevanja potreb 
po telefonskih storitvah in kvalitetnejšemu delovanjem tele- 
fonskega omrežja. Povečane in posodobljene bodo zmoglji- 
vosti za mednarodne, magistralne in tranzitne zmogljivosti, 
glavne, vozliščne in rajonske avtomatske telefonske centrale 
in prenosni sistemi med njimi, poštni centri, objekti na manj 
razvitih območjih ter objekti posebnega pomena za ljudsko 
obrambo in družbeno samozaščito. Nosilci funkcionalnih 
sistemov zvez v SRS bodo samoupravno usklajevali razvojne 
pograme. PTT in RTV, kot tudi ostali nosilci funkcionalnih 
sistemov zvez bodo svoj razvoj usmerili v izgradnjo enotnega 
telekomunikacijkega sistema zvez v SR Sloveniji in tem 
ustrezno prilagajale svojo samoupravno organiziranost. Pri- 
zadevali se bomo za večjo stopnjo tehnološke enotnosti in 
kvalitetnejše delovanje telekomunikacijskih sistemov v SFRJ. 
V kartografskem delu na karti 3 — »Prometno omrežje, 
omrežje zvez in manj razvita območja« so v povezavi z Dolgo- 
ročnim planom SR Slovenije opredeljene aktivnosti na 
področju telefonskega omrežja, javnega omrežja za prenos 
podatkov, poštno prometnega omrežja in telearafskeaa 
omrežja.« 

4.2.3. Vodno gospodarstvo 
24. Tretji odstavek poglavja 4. 2. 3. se spremeni tako, da 

glasi: 
»Investicijska vlaganja bomo usmerjali v ekonomsko 

upravičene vodnogospodarske objekte in naprave in ureja- 
nje naravnih korit vodotokov za obrambo pred poplavami ter 
v urejanje vodotokov na melioracijskih območjih s skupnim 
programom usposabljanja zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko pridelavo v SR Sloveniji v obsegu 27.000 ha 
namenjenih za osuševanje. Z gradnjo večnamenskih in 
malih zadrževalnikov bomo zagotovili poleg obrambe pred 
poplavami tudi bogatenje nizkih voda in dodatne vodne 
količine za bogatenje vodnih virov za namakanje 8.000 ha 
obdelovalnih kmetijskih površin. S temi ukrepi, kateri bodo 
upoštevali tudi kriterije za varstvo okolja, bomo omogočili 
izrabo sedaj izgubljenih retenzijskih površin ter upoštevali 
interese ribištva in krajinskega oblikovanja. Odseki regula- 
cij vodotokov in zbiralniki vode za potrebe melioracij so 
prikazani v kartografskem delu na karti 1 - »Primarna raba 
prostora in poselitev«. Na tej karti so v povezavi z obveznimi 
izhodišči Dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene 
aktivnosti na področju zbiralnikov vode.« 

25. Četrti odstavek poglavja 4. 2. 3. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Nadaljevali bomo z raziskavami in odkrivanjem novih vod- 
nih vodnih virov ter zagotovili vse potrebne strokovne osnove 
osnove za zavarovanje teh vodnih virov. Z odloki bomo zava- 
rovali vodne vire, pri čemer bo še posebej poostren nadzor in 
skrb nad ohranjanjem njihove kakovosti. Vse pomembnejše 
podtalnice morajo biti zavarovane z odloki do leta 1990. Vsi 
pomembnejši vodni viri, ki so že zajeti in se izkoriščajo, 
morajo biti zavarovani do leta 1990. V kartografskem delu na 
karti 1 - »Primarna raba prostora in poselitev« so v povezavi 
z obveznimi izhodišči Dolgoročnega plana SR Slovenije opre- 
deljene aktivnosti na področju pomembnejših vodnih virov. 

.Prednost pri zagotavljanju oskrbe z vodo bodo imela vodode- 
ficitarna in manj razvita območja, predvsem obalno-kraško 
območje, Bela Krajina, Haloze, Goričko in Slovenske Gorice. 
V kartografskem delu na karti 1 - »Primarna raba 
prostora in poselitev« so v povezavi z obveznimi izhodišči 

Dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti na 
področju magistralnih vodovodov.« 

26. Peti odstavek poglavja 4. 2. 3. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Pospešeno in selektivno bomo odpravljali onesnaženost 
voda, prioritetno na odsekih Save od Zagorja do Radeč in 
Savinje od Celja do izliva ter na ostalih prekomerno onesna- 
ženih odsekih vodotokov lll./IV. in IV. razreda kakovosti, ter 
vodnih virov in vodotokov, ki so pomembni za oskrbo s (pitno) 

•vodo. V kartografskem delu na karti 5 - »Ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti naravnih virov« so v povezavi z obvez- 
nimi izhodišči Dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene 
aktivnosti na področju sanacije voda in čistilnih naprav. Izde- 
lane bodo vodnogospodarske osnove republike. Vzpostavljen 
bo vodnogospodarski informacijski sistem, ki bo zagotavljal 
podatke o vodnih količinah, dostopnosti, kakovostnem stanju 
s pregledom virov onesnaževanja ter varovanju zemljišč pred 
škodljivim delovanjem voda. Zagotovljena bo tekoča kontrola 
voda ter vpeljan tak sistem finančnih obveznosti onesnaževal- 
cev, ki jih bo ekonomsko spodbujal k zmanjševanju onesna- 
ževanja. S temi sredstvi bo mogoče zagotoviti potreben obseg 
intervencijskih sredstev za uresničevanje programa sanacije 
kakovosti podtalne vode, vodotokov in obalnega morja, ki je 
opredeljen v dolgoročnem planu razvoja SR Slovenije za 
obdobje 1986-2000.« 

27. Za petim odstavkom poglavja 4. 2. 3. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»Vodno gospodarstvo bo izdelalo v sodelovanju z elektro- 
gospodarstvom vodnogospodarske osnove za izrabo energet- 
skega potenciala vodotokov, pogoje za pridobitev pravice 
uporabe vodotoka v energetske namene in strokovne osnove 
za določitev nadomestila za pravico uporabe (rente).« 

4.7. Pospeševanje skladnejšega regionalnega 
razvoja 

28. Drugi odstavek poglavja 4. 7. se spremeni tako, da 
glasi: 

»V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 se bo razvijala Ljubljana z vsemi 
funkcijami, ki jih mora imeti kot republiško središče. Svoje 
funkcije bodo razvijala tudi mesta Maribor, Celje in Kranj kot 
večja regionalna središča, pa tudi somestja Koper-lzola-Pi- 
ran, Nove Gorice, Novega mesta in Murske Sobote kot regi- 
onalna središča. Zaradi bolj oddaljene lege na nekaterih 
območjih pa so pomembna še somestja Ravne-Slovenj Gra- 
dec-Dravograd, Brežice-Krško, Jesenice-Bled-Radovljica, 
Trbovlje-Zagorje-Hrastnik ter Velenje, Postojna in Ptuj. Tak 
razvoj središč bo prispeval k uresničevanju dolgoročno opre- 
deljene politike poselitve, ki temelji na zasnovi zmerne kon- 
centracije prebivalstva. Obenem pa bodo občine na podlagi 
medobčinskega sodelovanja oblikovale zaposlitvene, infra- 
strukturne, oskrbne in druge pogoje, ki bodo omogočili, da se 
število prebivalstva v posameznih občinah ne bo zmanjševalo, 
zlasti še na širših demografsko ogroženih območjih (npr! 
Zgornje Posočje, Kočevsko).« 

29. Osmi odstavek poglavja 4.7. se spremeni tako, da 
glasi: 

»V obdobju 1986-1990 bodo imele status manj razvitega 
območja občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri 
Jelšah, geografska območja Slovenske gorice, Haloze, Koz- 
jansko, Suha krajina in Pokolpje ter obmejna območja v obči- 
nah Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona, Maribor Pes- 
nica, Radlje ob Dravi in Mozirje. Status prehodnega obdobja 
v letih 1986-1990 pa bodo imela geografski območji Brkini in 
Bloška planota, obmejno območje v občinah Tolmin, Dravo- 
grad, Maribor Ruše in Maribor Rotovž, del obmejnega 
območja v občini Radlje ob Dravi ter nekatere krajevne skup- 
nosti v občinah Ljutomer in Lendava. V kartografskem delu na 
karti 3 - »Prometno omrežje, omrežje zvez in manj razvita 
območja« so kartografsko prikazana »Manj razvita območja 
v obdobju 1986-1990«. 

4.8. Urejanje prostora in varstvo okolja 30. 
Osemnajsti odstavek poglavja 4. 8. se spremeni tako, da 

glasi: 
»V skladu z Dolgoročnim planom SR Slovenije bo zmanj- 

šana onesnaženost voda na tistih odsekih, kjer je v povezavi 
z obveznimi izhodišči predvidena sanacija in izgradnja večjih 
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čistilnih naprav, kar je prikazano v kartografskem delu na 
karti 5 - »Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov«. 
V tem okviru bo izboljšana kakovost voda Save v Zasavju, reke 
Reke, Mure na odseku Ceršak-Radenci, Savinje pod Celjem 
in Sotle pod Rogaško Slatino. Do leta 1989 bo treba pripraviti 
strokovne podlage za čiščenje spodnjega toka reke Save, 
reke Mure, reke Drave in reke Soče ter obalnega morja. Poleg 
tega bodo veliki onesnaževalci skupaj z občinami in ob sode- 
lovanju območnih vodnih skupnosti opredelili obveznosti za 
sanacijo voda Voglajne, Hudinje, Pake pod Šoštanjem, Ščav- 
nice pod Ljutomerom, Bohinjskega jezera, Vipave in obal- 
nega morja.« 

31. Za osemnajstim odstavkom poglavja 4. 8. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»Na področju varstva okolja bo opravljena klasifikacija in 
kategorizacija površinskih vodotokov in obalnega morja ter 
dopolnjen sistem kontrole nad onesnaževanjem površinskih 
vodotokov, podtalnih voda in obalnega morja v skladu z zako- 
nom o vodah ter z mednarodnimi sporazumi in dogovori.« 

32. Dvajseti odstavek poglavja 4. 8. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Osnovne naloge pri sanaciji zraka bodo uvajanje in širje- 
nje omrežja daljinskega ogrevanja, plinifikacija naselij, 
usmerjanje porabe goriv z nizko vsebnostjo žvepla na 
območja s prekomerno onesnaženim zrakom, goriva z visoko 
vsebnostjo žvepla bodo uporabljali v velikih elektroenerget- 
skih objektih z ustreznimi čistilnimi napravami ki jih moramo 
dograditi in razžveplovanje dimnih plinov. Onesnaževalci 
zraka na III. in IV. območju onesnaženosti zraka bodo v sode- 
lovanju z prizadetimi občinami poiskali optimalne rešitve za 
odpravo ali zmanjšanje emisij v dopustne okvire, zlasti pri 
Cinkarni in EMO v Celju; TKI steklarna, Hrastnik; Toplarni 
v Ljubljani; Rudniku in topilnici svinca v Mežici; TGA v Kidri- 
čevem; TE in Cementarni v Trbovljah; TE v Šoštanju; Žele- 
zarni v Jesenicah; Cementarni v Anhovem; Papirnici v Rade- 
čah; Tovarni dušika v Rušah; tovarni celuloze in papirja Djuro 
Salaj v Krškem in Termiki v Skofji Loki. V kartografskem delu 
na karti 5 - »Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih 
virovso prikazana obvezna izhodišča iz Dolgoročnega plana 
SR Slovenije, kjer so obvezne sanacije onesnaženega zraka.« 

33. Za dvajsetim odstavkom poglavja 4.8. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»V tem obdobju bomo več pozornosti posvetili tudi ekolo- 
škim problemom, ki izhajajo iz prometa. V tem okviru bodo 
raziskane emisije iz prometa in pripravljene strokovne osnove 
za njihovo zmanjševanje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
bo zahteval od Zveznega izvršnega sveta izvajanje ekološke 
politike na področju prometa, ki je v zvezni pristojnosti (na * 
primer uvajanje katalizatorjev pri avtomobilih) in pripravil 
predloge za druge ukrepe na tem področju.« 

34. Enaindvajseti odstavek poglavja 4.8. se spremeni 
tako, da glasi: 

»Dokončana bo izgradnja analitsko-nadzornega in alarm- 
nega sistema (ANAS), kar je prikazano v kartografskem delu 
na karti 5 - »Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih 
virov. Na osnovi ugotovljenega obsega in intenzivnosti posle- 
dic odmiranja gozda, do katerega prihaja tudi zaradi škodlji- 
vih vplivov t. i. »kislih padavin« bomo pripravili sanacijske 
programe.« 

35. Za enaindvajsetim odstavkom poglavja 4.8. se doda 
nov odstavek, ki glasi: 

»Na področju varstva tal bodo pripravljene osnove za 
uvedbo sistema kontrole nad onesnaženostjo in viri onesna- 
ževanja tal in vzpostavljen nadzor nad rabo kemičnih sredstev 
v kmetijstvu.« 

36. Namesto triindvajsetega odstavka poglavja 4. 8. se 
vnese tri nove odstavke, ki glasijo: 

»Do konca leta 1990 bo v sodelovanju s SR Hrvatsko opre- 
deljena lokacija trajnega odlaganja nizko in srednjeaktivnih 
odpadkov iz JE Krško in drugih virov iz SR Slovenije. Pri 
morebitnem izboru lokacije v SR Sloveniji, projektiranju in 
izgradnji, v času-obratovanja in po zaprtju odlagališča morajo 
biti upoštevani kriteriji varnosti. Izbor morebitne lokacije v SR 
Slovenijj je potrebno opraviti sporazumno s krajani in 
s skupščino občine, v kateri naj bi se odlagališče nahajalo ter 
z neposredno prizadetimi občinami. 

Z izborom lokacije, projektiranjem, izgradnjo in obratova- 
njem ter z zapiranjem odlagališča je potrebno doseči dolgo- 
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ročno stabilnost terena odlagališča in kolikor je to le mogoče 
odpraviti potrebo stalnega aktivnega vzdrževanja lokacije 
odlagališča po njegovem zaprtju, tako da je potrebno le še 
nadzorovati okolje, izvajati občasne preglede in manjša skrb- 
niška dela. Način priprave in odlaganja odpadkov bodo urejali 
zakonski predpisi.« 

14 4.10. Splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita 

37. Za prvim odstavkom poglavja 4. 10. se doda nov 
odstavek, ki glasi: 

»Območja za potrebe Splošne ljudske obrambe in Druž- 
bene samozaščite je treba v planskih dokumentih družbeno- 
političnih skupnosti opredeliti tako, da bo možno nemoteno 
pripravljati prostorske izvedbene akte, pridobivati in oprem- 
ljati stavbna zemljišča.« 

5.1. Ukrepi za uresničevanje proizvodne 
orientacije 

38. Za drugim odstavkom poglavja 5. 1. se dodata dva 
nova odstavka, ki glasita: 

»Za uresničevanje ciljev racionalnega ravnanja z energijo in 
čim bolj zanesljive oskrbe z energijo, bodo samoupravne 
interesne skupnosti energetike oz. OZD energetskih dejavno- 
sti realizirale naslednje naloge: 

- določile realno ceno elektroenergetskih soglasij; 
- sprejele spremembe in dopolnitve tarifnega sistema za 

prodajo električne energije za dosego tudi ciljev racionalne 
rabe energije; 

- proučile možnosti prenosa elektroenergetskih soglasij 
med uporabniki električne energije; 

- izdelale pogoje in kriterije za sovlaganje v naložbe za 
racionalno rabo energije in naložbe v gradnjo malih hidro- 
elektrarn, na osnovi katerih bo opravljen izbor; 

- predlagale odločitve o nadaljnjem razvoju premogovni- 
štva; 

- pripravile projekte vlaganj v kombinirano proizvodnjo 
toplotne in električne energije v industrijskih in komunalnih 
kotlovnicah. 

Republiška energetska skupnost bo morala zagotoviti 
takšno optimizacijo investicijskih objektov, ki bo upoštevala 
optimalizacijo objektov v elektroenergetskem sistemu in 
izven njega (male hidroelektrarne, industrijske kotlovnice za 
ogrevanje). V zvezi z zagotavljanjem energije po letu 1990 in 
projekcije investicij za te namene, bo morala energetska 
skupnost v optimalizacijo vključiti še druge vidike, zlasti še 
vlaganja in učinke investicij za racionalizacijo porabe ener- 
gije, ter možnosti menjave energije z območji izven Slovenije 
in s tujino, ki lahko občutno povečajo učinkovitost naše 
energetske proizvodnje in preskrbe.« 

39. Tretji odstavek poglavja 5. 1. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana bo 
zagotovljeno, da se bodo elektrarne na klasično gorivo v pri- 
hodnje gradile za kombinirano proizvodnjo električne in 
toplotne energije povsod, kjer je to ekonomsko upravičeno. 
Pri že zgrajenih objektih pa se bo proučila in zagotovila 
možnost izkoriščanja odpadne toplote.« 

40. Četrti odstavek poglavja 5. 1. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejele program ukrepov, 
s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje sredstev za prenovo in 
novogradnjo stanovanjskih objektov in stanovanj ter izbolj- 
šale vzdrževanje in toplotno izolacijo stavb. Uvajale bodo 
toplotne števce za merjenje komunalne toplote in regulacij- 
ske naprave tudi v individualnih hišnih sistemih, kar bo zmanj- 
ševalo porabo energije.« 

41. Za sedmim odstavkom poglavja 5. 1. se dodata dva 
nova odstavka, ki glasita: 

»Pri zveznih organih bo treba dati pobude za zaostritev 
predpisov oziroma standardov, ki urejajo porabo energije 
posameznih proizvodov. 

Občine morajo v svojih planih predvideti možne lokacije na 
vodotokih za gradnjo malih hidroelektrarn in opredeliti opti- 
malno velikost male HE na posamezni lokaciji. Tako določene 
lokacije morajo oddati z javnim razpisom interesentom.« 
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42. Sedemnajsti odstavek poglavja 5.1. se spremeni tako, 
da glasi: 

»Sprejet bo dogovor o kreditiranju plasmaja domače 
opreme, ladij in tirnih vozil za potrebe domačih prevoznikov 
in za druge domače porabnike v obdobju od leta 1986 do leta 
1990.« 

43. Petindvajseti odstavek poglavja 5. 1. se spremeni 
tako, da glasi: 

»Za uveljavljanje svobodne konkurence na področju izvaja- 
nja gradbenih del se bodo le-ta praviloma oddajala s postop- 
kom javne licitacije - kot celota ali po posameznih sklopih 
del. Ponudbena in pogodbena osnova za obračun del bo 
razčlenjena kalkulacija cen na podlagi strokovnega popisa 
vseh del, ki bo časovno opredeljena v terminskem planu 
gradnje. S predpisi bo podrobneje opredeljena in zaostrena 
obveza investitorjev, da zagotovijo pri gradnji objektov stro- 
kovno nadzorstvo s strani neodvisnih svetovalnih organizacij. 
V ta namen se bo s predpisi omogočilo tudi izvajanje sveto- 
valne dejavnosti na področju samostojnega osebnega dela.« 

44. Devetindvajseti odstavek poglavja 5. 1. se spremeni 
tako, da glasi: 

»Za optimizacijo stroškov gradnje bomo s predpisi omogo- 
čili motivacijo projektantov pri projektiranju racionalnejših 
rešitev že v fazi programiranja investicij. V ta namen bomo 
zagotovili strokovno revizijo (preveritev) investicijskih progra- 
mov s strani neodvisnih svetovalnih organizacij in s tem 
omogočili kvalitetnejše načrtovanje investicij.« 

5.2. Ukrepi za spodbujanje tehnološkega 
napredka 

45. Tretji odstavek poglavja 5.2. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Banke bodo s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana usmerjale del kreditnega potenciala v pospeševanje 
razvoja ključnih tehnoloških področij mikroelektronska teh- 
nologija in tehnologija novih materialov, programska oprema, 
teleinformacijski sistemi, kibernetika z robotiko, fleksibilni 
proizvodni sistemi, konstrukcijska tehnika, biotehnologija. Pri 
tem bodo še posebno prednost imeli projekti, za katere zdru- 
žuje delo in sredstva širši krog organizacij združenega dela 
oziroma drugih institucij raznih dejavnosti. S kreditno politiko 
bodo pospeševale uvajanje računalniškega krmiljenja poslov- 
nih in proizvodnih procesov, računalniško podprto konstru- 
iranje, planiranje in proizvodnjo, ter v ta namen odprle 
posebno kreditno linijo. Povečale bodo tudi delež kreditnega 
potenciala za dolgoročne naložbe v aplikativno razvojno in 
raziskovalno delo ter uvajanje njegovih dosežkov v proiz- 
vodne procese in tehnologijo.« 

5.14. Ukrepi za urejanje prostora in varstvo okolja 
46. Prvi odstavek poglavja 5.14. se spremeni tako, da 

glasi: 
»Občine bodo na podlagi obveznih izhodišč iz Dolgoroč- 

nega plana SR Slovenije in bilanc namenske rabe zemljišč, 
sprejete v svojih družbenih planih zavarovale območja: vod- 
nih virov, rudnin, varovanih gozdov, kmetijskih zemljišč, 
trajno namenjenih kmetijski proizvodnji, naravne in kulturne 
dediščine, območja za prometno in energetsko infrastrukturo 
ter območja stavbnih zemljišč.« 

47. Tretji odstavek poglavja 5. 14. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Občine bodo sprejele predpise o razvrstitvi območij ones- 
naženosti zraka (I., II., III., IV. območje) ter poskrbele za 
dopolnjevanje in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja 
zraka. Občine bodo opredelile in izvajale aktivnosti, s katerimi 
bo zagotovljeno zmanjšanje emisij S02 do leta 1990 za vsaj 
15% glede na stanje iz leta 1980 in hkrati pripravile programe 
in zagotovile izdelavo projektov za 30% zmanjšanje emisij 
S02 do leta 1993 glede na stanje iz leta 1980. Hidrometerolo- 
ški zavod SR Slovenije bo v sodelovanju z Republiškim komi- 
tejem za varstvo okolja in urejanje prostora pripravil metodo- 
loška navodila kot pomoč pri pripravi sanacijskih programov 
na prekomerno onesnaženih območjih. Republiški komite za 
energetiko bo zagotovil izdelavo projekta za usmerjanje 
porabe goriv za potrebe široke potrošnje glede na vsebnost 
žvepla, ki bo občinam dodatno omogočil realizacijo zastavlje- 
nih ciljev na področju varstva zraka. Do konca leta 1986 bodo 

izdelane osnove za pripravo programa zmanjševanje emisij 
škodljivih snovi iz velikih termoenergetskih objektov (TE 
Šoštanj in Trbovlje ter TE-TO Ljubljana). Na tej podlagi bo 
v letu 1987 sprejet sanacijski program, ki bo zagotovil izde- 
lavo investicijske dokumetacije do konca leta 1989 in realiza- 
cijo projekta zmanjševanje emisij S02 za vsaj 90% glede na 
stanje iz leta 1980 do leta 1993. Občine bodo zagotovile 
prostorske akte za izvedbo planskih nalog na podlagi poseb- 
nih strokovnih podlag, katerih pripravo ob sodelovanju 
z lokalnimi skupnostmi vodi Zveza vodnih skupnosti Slovenije 
za magistralne vodovode, čistilne naprave in sanacijo onesna- 
ženih vodotokov. Planske naloge so prikazane v kartograf- 
skem delu na karti 1 - »Primarna raba prostora in poselitev« 
ter na karti 5 - »Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih 
virov«.« 

48. Četrti odstavek poglavja 5. 14. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Občine bodo zaščitile območja izvirov in podtalnice, ki so 
prikazane v kartografskem delu na karti 1 - »Primarna raba 
prostora in poselitev« ter sprejele ukrepe za njihovo bogate- 
nje. Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo zagotovila stro- 
kovne podlage za določitev varovalnih območij na območjih 
podtalnic Krškega, Brežiškega, Sorškega polja, celjske kot- 
line in posameznih območij Savinje v letu 1988, strokovne 
podlage za določitev zavarovalnih območij na Murskem, 
Dravskem, Ptujskem ter Mengeškem polju bo zagotovila 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije v letu 1989. Pristojne občin- 
ske skupščine bodo na osnovi usklajenih planskih elementov 
opredelile pravice, obveznosti, odgovornosti in ukrepe za 
zavarovanje voda na zavarovanih območjih najkasneje eno 
leto po zagotovitvi strokovnih podlag.« 

49. Namesto petega odstavka poglavja 5. 14. se vnesejo 
trije novi odstavki, ki glasijo: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do konca leta 1986 
pripravil koncept ravnanja z nevarnimi odpadki, do konca leta 
1989 koncept ravnanja s komunalnimi odpadki, kar bo osnova 
za določitev območij skupnega ravnanja s komunalnimi in 
posebnimi odpadki. Za koordinacijo izvajanja obeh koncep- 
tov bo imenoval posebno strokovno telo. Izvajanje obeh kon- 
ceptov bodo zagotovili izvršni sveti občin, mest Ljubljana in 
Maribor ter Skupnost obalnih občin Koper skupaj z medob- 
činskimi gospodarskimi zbornicami in komunalnimi skup- 
nostmi. 

Občine bodo pripravile do konca leta 1989 program izvaja- 
nja nalog na področju varstva okolja z natančno opredelitvijo 
vsebine, nosilcev, etapnosti izvedbe in virov financiranja. 

Do konca leta 1989 bodo pripravile občine energetski kata- 
ster in vključile v program nalog na področju varstva okolja 

* tudi zmanjšanje emisij iz gospodinjstev.« 
50. Sedmi odstavek poglavja 5. 14. se spremeni tako, da 

glasi: 
»Družbenopolitične skupnosti bodo opredelile in zavaro- 

vale posamezne objekte in območja, ki predstavljajo relativno 
redke, ogrožene, značilne ali enkratne primere naravne dediš- 
čine in imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekre- 
acijski ali krajinsko estetski pomen ter objekte in skupine 
objektov,ki zaradi posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena predstavljajo nepremično kulturno dediščino. V kar- 
tografskem delu na karti 4 - »Varstvo naravne in kulturne 
dediščine ter razvoj turizma« so v povezavi z obveznimi izho- 
dišči Dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti 
na področju varstva naravne in kulturne dediščine.« 

51. Deveti odstavek poglavja 5. 14. se spremeni tako, da 
glasi: 

»Na področju naravne dediščine bo republika v sodelova- 
nju z prizadetimi občinami v naslednjem srednjeročnem 
obdobju razglasila regijski park Pohorje ter Notranjski regijski 
park.« 

52. Namesto petnajstega odstavka poglavja 5.14. se vne- 
seta dva nova odstavka, ki glasita: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do konca leta 1989 
sprejel odlok o določitvi tistih posegov, pomembnih za ureja- 
nje prostora v SR Sloveniji, za katere bo sprejemal prostorske 
izvedbene načrte. 

Na osnovi programa priprave prostorskih izvedbenih načr- 
tov za posege, pomembne za urejanje prostora v SR Sloveniji, 
bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s priza- 
detimi občinami sprejel prostorske izvedbene akte.« 
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53. Doda se nova točka 5. 17., ki glasi: 
»Družbeni plan SR Slovenije za obdobje 1986-1990 se 

v kartografskem delu spremeni in dopolni na listih: 
1. Primarna raba prostora in poselitev 
2. Energetsko omrežje 
3. Prometno omrežje, omrežje zvez in manj razvita ob- 

močja 

4. Varstvo naravne in kulturne dediščine ter razvoj turizma 

5. Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov na 
podlagi v Skupščini SR Slovenije razgrnjenih kart v merilu 
1:250.000, 1:1500.000 in na topografskih kartah 1:25.000, ki 
vsebujejo spremembe in dopolnitve in se hranijo v arhivu SR 
Slovenije.« 

SPREMENJEN IN DOPOLNJEN 

kartografski del družbenega plana 

POJASNILO 
V predlog kartografskega dela tega dokumenta so na 

osnovi sprejetega osnutka sprememb in dopolnitev Družbe- 
nega plana SR Slovenije, Sprememb in dopolnitev dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, dopolnje- 
nega 1989 ter iz javne razprave, vnesene vsebinske, metodo- 
loške, podatkovne in tehnične spremembe in dopolnitve. Vse- 
binske spremembe so vnešene na osnovi sprejetih smernic in 
ponujenih planskih elementov nosilcev planiranja na ravni 
republike. Na osnovi dosedanjih izkušenj pri izvajaju planskih 
odločitev, kar je bilo ugotovljeno tudi v Analizi predlogov za 
spremembo Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, ter naloženo v Smernicah za spremembe in 
dopolnitve Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 in Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986^1990, je bilo potrebno tudi metodološko prečistiti vsa 
obvezna izhodišča dolgoročnega plana in druge planske ka- 
zalce. 

V kartografskem delu predloga sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije niso prikazana področja tistih 
nosilcev planiranja na ravni republike, ki niso predvideli ali 
pravočasno pripravili sprememb in dopolnitev. 

Predlog sprememb in dopolnitev kartografskega dela druž- 
benega plana v merilu 1:250.000 bo ob razpravi razgrnjen 
v Skupščini SR Slovenije. Za potrebe delegatskega obvešča- 
nja je kartografski prikaz sprememb in dopolnitev objavljen 
v Poročevalcu. Izdelan je na publikacijskih kartah in prilago- 
jen tehničnim zmogljivostim: tako črnobeli tehniki tiska kot 
merilu kart. 

Elemente plana prikazujemo kot: 
- stanje (1988) 
- plan do (1990) v štirih planskih fazah (A, B, C, D) 
Spremembe v kartografskem delu družbenega plana so 

v večini posledica metodoloških sprememb v dolgoročnem 
planu. Večja metodološkima sprememba Družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989, je 
uvedba faz. 

Faze predloga kartografskega-dela Družbenega plana SR 
Slovenije, dopolnjenega 1989 pomenijo: 

A - PRIPRAVA STROKOVNIH OSNOV - od odločitve o pri- 
stopu k investiciji, predhodnih del in idejnega projekta. 
B — PLANSKO USKLAJEVANJE — od sprejetega planskega 
elementa v usklajevanje, procesa usklajevanja v prostoru 
občin s sprejetim območjem izključne in omejene rabe (rezer- 
vatom območja v M 1:5000 ali večjem) 

C - PRIDOBITEV IZVEDBENIH AKTOV IN UPRAVNIH 
DOVOLJENJ - od izdelave in sprejema PIN, izdaje lokacij- 
skega dovoljenja, zaključka in sprejema investicijskega pro- 
grama, izdelave tehnične dokumentacije z izdanim gradbe- 
nim dovoljenjem 

D - GRADNJA - od začetka do zaključka gradnje, tehnič- 
nega pregleda objekta z izdanim uporabnim dovoljenjem 

Faza A pomeni opredelitev aktivnosti in rezultatov, ki so 
nujni, d? se lahko pristopi k srednjeročnemu planskemu 
usklajevanju (fazi B). Pri fazi A kartografski prikaz na kartah 
1:250.000 še ne pomeni usklajenega območja v prostoru. Tu 
gre za izdelavo projektov za sprejeto plansko nalogo, kar 
pomeni, da je možnih več konkretnih lokacij, na osnovi vari- 
antnih, z vseh vidikov obdelanih, strokovno neodvisnih osnov. 
Faza pomeni tudi organizacijsko plansko nalogo za nosilce 

planiranja, da jo izvede v sprejetem roku do spremembe plana 
ali do sprejema novega plana. Ta faza je strokovno zahtevna 
in praviloma za planske naloge na ravni SR Slovenije traja več 
let. 

Druge faze razmejujejo aktivnosti in dogodke, ki omogo- 
čajo natančnejše zastavljanje planskih nalog in njihovega 
izvajanja. Tako se faza B nanaša na z odlokom časovno 
določeno obdobje planskega vsklajevanja, katerega rezultat 
je območje omejene in izključne rabe. Po dosedanjih izkuš- 
njah ta faza traja ca. dve leti. 

Fazi A in B pa sta predpogoj za pristop k fazi C, ki pravza- 
prav pomeni sintezo dovoljenj. Kaže, predvsem po sprejemu 
družbenega plan odgovornost družbeno politične skupnosti, 
da zagotovi pravočasno in kakovostno tiste upravne akte iz 
njene pristojnosti, ki so predpogoj za fizično izvedbo sprejete 
planske naloge. In nazadnje faza D - izvedba: ta faza je 
praviloma časovno krajša od faz A in B, kar pa je odvisno od 
vrste planske naloge. 

Uvedba faz pomeni programski pristop k planiranju 
pomembnejših posegov in drugih aktivnosti v prostoru. Faze 
omogočajo jasnejše in kvalitetnejše opredeljevanje, vpogled 
in ustvarjanje strokovnih, organizacijskih in drugih pogojev, 
ki so potrebni za kvalitetno izvedbo posamezne faze in s tem 
celotne planske naloge. Faze so tudi pripomoček za spremlja- 
nje uresničevanja plana. 

Faze so prikaz razmejitev zaporedja povezanih aktivnosti 
investicijskega in planskega postopka. Temeljijo na Zakonu 
o graditvi objektov, Zakonu o urejanju prostora, Zakonu 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter Zakonu 
o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR 
Slovenije. 

Faze A, B, C, D na področju obveznih izhodišč Dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije so v Družbenem planu SR Slovenije 
sprejete obveznosti, glede na pristojnosti in odgovornosti 
republike in SIS-ov na ravni republike in informacija za 
občine. Upoštevaje fazo realizacije posameznih razvojnih 
nalog opredeljujejo potrebne aktivnosti prizadetih nosilcev 
planiranja, da ustvarijo pogoje za njihovo uresničitev. Opre- 
delitev faze v republiškem planu upošteva, da je za izvedbo 
sprejete planske naloge potrebno opraviti vse faze, pri čemer 
opredelitev faze v republiškem planu ne ovira hitrejše realiza- 
cije razvojnih nalog na posameznih področjih in v posamez- 
nih okoljih, v kolikor so zato zagotovljeni pogoji. To vključuje 
glede na fazo izdelave potrebnih projektov, nujne uskladitve 
v prostoru in zagotovitev materialnih sredstev. Ta pristop 
omogoča, da v posameznih občinah ob izpolnjevanju teh 
predpogojev z dopolnitvijo plana zadostijo tistim pogojem, ki 
pomenijo prehod v fazo C oz. v fazo D znotraj danega plan- 
skega obdobja. 

Spremembe in dopolnitve srednjeročnih planov družbeno- 
političnih skupnosti potekajo na osnovi ponujenih planskih 
elementov nosilcev planiranja na ravni republike v pisni in 
kartografski obliki (na načrtih v merilu 1:5000 in večjem) tako, 
da lahko poteka usklajevanje v prostoru med nosilci planira- 
nja na ravni republike in občinami. 

Kartografsko zasnovo so pripravili in izdelali: Iva Božič, Zlatko 
Lavrenčič, Marjan Podobnikar, Milica Primar, Majda Vogelnik 
Kartografska obdelava: Zavod SR Slovenije za družbeno planira- 
nje Tehnična obdelava: Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo in 
GP Delo 
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SEZNAM OBVEZNIH IZHODIŠČ DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE V DRUŽBENEM 
PLANU SR SLOVENIJE 

Področje 
Kmetijstvo 

Gozdarstvo 
Vodno gospodarstvo 

Rudarstvo 

Naravna in kulturna 
dediščina 
Sanacija naravnih virov 

Poselitev 

Promet 

Energetika 

Obvezno izhodišče 
- območja kmetijskih zemljišč (zemljišča, trajno namenjena kmetijski proizvodnji - 1. območje 
kmetijskih zemljišč) 
- območje gozdov (varovalni gozdovi) 
- območja vodnih virov (pomembnejši vodni viri: podtalnica - dinamični pretok večji od 
300 I/ sek, izviri - minimalna zmogljivost večja od 100 l/sek, na vododeficitarnih območjih večja 
od 20 l/sek) 
- oskrba z vodo (magistralni vodovodi, zbiralniki vode) 
- čistilne naprave (skupne čistilne naprave z zmogljivostjo nad 100.000 E, skupne čistilne 
naprave z zmogljivostjo od 10.000 do 100.000 E) 
- območja rudnin (pomembnejše rudnine: vse vrste premoga; nafta in bitumenske hribine; 
radioaktivne rudnine; rudnine, iz katerih se lahko pridobivajo kovine in njihove uporabne 
spojine; vse vrste plinov, ki so v zemlji; mineralne in radioaktivne vode, iz katerih se lahko 
pridobivajo rudnine; grafit, žveplo, magnezit, fluorit, barit, azbest, sljuda, fosfati, sadra, kalcit, 
kreda, galun, bentonit, kremen in kremenov pesek, kaolin, keramična in proti ognju odporna 
glina, lapor in apnenec za pridobivanje cementa, marmor in okrasni kamen, živec, lojevec, 
diatomejska glina, pucolan-tuf, disten, levcit ter drago in poldrago kamenje; vse> vrste soli in 
solnih voda; vse nenaštete rudnine narvnega izvora) 
- območja varstva naravne dediščine (narodni parki, regijski parki, krajinski parki) 
- območja varstva kulturne dediščine (pomembnejši kulturni spomeniki) 
- sanacija naravnih virov (onesnaženi vodotoki, onesanažen zrak) 
i- odlagališča odpadkov (posebni odpadki, jedrski odpadki) 
- urbano omrežje (središča republiškega pomena, središča širšega regionalnega pomena, 
središča ožjega regionalnega pomena) 
- cestno omrežje (magistralne ceste, regionalne ceste) 
- železniško omrežje (magistralne železniške proge, I. glavne železniške proge, II. glavne 
železniške proge, stranske železniške proge) 
- omrežje letališč (javna letališča) 
- omrežje pristanišč (luka) 
- elektroenergetsko omrežje (jedrska elektrarna, hidroelektranre nad 10 MW, termoelektrarne 
nad 10 MW, termoelektrarne-toplarne nad 10 MW, 400 kV, 220 kV, 110 kV, daljnovodi, razdelilne 
postaje 400 kV, 220 kV, 100 kV, razdelilne transformatorske postaje 400/x kV, 220/x kV, 110/x kV) 
- plinovodno omrežje (magistralni plinovod) 
- naftovodno omrežje (magistralni naftovod) 

PLANSKE FAZE DRUŽBENEGA PLANA 
SR SLOVENIJE 

A - PRIPRAVA STROKOVNIH OSNOV - od odločitve o pri- 
stopu k investicij, predhodnih del in idejnega projekta. 
B - PLANSKO USKLAJEVANJE - od sprejetega planskega 
elementa v usklajevanje, procesa usklajevanja v prostoru 
občin s sprejetim območjem izključne in omejene rabe (rezer- 

SPISEK KART 
Št.* Naslov 
■T t. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN AGRARNE 

OPERACIJE 
1. 2. GOZDOVI 
1. 3. RUDNINE 

1. 4. VODNI VIRI IN OSKRBA Z VODO 
1. 5. VODNOGOSPODARSKE UREDITVE 
2. 6. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJA 

2. 7. NAFTOVODNO IN PLINOVODNO OMREŽJE 
3. 8. CESTNO OMREŽJE 
3. 9. ŽELEZNIŠKO OMREŽJE 
3. 10. OMREŽJE LETALIŠČ 
4. 11. PTT - TELEFONSKO OMREŽJE 
4. 12. VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE 
4. 13. VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
5. 14. SANACIJA VODA IN ZRAKA TER ČISTILNE 

NAPRAVE 

* Zaradi medsebojne vsebinske povezave med kartami v kar- 
tografskem delu spremenjenega in dopolnjenega družbenega 
plana v merilu 1:250.000 in publikacijskimi kartami v Poroče- 

vatom območja v M 1 : 5000 ali večjem) 
C - PRIDOBITEV IZVEDBENIH AKTOV IN UPRAVNIH DOVO- 
LJENJ — od izdelave in sprejema PIN, izdaja lokacijskega 
dovoljenja, zaključka in sprejema investicijskega programa, 
izdelave tehnične dokumentacije z izdanim gra.dbenim dovo- 
ljenjem 
D - GRADNJA - od začetka do zaključka gradnje, tehničnega 
pregleda objekta z izdanim uporabnim dovoljenjem 

K poglavju 
Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 4.1 
Zveza vidnih skup. Slovenije 
SIS za ^zdarstvo Slovenije 4.1 
Posebna SIS za elektrogosp. in premogovništvo Slovenije 
Posebna SIS za nafto in plin Slovenije 4.2 
Skupščina SR Slovenije 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije 4.2, 5.1 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije 4.2, 5.1 
Posebna SIS za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo Slovenije 4.2 
Posebna SIS za nafto in plin Slovenije 4.2 
Skupnost za ceste Slovenije 4.2 
SIS za železniški in luški promet Slovenije 4.2 
SIS za letališko dejavnost Slovenije 4.2 
SIS PTT prometa Slovenije 4.2 
Kulturna skupnost Slovenije 5.1 
Kulturna skupnost Slovenije 5.1 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije 4.2, 5.1 
Zveza komunalnih skup. Slovenije 

valcu so publikacijske karte oštevilčene tako, da prva števila 
pomeni številko karte kartografskega dela družbenega plana, 
druga številka pa zaporedno številko publikacijske karte. 

Nosilec planiranja 
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KOMENTARJI H KARTAM 
Namen komentarjev h kartam je pojasniti vsebino kart in 

opozoriti na stanje, nekatere dopolnitve in pomembnejše na- 
loge. 
Komentar h karti: 1.1 

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN AGRARNE 
OPERACIJE 

Karta prikazuje 1. območje kmetijskih zemljišč, ki je kot 
obvezno izhodišče privzeto iz Dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986—2000, dopolnjenega 1989, prikazane pa 
so tudi agrarne operacije. Zveza kmetijskih zemljiških skup- 
nosti Slovenije je s 26 občinami leta 1988 pripravila spre- 
membe in dopolnitve 1. območja kmetijskih zemljišč. Spre- 
membe se nanašajo na: 

- spremembe kmetijskih zemljišč v obstoječa stavbna 
zemljišča; 

- spremembe 2. območja kmetijskih zemljišč v 1. območje 
zaradi izvršenih agrarnih operacij in drugih strokovno uteme- 
ljenih razlogov; 

- spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v 2. območje 
zemljišč zaradi odpravljanja napak v prejšnjih dokumentih in 
drugih strokovno utemeljenih razlogov. 

V nekaj občinah pa je Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti 
Slovenije na podlagi kategorizacije na novo pripravila razvr- 
stitev kmetijskih zemljišč. 

Na osnovi zasnov 1. območja mora Zveza kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti Slovenije izdelati svoj srednjeročni plan. 

Karta prikazuje tudi vrsto in obseg agrarnih operacij po 
posameznih občinah. Njihove konkretne lokacije so prika- 
zane v kartografskem delu plana. 

Komentar h karti: 1.2 

GOZDOVI 
Karta prikazuje: 

a) trajno varovalne gozdove, ki so v Dolgoročnem planu SR 
Slovenije - dopolnjenem 1989, opredeljeni kot obvezno izho- 
dišče republike. Ti gozdovi imajo predvsem varovalno funk- 
cijo. Sem so vključeni predvsem gozdovi v ekstremnih rastiš- 
čih, v območjih hudournikov, na zgornji gozdni meji in gozdni 
pasovi, ki varujejo gozdove in zemljišča pred vetrom, vodo, 
zameti in plazovi 

b) lesno proizvodni gozdovi so vsi gozdovi, kjer ni posebnih 
omejitev za pridobivanje lesa 

c) gozdove s posebnim namenom, kjer je gospodarjenje 
povsem omejeno in so določeni posebni režimi ali omejitve 
v gospodarjenju zaradi vrednot, kot so: deli naravnih ali 
krajinskih parkov, gozdni rezervati, objekti znanstveno-razi- 
skovalnega pomena, obore za gojitev divjadi, zeleni pas nase- 
lij ali zdravilišč, izletišč itd. 

d) poškodovane gozdove, med katerimi so prikazana le 
klasična območja poškodovanih gozdov po podatkih iz leta 
1985. 

Območja ogroženih gozdov na osnovi podatkov iz leta 1987 
in območja sanacije ogroženih gozdov ob spremembah in 
dopolnitvah tega plana še niso bila pripravljena. 

Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Slovenije 
pa je pripravila po zadnjih podatkih iz leta 1987 pregled 
ogroženih gozdov. 

Ogroženost gozdov se deli na štiri stopnje ogroženosti: 
1. gozd v propadanju (5,49 % dreves) 
2. zelo ogrožen gozd (6,65 % dreves) 
3. ogrožen gozd (11,41 % dreves) 
4. malo ogrožen gozd (20,18 % dreves) 

po čemer lahko sodimo, daje že slaba polovica dreves bolnih. 
V primerjavi z letom 1985 se je splošno stanje izboljšalo za 

približno 8 %, vendar samo na območju prve stopnje poško- 
dovanosti, tako da o resničnem izboljšanju ne moremo govo- 
riti. Deleži poškodovanih dreves v drugi, tretji in četrti stopnji 
so ostali nespremenjeni. Morda bi lahko govorili o nekakšni 
trenutni stagnaciji. 

Ker nimamo podatkov o vplivih gospodarjenja med obema 
popisoma, ko smo odstranjevali propadajoča drevesa, je 
dejansko stanje nekoliko zabrisano, (podatki so iz publikacije 
»Kako rešiti gozdove«, SIS za gozdarstvo Slovenije, 1988). 

Nosilec planiranja bo za potrebe naslednjega srednjeroč- 
nega plana pripravil karte območij ogroženih gozdov ter 
območij sanacije gozdov za katere bo potrebno opredeliti 
pogoje gospodarjenja in sanacijske programe. 

Komentar h karti: 

1.3 RUDNINE 
Območja rudnin so prikazana na osnovi .dovoljenj uprav- 

nega organa točkovno ali površinsko in pomenijo stanje pri- 
dobival nih in raziskovalnih prostorov. Ti prostori so prikazani 
ločeno v kartografski dokumentaciji v merilu 1:25.000. Kot 
obvezna izhodišča so prikazane rudnine, za katere izdaja 
dovoljenje za raziskovanje in izkoriščanje republiški upravni 
organ. Zato karta ne prikazuje več raziskovalnih oziroma 
pridobivalnih prostorov za opekarsko glino, apnenec in do- 
lomit. 

Komentar h karti: 

1.4 VODNI VIRI IN OSKRBA Z VODO 
Na karti so prevzeta obvezna izhodišča iz Dolgoročnega 

plana SR Slovenije za obdobje 1986 - 2000, dopolnjenega 
1989. To so pomembnejši vodni viri (lokacije izvirov in 
območja podtalnic) in magistralni vodovodi. Prikazana so tudi 
pomembnejša zajetja, območja oskrbovana z magistralnimi 
vodovodi in vododeficitarna območja. 

Dopolnitve (opustitev 15 in vnos 26) vodnih izvirov so 
nastale s prevzemom pomembnejših izvirov iz Dolgoročnega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000; dopolnjenega 
1989, ki so bili opredeljeni na dosledno uporabljenih kvantita- 
tivnih kriterijih (vodni izvir: 100 l/s, na vododeficitarnem 
območju 20 l/s; podtalnice 300 l/s). Nosilec planiranja ima 
nalogo, da kriterije dopolni. 

Komentar h karti: 1.5 

VODNOGOSPODARSKE UREDITVE 
Na karti so označene lokacije obstoječih in planiranih več- 

namenskih zbiralnikov vode, ki so prevzeti kot obvezno izho- 
dišče iz Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1989 
- 2000 zbiralnikov vode za potrebe melioracij. Cilji aktivnosti 
so opredeljeni s fazami, ki pomenijo pripravo strokovnih 
osnov, uskladitev območij izključne in omejene rabe v pro- 
storu občine za posamezne objekte, pripravo prostorskih 
izvedbenih načrtov in pridobitev uporabnih dovoljen ali 
izgradnjo objektov. Na karti je označeno tudi stanje regulacij 
in predvidene regulacije. 

Spremembe na karti so nastale tudi zaradi izpopolnjenih 
evidenc odsekov regulacij vodotokov in lokacij zadrževal- 
nikov. 

Komentar h karti: 2.6 

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
Vsebina karte prikazuje omrežje elektrarn, daljnovodov, 

razdelilnih in razdelilnih transformatorskih postaj leta 1988 
ter planirane objekte. Aktivnosti so opredeljene kot novograd- 
nje in rekonstrukcije. Cilji teh aktivnosti so določeni s fazami, 
ki pomenijo pripravo strokovnih osnov, uskladitev območij 
izključne in omejene rabe v prostoru občine za posamezne 
objekte, pripravo prostorskih izvedbenih načrtov ali izgradnjo 
objektov. 

V obdobju 1986-1988 je bilo zgrajenih enajst 110 kV in en 
400 kV daljnovod. Plan je dopolnjen s štirimi novo planiranimi 
110 kV daljnovodi in tremi razdelilnimi transformatorskimi 
postajami, ki bodo dopolnili sistem na najbolj obremenjenih 
mestih. V istem obdobju so bili opuščeni štirje 110 kV daljno- 
vodi, dva planirana daljnovoda pa sta bila črtana iz plana. 

V zvezi s spremembami in dopolnitvami Dolgoročnega 
plana SR SlOvenije za obdobje 1986-2000 so kot obvezna 
izhodišča opredeljene tudi razdelilne postaje 400 kV in 110 kV 
ter razdelilne transformatorske postaje 400 kV/x, 220 kV/x in 
110 kV/x. 
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Komentar h karti: 2.7 

PLINOVODNO IN NAFTOVODNO OMREŽJE 
Na karti je prikazano magistralno plinovodno in naftovodno 

omrežje ter rekonstrukcija rafinerije Lendava. Cilji teh aktiv- 
nosti so določeni s fazami, ki pomenijo pripravo strokovnih 
osnov, uskladitev območij izključne in omejene rabe v pro- 
storu občine za posamezne objekte, pripravo prostorskih 
izvedbenih načrtov ali gradnjo objektov. 

V obdobju 1986-1988 je bilo zgrajenih 17 odsekov magi- 
stralnih plinovodov. Plan je dopolnjen z 10 novo planiranimi 
odseki magistralnih plinovodov, ki bodo ojačali sistem na 
najšibkejših točkah. 

V zvezi s spremembami in dopolnitvami Dolgoročnega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1989 je kot obvezno 
izhodišče opredeljen tudi magistralni naftovod. 

Komentar h karti: 3.8 

CESTNO OMREŽJE 
Vsebina karte prikazuje obstoječe omrežje magistralnih in 

regionalnih cest. Planirane novogradnje in rekonstrukcije se 
nanašajo na magistralno omrežje, medtem ko na regionalni 
mreži niso opredeljene (razen obvoznic), Proučitev regi- 
onalne cestne mreže je organizacijska naloga. Posamezni 
problemi se bodo reševali po potrebi in v okviru finančnih 
možnosti v letnih pianih Skupnosti za ceste Slovenije. Cilji 
planiranih aktivnosti so določeni s fazami, ki pomenijo pri- 
pravo strokovnih osnov, uskladitev območij izključne in ome- 
jene rabe v prostoru občine za posamezne objekte, pripravo 
prostorskih izvedbenih načrtov ali izgradnjo objektov. 

Še nadalje je posvečena vsa pozornost okrepitvi cestnega 
križa Slovenije. 

Ukrepi, planirani v tem srednjeročnem obdobju, temeljijo 
na naslednjih načelih: 

- realizacija razvojnih usmeritev SR Slovenije in SFRJ 
Jugoslavije, kot tudi medrepubliških in meddržavniR obvez- 
nosti (cesta Bratstva in enotnosti ter ceste po Osimskih spora- 
zumih) 

- kontinuiranost planiranja glede na naložbe, ki so že 
začete 
- pospeševanje razvoja manj razvitih in obmejnih območij 

(večina rekonstrukcij) 

Komentar h karti: 3.9. 

ŽELEZNIŠKO OMREŽJE 
Vsebina karte prikazuje obstoječe železniško omrežje 

z vozlišči (namesto tovornih in potniških postaj, ki smo jih 
prikazovali do sedaj) ter planirane aktivnosti, ki so oprede- 
ljene kot novogradnje in rekonstrukcije. Cilji teh aktivnosti so 
določeni s fazami, ki pomenijo pripravo strokovnih osnov, 
uskladitev območij izključne in omejene rabe v prostoru 
občine (za posamezne objekte), pripravo prostorskih izvedbe- 
nih načrtov ali gradnjo objektov. 

Večina ukrepov je osredotočena na okrepitvi smeri Jeseni- 
ce-Dobova (novogradnja magistralne proge - dolenjska 
varianta, ki je bila osvojena v Dolgoročnem planu SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000. dopolnjenem 1989 ter moderniza- 
cija in rekonstrukcija obstoječe 1.glavne proge s posebnim 
poudarkom na vozlišču Ljubljana - obvozna proga. Priprav- 
ljajo se strokovne osnove za izgradnjo 2. tira na progah Nova 
gorica-Pragersko-Ormož, Ljubljana-Grosuplje ter za novo 
II. glavno progo Puconci - državna meja. Zaradi slabe pro- 
pustnosti bodo modernizirana in rekonstruirana vozlišča 
Ljubljana, Jesenice, Sežana (vezni tir), Divača, Celje, Maribor. 

Komentar h karti: 3.10 

OMREŽJE LETALIŠČ 
Vsebina karte prikazuje obstoječe omrežje letališč ter plani- 

rane aktivnosti, ki so opredeljene kot novogradnje in rekon- 
strukcije. Cilji teh aktivnosti so določeni s fazami, ki pomenijo 
pripravo strokovnih osnov, uskladitev območij izključne in 
omejene rabe v prostoru občine (za posamezne objekte), 
pripravo prostorskih izvedbenih načrtov ali gradnjo objektov. 

Omrežje letališč ostane nespremenjeno, spremeni pa se 
njihova klasifikacija. Od razvrstitve na štiri razrede, kjer so bili 

za klasifikacijo upoštevani tehnološki parametri, se je prešlo 
na funkcijsko klasifikacijo z javnimi in športnimi letališči. 

V tem srednjeročnem obdobju so planirane aktivnosti na 
vseh treh javnih letališčih (Maribor in Portorož - rekonstruk- 
ciji), s posebnim poudarkom na letališču Brnik. Izvajala se bo 
rekonstrukcija severnega terminala (faza D), pripravljene pa 
so strokovne osnove za novogradnjo južnega terminala (faza 
A). 

Komentar h karti: 4.11. 

PTT - TELEFONSKO OMREŽJE 
Vsebina karte prikazuje obstoječe telefonsko omrežje in 

planirane aktivnosti. Cilji teh aktivnosti so določeni s fazami, 
ki pomenijo pripravo strokovnih osnov, uskladitev območij 
izključne in omejene rabe v prostoru občine /za posamezne 
objekte/, pripravo prostorskih izvedbenih načrtov ali gradnjo 
objektov. 

V smereh Ljubljana-Novo mesto-Krško-Zagreb, Maribor- 
-Šentilj, Kranj-državna meja Avstrija bo položen telekomu- 
nikacijski kabel, v smeri Postojna—Nova gorica pa rekon- 
strukcija. V smereh Ljubljana-Maribor, Maribor-Zagreb, 
Maribor-Avstrija, Ljubljana-Nanos, Nanos- Italija, Nano- 
s-Reka ter Ljubljana-Zagreb pa bodo vzpostavljene radiore- 
lejne povezave. Predvidena je gradnja dveh novih glavnih 
avtomatskih telefonskih central v Krškem in v Ravnah na 
Koroškem. 

Komentar h karti: 4.12 

VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE 
Prikazana so območja narodnih, regijskih in krajinskih par- 

kov, ki so obvezno izhodišče Dolgoročnega plana SR Slove- 
nije za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989, ter območja 
naravnih rezervatov in naravnih spomenikov, katerih velikost 
dovoljuje prikaz v M 1:1.000.000. 

Aktivnosti, ki bodo potekale na posameznih objektih ali 
območjih, so prikazane v dokumentaciji k planu s fazami, ki 
pomenijo pripravo strokovnih osnov, uskladitev območij 
izključne in omejene rabe v prostoru občine, pripravo na 
izvedbo varstva (izvedbeni akti, upravna dovoljenja, razglasi- 
tve) ter fizično izvajanje varstvenih posegov. 

Komentar h karti: 4.13 
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 

Prikazani pomembnejši kulturni spomeniki predstavljajo 
obvezno izhodišče Dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-2000 - dopolnjenega 1989. Prikaz pomembnej- 
ših kulturnih spomenikov je generaliziran do stopnje, ki jo še 
dopušča M 1:1 000 000. 

Kot stanje so prikazana tista območja in objekti, ki so 
normativno zavarovani in spomeniško prezentirani. 

Aktivnosti, ki bodo potekale na posameznem območju ali 
objektu, so prikazane v dokumentaciji k planu s fazami, ki 
pomenijo pripravo strokovnih osnov, uskladitev območij 
izključne in omejene rabe v prostoru občine, pripravo na 
izvedbo varstva (izvedbeni akti, upravna dovoljenja, razglasi- 
tve) ter fizično izvajanje varstvenih posegov. 

Komentar h karti: 5.14 
SANACIJA VODA IN ČISTILNE NAPRAVE 

Karta prikazuje kakovost voda (stanje 1987), odseke sana- 
cije in izboljšanja kakovosti voda, razmestitev skupnih čistil- 
nih naprav z opredeljenim ciljem planskih aktivnosti v fazah 
strokovnih osnov, uskladitev območij izključne in omejene 
rabe v prostoru občine (za posamezne objekte), pripravo 
prostorskih izvedbenih načrtov ali izgradnjo objektov. Karta 
prikazuje tudi ukrepe v industriji. 

Zaradi pomanjkljivih evidenc o onesnaževalcih in potrebe 
po razširitvi sanacijskih možnosti, industrijske čistilne 
naprave niso več obvezna izhodišča. Opredeljena so naselja, 
kjer je treba z različnimi ukrepi v industriji (predčiščenje! 
čistilne naprave, spremembe tehnologije ) zmanjšati ones- 
naženost odpadnih voda. Odseki sanacije vodotokov so prika- 
zani kot stanje. Posebej so opredeljeni odseki izboljšanja 
kakovosti voda, v območju katerih bodo potekale najintenziv- 
nejše sanacijske aktivnosti v tem srednjeročnem obdobju. 
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PRIPOMBE NA OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990, ki jih ni 

moč vključiti 

4.1.8. GOZDARSTVO 
1. Poglavje 4.1. 8. družbenega plana ne vsebuje in konkreti- 

zira naloge za delno sanacijo uničenih gozdov zaradi onesna- 
ženosti zraka. Tovrstno opredelitev pa vsebuje spremenjen 
dolgoročni plan. (SO Velenje) 

Mnenje IS: V petem odstavku točke 4. 1.8. so opredeljene 
naloge v zvezi s sanacijo: 

»Za razreševanje problematike umiranja gozdov bo v tem 
srednjeročnem obdobju potrebno organizirati razširjeno in 
celovito znanstveno raziskovalno delo. Nadaljevali bomo 
z raziskavami in odkrivanjem vzrokov razsežnosti umiranja 
gozdov ter zagotovili strokovne osnove za ugotavljanje vpliva 
onesnaževanja posameznih emitentov. Na tej osnovi bodo 
opredeljena območja ogroženih gozdov (rajonizacija). Zanje 
pa bo glede na značilnosti posameznih rajonov pripravljena 
celovita zasnova gospodarjenja, sanacijskega ukrepanja in 
preprečevanje nadaljnjega propadanja gozdov.« 

Na osnovi te usmeritve je potrebno izdelati program ključ- 
nih aktivnosti, katerih rezultat bo koncept razreševanja pro- 
blemov sanacije gozdov, čiščenja voda in zraka. Program 
aktivnosti bo moral določiti tudi tiste rešitve, ki jih bo moč 
realizirati še v tem planskem obdobju, odnosno jih opredeliti 
v Analizi razvojnih možnosti za naslednje plansko obdobje. 
Z Analizo razvojnih možnosti preveriti tudi vse možne variante 
financiranja, vključno z ekološkim dinarjem in 
druge oblike združevanja sredstev. V programu ključnih aktiv- 
nosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za uresničeva- 
nje razvojne in tekoče ekonomske politike v letu 1989 je že 
inicirana tudi naloga »Proučitev možnosti uvedbe ekološkega 
dinarja« za potrebe pospešenega izvajanja zahtevnih nalog 
varstva okolja za sanacije razmer. V kartografskem delu karta 
št. 1 pa so opredeljena območja poškodovanih gozdov, kjer 
so predvidene spremembe kategorije gozdov iz lesno proiz- 
vodnih, varovalnih in gozdov s posebnim namenom v poško- 
dovane gozdove, ki se sanirajo. 

4.2.1. ENERGIJA 
2. Za stavkom: »Za preskrbo z električno energijo po letu 

1990 bomo že v tem srednjeročnem obdobju pričeli s pripra- 
vami in gradnjo proizvodnih objektov moči okoli 342 MW.« se 
doda: »V tem obdobju bomo pričeli z izgradnjo TE-TO Tr- 
bovlje, ...« 

Tudi v dolgoročnem planu (poglavje 3.1.29. - Električna 
energija) smo zapisali: »Dinamiko gradnje objektov za prido- 
bivanje električne enegije bomo določili v srednjeročnih 
planih,...« 

V predlogu sprememb in dopolnitev plana graditve energet- 
skih objektov v obdobju 1986-2000 (gradivo EGS in dogovori 
na ISEP, RKE in IS SRS) je opredeljeno, da se TE-TO Trbovlje 
začne graditi najkasneje v letu 1990 in redno obratovati v letu 
1996. (IS Hrastnik, IS Trbovlje) 

Mnenje IS: V dolgoročnem planu je bila sprejeta usmeritev, 
da bomo izdelali dolgoročno analizo razvoja premogovnikov 
v SR Sloveniji. Ta analiza bo morala temeljiti na značilnostih 
potreb po električni energiji. Način pokrivanja teh potreb bo 
osnova za določitev roka izgradnje termoelektrarne. V SaS 
o temeljih plana ISEP je TE-TO planiran kot objekt kontinu- 
itete. Dolgoročni plan SR Slovenije ne določa rokv pričetka 
gradnje oz. dokončanja, dana pa je možnost lokacije TE-TO 
v Trbovljah. Razprava na skupščinskih delovnih telesih je 
potrdila stopnjo rasti porabe primarne energije po letni stop- 
nji 1,8% do leta 2000. Potrdila je tudi, da gre pretežni del 
porabe na račun povečanja porabe premoga za pretvorbo 
v električno energijo in daljinsko toploto. Nesporno je bilo 
v razpravi potrjeno, da v SR Sloveniji potrebujemo termoener- 
getske objekte, zato se je v oklepaju v poglavju Ocena porabe 
primarne energije opredelila predvidoma TE-TO Trbovlje. Na 
osnovi analize razvoja premogovništva in optimizacije elek- 

troobjektov (strokovne podlage) bo morala sprejeti ISEP svoje 
dopolnjene plane tudi z vidika finančnih zmožnosti. 

3. V smernicah je bila tudi bolj jasno opredeljena usmeritev 
na uvoz energentov in opredelitev, da bomo opustili težnje po 
čimvečji substituciji ter bolj odprli možnosti uvoza nafte, 
plina, premoga in električne energije v primerih, da bo to 
ekološko in ekonomsko bolj smotrno od koriščenja domačih 
virov. (Svet za DEO SZDL) 

Mnenje IS: Menimo, da je orientacija na uvoz energentov in 
opuščanje uvozne substitucije dovolj jasno zapisana kot ori- 
entacija in cilj, da pa je seveda v srednjeročnem obdobju, 
zlasti še ko gre le za dve leti (1989 in 1990) upoštevati tudi 
materialne možnosti (predvsem devizne), sprejeto politiko 
v jugoslovanski energetski bilanci ter domače proizvodne 
kapacitete. 

V prvem odstavku je med drugim zapisano: »Politiko uvoza 
energije bomo v večji meri v skladu z materialnimi možnostmi 
podrejali ekonomskim in ekološkim kriterijem ter opuščali 
uvozno substitucijo za vsako ceno.« V celoti je črtan bivši 
tretji odstavek, ki definira uvozno substitucijo kot enega 
izmed ciljev razvoja na področju energetike. Ustrezno materi- 
alnim možnostim in dveletnemu obdobju pa so korigirane 
tudi projekcije proizvodnje in rabe premoga ter uvoza pre- 
moga in nafte. 

4. Ob predlogu, da energetske skupnosti koordinirajo aktiv- 
nosti v zvezi z racionalno rabo energije, se pojavljajo pomi- 
sleki, saj v tej skupnosti prevladujejo interesi izvajalcev. Svet 
meni, da je potrebno ob spremembah zakona o energetiki 
organizirati te samoupravne strukture tako, da bodo lahko 
ustrezno vodile tudi aktivnosti v zvezi z racionalno rabo ener- 
gije. (Svet za DEO SZDL) 

Mnenje IS: Predlog Sveta za DEO SZDL, da se je potrebno 
ob spremembah Zakona o energetskem gospodarstvu organi- 
zirati tako, da bodo lahko zastopane tudi aktivnosti v zvezi 
z racionalno rabo energije, je umesten. Do same spremembe 
zakona pa je, kljub navedenim pomislekom, s katerimi se 
strinjamo, po našem mnenju najprimernejši nosilec SIS, ker je 
potrebno, da prevzame večjo odgovornost zbor uporabnikov, 
ki je tudi materialno odgovoren in zainteresiran za to alterna- 
tivo. 

5. Glede na spremembe energetskih planov (manjša rast 
proizvodnje energije, uvoz energentov) je potrebno predvi- 
deti, kaj se bo dolgoročno zgodilo z razvojem področij, kjer je 
od te dejavnosti odvisen velik del prebivalstva (Velenje, zasav- 
ski revirji) in predvideti potrebno prestrukturiranje. (Svet za 
DEO SZDL) 

Mnenje IS: V skladu z dolgoročnim planom je že v pripravi 
analiza razvoja premogovništva v SR Sloveniji, ki bo morala 
podati detajlnejše odgovore na postavljena vprašanja. Sprejet 
plan pa že daje odgovore na nekatera vprašanja nadaljnjega 
razvoja rudarskih območij. V obdobju do let%1990 ne pričaku- 
jemo bistvenih sprememb, razen evidentne stagnacije v potre- 
bah po premogu, ki je v razkoraku s predvidevanji SOZD-a 
REK Trbovlje in že vpliva na gospodarjenje v tem območju. 
Pričakujemo, da bo povpraševanje po premogu tudi v bodoče 
manjše, kot ga predvidevajo premogovniki, in povečevanja 
obsega proizvodnje ne bo možno utemeljiti z naraščanjem 
potreb po takem premogu po tej ceni. Vzdrževanju proizvod- 
nje na sedanji višini in povečanju racionalnosti dela ter pro- 
duktivnosti je potrebno prilagoditi plane razvoja tistih občin 
in regij, ki so močneje odvisne od energetskih dejavnosti. 
Občine morajo svoje srednjeročne in dolgoročne plane uskla- 
diti z znanimi razvojnimi usmeritvami. Slovenijapa bo s svo- 
jimi programi pomagala premostiti težave, ki bodo pri tem 
nastale. Ta program bo zajel tudi del razvojne problematike 
v Zasavju in v Velenju. 

6. V poglavju 4. 2. 1. - Energija«, -v katerem se naj v tekstu 
pisanem z velikimi črkami v tretjem stavku pika zamenja 
z vejico in dodajo besede »pri čemer bo zlasti ustrezno 
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stimulirana proizvodnja in poraba izolacijskih materialov. (SO 
Laško) 

Mnenje IS: Namenu ustrezno modificiran predlog SO Laško 
bo vključen v »Program racionalne rabe energije«, ki je 
v novelaciji. Stimulirati je potrebno »izboljšanje toplotnih 
lastnosti zgradb«, kar je širši pojem od »izolacije zgradb« in 
hkrati tudi preveriti in po potrebi zaostriti tovrstne standarde 
pri stanovanjski gradnji. Nikakor pa ne bi bilo primerno nepo- 
sredno stimuliranje »proizvodnje izolacijskih materialov«. 
Mnogi se uporabljajo tudi v druge namene, proizvodnja je 
energetsko in devizno zahtevna. Zato dobesedno povzemanje 
predloga SO Laško ni sprejemljiva. 

7. V osnutku sprememb družbenega plana je predviden 
nespremenjen obseg proizvodnje premoga, kar pomeni, da 
bo proizvodnja primarnih energentov presegala lastne 
potrebe. Ta ugotovitev je še zlasti aktualna ob ugotovljenih 
letošnjih gospodarskih rezultatih oziroma 5% padcu obsega 
proizvodnje. (Odbor DPZ Skupščine SRS) 

8. Ponovno se naj prouči predlagana sprememba družbe- 
nega plana na področju energetike, ki predvideva ohranjanje 
proizvodnje lignita in rjavega premoga na nivoju začetka 
planskega obdobja, saj takšna solucija zahteva zapiranje 
nekaterih manjših premogovnikov in kaže na kratkoročnost 
razvojne politike na področju energetike. (SO Laško) 

Mnenje IS k 7. in 8.: Pripombi 7 in 8 se nanačata na isto 
problematiko, vsebinsko pa sta si diametralno nasprotni. 
Medtem ko Odbor DPZ meni, da je sprememba proizvodnje 
od 10,7 na 8,9 mio ton pri rjavem premogu in 25,2 na 23,8 mio 
ton pri lignitu premajhna in da bi bilo potrebno v letih 1989 in 
1990 načrtovati manjšo proizvodnjo kot v letu 1985, kar bi 
pomenilo zmanjšanje izkoriščenosti obstoječih kapacitet ali 
pa takojšnje zapiranje nekaterih kapacitet, pa SO Laško že 
v ohranjanju doseženega nivoja proizvodnje (torej odstopanje 
od prvotno planirane rasti proizvodnje) vidi zapiranje kapaci- 
tet in kratkoročno politiko. 

Menimo, da je potrebno biti v ocenjevanju možnosti za 
velike preobrate v proizvodnji in nadomeščanje z drugimi viri 
v dveh letih, na kateri se nanaša ta plan predvsem realističen. 
Medtem ko dajejo spremembe dolgoročnega plana spre- 
membe v strategiji, pa je treba projekcije v naslednjih dveh 
letih snovati predvsem na oceni materialnih in tehnoloških 
možnosti in drugih pogojev. 

Stagnacija povpraševanja po premogu narekuje premogov- 
nikom, da se prilagodijo novi situaciji, ocenjujemo pa, da ne 
bo prišlo do nadaljnjega padanja potreb po energetskem 
premogu. Precej je to odvisno od razmerja cen energehtov. 

Način prilagajanja kapacitet premogovnikov potrebam po 
premogu še ni znan in bo predmet Programa razvoja premo- 
govništva, ki mora zlasti rešiti tudi vprašanja dolgoročnega 
razvoja premogovništva. Ne poznamo osnove, na kateri SO 
Laško predvideva, da »ohranjanje proizvodnje na nivoju* 
začetka planskega obdobja zahteva zapiranje nekaterih manj- 
ših premogovnikov«. Menimo, da osnovni kriterij SOZD-a 
REK Trbovlje ne bo velikost premogovnikov, ampak cena in 
kvaliteta pridobljenega premoga. Razen tega se mora proiz- 
vodnja prilagajati potrebam po premogu in ne planu, plan je 
dolžan dati le realne informacije, in so torej potrebe po 
premogu in njegova konkurenčnost tisto, kar diktira poslovno 
uspešnost rudnika in tudi morebitno potrebo po njegovi uki- 
nitvi. 

9. Poraba električne energije na pragu iz javne mreže je bila 
v letu 1985 v višini 9.344 GWh (če gre za vso koriščeno 
električno energijo je to 9.114 GWh) in bo v letu 1990 v višini 
11.092 GWh (če gre za vso koriščeno električno energijo je to 
10.705 GWh). (SOZD EGS) 

Mnenje IS: V analizi predlogov za spremembo Družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je bila ugotovljena 
dejanska poraba koriščene električne energije v letu 1985 
8.660 GWh (vir: RKE z dne 16. 9. 1988). Na tej osnvi in 
predvideni projekciji, ki je bila sprejeta z dolgoročnim planom 
je predvideno, da bo leta 1990 porabljenih 9.740 GWh koriš- 
čene električne energije. 

10. Pri porabi električne energije je treba definirati, za 
katero porabo gre (na pragu elektrarn, porabo potrošnikov ali 
na pragu javnih elektrarn to je sistema EGS). (Splošno združe- 
nje energetike) 

Mnenje IS: Pri porabi električne energije gre za končno 
energijo, to je energijo, ki je odčitana na števcih porabnikov. 
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Definicija je sledeča: končna energija je energija, ki jo korist- 
nik uporablja za zadovoljevanje svojih lastnih potreb v njeni 
primarni ali transformirani obliki. 

11. Ker sedanji sistem oskrbe z naftnimi derivati ni zanesljiv, 
je potrebno spremeniti sistem oskrbe s surovo nafto in virov 
nabave derivatov. Potrebno bo obnoviti in dograditi potrebne 
proizvodne, skladiščne in transportne zmogljivosti ter izvršiti 
predhodna dela za objekte kontinuitete. (SOZD Petrol) 

Mnenje IS: Menimo, da je predlog sprejemljiv kot cilj, kar je 
že zapisano v dolgoročnem planu. Kratkoročno te usmeritve 
pa ni možno realizirati. Upoštevati je potrebno jugoslovansko 
energetsko bilanco, energetsko politiko in ne nazadnje 
devizno politiko. Za nemoteno oskrbo je potrebno poiskati 
v sistemu take ukrepe, ki bodo izboljšali oskrbo. Zato mora 
ISNAP izdelati analizo potreb kot strokovno osnovo za pro- 
gram obnove in dograditve proizvodnih, skladiščnih in tran- 
sportnih zmogljivosti. 

4.2.2. PROMET IN ZVEZE 
12. Poglavje 4. 2. 2. družbenega plana ne konkretizira nalog 

(katere ceste oziroma odseke bomo zgradili). (SO Velenje) 
Mnenje IS: Konkretizacija je v samoupravnem sporazumu 

Skupnosti za ceste, v okviru Družbenega plana pa je konkreti- 
acija le v kartografskem delu in sicer le kot odločitev v pro- 
storu (karta št. 3). 

4.2.3. VODNO GOSPODARSTVO 
13. V poglavju 4. 2. 3! — Vodno gospodarstvo se naj pri 

odpravljanju onesnaženosti voda poleg prioritete na posa- 
meznih odsekih vnese določilo, ki bo pogojevalo začetek 
obratovanja HE Vrhovo z izboljšanjem čistoče vode Save za 
1 kakovostni razred. V kolikor se ne bo izboljšala kvaliteta 
vode Save, ne bo prišlo do polnitve bazena oz. do pričetka 
obratovanja HE Vrhovo. (SO Laško) 

Mnenje IS: Predlagana zahteva SO Laško je že vključena 
v Program ukrepov za izboljšanje kakovostnega stanja reke 
Save zaradi izgradnje HE na Savi v obdobju 1986-1990 (1. 
faza sanacijskih ukrepov mora zboljšati Savo vsaj za do II.-III. 
razreda), družbeni plan pa v 19. odstavku točke 4. 8. nalaga 
prednostno sanacijo onesnaževalcev Save, »tako, da bo 
v toku gradnje postopoma zagotovljena ustrezna čistost 
voda.« Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je ob obravnavi 
poročila o izvajanju programov ukrepov za sanacijo kakovosti 
reke Save ob izgradnji hidroelektrarn na Savi v obdobju 
1986-1990 med drugim sprejel tudi naslednji sklep: »Najkas- 
neje do maja 1989 bo Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora presodil ali je potrebno in možno uvesti 
izjemne ukrepe v skladu z drugim odstavkom 152. člena 
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije s katerim 
bi se zagotovilo obvezno združevanje ali drugačen način 
oblikovanja sredstev za zagotovitev potrebne kakovosti reke 
Save pred začetkom obratovanja HE Vrhovo«. 

4.7. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 
14. Drugi odstavek naj se dopolni: Zaradi bolj oddaljene 

lege na nekaterih območjih pa so pomembna še mesta: - se 
dopolni: mesto Kočevje. (SO Kočevje) 

Mnenje IS: V razpravi je bil podan predlog skupine delega- 
tov iz občine Kočevje, da bi pri naštevanju regionalnih središč 
v 2. odstavku točke 4. 7. dodali tudi Kočevje zaradi njegove 
velike oddaljenosti od njegovega regionalnega središča 
(Ljubljana). Kriteriji za opredelitev regionalnih središč pa zah- 
tevajo večje demografsko gravitacijsko zaledje kot ga ima 
Kočevje, zato ga ni možno opredeliti kot regionalno središče 
z značajem obveznega izhodišča. Ker obstajajo utemeljeni 
strokovni razlogi, da se središčem na takih območjih da 
v planskih usmeritvah poseben poudarek, smo Družbeni plan 
dopolnili tako, da smiselno vključuje tudi pobudo skupine 
delegatov iz občine Kočevje in sicer tako, da smo v poglavju 4. 
7. na koncu drugega odstavka dodali besede: 

», zlasti še na širših demografsko ogroženih območjih (npr. 
Zgornje Posočje, Kočevsko).« 

V programu ključnih aktivnosti Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije za uresničevanje razvojne in tekoče ekonomske 
politike v letu 1989 so tudi nekatere naloge, ki obravnavajo 
poselitveno politiko in policentrični razvoj in v tem okviru tudi 
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probleme demografsko ogroženih območij, in sicer: 
- priprava programa prebivalstvene politike v SR Sloveniji; 
- analiza dosedanjih oblik pospeševanja razvoja manj raz- 

vitih območij v SR Sloveniji in priprava novih oblik pospeše- 
vanja; 

- priprava družbenega dogovora o razvoju hribovitih 
območij, ki bo opredelil ukrepe in aktivnosti nosilcev za 
hitrejši razvoj kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti in celotnega 
družbenoekonomskega razvoja teh območij. 

4.8. VARSTVO OKOLJA 
15. Predlagamo, da se za besedilom: »V skladu z zakonom 

o vodah ter z mednarodnimi sporazumi in dogovori na str. 38 
doda besedilo: »V dogovoru z republiko Italijo je potrebno 
takoj preprečiti nadaljnje onesnaževanje Koritnice iz rudnika 
Rajbelj.«. (SO Tolmin) 

Mnenje IS: Družbeni plan v točki 4.8 opredeljuje usmeritve, 
ki so osnova za navedene aktivnosti. Priprava osnov za 
izvedbo naloge je že opredeljena v 4. členu Dogovora o skup- 
nih temeljih planov Triglavskega narodnega parka za obdobje 
1986-1990 (Ur. I. SRS 38/87). Dogovarjanje z republiko Italijo 
za rešitev tega problema uspešno poteka. 

16. Predlagamo izdelavo kompleksnega in enotnega ekolo- 
ško informacijskega sistema z naslednjimi podsistemi za: 
zrak, vode, tla, odpadne snovi, hrup, vibracije, nevarne snovi, 
spremljanje ekoloških in ostalih nesreč, radioaktivnost. (GZS, 
Odbor za napredek dela) 

Mnenje IS: Dosedanje planske opredelitve in dopolnitve 
nalagajo dovolj razvidno delo v smeri izgradnje informacijskih 
sistemov. V tem smislu teče tudi izvajanje nalog (katastri 
onesnaževalcev zraka in vode, bioindikacijska mreža, evi- 
dence o posebnih odpadkih, ki vsebujejo nevarne snovi,...). 
Enoten in kompleksen informacijski sistem je neizvedljiv 
v tem srednjeročnem obdobju, v dolgoročnem planu pa je 
zapisano, da bo »vzpostavljen sistem celovitega in rednega 
spremljanja kakovosti okolja.« (3.4.27.) 

17. Izdela naj se prioritetna lista akutnih ekoloških proble- 
mov na slovenskem območju in sprejem odločitve o ljudskem 
posojilu kot 50% finančnem viru za njihovo odstranitev. (Šale- 
ško ekološko društvo) 

Mnenje IS: Prioritete reševanja so na podlagi poznavanja 
problemov opredeljene (sanacije velikih termoenergetskih 
objektov, odseki prednostne sanacije voda, ravnanje s poseb- 
nimi odpadki in odlaganje jedrskih odpadkov). Menimo, da 
ljudsko posojilo ne bi prispevalo k uveljavitvi načela naj pov- 
zročitelj plača sanacijo. Stroške ekoloških sanacij je potrebno 
vgraditi v cene. Menimo pa, da je potrebno za hitrejše reševa- 
nje problemov sanacije okolja oblikovati večja sredstva. Način 
zbiranja in porabe sredstev je potrebno proučiti tudi v okviru 
sistema javnega financiranja. Podrobnejši odgovor je pri pri- 
pombi pod zaporedno št. 1. 

18. Predlagamo, da se del sredstev za izgradnjo hidroelek- 
trarn ob Savi da prioriteto za izgradnjo čistilnih naprav v ter- 
moelektrarnah in toplarnah, ker gozdovi ne bodo zdržali do 
leta 1995 pri sedanji hitrosti propadanja. (Šaleško ekološko 
društvo) 

Mnenje IS: Izgradnja čistilnih naprav v velikih termoener- 
getskih objektih je dobila prioriteto v spremembah in dopolni- 
tvah planskih aktov ISEP, kar pomeni tudi prednostno financi- 
ranje, ki bo v enem delu šlo prav gotovo tudi na račun 
manjšega obsega gradnje proizvodnih objektov elektrogo- 
spodarstva (HE na Savi ali pa kaj drugega). Podrobnejši 
odgovor je pri pripombi pod zaporedno št. 1. 

19. Predlagamo preusmeritev dela sredstev za sanacijo 
gozdov v izgradnjo čistilnih naprav na termoelektrarnah in 
toplarnah. (Šaleško ekološko društvo) 

Mnenje IS: Gozdarstvo usmerja svoja sredstva sanacijo 
poškodovanih gozdov zaradi posledic naravnih ujm in deloma 
odpravljanja posledic umiranja gozdov (sušice), ni pa njegova 
naloga odpravljanje virov onesnaževanja zunaj gozdarstva. 
Nekorektno in nenačelno bi bilo od oškodavanega (gozdar- 
stvo) zahtevati participacijo za sanacijo virov onesnaževanja. 
Ob tem pa je seveda treba vedeti, da gozdarstvo takšnih 
sredstev tudi nima. 

Podrobnejši odgovor je pri pripombi pod zaporedno št. 1. 
20. Dopolni se tekstualni del plana na strani 38 - za besedi- 

lom: »ni mogoče vrniti neposredno po predelavi v proizvodni 
proces...« se vstavi: »Izvedla se bo popolna sanacija odlaga- 
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lišč kislega gudrona na območju mariborskih občin.« (SM 
Maribor) 

Mnenje IS: Materialne osnove za navedeno nalogo so opre- 
deljene v Dogovoru o temeljih družbenega plana, 36. člen. 
Družbeni plan vsebuje usmeritve za saniranje ekoloških pro- 
blemov. Na osnovi strokovnih osnov, v dogovoru navedenih 
podpisnikov bo občina uskladila in zagotovila način razreše- 
vanja sanacije odlagališča kislega gudrona v prostoru. 
Potrebno je ugotoviti, da rafinerija v Mariboru ni energetski 
objekt in da je s svojim delovanjem dejansko reševala pro- 
blem odpadnih olj v industriji in da je reciklirana olja ponovno 
plasirala v industrijo. 

5.1. UKREPI ZA URESNIČEVANJE PROIZVODNE 
ORIENTACIJE 

21. Predlagamo, da se na str. 40 za besedilom »tako dolo- 
čene lokacije morajo oddati z javnim razpisom interesentom« 
doda besedilo: »razen tam, kjer občine ne uveljavljajo poseb- 
nega interesa in usmerjajo izrabo vodnega potenciala v razvoj 
lokalne - nerazvite - skupnosti«. (SO Tolmin) 

Mnenje IS: Dopolnitev ni smiselna. Ravno z javnim razpi- 
som je občinam dana možnost, da s postavitvijo pogojev 
uveljavijo svoj poseben interes, tako nad prostorom, kot 
bodočim dohodkom lastnika male HE. Zato, ker imajo občine 
vse možnosti za uveljavljanje svojih interesov (tudi razvojnih) 
ni razlogov za omejevanje gradenj malih HE. 

22. Skupina vztraja, da se črta na strani 40, točka 5. 1., 9. 
odstavek, saj meni, da je naloga predvsem strokovna in zah- 
teva, zlasti pri opredelitvi optimalne velikosti malih HE znatne 
stroške, kar pa je ob limitirani splošni porabi nemogoče 
zagotoviti. (SO Ljubljana Šiška) 

Mnenje IS: Naloga izvira iz zahteve, da mora Republiška 
energetska skupnost s sredstvi in z energijo racionalno 
gospodariti, kar že vsebuje tu eksplicitno navedeno nalogo. * 
Republiška energetska skupnost je že v preteklosti izbirala 
investicijske objekte na osnovi strokovnih elaboratov - opti- 
mizacij in v tem pogledu ne gre za noviteto. Pač pa v preteklo- 
sti ni upoštevala potencialov proizvajalcev električne energije 
izven Elektrogospodarstva Slovenije, niti ne vseh možnosti za 
prilagajanje porabnikov proizvodnje. Prav to pa je predvideno 
s to dopolnitvijo plana. Stroški tega strokovnega dela ne bodo 
presegli (pričakovanih) koristi, potrebne so bolj ali manj 
grobe globalne strokovne ocene in primerjave ob upošteva- 
nju znanih podatkov. Strinjamo se z oceno, da je naloga 
strokovna in zahtevna. Menimo, da so prav take naloge prilož- 
nost za usmeritev strokovnega potenciala, s katerim razpola- 
gamo, v družbenokoristno delo. Tudi če odmislimo pričako- 
vane koristi, ni gotovo, da v družbenem globalu tO delo 
pomeni »dodatne stroške«. 

5.12. UKREPI POLITIKE REGIONALNEGA 
RAZVOJA 

23. Predlog, da se v dodanem odstavku za četrtim odstav- 
kom poglavja 5. 12. omeji možnost uveljavljanja pospeševal- 
nih ukrepov za investicije v krajevnih skupnostih, ki mejijo na 
manj razvita območja in območja v prehodnem obdobju (SO 
Lenart) in predlog, da naj bi poleg investicij, ki vplivajo na 
zaposlenost in razvoj kmetijstva, dodali še turizem (SO Mo- 
zirje). 

Mnenje IS: V predlaganem novem odstavku gre za uskladi- 
tev z Zakonom o dopolnitvi Zakona o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (Ur.l.SRS, št.28/88), 
ki govori o možnosti uporabe pospeševalnih ukrepov, če 
vplivajo na zaposlovanje in razvoj kmetijstva na manj razvitih 
območjih, oziroma območjih s statusom prehodnega 
obdobja. Morebitne spremembe na tem področju bo 
potrebno urediti s spremembo zakona, zato bo besedilo 
obravnavanega odstavka iz sprememb dopolnitev družbe- 
nega plana izpuščeno. Enako velja tudi za spremembe in 
dopolnitve Dogovora o temeljih družbenega plana. 

5.14. UKREPI ZA UREJANJE PROSTORA 
24. K točki 5. 14.: skupina se strinja z zahtevo po izdelavi 

občinskih 
programov izvajanja nalog na področju varstva okolja, vendar 
meni, da bi bilo potrebno širše preveriti, iz katerih sredstev se 
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bodo te naloge financirale. Ti programi ne morejo pasti samo 
v breme splošne porabe. (SO Ljubljana Šiška) 

Mnenje IS: Predlagana dikcija ne prejudicira načina ozi- 
roma virov financiranja. Načeloma je zagotovitev financiranja 
naloga vsakega onesnaževalca; občina bi morala poiskati vire 
financiranja za tiste organizacijske in koordinacijske naloge, 
ki jih ni mogoče naložiti neposredno onensnaževalcem in so 
v pristojnosti DPS (koordinacija izvajanja občinskega pro- 
grama, izpopolnitev kadrovske sestave, informacijski si- 
stem, ...). 

KARTOGRAFSKI DEL - DOPOLNJEN 1989 
Pojasnitev faz 

Faze so določene v kartografskem delu spremenjenega in 
dopolnjenega srednjeročnega plana SR Slovenije. Njihova 
opredelitev je sestavni del srednjeročnega plana, dodatno pa 
so pojasnjene tudi v uvodu h kartografskemu delu. 

KARTA ŠT. 1 - PRIMARNA RABA PROSTORA 
IN POSELITEV 

25. Planske aktivnosti do leta 1990 za vodovode na vodode- 
ficitarnih manj razvitih in obmejnih območjihniso oprede- 
ljene, ta planski kazalec se v dopolnjenem družbenem planu 
ne pojavlja več. (SO Maribor) 

Mnenje IS: Vodovodi na vododeficitarnih, manj razvitih in 
obmejnih območjih niso opredeljeni kot republiško obvezno 
izhodišče Dolgoročnega plana SR Slovenije niti niso po meto- 
dologiji predmet planiranja v Družbenem planu SR Slovenije, 
zato se v dopolnjenem družbenem planu ne pojavljajo več. 
Problem se rešuje v okviru Območnih vodnih skupnosti oz. 
Zveze vodnih skupnosti Slovenije. 

26. Glede na znano problematiko s pomanjkanjem pitne 
vode v Trbovljah predlagamo, da se v kartografskem delu 
vriše oziroma označi za Trbovlje kot deficitarno s pitno vodo. 
(SO Trbovlje) 

Mnenje IS: Vododeficitarna območja, ki so v dolgoročnem 
planu SR Slovenije in dolgoročnem planu Zveze vodnih skup- 
nosti Slovenije ter srednjeročnem planu SR Slovenije, so 
prevzeta iz vodnogospodarskih osnov iz leta 1978, trenutno 
pa je v izdelavi novelacija vodnogospodarskih osnov, v okviru 
katere bodo preverjena tudi vododeficitarna območja. 

27. Na karti so kot stanje 1988 označeni v občini Celje 
varovalni gozdovi, kar pa ne drži: SIS za gozdarstvo celjskega 
GG območja ni sprovedel še nobenega odloka o razglasitvi 
varovalnih gozdov. Iz kart v merilu 1:25.000, ki nam jih je 
6.9.1988 v postopku priprav na spremembe in dopolnitve 
dolgoročnega plana občine Celje posredoval SlS za gozdar- 
stvo celjskega GG območja kot »opolnomočenec« SlS-a za 
gozdarstvo Slovenije pa je iz zasnove gozdov tudi razvidno, 
da so območja varovalnih gozdov opredeljena drugače, na 
drugih lokalitetah, kot je to prikazano na zadevni karti. Zato 
predlagamo, da se varovalni gozdovi v občini Celje označijo 
s fazo A. 

Na karti je tudi označen gozd s posebnim pomenom 
v Bukovžlaku. To pa ne drži, saj so določbe odloka o razglasi- 
tvi za naravni gozdni rezervat prenehale veljati s sprejetjem 
odloka o zazidalnem načrtu za odlagališče Cinkarne Celje »Za 
travnikom«. Zato predlagamo, da se označba gozda s poseb- 
nim pomenom zbriše. (SO Celje) 

Mnenje IS: Varovalni gozdovi so obvezno izhodišče Dolgo- 
ročnega plana SR Slovenije. SIS za gozdarstvo Slovenije 
predlaga občini, da razglasi varovalni gozd z odločbo. Občina 
bi morala razglasiti že vse predlagane varovalne gozdove, 
v kolikor so bili predlogi pravočasno posredovani (Ur.l.SRS, 
št. 18/85). 

Spremembo v Bukovžlaku na pobudo občine izvede 
območna SIS za gozdarstvo ter jo v vednost posreduje SIS za 
gozdarstvo Slovenije. 

28. Vse štiri pomembnejše vodne izvire v Zgornji Savinjski 
dolini je potrebno označiti in s tem zavarovati pred drugo 
(napačno) namensko izrabo s plansko fazo A, če že ne s plan- 
sko fazo B. (SO Celje) 

Mnenje IS: V pisnem delu imajo Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije in občine nalogo »vsi pomembnejši vodni viri, ki so 
že zajeti in se izkoriščajo, morajo biti zavarovani do leta 
1990«. Zveza vodnih skupnosti pa mora pripraviti vodnogo- 

spodarske osnove na osnovi katerih bodo občine zavarovale 
posamezne vodne vire. 

29. Karta: »Vodnogospodarske ureditve« Na dolgoročni 
plan SR Slovenije, kartografski del (dopolnjen 1988, osnutek) 
podano pripombo glede naziva zbiralnika vode Kromberk, 
predlagamo, da se to upošteva tudi v spremembah in dopolni- 
tvah družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 
(SO Nova Gorica) 

Mnenje IS: V kartografskem gradivu je zbiralnik Pikolud 
narisan pri kraju Kromberg.kar pa ne pomeni,da je naziv 
oz.ime zbiralnika Kromberg. Na karti so zbiralniki vode le 
locirani in niso označeni z imeni. V dolgoročnem in srednje- 
ročnem planu Zveze vodnih skupnosti Slovenije je v tekstual- 
nem delu tudi poimenski seznam vseh zbiralnikov vode,ki so 
republiško obvezno izhodišče in omenjeni zbiralnik nosi ime 
PIKOLUD in ne Kromberg,enako je zbiralnik imenovan tudi 
v tekstualnem delu republiškega plana (glej poglavje o vod- 
nem gospodarstvu). 

30. Na karti 1. 3. je treba vrisati območje nahajališča pre- 
moga Ilirska Bistrica - območje in količine so vključene 
v rezerve premoga REK EK, DO RRPS po stanju 31. 12. 1986. 
leta. Na karti 2. 7. je treba vrisati skladišče naftnih derivatov 
pri TE Trbovlje - že obstoja skladišče rep. rezerv (dvonamen- 
sko). (SOZD REK EK Trbovlje) 

Mnenje IS: V kartografskem delu sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 je 
območje nahajališča premoga Ilirska Bistrica že vrisano. Po 
novi metodologiji priprave dolgoročnih in srednjeročnih pla- 
nov se v družbenih planih SR Slovenije ne prikazujejo skla- 
dišča naftnih derivatov. 

KARTA ŠT. 2 - ENERGETSKO OMREŽJE 
31. List 2.6 k poglavju 4.2. 
Z ozirom na dosedanje in nove planske dokumente ter faze 

izdelave investicijsko - tehnične dokumentacije za objekt TE- 
TO Trbovlje je možno ugotoviti, da je planirana izgradnja TE 
- TO skupaj s prestavitvijo železniške proge. Ker se bo 
s prestavitvijo železniške proge pričelo že v letu 1989 oziroma 
1990, je potrebno v kartografskem delu pri TE-TO Trbovlje 
vpisati dodatno še oznako: N in N C D. 

Navedeno zahtevo utemeljujemo tudi s tem, da je bila faza 
N A odločitev o pristopu k investiciji predhodnih del in spre- 
jema idejnega projekta za celotno navedeno investicijo že 
opravljena. 

Mnenje IS: V skladu s srednjeročnimi planskimi dokumenti 
ISEP in po dodatni informaciji s strani ISEP je pripravljena 
dokumentacija, na osnovi katere je možno za TE-TO Trbovlje 
usklajevanje v prostoru (faza B). Odločitev o gradnji objekta 
še ni bila sprejeta. Prestavitev železniške proge pa je potrebna 
zaradi izvajanja ekološkega programa sanacije in lokacije TE- 
TO III. 

Glede pobude, da se elektrarne do 10 MW vključijo v karto- 
grafski del Družbenega plana SR Slovenije; po sedaj veljavni 
metodologiji planiranja lokacije malih hidroelektrarn niso 
predmet planiranja na ravni republike. 

32. Karta št. 2. 6.; potrebno je opredeliti rekonstrukcijo 110 
kV daljnovoda Pekre-Slovenska Bistrica pri Bohovi, ki je kot 
planska naloga v letu 1990 določen v planu ISEP. (SO Ma- 
ribor) 

Mnenje IS: Odločitev o rekonstrukciji obstoječega 110 kV 
daljnovoda Pekre-Bohova bo obravnavana v okviru ISEP na 
osnovi optimizacije programa aktivnosti. Zato predlagana 
konkretnejša opredelitev v tem trenutku ni možna. 

33. Naftovodno in plinovodno omrežje V kartografskem in 
tekstualnem delu obeh dokumentov se popravi in dopolni 
tako, da se vriše tudi trasa plinovoda na relaciji Ljubljana- 
-Grosuplje-lvancna gorica. 

Obrazložitev: V 36.členu je naštetih tudi precej manjših 
krajev, za katere je predvidena napeljava magistralnega plino- 
voda, zato menimo, da je korektno in upravičeno, da se 
napeljava magistralnega plinovoda načrtuje tudi po industrij- 
sko bolj razvitih naseljih na območju naše občine. Kriterij bi 
moral biti za vse enak. Drugi razlog, ki ga navajamo, pa je 
v tem, da je v občini Grosuplje predvidena ena izmed največ- 
jih regijskih industrijskih con (naselje Grosuplje), zato je 
potrebno pravočasno misliti na energetsko oskrbo. (SO Gro- 
suplje) 
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Mnenje IS: Na osnovi analize razvojnih možnosti za potrebe 
sprememb in dopolnitev dolgoročnih in srednjeročnih plan- 
skih aktov ISNAP predvidene potrebe v občini Grosuplje ne 
dosegajo ekonomskega praga za izgradnjo magistralnega 
plinovoda. Proučiti pa kaže možnost za izgradnjo primarnega 
plinovoda od MRP (merno regulacijske postaje) Škofljica do 
Grosupljega. 

KARTA ŠT. 3 - PROMETNO OMREŽJE, 
OMREŽJE ZVEZ IN MANJ RAZVITA OBMOČJA 

34. Nikakor se ne strinjamo, da je na celotni trasi magi- 
stralne ceste M 10-3 predvidena le gradnja nadvoza nad 1. 
glavno železniško progo v Tremerju kot faza D, preostali del 
trase pa je označen le s fazo B Predlagamo, da se celotna 
trasa M 10-3 označi z isto plansko fazo in sicer B-C, saj tako 
kot za nadvoz Tremerje razpolagamo tudi že z idejnim projek- 
tom rekonstrukcije te magistralne ceste skozi staro mestno 
jedro Celja, vključno s podvozom pod savinjsko železnico na 
Mariborski cesti. (SO Celje) 

Mnenje IS: Nadvoz Tremerje ostane v fazi C, D. Na omenje- 
nem mestu se kopičita dva kompleksa problemov: prometni 
in naravni (nadvoz zaliva voda). Za odsek ceste M 10-3 v sta- 
rem jedru Celja velja naslednje: ostane faza A,B, saj planski 
elementi v prostoru še niso opredeljeni (faza B se zaključi 
z opredelitvijo območij izključne in omejene rabe v srednje- 
ročni planih občin). V kolikor bo to izvedeno, ni nobene ovire, 
da se ne bi pričela izvajati pripravljalna dela v fazi C (izdelava 
in lokacijsko dovoljenje  

35. Z ozirom na stanje izvajanja del na cesti Trbovlje- 
Podmeja-Prebold predlagamo, da se v kartografskem delu 
(karta 3. 8.) vriše znak oziroma označi cesta z oznako D. (SO 
Trbovlje) 

Mnenje IS: Leta 1987 se je s spremembo Zakona o cestah 
prenesla pristojnost glecte vzdrževanja in gradnje regionalnih 
cest v SR Sloveniji v priSojost Skupnosti za ceste Slovenije. 
Na regionalni cestni mreži v srednjeročnem planu 1986-1990 
opredeljujemo dela v zvezi z gradnjo obvoznic. Skupnost za 
ceste Slovenije še ni izdelala plana gospodarjenja z regional- 
nimi cestami. V izvajanju so objekti iz občinskih planov, 
katere pa posebej ne opredeljujemo. Skupnost za ceste Slo- 
venije pospešeno pripravlja metodologijo na osnovi katere bo 
možno določiti vrsto, obseg in prioriteto izvajanja del. 

36. V dosedanjem dolgoročnem in družbenem planu občine 
Gornja Radgona je bila v kartografskem gradivu vnesena 
obvoznica za mesto Gornja Radgona. V kartografskem gra- 
divu Družbenega plana SR Slovenije 1986-1990 tega za 
mesto Gornja Radgona ni predvidenega. (SO Gornja Rad- 
gona) 

Mnenje IS: Za cestno Pesnica-Lendava je opredeljena faza 
B, ker je v izdelavi feasibility študija, s katero bo določen 
način izvajanja rekonstrukcije: obvoznica Gornja Radgona da 
ali ne; ali bo na odseku med Gornjo Radgono in Mursko 
Soboto novogradnja, ali pa se bo rekonstruirala v celoti 
obstoječa trasa Pesnica-Lendava. 

37. Potrebno je prikazati rekonstrukcijo ceste M 10 pri 
Bohovi in podaljšati odsek rekonstrukcije ceste M 3 od Kam- 
nice proti Bresternici, ki sta kot planski nalogi do leta 1990 
določeni v planu Republiške skupnosti za ceste. 

Mnenje IS: Gradnja ceste M 10 pri Bohovi je upoštevana, 
vendar je v merilu 1:1,000.000 ni bilo fizično moč prikazati. 
Vidna je v kartografskem delu plana v merilu 1:250.000 in 
kartografski dokumentaciji v merilu 1:25.000. 

Rekonstrukcija Kamnica-Bresternica ne zahteva posegov 
v prostor. Rešuje se v okviru letnih planov Republiške skup- 
nosti za ceste. 

38. Na karti 3. 8. Cestno omrežje se naj kot planska faza »A« 
oz. »B« opredeli modernizacija cestnih povezav Murska 
Sobota z mednarodnima mejnim prehodoma Kuzma in Hodoš 
ter povezava teh dveh mejnih prehodov med seboj, po obmej- 
nem območju severnega dela Goričkega. 

Mnenje IS: Na karti so vrisane samo tiste aktivnosti, ki imajo 
materialno in organizacijsko podlago v planih SIS. Zato je 
potrebno nove pobude in predloge uveljaviti najprej tam. 
KARTA ŠT. 4 - VARSTVO NARAVNE 
IN KULTURNE DEDIŠČINE 

39. V kartografski del kot spomenik naše revolucije vključiti 
Seškov dom v Kočevju. (SO Kočevje) 

priloga poročevalca 

Mnenje IS: Šeškov dom je že vključen v družbeni plan SR 
Slovenije pod kartografskim znakom »več kot en pomemb- 
nejši kulturni spomenik« in se nahaja v seznamu pomembnej- 
ših kulturnih spomenikov pod številko 1260. Iz kartografske 
dokumentacije in seznama območij in objektov k tej doku- 
mentaciji je možno identificirati vsak spomenik. Separati za 
območja posameznih občin so bili izdelani in s posebnim 
dopisom vsaka občina obveščena o tem, kje se nahajajo karte 
in seznam za njeno območje ob sprejemanju dolgoročnega 
plana Kulturne skupnosti Slovenije (seznam + karte v merilu 
1:25.000). 

40. V kartografskem delu označiti reko Kolpo in pripadajoče 
območje kot območje naravne dediščine. (SO Kočevje) 

Mnenje IS: Naravna dediščina območja reke Kolpe je že 
vključena v Dolgoročni plan SR Slovenije in sicer kot 
območje, za katerega se predlaga zavarovanje, to je razglasi- 
tev za regijski park. Zavarovanje je predvideno v II. etapi. 
Območje regijskega parka je prikazano v Dolgoročnem planu 
SR Slovenije. Kulturna skupnost Slovenije na tem območju ni 
predvidela planskih aktivnosti v tem obdobju. Kakršnekoli 
posege v tem prostoru je potrebno uskladiti s Kulturno skup- 
nostjo Slovenije. 

41. Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine bo v sodelovanju z Regionalnimi zavodi za varstvo 
naravne in kulturne dediščine proučil možnost za vpis sloven- 
ske srednjeveške freske (izbrane lokalitete) v preliminarni 
seznam svetovne dediščine pri UNESCO. (Svet za varstvo 
okolja pri SZDL) 

42. Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine bo pripravil predlog za vpis Notranjskega regij- 
skega parka v dokončni seznam svetovne dediščine. (Svet za 
varstvo okolja SZDL) 

Mnenje IS k točki 46 in 47: Navedene pobude se rešujejo 
f v Kulturni skupnosti Slovenije, ki na osnovi strokovnih osnov 

opredeli potrebne aktivnosti. Družbeni plan pa vsebuje obvez- 
nost, da bo Notranjski regijski park zavarovan v tem srednje- 
ročnem obdobiu. 

43. Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne 
dediščine bo pripravil strokovne osnove za razglasitev Škoc- 
janskih jam (ki so že vpisane v seznam svetovne dediščine) za 
naravno znamenitost z republiški odlokom in skrbel za čim- 
bolj dosledno izvajanje mednarodne konvencije o varstvu 
naravne in kulturne dediščine. (Svet za varstvo okolja SZDL) 

Mnenje IS: Škocjanske jame so že zavarovane z občiskim 
aktom o razglasitvi. Pravne posledice odloka so za isto vse- 
bino enake, kot če bi bilo območje razglašeno z republiškim 
aktom. V dolgoročnem planu SR Slovenije za obdobje 1986- 
2000 se v drugi etapi predvideva razglasitev Kraškega regij- 
skega parka, ki vključuje tudi to območje. Takrat bo z oprede- 
litvijo dpdatne vsebine možno opredeliti potrebo po novem 
aktu. 

KARTA ŠT. 5 - SANACIJA VODA IN ZRAKA 
TER ČISTILNE NAPRAVE 

44. K poglavju 4. 2. 3. - Vodno gospodarstvo V grafičnem 
delu je označena samo obstoječa čistilna naprava v Tolminu, 
nista pa označeni čistilni napravi v Kobaricdu in Bovcu. Tako 
v srednjeročnem kot v dolgoročnem planu Zveze vodnih 
skupnosti Slovenije in območne vodne skupnosti Soča Nova 
Gorica ter v srednjeročnem planu občine Tolmin pa sta plani- 
rani obe čistilni napravi. Zato predlagamo, da se to uskladi 
tudi v spremembah srednjeročnega plana SR Slovenije. (SO 
Tolmin) 

Mnenje IS: Čistilna naprava Kobarid je vključena v dolgo- 
ročni plan SR Slovenije. Ker je predvidena izgradnja v 2. etapi, 
ni vključena v družbeni plan SR Slovenije. Istilna naprava 
Bovec po zmogljivosti ne dosega 10.000 E, kar je spodnja 
meja za vključitev v plane republike. Predmet planiranja na 
ravni republike in obvezno izhodišče Dolgoročnega plana SR 
Slovenije so čistilne naprave nad 10.000 E. Problem izgradnje 
manjših čistilnih naprav se rešuje.v okviru občinske komu- 
nalne skupnosti in pristojne območne vodne skupnosti. 

45. Karta: »Sanacija voda in čistilne naprave« 
Skladno s pripombami (in obrazložitvami) na osnutek spre- 

memb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije glede 
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vrisa dveh čistilnih naprav, predlagamo, da se čistilni napravi 
Kanal in Anhovo vneseta tudi v srednjeročni plan SR Slovenije 
kot l .faza. (SO Nova Gorica) 

Mnenje IS: Čistilni napravi v Anhovem in Kanalu sta vklju- 
čeni v program sofinanciranja v SaS o temeljih plana Zveze 

vodnih skupnosti Slovenije. Napravi ne sodita med obvezna 
izhodišča Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 in nista predmet Družbenega plana, ker ne dose- 
gata zmogljivosti 10.000 E. Uvrstiti ju je potrebno med 
obvezna izhodišča občine. 

ČISTOPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

posameznih poglavij družbenega plana SR Slovenije za 

obdobje 1986-1990 

1. Poglavje 4.1.8. Gozdarstvo se spremeni tako, da glasi: 

4.1.8. Gozdarstvo 
(V okviru*dolgoročne razvojne usmeritve, ki predvideva 

povečano stopnjo intenzivnosti gospodarjenja z večjimi vla- 
ganji v gozdove in smelejšim pristopom k izboljšanju nji- 
hove kakovosti, bo v obdobju 1986-1990 osnovna naloga 
ohranjanje in krepitev proizvodnje lesa, ki mora temeljiti na 
trajnosti gozdov in donosov in upoštevati optimalno izkoriš- 
čenost. V obdobju 1986-1990 znašal posek 18,0 milijona 
bruto m3 lesa, blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov pa 
12,5 milijona neto m3.) 

V OKVIRU DOLGOROČNE RAZVOJNE USMERITVE, KI 
PREDVIDEVA POVEČANO STOPNJO INTENZIVNOSTI 
GOSPODARJENJA Z VEČJIMI VLAGANJI V GOZDOVE IN 
SANACIJO GOZDOV BO V OBDOBJU 1986-1990 ZNAŠAL 
POSEK 18,0 MILIJONA BRUTO M3 LESA, BLAGOVNA PROIZ- 
VODNJA GOZDNIH SORTIMENTOV PA 12,5 MILIJONA NETO 
M3 OB TEM MORAMO ZAGOTOVITI, DA BOMO S SEČNJO 
PRAVOČASNO SANIRALI PRIZADETE GOZDOVE, REDNO 
SEČNJO PA OMEJILI NA NAJBOLJ NUJNE GOJITVENE PO- 
SEGE. 

PRI GOSPODARJENJU Z GOZDOVI BOMO UPOŠTEVALI 
UGOTOVLJENI OBSEG PRIZADETOSTI GOZDOV ZARADI 
UMIRANJA IN NARAVNIH UJM. V OBDOBJU 1986-1990 BO 
DANA POSEBNA POZORNOST VAROVALNIM IN DRUGIM 
SPLOŠNIM FUNKCIJAM GOZDA, ČEMUR BO PODREJENO 
TUDI IZKORIŠČANJE LESNO PROIZVODNE FUNKCIJE 
GOZDA. 

(V lesno proizvodnih gozdovih bo treba dosledno upošte- 
vati debelinsko strukturo in strukturo po drevesnih vrstah 
načrtovanih posekov.) Gozdno gospodarske organizacije 
bodo posvetile več pozornosti kvalitetnejšemu gospodarjenju 
z gozdovi v zasebnem sektorju. Ob upoštevanju diferencira- 
nega pristopa, prilagojenega razmeram, bo možno večje 
vključevanje zasebnega sektorja v intenzivno gospodarjenje 
z gozdovi, predvsem na podlagi ekonomskega interesa in 
večje vloge družbenega usmerjanja. 

Za povečanje ekonomske učinkovitosti pri gospodarjenju 
z gozdovi bo treba izkoristiti naravne potenciale, uvajati 
sodobno tehnologijo in organizacijo ter krepiti vlogo kadrov 
in znanja. Z gozdno gojitvenimi deli v obdobju 1986-1990 
bomo obnovili (25.000) 28.000 ha gozdov, izvajali nego na 
(150.000) 130.000 ha gozdov ter meliolirali (12-500) 24.000 ha 
malodonosnih gozdov in grmišč. Zgradili bomo (1750) 1625 
km gozdnih prometnic, pri čemer bo morala biti gradnja 
gozdnih prometnic usklajena z gozdnim okoljem, tako da bo 
zagotavljala ohranitev ekološke stabilnosti. Gozdarstvo bo pa 
tudi uskladilo tehnologijo spravila lesa z varstvom okolja ter 
z ekološko-biološko uravnoteženostjo gozdov in njihovim raz- 
vojem. 

V tem srednjeročnem obdobju bomo nadaljevali s sanacijo 
gozdov, ki so bili poškodovani v velikih naravnih ujmah v zad- 
njih letih ali pa so drugače močno ekološko ogroženi. Ob tem 
bo treba tudi dolgoročno urediti odnose med gozdarstvom in 
lovskim gospodarstvom, tako da bodo vrste divjadi in stalež 
v gozdovih v ravnovesju med rastlinskimi in živalskimi 

* Novo besedilo je v čistopisu napisano z velikimi črkami, besedilo, 
ki se črta pa je polkrepko. 

vrstami. Pri tem bo nujno s preventivnimi in omejitvenimi 
ukrepi ohranjati stabilnost naravnih in gospodarsko preobli- 
kovanih biocenoz. 

Za razreševanje problematike umiranja gozdov bo v tem 
srednjeročnem obdobju potrebno organizirati razširjeno in 
celovito znanstveno raziskovalno delo. NADALJEVALI BOMO 
Z RAZISKAVAMI IN ODKRIVANJEM VZROKOV IN RAZSEŽNO- 
STI UMIRANJA GOZDOV TER ZAGOTOVILI STROKOVNE 
OSNOVE ZA UGOTAVLJANJE VPLIVA ONESNAŽEVANJA 
POSAMEZNIH EMITENTOV. NA TEJ OSNOVI BODO OPREDE- 
LJENA OBMOČJA OGROŽENIH GOZDOV (RAJONIZACIJA). 
ZANJE PA BO GLEDE NA ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH RAJO- 
NOV PRIPRAVLJENA CELOVITA ZASNOVA GOSPODARJE- 
NJA, SANACIJSKEGA UKREPANJA IN PREPREČEVANJE 
NADALJNJEGA PROPADANJA GOZDOV. 

(Na karti št. 1 (na listu karte 1:250.000 št. 1) »Območja 
gozdnih zemljišč« so v povezavi z obveznimi izhodišči dol- 
goročnega plana SR Slovenije opredeljeni varovalni goz- 
dovi ter poškodovani gozdovi in njihova sanacija.) V KARTO- 
GRAFSKEM DELU NA KARTI 1 - PRIMARNA RABA PRO- 
STORA IN POSELITEV SO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHO- 
DIŠČI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE OPREDE- 
LJENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU VAROVALNIH GOZDOV. 

2. Peti odstavek poglavja 4.1.9. Kmetijstvo in živilska indu- 
strija se spremeni tako, da glasi: 

V obdobju do leta 1990 bodo ob doslednem varovanju 
kmetijske zemlje, in z vključitvijo zapuščene zemlje v obde- 
lavo povečane njivske površine od sedanjih 252.000 ha na 
280.000 ha, kar bo doseženo tudi z osuševajem 27.000 ha in 
namakanjem 8.000 ha površin (zlasti na za kmetijsko proiz- 
vodnjo najprimerejših območjih), z agromelioracijami na 
površini 60.000 ha in z nakupom 5.000 ha s strani kmetijskih 
organizacij in kmetijskih zemljiških skupnosti. (Na karti št. 
2 (na listu karte 1:250.000 št. 1) »Območja kmetijskih zem- 
ljišč in agrooperacije«, je v povezavi z obveznimi izhodišči 
dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljeno 1. kmetijsko 
območje ter območja in vrsta agrooperacij po občinah.) 
V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 1 - PRIMARNA RABA 
PROSTORA IN POSELITEV JE V POVEZAVI Z OBVEZNIMI 
IZHODIŠČI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE DOLO- 
ČENO PRVO OBMOČJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ. Veliko večji 
poudarek bo dan ureditvi razmer za izvedbo komasacij na 
okoli 60.000 ha. Na tako urejenih zemljiščih bodo z intenzifi- 
kacijo proizvodnje, s spremembo setvene strukture, uvajanje 
ustreznejših kolobarjev in z doslednjejšo rajonizacijo pove- 

dani hektarski pridelki pri pšenici na 38 dt/ha (v organizirani 
proizvodnji 50 dt/ha), koruzi na 55 dt/ha (65 dt/ha), sladkorni 
pesi 420 dt/ha (420 dt/ha), krompirju na 200 dt/ha (280 dt/ha), 
silažni koruzi na 400 dt/ha (400 dt/ha). 

3. Poglavje 4.2.1. Energija se spremeni tako, da glasi: 

4.2.1. Energija 
(V Sloveniji razpolagamo s skromnimi naravnimi energet- 
skimi resursi. Izvajanje dolgoročne strategije razvoja ener- 
getike v tem srednjeročnem obdobju bo zato temeljilo pred- 

'vsem na: varčevanju in racionalnejšem gospodarjenju 
z energijo, preusmerjanju gospodarstva v proizvodnjo 
z manjšo porabo energije na enoto proizvoda, večjem in 
boljšem izkoriščanju lastnih konvencionalnih in novi virov 
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energije ter na nadaljevanju sovlaganja v energetske zmog- 
ljivosti v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah na 
načelih združevanja dela in sredstev. Na podlagi intenziv- 
nejših raziskovanj, zlasti premoga, nafte, zemeljskega plina 
in urana in s kar največjim izkoriščanjem domačih energet- 
skih virov bomo zmanjšali delež uvožene energije v celotni 
porabi. Na karti št. 5 (na listu karte 1 : 250.000 št. 2) 
»Območja pridobivanja pomembnejših mineralnih surovin 
ter naftovodno in plinovodno omrežje« so v povezavi 
z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije 
opredeljene aktivnosti njihovega uresničevanja.I 

TEMELJNI DOLGOROČNEJŠI CILJ NA PODROČJU ENER- 
GIJE SE POSTOPNO ZMANJŠEVANJE PORABE ENERGIJE 
NA ENOTO DRUŽBENEGA PROIZVODA, KAR BOMO DOSE- 
GLI Z RACIONALNEJŠIM GOSPODARJENJEM Z ENERGIJO, 
PO DRUGI STRANI PA S PRESTRUKTURIRANJEM SLOVEN- 
SKEGA GOSPODARSTVA V MANJ ENERGETSKO EKSTEN- 
ZIVNE PROIZVODNE PROGRAME. ZA DOSEGO TEGA CILJA 
BOMO V TEM SREDNJEROČNEM OBDOBJU ZAČELI Z IZVA- 
JANJEM POLITIKE, KI NE BO POUDARJALA LE GRADNJE 
NOVIH ENERGETSKIH OBJEKTOV, TEMVEČ BO DALA VSAJ 
TAK, ČE NE VEČJI POUDAREK RACIONALIZACIJI ZAGOTAV- 
LJANJA IN RABE ENERGIJE. V TA NAMEN BO REPUBLIŠKA 
ENERGETSKA SKUPNOST ZAGOTAVLJALA TUDI DENARNA 
SREDSTVA ZA SPODBUJANJE PROGRAMOV VARČEVANJA 
Z ENERGIJO. V OKVIRU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENER- 
GIJE BOMO SPODBUJALI REKONSTRUKCIJE OBSTOJEČIH 
AGREGATOV ZARADI POVEČANEGA IZKORISTKA, KJER JE 
TO EKONOMSKO UTEMELJENO, PA TUDI GRADNJO OBJEK- 
TOV IZVEN ELEKTROGOSPODARSKEGA SISTEMA (MALE 
HIDROELEKTRARNE V LASTI OBČANOV IN OZD IN INDU- 
STRIJSKE KOTLOVNICE) POVSOD, KJER JE TO EKONOM- 
SKO SMOTRNO TER SKRBELI ZA NJIHOVO VKLJUČEVANJE 
V SISTEM. POLITIKO UVOZA ENERGIJE BOMO V VEČJI MERI 
IN V SKLADU Z MATERIALNIMI MOŽNOSTMI PODREJALI 
EKONOMSKIM IN EKOLOŠKIM KRITERIJEM TER OPUŠČALI 
UVOZNO SUBSTITUCIJO ZA VSAKO CENO. PRIZADEVALI SI 
BOMO ZA DOLGOROČNO POSLOVNO POVEZAVO ELEK- 
TROGOSPODARSTVA SLOVENIJE Z ELEKTROGOSPODAR- 
STVI NA DRUGIH OBMOČJIH V JUGOSLAVIJI IN TUJINI. 
V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 1 - PRIMARNA RABA 
PROSTORA IN POSELITEV TER NA KARTI 2 - ENERGETSKO 
OMREŽJE SO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOLGO- 
ROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIVNO- 
STI NA PODROČJU ENERGETSKIH RUDNIN TER NA NAFTO- 
VODONEM IN PLINOVODNEM OMREŽJU TER ELEKTRO- 
ENERGETSKEM OMREŽJU. 

(Povprečna letna rast porabe koriščene energije v tem 
obdobju bo znašala 2,4%, kar je počasneje od predvidene 
rasti družbenega proizvoda.) V okviru skupne energetske 
porabe (se bo zmanjšal delež tekočih goriv, medtem ko bo 
v celotni rasti koriščene energije nekoliko hitreje rasla 
poraba električne energije, plinskih goriv, pa tudi novih 
virov energije.) DOBIJO VEČJI POMEN TEKOČA IN PLINA- 
STA GORIVA, ELEKTRIČNA ENERGIJA TER UVAJANJE 
NOVIH VIROV ENERGIJE. Pri tem bomo usmerjali porabo 
posameznih energentov na tista področja porabe, kjer bo 
dosežen največji družbenoekonomski učinek ob upoštevanju 
zahtev po ohranjanju zdravega in čistega okolja. 

(Energetska odvisnost od uvoza se bo v tem obdobju 
postopno zmanjšala, tako pri premogu, kot tudi nafti in 
zemeljskem plinu. Manjša odvisnost od uvoza bo dosežena 
zlasti z zamenjavo nekaterih goriv z domačimi, predvsem 
premogom in z večjimi nabavami iz drugih republik in po- 
krajin.) 

Poraba električne energije se bo povečala od (9.321) 8.664 
GWh v letu 1985 na okoli (11.570) 9.768 GWh v letu 1990. V ta 
namen bo do leta 1990 za pokrivanje potreb po električni 
energiji ob upoštevanju nadomestitve dotrajanih zmogljivosti, 
zgrajenih za (347) 60 MW novih proizvodnih elektroenerget- 
skih kapacitet (od tega 100 MW v SR Bosni in Hercegovini). 
Zgrajeni bodo tudi potrebni prenosni objekti in objekti distri- 
bucije. Za preskrbo z električno energijo po letu 1990 bomo 
že v tem srednjeročnem obdobju pričeli s pripravami in grad- 
njo proizvodnih objektov moči okoli (700) 342 MW. Izmed 
novih virov bomo v tem obdobju pričeli intenzivneje koristiti 
sončno in geotermalno energijo, zlasti za ogrevannje stano- 
vanj in rastlinjakov. Pri izgradnji proizvodnih elektroenerget- 

skih objektov bo Slovenija v tem obdobju usmerjena pred- 
vsem v izkoriščanje vodnega potenciala na Savi (in Muri). 
Nadaljevali bomo tudi gradnjo elektrarn na majhnih vodoto- 
kih (PROGRAM SLO) in z gradnjo ustereznega omrežja za 
zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema v vseh raz- 
merah. VEČJI POUDAREK BOMO DALI IZGRADNJI MALIH 
HIDROELEKTRARN V LASTI OBČANOV IN OZD, TER PRE- 
NOVI IN IZGRADNJI OBJEKTOV ZA KOMBINIRANO PROIZ- 
VODNJO ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE (INDU- 
STRIJSKE IN KOMUNALNE KOTLOVNICE) Z NJIHOVIM 
VKLJUČEVANJEM (ODKUP PROIZVEDENE ENERGIJE) 
V ELEKTROENERGETSKI IN KOMUNALNI SISTEM. Poleg teh 
objektov bomo za zanesljivo oskrbo z električno energijo 
zagotovili tudi ustrezen razvoj objektov primarne energije, 
informativnega sistema in malih hidroelektrarn. (Na karti št. 
4 (na listu karte 1:250.000 št. 2) »Energetsko omrežje« so 
v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR 
Slovenije opredeljene aktivnosti za njihovo uresničevanje 
na področju virov in prenosa.) V KARTOGRAFSKEM DELU 
NA KARTI 2 - »ENERGETSKO OMREŽJE« SO V POVEZAVI 
Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLO- 
VENIJE OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ELEK- 
TROENERGETSKEGA OMREŽJA. 

V SR Sloveniji bomo v obdobju 1986-1990 proizvedli okoli 
(10,7) 8,9 mio ton rjavega premoga in (25,2) 23,8 mio ton 
lignita (v tem okoli (7,1) 6 mio ton rjavega premoga in (20,6) 
20,9 mio ton lignita za potrebe elektrogospodarstva). (Pov- 
prečna letna rast proizvodnje lignita okoli 1,0% bo beležena 
predvsem zaradi pričetka eksploatacije v novem nahaja- 
lišču Globoko. Proizvodnja rjavega premoga se bo občutno 
povečala in bo rastla po stopnji okoli 6,0%, predvsem na 
osnovi povečanja proizvodnje v obstoječih premogovnikih 
in v novem premogovniku Lendava.) PROIZVODNJA LIG- 
NITA IN RJAVEGA PREMOGA NE BO PRESEGLA REALIZA- 
CIJE IZ ZAČETKA TEGA SREDNJEROČNEGA OBDOBJA. (Za 
zagotovitev predvidenega obsega proizvodnje bomo hitreje 
modernizirali in mehanizirali premogovnike ter bolje izrab- 
ljali opremo in delovni čas. V obstoječih premogovnikih 
bomo odpirali nova nahajališča premoga, z geološkimi in 
drugimi raziskavami pa ugotavljali upravičenost ponovnega 
odpiranja opuščenih premogovnikov.) ZA ZAGOTOVITEV 
PREDVIDENEGA OBSEGA PROIZVODNJE BOMO MODERNI- 
ZIRALI PREMOGOVNIKE TER BOLJE IZRABLJALI OPREMO 
IN DELOVNI ČAS, V OBSTOJEČIH PREMOGOVNIKIH PA 
ODPIRALI NOVE PREDELE NAHAJALIŠČ PREMOGA IN 
NADALJEVALI Z NAJNUJNEJŠIMI GEOLOŠKIMI IN DRUGIMI 
RAZISKAVAMI. 

Zaradi nezadostne proizvodnje premoga v Sloveniji bo 
treba zagotoviti okoli (3 mio ton lignita iz drugih republik in 
avtonomnih pokrajin in okoli 3,5 mio ton) 2,5 MIO TON 
KVALITETNEGA rjavega premoga, briketov rjavega premoga 
ter črnega premoga iz drugih republik in iz uvoza za potrebe 
široke potrošnje in industrije. 

Premog bo še naprej osnovno gorivo v termoelektarnah in 
termoelektramah-toplarnah, zaradi česa bomo morali 
v skladu s sanacijskimi programi pričeti odpravljati škodljive 
vplive teh objektov na okolje. V široki rabi, industriji in povsod 
tam, kjer to dovoljujejo tehnološki postopki in zahteve varstva 
okolja (se bo pospešeno nadaljevala zamenjava tekočih 
goriv s premogom.) IN KJER JE EKONOMSKO UTEMELJENO, 
PA SE BO UPORABLJAL LE KVALITETEN IN EKOLOŠKO 
SPREJEMLJIV PREMOG. 

Naftni derivati bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju 
pomemben energetski vir (čeprav bo delež porabe tekočih 
goriv v skupni porabi koriščene energije vse manjši). Še 
naprej bodo tekoča goriva pokrivala energetsko potrošnjo 
v industriji z visokotemperaturnimi procesi, v večjem delu 
prometa, v toplarnah za ogrevanje naselij s prekomerno ones- 
naženostjo zraka, v bazni industriji ter kmetijstvu. Poraba 
naftnih derivatov za ejiergetske namene'bo upadala, za 
neenergetske namene pa naraščala. Poraba zemeljskega 
plina bo rasla po POVPREČNI letni stopnji (1,9%) OKOLI 2%. 

V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 1 - »PRIMARNA 
RABA PROSTORA IN POSELITEV« SO V POVEZAVI Z OBVEZ- 
NIMI IZHODIŠČI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE 
OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ENERGETSKIH 
RUDNIN. 

Za zagotovitev zanesljive oskrbe z naftnimi derivati in 
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zemeljskim plinom bodo zgrajene najnujnejše skladiščne in 
transportne zmogljivosti IN REALIZIRANE DOBAVE ZEMELJ- 
SKEGA PLINA IZ ALŽIRIJE. ZAVZEMALI SE BOMO ZA PRE- 
HOD NA NEOSVINČENI BENCIN IN PLINSKO OLJE Z ZMANJ- 
ŠANO KOLIČINO ŽVEPLA TER EKOLOŠKO ČISTEJŠA 
MAZIVA IN PLINA. 

4. Poglavje 4.2.2. Promet in zveze se spremeni tako, da glasi: 

4.2.2. Promet in zveze 
Za uresničevanje dolgoročne strategije razvoja na področju 

prometa in zvez in dosego skladnejšega in družbeno racional- 
nejšega razvoja prometa in zvez bomo: oblikovali funkci- 
onalno enoten in strukturno usklajen prometni sistem, ki bo 
zagotovil varen, hiter, kakovosten in učinkovit prevoz blaga in 
potnikov in prenos informacij, znižali delež transportnih stro- 
škov v ceni proizvodov in povečali družbeno rentabilnost 
prevoza; racionalno gradili in povezovali domači prometni 
sistem z jugoslovanskim in mednarodnim prometnim siste- 
mom ter povečali delež domačih prevoznikov v blagovnem, 
potniškem in turističnem prometu; smotrno gradili, vzdrževali 
in izkoriščali prometnice in tako čimbolj izkoristili geopro- 
metni položaj Slovenije; razvijali samoupravne družbenoeko- 
nomske odnose znotraj prometa in zvez in njegovo samou- 
pravno in dohodkovno povezovanje z združenim delom v dru- 
gih gospodarskih panogah in zlasti tehnično-tehnološko 
povezovanje z jugoslovanskim prometnim sistemom; raciona- 
lizirali uporabo energije v prometu in krepili varnostno in 
obrambno sposobnost z usmerjanjem razvoja prometnega 
sistema za učinkovito delovanje v spremenjenih razmerah; 
pospešeno racionalizirali pretok blaga z uvajanjem tipizira- 
nih, standardiziranih in unificiranih transportnih sredstev in 
opreme ter sodobnih tehnčnih in tehnoloških rešitev pri pre- 
mikanju in skladiščenju surovin, repromateriala in končnih 
izdelkov; pravočasno zagotovili prostorske pogoje ob zmanj- 
šanju negativnega vpliva prometa na človekovo okolje in 
skrbeli za razvoj prometa in zvez na manj razvitih območjih. 

ODLOČITVE O NADALJNJEM RAZVOJU PROMETA IN ZLA- 
STI O GRADNJI CEST BODO TEMELJILE NA ANALIZAH, KI 
BODO POSEBEJ UPOŠTEVALE NEGATIVNE UČINKE PRO- 
META NA OKOLJE. POISKALI BOMO TAKE REŠITVE, KI 
BODO TE VPLIVE ZMANJŠALE NA MINIMUM. 

Do leta 1990 bomo uresničili naslednje kvalitativne spre- 
membe v prometnem sistemu: zmanjšali bomo obtok vago- 
nov s 3,0 dni v letu 1985 na 2,85 dni v letu 1990 ali za 5%, 
zmanjšali zamude potniških vlakov za 14% in tovornih vago- 
nov za 34%, povečali železniške kontejnerske prevoze za 10%, 
paletne prevoze za 12% in povečali nakladanja in raskladanja 
na industrijskih tirih s 15 mio ton na 16,5 mio ton ali za 10%, 
povečali fizično produktivnost dela v luki Koper na 2445 ton 
na zaposlenega ati za 22% glede na leto 1985 in zagotovili 
sprejem in odpravo 4,4 mio ton tovora ter hitrejše obračanje 
ladij in železniških vagonov; povečali delež naše trgovske 
mornarice v prevozih blaga v zunanjetrgovinski menjavi tako 
da se bo delež prevoza blaga za domače uporabnike povečal 
na okoli 40% in posodobili prevozne zmogljivosti, uvedli 
enotno vozovnico v javnem cestnem potniškem prometu in 
povečali varnost in kvaliteto prevozov ter povečali potovalno 
hitrost v medkrajevnem potniškem prometu do 50%; povečali 
produktivnost in izkoriščenost javnih cestnih tovornih kapaci- 
tet s 17,5 povprečne tonaže na vozilo v letu 1985 na 18,8 ton 
na vozilo v letu 1990 in povečali njihovo angažiranje v medna- 
rodnem prometu s 43,5% v letu 1985 na 53,1% v letu 1990, 
odpravili ozka grla in povečali propustnost na cestnem 
omrežju ter zgradili okoli 32,4 km avtocest in magistralnih 
cest, izboljšali varnost zračne plovbe na slovenskih letališčih 
ter bistveno povečali konkurenčnost domačega zračnega pre- 
voznika z nabavo novih 150-sedežnih letal tip AIRBUS A-320; 
povečali število PTT enot na 520 ali za 4% glede na leto 1985, 
teleks naročnikov na 2784 ali za 40%, skupno število priključ- 
kov za prenos podatkov na 3100 ali za 96% in povečali 
zmogljivosti krajevnih telefonskih central za okoli 44% in 
število telefonskih naročnikov za okoli 45%. 

Na železnici bodo do leta 1990 v skladu z zagotovljenimi 
sredstvi odpravljena ozka grla v tehnološkem procesu glede 
na njihovo kritičnost, modernizirane zmogljivosti, ki prispe- 
vajo k ustvarjanju večjega deviznega priliva, realizirane najpo- 
membnejše naložbe v integralnem transportu, posodabljane 

vlečne in prevozne zmogljivosti ter signalnovarnostne in tele- 
komunikacijske naprave. Z usmerjanjem prometnih tokov na 
železnico in večjo substitucijo cestnih prevozov z železni- 
škimi, večjo poslovno usmeritvijo železnice, smotrnim koriš- 
čenjem kapacitet in večjo produktivnostjo dela, s hitrejšim 
neposrednim dogovarjanjem z uporabniki o kakovosti, 
obsegu, in ceni železniških storitev ustrezno zahtevam upo- 
rabnikov ter povpraševanju in ponudbi na transportnem 
tržišču kot tudi z izvajanjem politike hitrejše rasti cen železni- 
ških prevoznih storitev od splošne rasti cen se bomo zavze- 
mali, da bodo prihodki od transportnih storitev v I. 1990 
v celoti pokrivali vse stroške enostavne reprodkcije ŽG Ljub- 
ljana. Na relacijah kjer ima ŽG Ljubljana že uveden oprtni 
promet bo potrebno preusmeriti tovorna vozila na železnico 
zlasti pa tovorne za luko Koper in v tranzitu. Oprtni promet bo 
potrebno organizirati tudi na najpomembnejših smereh na 
mreži jugoslovanskih železnic. Zaradi zagotovitve varnosti 
v železniškem prometu bo potrebno posodobiti zmogljivosti 
za vzdrževanje tirnih vozil. (Na karti št. 6 (na listu karte 
1:250.000 št. 3) »Železniško omrežje, letališča in luke ter 
blagovno transportni centri« so v povezavi z obveznimi 
izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene 
aktivnosti za njihovo uresničevanje.) V KARTOGRAFSKEM 
DELU NA KARTI 3 - »PROMETNO OMREŽJE, OMREŽJE 
ZVEZ IN MANJ RAZVITA OBMOČJA« SO V POVEZAVI 
Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLO- 
VENIJE OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ŽELEZ- 
NIŠKEGA IN PRISTANIŠKEGA OMREŽJA. 

Pri cestni infrastrukturi bo poudarek na vzdrževanju in 
ohranjevanju obstoječega cestnega omrežja ter na dokonča- 
nju že začetih cestnih odsekov magistralnih cest. Gradnjo 
najbolj kritičnih cestnih odsekov na OMREŽJU AVTOCEST IZ 
DOLGOROČNEGA PLANA (cesti bratstva in enotnosti in cest 
po Osimskih sporazumih) bomo prilagodili dejanskim materi- 
alnim možnostim. Nadaljevali bomo z modernizacijo in rekon- 
strukcijo magistralnega, regionalnega in lokalnega cestnega 
omrežja predvsem na odsekih, kjer kritičnost cestišča ali 
obseg prometnih obremenitev to narekuje ali pa, kjer ni 
ustreznih železniških povezav. (Na karti št. 7 (na listu karte 
1:250.000 št. 3) Cestno omrežjeso v povezavi z obveznimi 
izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije opredeljene 
aktivnosti za njihovo uresničevanje na področju magistral- 
nih cest.) V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 3 - »PRO- 
METNO OMREŽJE, OMREŽJE ZVEZ IN MANJ RAZVITA 
OBMOČJA« SO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOL- 
GOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIV- 
NOSTI NA PODROČJU CESTNEGA OMREŽJA. 

Na področju cestnega prometa bomo pospeševali razvoj 
javnega potniškega in blagovnega prevoza medtem, ko bomo 
delo režijskih cestnih prevoznikov omejili le na dostavni pro- 
met v okviru urbanih središč in za potrebe večjih gradbišč. 
Javni mestni in primestni promet bo nadomeščal individualne 
prevoze. Z uvajanjem sodobne signalno varnostne opreme in 
informacijskih sistemov za regulacijo prometa bomo povečali 
varnost cestnega prometa. Zaradi zadovoljevanja potreb pot- 
nikov tako glede obsega kot kvalitete avtobusnega prevoza 
bo usklajevan medkrajevni potniški promet. Uvedena bo 
enotna vozovnica v primestnem prometu in usklajevani vozni 
redi med železnico in cestnimi prevozniki. Spodbujali bomo 
uvajanje motorjev z manjšo porabo goriv in goriv, ki vsebujejo 
manj okolju škodljivih snovi ter vgradnjo katalizatorjev. 

V razvoju luške dejavnosti bo poudarek na izgradnji najnuj- 
nejše splošne infrastrukture, izgradnji silosa za žito ter uvaja- 
nju sodobnih tehničnih, tehnoloških in informacijskih siste- 
mov za skladiščenje in pretovor blaga. Usklajevan bo razvoj 
luških in železniških dejavnosti ter bo spodbujano povezova- 
nje luke Koper z vsemi udeleženci in uporabniki v transportni 
verigi. 

Trgovska mornarica bo izboljšala strukturo flote v korist 
tehnično sodobnega in specializiranega ladjevja in v večji 
meri prevzemala domače in tranzitne blagovne tokove v linij- 
ski ter v prosti plovbi s čimer bo omogočila kvalitetnejše 
prevoze v naši zunanjetrogovinski menjavi in zagotovila večji 
devizni priliv. Zato bo, med drugim, potrebno zagotoviti uvoz 
ladij zaradi nadomestitve zastarelega ladjevja. 

Razvoj letališke infrastrukture bo usmerjen v etapno 
REKONSTRUKCIJO OBSTOJEČEGA PRISTANIŠKEGA KOM- 
PLEKSA V PRIPRAVLJALNA DELA ZA izgradnjo južnega pot- 
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niškega terminala in ustanovitev proste carinske cone na 
letališču Ljubljana ter zagotovitev varnosti zračne plovbe na 
vseh javnih letališčih v republiki. Pospeševali bomo samou- 
pravno in poslovno povezanost med letališči kot tudi med 
letališči in zračnimi prevozniki. 

Pospešeno bomo razvijali redni in izredni domači in bla- 
govni mednarodni letalski promet z varno in ekonomično 
zračno floto ter s STOL letali razširjal sistem zračnih prevozov 
tudi na ostala domača regionalna in gospodarska ter turi- 
stična središča v okviru delovne skupnosti Alpe-Jadran. 
Okrepili bomo sodelovanje z jugoslovanskimi zračnimi pre- 
vozniki in zagotovili komercialna dovoljenja za redni medna- 
rodni zračni promet za najbolj zanimive relacije v Zahodni 
Evropi. 

V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 3 - »PROMETNO 
OMREŽJE, OMREŽJE ZVEZ IN MANJ RAZVITA OBMOČJA« 
SO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOLGOROČNEGA 
PLANA SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU OMREŽJA LETALIŠČ. 

Razvoj integralnega transporta bo slonel na pospešenem 
uvajanju sodobne transportno manipulativne opreme, smo- 
trni modernizaciji skladiščnih blagovno transportnih centrov 
predvsem za domači in izvozni zbirni promet ter na samo- 
upavnem in dohodkovnem povezovanju nosilcev integral- 
nega transporta tako med nosilci integralnega transporta 
v okviru posameznih prometnih panog kot tudi teh z uporab- 
niki tovrstnih storitev. 

Špediterske organizacije združenega dela bodo na podlagi 
primerjalnih izračunov transportnih stroškov za izbor optimal- 
nega transportnega sredstva in transportne poti racionalizi- 
rale pretok blaga. 

V razvoju ptt prometa bo poudarek na izbojšanju sprejema, 
obdelave, odprave in dostave pošiljk, uvajanju novih sodob- 
nejših oblik storitev in povečanju zadovoljevanja potreb po 
telefonskih storitvah in kvalitetnejšemu delovanjem telefon- 
skega omrežja. Povečane in posodobljene bodo zmogljivosti 
za mednarodne, magistralne in tranzitne zmogljivosti, glavne, 
vozliščne in rajonske avtomatske telefonske centrale in pre- 
nosni sistemi med njimi, poštni centri, objekti na manj razvitih 
območjih ter objekti posebnega pomena za ljudsko obrambo 
in družbeno samozaščito. Nosilci funkcionalnih sistemov zvez 
v SRS bodo samoupravno usklajevali razvojne pograme. PTT 
in RTV, kot tudi ostali nosilci funkcionalnih sistemov zvez 
bodo svoj razvoj usmerili v izgradnjo enotnega telekomunika- 
cijkega sistema zvez v SR Sloveniji in tem ustrezno prilagajale 
svojo samoupravno organiziranost. Prizadevali se bomo za 
večjo stopnjo tehnološke enotnosti in kvalitetnejše delovanje 
telekomunikacijskih sistemov v SFRJ. (Na kartah št 8 »PTT 
telefonsko omrežje« št. 9 PTT-Javno omrežje za prenos 
podatkov«, št. 10 »PTT-Poštno omrežje« ter karti št. 11 »PTT- 
Telegrafsko omrežje« so opredeljene planske aktivnosti na 
področju PTT prometa.) V KARTOGRAFSKEM DELU NA 
KARTI 3 - »PROMETNO OMREŽJE, OMREŽJE ZVEZ IN MANJ 
RAZVITA OBMOČJA« SO V POVEZAVI Z DOLGOROČNIM 
PLANOM SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU TELEFONSKEGA OMREŽJA, JAVNEGA 
OMREŽJA ZA PRENOS PODATKOV, POŠTNO PROMETNEGA 
OMREŽJA IN TELEGRAFSKEGA OMREŽJA. 

5. Poglavje 4.2.3. Vodno gospodarstvo se spremeni tako, da 
glasi: 

4.2.3. Vodno gospodarstvo 
Vodno gospodarstvo bo skrbelo za ohranitev vodnega 

bogastva, vodnih količin in zalog, sodelovalo pri zagotavlja- 
nju zadostnih količin voda in pri izboljšanju kakovostnega 
stanja voda in obalnega morja, zagotavljalo varstvo pred 
škodljivim delovanjem visokih vod in sodelovalo pri ustvarja- 
nju pogojev za racionalno rabo vode in njenega energetskega 
potenciala. 

V okviru osnovne vodnogospodarske dejavnosti bomo 
usmerjali sredstva za vzdrževanje naravnih vodotokov in vod- 
nogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, urejanje 
hudournikov in za protierozijsko dejavnost. Z gradbenimi in 
biološkimi ukrepi bomo odpravljali vzroke erozije in stabilizi- 
rali labilna območja. Pri tem bomo dali prednost območjem 
Zgornje Save in Zgornje Soče, ki se v glavnem nahajata na 

območju Triglavskega narodnega parka, in območju planin- 
skih pašnikov. 

Investicijska vlaganja bomo usmerjali (v izgradnjo vodno* 
gospodarskih objektov in naprav) V EKONOMSKO UPRAVI- 
ČENE VODNOGOSPODARSKE OBJEKTE IN NAPRAVE in ure- 
janje naravnih korit vodotokov za obrambo pred poplavami 
ter v urejanje vodotokov na melioracijskih območjih s skup- 
nim programom usposabljanja zemljišč za družbeno organizi- 
rano kmetijsko pridelavo v SR Sloveniji v obsegu 27.000 ha 
namenjenih za osuševanje. Z gradnjo večnamenskih in malih 
zadrževalnikov bomo zagotovili poleg obrambe pred popla- 
vami tudi bogatenje nizkih voda in dodatne vodne količine za 
bogatenje vodnih virov za namakanje 8.000 ha obdelovalnih 
kmetijskih površin. S temi ukrepi, KATERI BODO UPOŠTE- 
VALI TUDI KRITERIJE ZA VARSTVO OKOLJA, bomo omogo- 
čili izrabo sedaj izgubljenih retenzijskih površin ter upoštevali 
interese ribištva in krajinskega oblikovanja. (Najpomemb- 
nejši odseki regulacij vodotokov so prikazani na karti št. 12 
(na listu karte 1 :250.000 št. 1) »Površinski zbiralniki vode in 
regulacije vodotokov.« Na karti št. 12 (na listu karte 
1 :250.000 št. 1) »Površinski zbiralniki vode in regulacije 
vodotokov« so, skladno z zasnovo razmestitve večnamn- 
skih zadrževalnikov in akumulacij v povezavi z obveznimi 
izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986- 
2000, prikazani pomembnejši večnamenski zbiralniki. Prika- 
zani so tudi pomembnejši zbiralniki za potrebe melioracij.) 
ODSEKI REGULACIJ VODOTOKOV IN ZBIRALNIKI VODE ZA 
POTREBE MELIORACIJ SO PRIKAZANI V KARTOGRAFSKEM 
DELU NA KARTI 1 - »PRIMARNA RABA PROSTORA IN POSE- 
LITEV«. NA TEJ KARTI SO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHO- 
DIŠČI DOLGOROČNGA PLANA SR SLOVENIJE OPREDE- 
LJENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU ZBIRALNIKOV VODE. 

Nadaljevali bomo z raziskavami in odkrivanjem novih vod- 
nih vodnih virov ter zagotovili vse potrebne strokovne osnove 
za zavarovanje teh vodnih virov. Z odloki bomo zavarovali 
vodne vire, pri čemer bo še posebej poostren nadzor in skrb 
nad ohranjanjem njihove kakovosti. VSE POMEMBNEJŠE 
PODTALNICE MORAJO BITI ZAVAROVANE Z ODLOKI DO 
LETA 1990. VSI POMEMBNEJŠI VODNI VIRI, KI SO ŽE ZAJETI 
IN SE IZKORIŠČAJO, MORAJO BITI ZAVAROVANI DO LETA 
1990. (Na karti št. 13 (na listu karte 1 :250.000 št. 1) »Vodni 
viri in oskrba z vodo« so, skladno z opredeljenimi območji 
zajetih in nezajetih pomembnejših vodnih virov v povezavi 
z obveznimi izhodišči Dolgoročnega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986—2000, prikazani najpomembnejši vodni viri 
v SR Sloveniji s ključnimi elementi njihovega zavarovanja in 
gospodarjenja.) V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 
1 - »PRIMARNA RABA PROSTORA IN POSELITEV« SO 
V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHDOIŠČI DOLGOROČNEGA 
PLANA SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA 
PODROČJU POMEMBNEJŠIH VODNIH VIROV. Prednost pri 
zagotavljanju oskrbe z vodo bodo imela vododeficitarna in 
manj razvita območja, predvsem obalno-kraško območje, 
Bela Krajina, Haloze, GORIČKO in Slovenske Gorice. (Na karti 
št. 13 (na listu karte 1:250.000 št. 1) »Vodni viri in oskrba 
z vodo« je skladno z zasnovo razmestitve regionalnih vodo- 
vodov v povezavi z obveznimi Izhodišči Dolgoročnega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-2000, prikazana izgradnja 
večjih regionalnih vodovodov ter vodovodov na vododefici- 
tarnih, manj razvitih in obmejnih območjih.) V KARTOGRAF- 
SKEM DELU NA KARTI 1 - PRIMARNA RABA PROSTORA IN 
POSELITEVSO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOL- 
GOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIV- 
NOSTI NA PODROČJU MAGISTRALNIH VODOVODOV. 

(Pospešeno in selektivno bomo odpravljali onesnaženost 
voda, na prekomerno onesnaženih odsekih vodotokov III./ 
IV. in IV. razreda kakovosti, ter vodnih virov in vodotokov, ki 
so pomembni za oskrbo s (pitno) vodo. Na karti št. 14 (na 
listu karte 1:250.000 št. 5) »Kakovost voda in čistilne 
naprave« so, skladno z zasnovo razmestitve čistilnih naprav 
za odpadne vode z zmogljivostjo nad 10.000 E in opredelje- 
nimi območji saniranja pomembnejših vodotokov oziroma 
delov vodotokov v povezavi z obveznimi izhodišči Dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, prikazane 
predvidene čistilne naprave odpadnih voda z zmogljivostjo 
nad 10.000 E, odseki vodotokov, na katerih je predvideno 
izboljšanje kakovosti voda po realizaciji načrtovanih ukre- 
pov in drugi odseki vodotokov potrebni prednostne sanacije 
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iz dolgoročnega plana. Vzpostavljen bo kataster onesnaže- 
valcev voda, tekoča kontrola kakovosti voda ter vpeljan tak 
sistem finančnih obveznosti onesnaževalcev, ki jih bo eko- 
nomsko spodbujal k zmanjšanju onesnaževanja. S temi 
sredstvi bo mogoče zagotoviti potreben obseg intervencij- 
skih sredstev za uresničevanje programa sanacije kakovo- 
sti podtalne vode, vodotokov in obalnega morja, ki je opre- 
deljen v Dolgoročnem planu razvoja SR Slovenije za 
1986-1990.) 

Pospešeno in selektivno bomo odpravljali onesnaženost 
voda, PRIORITETNO NA ODSEKIH SAVE OD ZAGORJA DO 
RADEČ IN SAVINJE OD CELJA DO IZLIVA TER NA OSTALIH 
PREKOMERNO ONESNAŽENIH ODSEKIH VODOTOKOV III./ 
IV. IN IV. RAZREDA KAKOVOSTI, ter vodnih virov in vodoto- 
kov, ki so pomembni za oskrbo s (pitno) vodo. V KARTO- 
GRAFSKEM DELU NA KARTI 5 - »OHRANJANJE IN IZBOLJ- 
ŠANJE KAKOVOSTI NARAVNIH VIROV» SO V POVEZAVI 
Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOLGOROČNEGA PLANA SR SLO- 
VENIJE OPREDELJENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU SANA- 
CIJE VODA IN ČISTILNIH NAPRAV. IZDELANE BODO VODNO- 
GOSPODARSKE OSNOVE REPUBLIKE. VZPOSTAVLJEN BO 
VODNOGOSPODARSKI INFORMACIJSKI SISTEM, KI BO 
ZAGOTAVLJAL PODATKE O VODNIH KOLIČINAH, DOSTOP- 
NOSTI, KAKOVOSTNEM STANJU S PREGLEDOM VIROV 
ONESNAŽEVANJA TER VAROVANJU ZEMLJIŠČ PRED ŠKOD- 
LJIVIM DELOVANJEM VODA. ZAGOTOVLJENA BO TEKOČA 
KONTROLA VODA ter vpeljan tak sistem finančnih obveznosti 
onesnaževalcev, ki jih bo ekonomsko spodbujal k zmanjševa- 
nju onesnaževanja. S temi sredstvi bo mogoče zagotoviti 
potreben obseg intervencijskih sredstev za uresničevanje 
programa sanacije kakovosti podtalne vode, vodotokov in 
obalnega morja, ki je opredeljen v dolgoročnem planu razvoja 
SR Slovenije za OBDOBJE 1986-2000. 

VODNO GOSPODARSTVO BO IZDELALO V SODELOVA- 
NJU Z ELEKTROGOSPODARSTVOM VODNOGOSPODARSKE 
OSNOVE ZA IZRABO ENERGETSKEGA POTENCIALA VODO- 
TOKOV, POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE 
VODOTOKA V ENERGETSKE NAMENE IN STROKOVNE 
OSNOVE ZA DOLOČITEV NADOMESTILA ZA PRAVICO UPO- 
RABE (RENTE). 

6. Drugi odstavek poglavja 4.7. Pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja se spremeni tako, da glasi: 

V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986 do leta 2000 se bo razvijala Ljubljana z vsemi 
funkcijami, ki jih mora imeti kot republiško središče. Svoje 
funkcije bodo razvijala tudi mesta Maribor, Celje in Kranj kot 
večja regionalna središča, pa tudi somestja Koper-lzola-Pi- 
ran, Nove Gorice, Novega mesta in Murske Sobote kot regi- 
onalna središča. Zaradi bolj oddaljene lege na nekaterih 
območjih pa so pomembna še somestja Ravne-Slovenj Gra- 
dec-Dravograd, Brežice-Krško, Jesenice-Bled-Radovljica, 
Trbovlje-Zagorje-Hrastnik ter Velenje, Postojna in Ptuj. Tak 
razvoj središč bo prispeval k uresničevanju dolgoročno opre- 
deljene politike poselitve, ki temelji na zasnovi zmerne kon- 
centracije prebivalstva. Obenem pa bodo občine na podlagi 
medobčinskega sodelovanja oblikovale zaposlitvene, infra- 
strukturne, oskrbne in druge pogoje, ki bodo omogočili, da se 
število prebivalstva v posameznih občinah ne bo zmanjševalo, 
ZLASTI SE NA ŠIRŠIH DEMOGRAFSKO OGROŽENIH 
OBMOČJIH (NPR. ZGORNJE POSOČJE, KOČEVSKO). 

7. Osmi odstavek poglavja 4.7. Pospeševanje skladnejšega 
regionalnega razvoja se spremeni tako, da glasi: 

V obdobju 1986-1990 bodo imele status manj razvitega 
območja občine Lenart, Ormož, Šentjur pri Celju in Šmarje pri 
Jelšah, geografska območja Slovenske gorice, Haloze, Koz- 
jansko, Suha krajina in Pokolpje ter obmejna območja v obči- 
nah Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona, Maribor-Pes- 
nica, Radlje ob Dravi in Mozirje. Status prehodnega obdobja 
v letih (1986—1988) 1986-1990 pa bodo imela geografski 
območji Brkini in Bloška planota, obmejno območje v obči- 
nah Tolmin, Dravograd, Maribor-Ruše in Maribor-Rotovž, del 
obmejnega območja v občini Radlje ob Dravi ter nekatere 
krajevne skupnosti v občinah Ljutomer in Lendava. (Na karti 
št. 18 (na listu karte 1:250.000 št. 3) »Manj razvita območja 
v obdobju 1986-1990« so grafično prikazana navedena 
območja.) V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 3 - »PRO- 
METNO OMREŽJE, OMREŽJE ZVEZ IN MANJ RAZVITA 

OBMOČJA« SO KARTOGRAFSKO PRIKAZANA »MANJ RAZ- 
VITA OBMOČJA V OBDOBJU 1986-1990«. 

8. Poglavje 4.8. Urejanje prostora in varstvo okolja se spre- 
meni tako, da glasi: 
4.8. Urejanje prostora in varstvo okolja 

Koncept policentričnega urbanega razvoja bo osnovno 
vodilo pri konkretnejši opredelitvi razvoja poselitve v posa- 
meznih občinah ob upoštevanju vtem planu navedenih usme- 
ritev in nalog za postopno realizacijo tega koncepta v srednje- 
ročnem obdobju do leta 1990. V skladu z dolgoročnimi zasno- 
vami iz dolgoročnih planov občin bo treba zagotoviti 
potrebna stavbna zemljišča in izdelati za njihovo ureditev 
podrobnejše prostorske izvedbene načrte ali pa v skladu 
z novo zakonodajo novelirati že obstoječe. 

Pri organizaciji dejavnosti v prostoru - upoštevaje politiko 
policentričnega razvoja - bo treba razvoj zmogljivosti, zlasti še 
proizvodnih, ki niso izrazito vezane na večje aglomeracije kot 
so Ljubljana, Maribor, pa tudi Celje, usmerjati v druga regi- 
onalna središča, še posebej v regijah z manj razvitimi 
območji. Hitreje se bodo razvijala tudi manjša mesta okrog 
večjih regionalnih središč, predvsem Ljubljane, če je tam na 
voljo več za kmetijstvo manj primernih zemljišč. 

Pri razvoju omrežja družbenih dejavnosti bo treba s solidar- 
nostjo in vzajemnostjo zagotoviti, da zametki funkcij za oprav- 
ljanje vloge regionalnih središč ostanejo vsaj kot začetek 
kasnejšega razvoja. 

Občine bodo z usmerjanjem stanovanjske in komunalne 
izgradnje, selektivno razvijale izbrana naselja kot pomemb- 
nejša lokalna središča. Novogradnje bodo usmerjale pred- 
vsem v tista med njimi, kjer je mogoče z najmanjšimi investici- 
jami doseči največji učinek. Za zazidalna območja bodo dolo- 
čila tista, kjer je infrastruktura vsaj delno že izgrajena oziroma 
jo je mogoče racionalno dopolniti z razpoložljivimi sredstvi. 
Izkoristile bodo možnosti, ki jih nudijo tudi drugi načini prido- 
bivanja stanovanjskih površin, kot so adaptacije podstrešij, 
nadzidave in zidava na še prostih parcelah v sicer v glavnem 
že pozidanih območjih, kjer ni potrebno poseči na nove 
kmetijske površine. 

Občine bodo za izgradnjo novih oziroma razširjenih kapaci- 
tet v industriji zagotovile potrebne površine tam, kjer bo 
mogoče čim bolj smotrno izkoristiti za te namene razpolož- 
ljiva zemljišča kot so še nezazidane parcele v sklopu tovarni- 
ških zemljišč in delno že urejena območja za proizvodnjo. 
Poleg tega bodo namenile opuščena zemljišča drugih rab, 
kjer je to v skladu z dolgoročnimi plani. Pri tem bodo 
dosledno upoštevale vse omejitve, ki jih narekuje varstvo 
človekovega okolja. 

Območja skupinskih lokacij za proizvodnjo bodo preraš- 
čala v industrijske, obrtne in druge cone, s skupno infrastruk- 
turo in skupnimi službami ter dejavnostmi, in v s proizvodnim 
sodelovanjem povezane komplekse. Občine bodo uredile 
vprašanje skrbništva za razvoj con tako da bodo uveljavljene 
prednosti, ki jih nudi enotno urejena cona s skupno vsebino 
ob upoštevanju širših družbenih interesov glede razmestitve 
proizvodnih dejavnosti, namestitvenih možnosti in omejitve- 
nih dejavnikov ter pogojev za razvoj in širjenje cone. 

V skladu s kriteriji v Dolgoročnem planu SR Slovenije in 
lastnimi zasnovami organizacije dejavnosti v prostoru ter 
v soočenju z lastimi razvojnimi možnostmi v tem petletnem 
obdobju bodo prizadete občine v svojih planih konkretneje 
opredelile dejavnosti (funkcije) katere bodo razvijale v slede- 
čih petih letih za obdobje dolgoročnih ciljev v zvezi z organi- 
zacijo dejavnsoti v prostoru oziroma racionalnim oblikova- 
njem poselitvenega omrežja. 

Posebno skrb bodo občine posvetile zagotovitvi potrebnih 
površin oziroma proizvodnih prostorov za razvoj drobnega 
gospodarstva v posameznih naseljih. 

Pri razvoju drugih storitvenih oziroma oskrbnih dejavnosti 
za več občin oziroma za širša (regionalna) območja bo treba 
zagotoviti čim bolj racionalno teritorialno razporeditev glede 
na obseg zaledja posameznih središč. 

V pomembnejših lokalnih središčih, opredeljenih v dolgo- 
ročnih planih občin, se bo razvijala pestrejša proizvodna 
struktura z več panogami, kar bo ob povečanju števila zapo- 
slenih in kupne moči prebivalstva predstavljalo boljšo materi- 
alno osnovo za delovanje oskrbnih, storitvenih in drugih 
dejavnosti skladno z vlogo naselja v sistemu naselij. 

V naseljih, ki nimajo funkcij oskrbnih središč bodo občine 
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razvijale manjšo proizvodnjo in obrt, ki ne zahteva izgradnje 
nove infrastrukture in večjih priselitev, temveč lahko deluje 
v okviru obstoječih lokacijskih pogojev. 

Pri gospodarjenju na območjih in objektih kulturne in 
naravne dediščine bo prednostna naloga ohranjanje (sanira- 
nje) posameznih zvrsti kulturne in naravne dediščine. Na 
področju varstva bomo dajali prednost območjem in objek- 
tom kulturne dediščine, ki so posebej ogroženi in imajo veliko 
zgodovinsko ali umetnostno vrednost, ki je tipična ali 
izjemna, ali je avtorsko opredeljena. Z ustvarjanjem ugodnej- 
ših ekonomskih pogojev bomo pospeševali vključitev objek- 
tov kulturne dediščine v družbeno reprodukcijo v skladu 
z njihovimi uporabnimi funkcijami. 

Občine, mesto Ljubljana, mesto Maribor in Obalna skup- 
nost Koper, kulturne skupnosti in medobčinske gospodarske 
zbornice bodo pripravile družbene dogovore o smotrnem 
dolgoročnem vzdrževanju, sanaciji in aktiviranju zlasti tipič- 
nih ali ključnih območij in objektov kulturne dediščine in 
prenovo starih mestnih in vaških jeder. 

Z vzgojnim in informativnim delovanjem bomo izboljševali 
odnos družbe do naravne in kulturne dediščine, sprejemali 
dodatne ukrepe za razvoj naravnih in z delom pridobljenih 
vrednot na zavarovanih območjih. Sprejemali in dosledno 
bomo izvajali mednarodne konvencije s področja naravne in 
kulturne dediščine, SR Slovenija bo v sodelovanju s SR Hrvat- 
sko in sosednjimi deželami sodelovala pri reševanju skupnih 
vprašanj s področja varstva kulturne in naravne dediščine in 
usklajevala elemente, ki so pomembni za skupni razvoj. 

Varstvo okolja bo ena temeljnih nalog tega srednjeročnega 
obdobja, okviru katere bo preprečeno nastajanje novih ter 
doseženo selektivno saniranje dela najbolj kritičnih obstoje- 
čih žarišč onesnaževanja okolja. 

Z ustrezno razmestitveno politiko proizvodnih in oskrbnih 
dejavnosti, uvajanjem ekonomskih in doslednim izvajanjem 
represivnih ukrepov bo preprečeno stopnjevanje onesnaže- 
nosti okolja ali porajanje novih virov onesnaževanja. 

Izvajanje nalog varstva okolja bo zahtevalo nastavitev novih 
(npr. za posebne odpadke) oziroma izpopolnitev obstoječih 
informacijskih osnov glede emisij škodljivih snovi ter stanja 
kakovosti okolja in pripravo drugih strokovnih podlag, ki so 
bistvenega pomena za izdelavo sanacijskih programov. 

(V skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije bo zmanj- 
šana onesnaženost voda na tistih odsekih, kjer je v pove- 
zavi z obveznimi izhodišči predvidena prednostna sanacija 
in izgradnja večjih čistilnih naprav, kar je prikazano na karti 
št. 14 (na listu karte 1:250.000 št. 5) »Kakovost voda in 
čistilne naprave«.) V SKLADU Z DOLGOROČNIM PLANOM 
SR SLOVENIJE BO ZMANJŠANA ONESNAŽENOST VODA NA 
TISTIH ODSEKIH, KJER JE V'POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHO- 
DIŠČI PREDVIDENA SANACIJA IN IZGRADNJA VEČJIH 
ČISTILNIH NAPRAV, KAR JE PRIKAZANO V KARTOGRAF- 
SKEM DELU NA KARTI 5 - »OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE 
KAKOVOSTI NARAVNIH VIROV«. V tem okviru bo izboljšana 
kakovost voda Save v Zasavju, reke Reke, Mure na odseku 
Ceršak-Radenci, Savinje pod Celjem in Sotle pod Rogaško 
Slatino. DO LETA 1989 BO TREBA PRIPRAVITI STROKOVNE 
PODLAGE ZA ČIŠČENJE SPODNJEGA TOKA REKE SAVE, 
REKE MURE, REKE DRAVE IN REKE SOČE TER OBALNEGA 
MORJA. Poleg tega bodo veliki onesnaževalci skupaj z obči- 
nami in ob sodelovanju območnih vodnih skupnosti opredelili 
obveznosti za sanacijo voda Voglajne, Hudinje, Pake pod 
Šoštanjem, Ščavnice pod Ljutomerom, BOHINJSKEGA 
JEZERA, Vipave in obalnega morja. 

NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA BO OPRAVLJENA KLA- 
SIFIKACIJA IN KATEGORIZACIJA POVRŠINSKIH VODOTO- 
KOV IN OBALNEGA MORJA TER DOPOLNJEN SISTEM KON- 
TROLE NAD ONESNAŽEVANJEM POVRŠINSKIH VODOTO- 
KOV, PODTALNIH VODA IN OBALNEGA MORJA V SKLADU 
Z ZAKONOM O VODAH TER Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI 
IN DOGOVORI. 

Prednost bo imelo čiščenje industrijskih odpadnih voda. 
V tem sklopu bo ob gradnji HE posebej pomembna ekološka 
sanacija onesnaževalcev Save, Savinje in Mure, tako da bo 
v toku gradnje postopoma zagotovljena ustrezna čistost voda. 
Preprečeno bo onesnaževanje virov pitne vode na območjih 
podtalnic, krasa in še neonesnaženih delov vodotokov. Do 
leta 1987 bo nastavljena tudi evidenca onesnaževalcev voda. 

Osnovne naloge pri sanaciji zraka bodo uvajanje in širjenje 
omrežja daljinskega ogrevanja, plinifikacija naselij, usmerja- 

nje porabe goriv z nizko vsebnostjo žvepla na območja s pre- 
komerno onesnaženim zrakom, goriva z visoko vsebnostjo 
žvepla bodo uporabljali v velikih elektroenergetskih objektih 
z ustreznimi čistilnimi napravami ki jih moramo dograditi in 
razžveplovanje dimnih plinov. Onesnaževalci zraka na III. in 
IV. območju onesnaženosti zraka bodo v sodelovanju z priza- 
detimi občinami poiskali optimalne rešitve za odpravo ali, 
zmanjšanje emisij v dopustne okvire, zlasti pri Cinkarni in 
EMO v Celju; TKI steklarna, Hrastnik; Toplarni v Ljubljani; 
Rudniku in topilnici svinca v Mežici; TGA v Kidričevem; TE in 
Cementarni vTrbovljah; TE v Šoštanju; Železarni v Jesenicah; 
Cementarni v Anhovem; Papirnici v Radečah; Tovarni dušika 
v Rušah; tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem in 
Termiki v Škofji Loki. (Na karti št. 17 (na listu karte 1:250.000 
št. 5) »Kakovost zraka« so, skladno z opredeljenimi območji 
saniranja onesnaženosti zraka v povezavi z obveznimi izho- 
dišči Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986—2000, prikazana III. in IV. območja onesnaženosti 
zraka.) V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 5 - »OHRA- 
NJANJE IN IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI NARAVNIH VIROV« 
SO PRIKAZANA OBVEZNA IZHODIŠČA IZ DOLGOROČNEGA 
PLANA SR SLOVENIJE, KJER SO OBVEZNE SANACIJE 
ONESNAŽENEGA ZRAKA. 

V TEM OBDOBJU BOMO VEČ POZORNOSTI POSVETILI 
TUDI EKOLOŠKIM PROBLEMOM, KI IZHAJAJO IZ PROMETA. 
V TEM OKVIRU BODO RAZISKANE EMISIJE IZ PROMETA IN 
PRIPRAVLJENE STROKOVNE OSNOVE ZA NJIHOVO ZMANJ- 
ŠEVANJE. IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE BO 
ZAHTEVAL OD ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA IZVAJANJE 
EKOLOŠKE POLITIKE NA PODROČJU PROMETA, KI JE 
V ZVEZNI PRISTOJNOSTI (NA PRIMER UVAJANJE KATALIZA- 
TORJEV PRI AVTOMOBILIH) IN PRIPRAVIL PREDLOGE ZA 
DRUGE UKREPE NA TEM PODROČJU. 

(Dokončana bo izgradnja analitsko-nadzornega in alarm- 
nega sistema (ANAS), kar je prikazano na karti št. 17 (na 
listu karte 1:250.000 št. 5) »Kakovost zraka«.) DOKONČANA 
BO IZGRADNJA ANALITSKO - NADZORNEGA IN ALARM- 
NEGA SISTEMA (ANAS), KAR JE PRIKAZANO V KARTOGRAF- 
SKEM DELU NA KARTI 5 - »OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE 
KAKOVOSTI NARAVNIH VIROV«. Na osnovi ugotovljenega 
obsega in intenzivnosti posledic odmiranja gozda, do kate- 
rega prihaja tudi zaradi škodljivih vplivov t.i. »kislih padavin« 
bomo pripravili sanacijske programe. 
■ NA PODROČJU VARSTVA TAL BODO PRIPRAVLJENE 
OSNOVE ZA UVEDBO SISTEMA KONTROLE NAD ONESNA- 
ŽENOSTJO IN VIRI ONESNAŽEVANJA TAL IN VZPOSTAV- 
LJEN NADZOR NAD RABO KEMIČNIH SREDSTEV V KMETIJ- 
STVU. 

Razreševanje problematike posebnih odpadkov bo zago- 
tovljeno z uvajanjem takšne tehnologije oziroma tehnoloških 
izboljšav, ki bodo omogočale direktno vračanje ostankov 
nazaj v proizvodnjo. Z povezavo različnih pristopov glede 
zbiranja, obdelave ter uničevanja oziroma ustreznega deponi- 
ranja odpadkov bomo za vso SR Slovenijo zagotovili celovito 
rešitev problematike tistega dela posebnih odpadkov, ki ga iz 
ekonomskih, oziroma tehnoloških razlogov ni mogoče vrniti 
neposredno po predelavi v proizvodni proces. 

(Skladno z opredelitvijo medrepubliškega dogovora 
o pogojih in načinih reševanja vprašanj skladiščenja obse- 
vanega goriva in odlaganja radioaktivnih odpadnih snovi bo 
razrešeno vprašanje jederskih odpadkov.) 

DO KONCA LETA 1990 BO V SODELOVANJU S SR HRAVT- 
SKO OPREDELJENA LOKACIJA TRAJNEGA ODLAGANJA 
NIZKO IN SREDNJEAKTIVNIH ODPADKOV IZ JE KRŠKO IN 
DRUGIH VIROV IZ SR SLOVENIJE. PRI MOREBITNEM 
IZBORU LOKACIJE V SR SLOVENIJI, PROJEKTIRANJU IN 
IZGRADNJI, V ČASU OBRATOVANJA IN PO ZAPRTJU ODLA- 
GALIŠČA MORAJO BITI UPOŠTEVANI KRITERIJI VARNOSTI. 
IZBOR MOREBITNE LOKACIJE V SR SLOVENIJI JE 
POTREBNO OPRAVITI SPORAZUMNO S KRAJANI IN 
S SKUPŠČINO OBČINE, V KATERI NAJ BI SE ODLAGALIŠČE 
NAHAJALO TER Z NEPOSREDNO PRIZADETIMI OBČINAMI. 

Z IZBOROM LOKACIJE, PROJEKTIRANJEM, IZGRADNJO IN 
OBRATOVANJEM TER Z ZAPIRANJEM ODLAGALIŠČA JE 
POTREBNO DOSEČI DOLGOROČNO STABILNOST TERENA 
ODLAGALIŠČA IN KOLIKOR JE TO LE MOGOČE ODPRAVITI 
POTREBO STALNEGA AKTIVNEGA VZDRŽEVANJA LOKA- 
CIJE ODLAGALIŠČA PO NJEGOVEM ZAPRTJU, TAKO DA JE 
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POTREBNO LE ŠE NADZOROVATI OKOLJE, IZVAJATI 
OBČASNE PREGLEDE IN MANJŠA SKRBNIŠKA DELA. 

NAČIN PRIPRAVE IN ODLAGANJA ODPADKOV BODO URE- 
JALI ZAKONSKI PREDPISI. 

Z medobčinskim sodelovanjem bo postopno izvedena preo- 
brazba mreže odlagališč komunalnih odpadkov z izgradnjo 
omrežja regionalnih odlagališč z zalednjem vsaj 50 000 prebi- 
valcev. S tem bo na ekonomsko sprejemljiv način zagotov- 
ljeno njihovo neškodljivo odlaganje. 

Na osnovi študij o sprejemljivosti gradnje nekaterih možnih 
večnamenskih akumulacij (AK Trebuša na Idrijci, AK Radov- 
ljica na Savi, AK Padež na Reki in AK Vrbica na Iški). in tako 
ugotovljenih pozitivnih in negativnih učinkov morebitnih 
posegov v okolje, bo do leta 1987 sprejeta dokončna druž- 
bena odločitev o namembnosti teh prostorov. 

Nadaljevali bomo strokovno in raziskovalno delo, ki zadeva 
problematiko urejanja prostora in varstva človekovega okolja 
zaradi zagotovitve ustreznih strokovnih podlag planskih 
aktov. Dosedaj opravljene raziskave bo treba dopolniti in 
nadaljevati s ciljem novelacije in poglobitve spoznanj pa tudi 
zaradi izoblikovanja kazalcev stanja in razvoja v prostoru SR 
Slovenije oziroma zaradi oblikovanja popolnejšega informa- 
cijskega sistema za potrebe urejanja prostora in varstva ter 
izboljšanja človekovnega okolja.) 

Občine bodo poskrbele za pripravljalna dela v zvezi 
z posegi v prostor po letu 1990 (pridobivanje zemljišč, teh- 
nična dokumentacija). 

Kartografski del vsebuje družbene rešitve na podlagi obvez- 
nih izhodišč dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-2000 ter kriterialne usmeritve za ostale elemente, prika- 
zane na kartah, ki so pogojene s sprejetjem Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

9. Poglavje 4.10. Splošna ljudska obramba in družbena 
samozaščita se spremeni tako, da glasi: 

4.10. Splošna ljudska obramba 
in družbena samozaščita 

Razvoj splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite 
kot oblike in vsebine obrambne organiziranosti naše sociali- 
stične samoupravne družbene skupnosti se bo nadalje uve- 
ljavljal kot sestavina socialističnega samoupravnega razvoja 
in kot neločljiv del samoupravnih pravic, odgovornosti in 
družbenopolitične aktivnosti delovnih ljudi in občanov. 
Temeljne naloge na področju splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite so: 

- nadaljnji tehnični razvoj teritorialne obrambe, začet 
v obdobju 1981-1985 s poudarkom na protioklepni borbi, 
protizračni obrambi ter sredstvih zvez v skladu z obrambno- 
razvojnimi načrti ter načelom vzajemnosti in izenačevanja 
materialnih pogojev obrambnih priprav med vsemi občinami; 
za izboljševanje mobilizacije sposobnosti, kvalitete usposab- 
ljanja ter krepitev zaledne oskrbe teritorialne obrambe kot 
dela integralnega sistema oskrbe v vojni; 

- nadaljnje uveljavljanje organizacijskih, kadrovskih in dru- 
gih rešitev dopolnjene zasnove narodne zaščite, sprejete 
v tekočem srednjeročnem obdobju, usklajene z razvojem pro- 
storskih sil teritorialne obrambe; 

- razvoj civilne zaščite s poudarkom na povečanju kvalitete 
njenih priprav pri čemer se številčno enote in štabi praviloma 
ne bodo povečevali nad 17% od skupnega števila prebival- 
stva. V osnovno usposabljanje bo zato vključeno najmanj 80% 
vseh pripadnikov civilne zaščite, zagotovljena okoli 80% 
opremljenost s predpisano opremo, nadaljevalo se bo s pro- 
gramom opremljanja s sredstvi za osebno in kolektivno zaš- 
čito, razvit bo sistem radiološko-kemično-biološko zaščite ter 
uveljavljeno bo usposabljanje po novih učnih načrtih. Večji 
povdarek bo potrebno nameniti tudi potresni, požarni in 
povodnji preventivi; 

- dograditev avtonomnega sistema upravnih zvez, 
postopna materializacija ter neprekinjeno delo centrov za 
obveščanje; 

- izpopolnjevanje sistema obrambno-samozaščitnega 
usposabljanja ob usklajenosti, povezanosti, večji racionalno- 
sti ter kvaliteti vseh oblik in vrst tega usposabljanja za 
nenehno dograjevanje in izpopolnjevanje konkretnosti, real- 
nosti in zanesljivosti obrambnih, varnostnih ter samozaščitnih 
priprav nosilcev družbenih in gospodarskih dejavnosti in še 
zlasti dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

OBMOČJA ZA POTREBE SPLOŠNE" LJUDSKE OBRAMBE 
IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE JE TREBA V PLANSKIH DOKU- 
MENTIH DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI OPREDELITI 
TAKO, DA BO MOŽNO NEMOTENO PRIPRAVLJATI PRO- 
STORSKE IZVEDBENE AKTE, PRIDOBIVATI IN OPREMLJATI 
STAVBNA ZEMLJIŠČA. 

Organi za notranje zadeve bodo v okviru zakonskih poobla- 
stil in odgovornosti izvajali naloge v sistemu ljudske obrambe 
in družbene samozaščite, pri čemer bodo zlasti: učinkovito 
spremljali varnostne razmere in pravočasno odkrivali in one- 
mogočali ogrožanje naše socialistične samoupravne družbe, 
izpopolnjevali sistem sprotnega informiranja o aktualnih var- 
nostnih problemih, pomagali pri usposabljanju ljudi za delo- 
vanje v družbeni samozaščiti in pri usposabljanju narodne 
zaščite; razvijali preprečevanje kriminalitete, kršitev predpi- 
sov o državni meji, javnega reda in miru, požarov in drugih 
škod na družbenem in zasebnem premoženju; izpopolnjevali 
svojo organizacijo in opremo; kadrovsko izpopolnjevali ope- 
rativne službe in intenzivneje strokovno izobraževali na sred- 
nji in visoki stopnji v izobraževalnem centru organov za notra- 
nje zadeve, ter v povezavi z univerzo in drugimi organizaci- 
jami vzgoje in izobraževanja. 

10. Poglavje 5.1. Ukrepi za uresničevanje proizvodne orien- 
tacije se spremeni tako, da glasi: 

5.1. Ukrepi za uresničevanje proizvodne 
orientacije 

Za uresničevanje proizvodne orientacije bodo samou- 
pravne organizacije in skupnosti ter družbenopolitične skup- 
nosti izhajajoč iz temeljnih ciljev preobrazbe slovenskega 
gospodarstva v smeri povečanja deleža proizvodnje višje 
stopnje predelave in storitev, ki so usmerjene v izvoz na 
konvertibilno področje in imajo istočasno dolgoročne pogoje 
za ustvarjanje višjega dohodka na zaposlenega in na vložena 
sredstva, iz gospodarnejše rabe prostora, energije in surovin 
ter boljše oskrbljenosti s primarnimi kmetijskimi proizvodi 
izhajale iz naslednjih kriterijev za presojo proizvodnih in inve- 
sticijskih programov: 

- izvozna usmerjenost (neposredna in posredna) proizvod- 
nje blaga in storitev na trajnejših osnovah, ki zagotavlja zna- 
ten pozitivni plačilnobilančni učinek; 

- razvojno-tehnološka intenzivnost proizvodnje blaga in 
storitev, za katere je značilna visoka stopnja avtomatizacije 
proizvodnih procesov in visoka udeležba viskokvalificiranega 
ustvarjalnega dela; 

- gospodarna raba energije in surovin; 
- produktivnost in racionalizacija zaposlovanja; 
- varovanje okolja, racionalna raba prostora in razporedi- 

tev proizvodnje v skladu s policentrično zasnovo regional- 
nega razvoja SR Slovenije, upoštevaje specifične razvojne 
možnosti posameznih območij. 

Splošna združenja in poslovne banke, ki so že sprejele 
nekatere specifične kriterije in metodologije za vrednotenje 
investicijskih programov na področjih izven industrije, jih 
bodo uskladile s cilji in razvojno politiko tega družbenega 
plana. 

ZA URESNIČEVANJE CILJEV RACIONALNEGA RAVNANJA 
Z ENERGIJO IN ČIM BOLJ ZANESLJIVE OSKRBE Z ENER- 
GIJO, BODO SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
ENERGETIKE OZ. OZD ENERGETSKIH DEJAVNOSTI REALI- 
ZIRALE NASLEDNJE NALOGE: 

- DOLOČILE REALNO CENO ELEKTROENERGETSKIH SO- 
GLASIJ; 

- SPREJELE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TARIFNEGA 
SISTEMA ZA PRODAJO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 
DOSEGO TUDI CILJEV RACIONALNE RABE ENERGIJE; 

- PROUČILE MOŽNOSTI PRENOSA ELEKTROENERGET- 
SKIH SOGLASIJ MED UPORABNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE; 

- IZDELALE POGOJE IN KRITERIJE ZA SOVLAGANJE 
V NALOŽBE ZA RACIONALNO RABO ENERGIJE IN NALOŽBE 
V GRADNJO MALIH HIDROELEKTRARN, NA OSNOVI KATE- 
RIH BO OPRAVLJEN IZBOR; 

- PREDLAGALE ODLOČITVE O NADALJNJEM RAZVOJU 
PREMOGOVNIŠTVA; 

- PRIPRAVILE PROJEKTE VLAGANJ V KOMBINIRANO 
PROIZVODNJO TOPLOTNE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE 
V INDUSTRIJSKIH IN KOMUNALNIH KOTLOVNICAH. 
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REPUBLIŠKA ENERGETSKA SKUPNOST BO MORALA 
ZAGOTOVITI TAKŠNO OPTIMIZACIJO INVESTICIJSKIH 
OBJEKTOV, KI BO UPOŠTEVALA OPTIMALIZACIJO OBJEK- 
TOV V ELEKTROENERGETSKEM SISTEMU IN IZVEN NJEGA 
(MALE HIDROELEKTRARNE, INDUSTRIJSKE KOTLOVNICE 
ZA OGREVANJE). V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM ENERGIJE 
PO LETU 1990 IN PROJEKCIJE INVESTICIJ ZA TE NAMENE, 
BO MORALA ENERGETSKA SKUPNOST V OPTIMALIZACIJO 
VKLJUČITI ŠE DRUGE VIDIKE, ZLASTI ŠE VLAGANJA IN 
UČINKE INVESTICIJ ZA RACIONALIZACIJO PORABE ENER- 
GIJE, TER MOŽNOSTI MENJAVE ENERGIJE Z OBMOČJI 
IZVEN SLOVENIJE IN S TUJINO, KI LAHKO OBČUTNO POVE- 
ČAJO UČINKOVITOST NAŠE ENERGETSKE PROIZVODNJE 
IN PRESKRBE. 

Na podlagi dogovora o temeljih družbenega plana bo zago- 
tovljeno, da se bodo elektrarne na klasično, kot tudi na 
jedrsko gorivo v prihodnje gradile za kombinirano proizvod- 
njo električne in toplotne energije povsod, kjer je to ekonom- 
sko upravičeno. Pri že zgrajenih objektih pa se bo proučila in 
zagotovila možnost izkoriščanja odpadne toplote. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo v okviru Zveze 
stanovanjskih skupnosti Slovenije sprejele program ukrepov, 
s katerimi bo zagotovljeno usmerjanje sredstev za prenovo in 
novogradnjo stanovanjskih objektov in stanovanj ter IZBOLJ- 
ŠALE VZDRŽEVANJE IN TOPLOTNO IZOLACIJO STAVB, 
(uvajanje toplotnih števcev) UVAJALE BODO TOPLOTNE 
ŠTEVCE za merjenje komunalne toplote IN REGULACIJSKE 
NAPRAVE tudi v individualnih hišnih sistemih, kar bo (izbolj- 
ševalo toplotno izolacijo in s tem) zmanjševalo porabo ener- 
gije. 

Organizacije združenega dela bodo ob podpori Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in pristojnih organov sprejele in izva- 
jale ukrepe za zmanjšanje stroškov, predvsem materiala in 
energije. 

Za usmerjanje proizvodnje in porabe energije ter zagotav- 
ljanje stabilne in kvalitetne oskrbe z energijo bodo na podlagi 
srednjeročnih energetskih bilanc Slovenije in Jugoslavije 
v SFRJ, najkasneje do 20. decembra vsako leto opredeljene 
letne energetske bilance za naslednje leto, v republiki pa 
v septembru za vsako leto. 

Samoupravne organizacije in skupnosti, občine in repu- 
blika bodo ukrepale za racionalno porabo in varčevanje 
z energetskimi surovinami, zlasti z naftnimi derivati in zemelj- 
skim plinom. V ta okvir sodi tudi nadomestitev porabe tekočih 
goriv s premogom in drugimi domačimi energetskimi viri, kjer 
je to tehnološko izvedljivo, narodno gospodarsko upravičeno 
in ekološko dopustno. 

PRI ZVEZNIH ORGANIH BO TREBA DATI POBUDE ZA ZAO- 
STRITEV PREDPISOV OZIROMA STANDARDOV, KI UREJAJO 
PORABO ENERGIJE POSAMEZNIH PROIZVODOV. 

OBČINE MORAJO V SVOJIH PLANIH PREDVIDETI MOŽNE 
LOKACIJE NA VODOTOKIH ZA GRADNJO MALIH HIDRO- 
ELEKTRARN IN OPREDELITI OPTIMALNO VELIKOST MALE 
HE NA POSAMEZNI LOKACIJI. TAKO DOLOČENE LOKACIJE 
MORAJO ODDATI Z JAVNIM RAZPISOM INTERESENTOM. 

Zainteresirane organizacije združenega dela ter samou- 
pravne interesne skupnosti s področja energetike in razisko- 
valnega dela bodo sklenile z ustreznimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi v drugih republikah samoupravni 
sporazum o financiranju in izvajanju raziskav energetskih 
virov doma in v tujini ter uporabe novih virov energije. 

Na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih srednje- 
ročnega plana bodo organizacije združenega dela pridelave 
- predelave in prometa s kmetijskimi in prehranskimi proiz- 
vodi ter OZD za oskrbo z reprodukcijskim materialom skle- 
pale letne sporazume o pridelavi, predelavi in prometu s kme- 
tijskimi proizvodi in oskrbe kmetijstva in živilske industrije 
z reprodukcijskim materialom. Samoupravne sporazume 
bodo sklepale v okviru poslovnih skupnosti oz. splošnih zdru- 
ženj v katerih so združene. Podlaga za sklepanje sporazumov 
bodo republiške in občinske bilance o potrebah, proizvodnji 
in izvozu kmetijskih oziroma živilskih proizvodov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo prizadeval, da 
bodo v okviru tekoče in razvojne politike sprejeti takšni 
ukrepi, ki bodo spodbujali hitrejšo koncentracijo kmetijskih 
zemljišč kot osnove prestrukturiranja proizvodnje in njiho- 
vega racionalnejšega izkoriščanja. 

Občinske skupščine bodo v svojih planih opredelile: 

območja urejanja kmetijskih zemljišč (osuševanja, namaka- 
nje, agromelioracije in komasacije) ter območja za ureditev 
vodnih akumulacij za namene namakanja oziroma osuševa- 
nja; obveznost izdelave agrokarte, s čemer bodo dane stro- 
kovne osnove za rajonizacijo kmetijske proizvodnje na teme- 
lju naravnih danosti in smotrno prilagajanje strukture proiz- 
vodnje. 

Za uresničitev povečanja družbeno organizirane kmetijske 
proizvodnje do ravni, ki je dogovorjena z Dogovorom o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije bo zagotovljeno združeva- 
nje potrebnih interventnih sredstev. V kmetijski pridelavi 
bodo ta sredstva usmerjena v živinorejo, ki temelji na domači 
krmi, v intenziviranje poljedeljske pridelave in predelave v hri- 
bovitih območjih, za delovanje kmetijske pospeševalne 
službe, obrambo pred točo, za kritje tečajnih razlik in nado- 
mestilo dela obresti pri kreditih za kmetijstvo Mednarodne 
banke za obnovo in razvoj ter nadomestilo dela obresti za 
kredite iz sredstev Hranilno kreditne službe in za ulov rib. 
Samoupravni sklad za intervencije v kmetijstvu in v porabi 
hrane SR Slovenije bo v sodelovanju z občinskimi skladi za 
intervencije z letnimi programi opredeljeval in usklajeval 
naloge za spodbujanje in postopno prestrukturiranje kmetij- 
ske tržne proizvodnje. 

Z zakonom o kmetijskih zemljiščih bo dana podlaga za 
zagotavljanje sredstev za izvedbo tistih nalog na področju 
kmetijstva, ki imajo značaj infrastrukture (melioracije kmetij- 
skih zemljišč, namakanje, komasacije in nakup zemljišča). 

V kolikor cene v obdobju 1986-1990 ne bodo v celoti pokri- 
vale stroškov infrastrukture, bodo članice SIS za železniški in 
luški promet SR Slovenije del sredstev za njihovo pokrivanje 
žagotovile z združevanjem na osnovi samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana za obdobje 1986-1990, oziroma predla- 
gale obvezno združevanje. Glede na to bo Samoupravna 
interesna skupnost za železniški in luški promet SR Slovenije 
vsako leto predlagala Skupščini SR Slovenije korekcijo 
v srednjeročnih planskih dokumentih predvidenega obvez- 
nega združevanja sredstev za pokrivanje dela stroškov eno- 
stavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana in 
sicer v višini razlike odobrenega povišanja cen železniških 
prev9znih storitev in potrebnega nivoja enstavne reproduuk- 
cije Železniškega gospodarstva Ljubljana, upoštevaje izvaja- 
nje programa za varen in urejen železniški promet. 

Za zagotovitev enostavne reprodukcije v cestni infrastruk- 
turi se bo SR Slovenija zavzemala pri zveznih organih da se 
določi namenski prispevek za vzdrževanje cest kot delež 
maloprodajne cene pogonskih goriv. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo pri zveznih orga- 
nih prizadeval, da se v večji meri omogoči uvoz ladij za 
zamenjavo ladij izgubljenih v nesreči in že amortiziranih ladij. 

Sprejet bo dogovor o kreditiranju plasmaja domače 
opreme, ladij in tirnih vozil za potrebe domačih prevoznikov 
IN ZA DRUGE DOMAČE PORABNIKE v obdobju od leta 1986 
do leta 1990. 

S sprejemom zakona in dogovora o integralnem transportu 
v SFRJ bomo pospeševali ustanavljanje prostih carinskih con 
v okviru primarnih blagovno transportnih centrov v luki Koper 
in na letališču Ljubljana. 

Na podlagi samoupravnega sporazumevanja v okviru JŽ bo 
nujno zagotoviti uvedbo železniške trajektne CIM linije za 
prevoz železniških kompozicij med luko Koper in lukami Bliž- 
njega vzhoda. 

Občine bodo pospešile urbanistično urejanje prostora ter 
izdajo potrebnih dovoljenj za gradnjo gostinskih in drugih 
turističnih objektov s pripadajočo infrastrukturo vključno 
s turističnimi zamogljivostmi na kmetijah ter z izgradnjo 
objektov servisne, trgovske in obrtne dejavnosti. 

Občine bodo zagotovile pogoje za odpiranje obratovalnic 
na podlagi osebnega dela, zlasti na izletniških točkah in 
tranzitnih poteh. V turističnih krajih bodo z odloki omogočile 
prilagoditev delovnega časa v storitvenih dejavnostih potre- 
bam turistov. 

Na področju drobnega gospodarstva bodo ukrepi samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, občin ter republik temeljili 
na ugotovitvah stališčih in ukrepih, ki jih je sprejela Skupš- 
čina SR Slovenije, na Družbenemu dogovoru za pospeševanje 
razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji ter na obvezno- 
stih, ki jih sprejemajo posamezni nosilci z Dogovorom o teme- 
ljih tega družbenega plana. V tem okviru bo zlasti pomembno 
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izvajanje nalog in ukrepov, ki zadevajo pospeševanje koope- 
racije industrije z drobnim gospodarstvom, modernizacijo 
obstoječih in ustanavljanje novih enot ob pogodbenem in 
programskem povezovanju z velikimi organizacijami združe- 
nega dela, predvsem pri programih, ki so izvozno orientirani 
in omogočajo odpiranje visoko produktivnih delovnih mest, 
ukrepe federacije za zagotovitev večjih možnosti nabave 
opreme iz uvoza za drobno gospodarstvo, ukrepe občin pri 
ustvarjanju pogojev za razvoj drobnega gospodarstva, ugod- 
nejše kreditne pogoje ter ustanovitev posebne obrtne hranil- 
nice in posojilnice v okviru obstoječe bančne mreže. 

V trgovini bodo z zmanjševanjem administrativnega reguli- 
ranja na področju cen in trga, ter ob pogojih enakega obliko- 
vanja cen v veleprodaji in maloprodaji kot v proizvodnji 
ustvarjeni pogoji za izboljšanje ekonomskega položaja zlasti 
trgovine na drobno z živili in mešanim blagom. 

Ža racionalnejšo izkoriščenost, predvsem družbenega sta- 
novanjskega fonda, bodo samoupravne stanovanjske skup- 
nosti formirale ustrezne službe za zamenjavo stanovanj. 

(S predpisi bo omejena možnost izvajalcem gradbenih 
del, da zaračunavajo razlike v ceni za tista gradbena dela, ki 
jih je investitor v skladu s pogodbeno določeno dinamiko 
gradnje že poravnal.) ZA UVELJAVLJANJE SVOBODNE KON- 
KURENCE NA PODROČJU IZVAJANJA GRADBENIH DEL SE 
BODO LE-TA PRAVILOMA ODDAJALA S POSTOPKOM 
JAVNE LICITACIJE - KOT CELOTA ALI PO POSAMEZNIH 
SKLOPIH DEL. PONUDBENA IN POGODBENA OSNOVA ZA 
OBRAČUN DEL BO RAZČLENJENA KALKULACIJA CEN NA 
PODLAGI STROKOVNEGA POPISA VSEH DEL, KI BO 
ČASOVNO OPREDELJENA V TERMINSKEM PLANU GRAD- 
NJE. S PREDPISI BO PODROBNEJE OPREDELJENA IN ZAO- 
STRENA OBVEZA INVESTITORJEV, DA ZAGOTOVIJO PRI 
GRADNJI OBJEKTOV STROKOVNO NADZORSTVO S STRANI 
NEODVISNIH SVETOVALNIH ORGANIZACIJ. V TA NAMEN SE 
BO S PREDPISI OMOGOČILO TUDI IZVAJANJE SVETO- 
VALNE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SAMOSTOJNEGA 
OSEBNEGA DELA. 

Z republiškimi predpisi bodo opredeljeni pogoji in postopki 
za prodajo družbenih stanovanj in neizkoriščenih površin na 
družbenih objektih občanom ter opredeljena načela vredno- 
tenja vloženega lastnega dela in sredstev občanov pri indivi- 
dualnih prenovitvenih delih na družbenem stanovanjskem 
fondu, kot tudi pri adaptacijah družbenih podstrešnih pro- 
storov. 

Občine si bodo prek skladov stavbnih zemljišč prizadevale 
za pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč ter 
s tem omogočile nemoteno oddajanje urejenih stavbnih zem- 
ljišč. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo dal pobudo pri 
zveznih organih za dograditev predpisov, standardov in nor- 
mativov v gradbeništvu in v tistem delu industrije, ki je s svo- 
jimi proizvodnimi programi udeležena v procesu gradnje. 
S tem bomo pospešili racionalizacijo gradnje in razvoj indu- 
strializacije v gradbeništvu. Pri tem bo nujno tudi usklajevanje 
z mednarodnimi predpisi in sodobno tujo tehnično regulativo. 

(Za pospeševanje racionalizacije gradnje bodo tudi izpo- 
polnjeni predpisi, ki zadevajo vrednotenje prispevka projek- 
tantov pri optimizaciji stroškov gradnje in obratovanja 
objektov.) ZA OPTIMIZACIJO STROSKOV GRADNJE BOMO 
S PREDPISI OMOGOČILI MOTIVACIJO PROJEKTANTOV PRI 
PROJEKTIRANJU RACIONALNEJŠIH REŠITEV ŽE V FAZI 
PROGRAMIRANJA INVESTICIJ. V TA NAMEN BOMO ZAGO- 
TOVILI STROKOVNO REVIZIJO (PREVERITEV) INVESTICIJ- 
SKIH PROGRAMOV S STRANI NEODVISNIH SVETOVALNIH 
ORGANIZACIJ IN S TEM OMOGOČILI KVALITETNEJŠE 
NAČRTOVANJE INVESTICIJ. 

V planske akte za naslednje srednjeročno obdobje, podrob- 
neje pa v letnih planskih aktih naj vsi subjekti planiranja 
opredelijo razvoj kakovosti ter odgovornost za njeno izvaja- 
nje. Organizacije združenega dela in organi družbeno-politič- 
nih skupnosti naj svoje samoupravne akte in predpise uredijo 
tako, da bo iz njih jasno razvidno, kdo je odgovoren za 
predlaganje, izvajanje in spremljanje izvajanja politike kako- 
vosti, kako se ta izvaja, ter opredeliti načine in oblike nagraje- 
vanja kakovostnega in sankcioniranja slabega dela, izobraže- 
vanja delavcev in druge elemente, ki vplivajo na kakovost dela 
in odločanja. Vsaka samoupravna organizacija in skupnost 
ter organ družbenopolitične skupnosti naj pripravi in sprejme 

lastni program izboljšanja kakovosti odločanja, dela ter izdel- 
kov in storitve, za kar so odgovorni poslovodni delavci in 
nosilci družbenih funkcij. 

11. Tretji odstavek poglavja 5.2. Ukrepi za spodbujanje 
tehnološkega napredka se spremeni tako, da glasi: 

Banke bodo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
usmerjale del kreditnega potenciala v pospeševanje razvoja 
ključnih tehnoloških področij mikroelektronska tehnologija in 
tehnologija novih materialov, programska oprema, teleinfor- 
macijski sistemi, kibernetika z robotiko, FLEKSIBILNI PROIZ- 
VODNI SISTEMI, konstrukcijska tehnika, biotehnologija. Pri 
tem bodo še posebno prednost imeli projekti, za katere zdru- 
žuje delo in sredstva širši krog organizacij združenega dela 
oziroma drugih institucij raznih dejavnosti. S kreditno politiko 
bodo pospeševale uvajanje računalniškega krmiljenja poslov- 
nih in proizvodnih procesov, računalniško podprto konstru- 
iranje, planiranje in proizvodnjo, ter v ta namen odprle 
posebno kreditno linijo. Povečale bodo tudi delež kreditnega 
potenciala za dolgoročne naložbe v aplikativno razvojno in 
raziskovalno delo ter uvajanje njegovih dosežkov v proiz- 
vodne procese in tehnologijo. 

12. Poglavje 5.14. Ukrepi za urejanje prostora in varstvo 
okolja se spremeni tako, da glasi: 

5.14. Ukrepi za urejanje prostora in varstvo okolja 
(Občine bodo na podlagi obveznih izhodišč iz dolgoroč- 

nega plana SR Slovenije in bilanc namenske rabe zemljišč, 
sprejete v svojih družbenih planih zavarovale območja: vod- 
nih virov, mineralnih in rudnih surovin, trajno varovanih 
gozdov, kmetijskih zemljišč, naravne in kulturne dediščine, 
območja za prometno in energetsko infrastrukturo ter 
območja stavbnih zemljišč.) OBČINE BODO NA PODLAGI 
OBVEZNIH IZHODIŠČ IZ DOLGOROČNEGA PLANA SR SLO- 
VENIJE IN BILANC NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ, SPREJETE 
V SVOJIH DRUŽBENIH PLANIH ZAVAROVALE OBMOČJA: 
VODNIH VIROV, RUDNIN, VAROVANIH GOZDOV, KMETIJ- 
SKIH ZEMLJIŠČ, TRAJNO NAMENJENIH KMETIJSKI PROIZ- 
VODNJI, NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE, OBMOČJA ZA 
PROMETNO IN ENERGETSKO INFRASTRUKTURO TER 
OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ. 

Občine bodo ob sodelovanju samoupravnih organizacij in 
skupnosti poskrbele za izdelavo sanacijskih programov pri 
onesnaževalcih okolja na območju prednostne sanacije 
žarišč onesnaževanja v skladu z dolgoročnim planom. Na 
podlagi teh programov bodo sklenili dogovore o sanaciji 
povzročitelji onesnaževanj, prizadeti in ogroženi ter občine. 
Povzročitelji onesnaževanja bodo v okviru teh dogovorov 
prevzeli največji del materialnih obveznosti, potrebnih za sa- 
nacijo. 

Občine bodo sprejele predpise o razvrstitvi območij ones- 
naženosti zraka (I., II., III., IV. območje), ter poskrbele za 
dopolnjevanje in vzdrževanje katastra virov onesnaževanja 
zraka. Občine bodo opredelile in izvajale aktivnosti, s katerimi 
bo zagotovljeno zmanjšanje emisij S02 do leta 1990 za vsaj 
15% glede na stanje iz leta 1980 in hkrati pripravile programe 
in zagotovile izdelavo projektov za 30% zmanjšanje emisij 
S02 do leta 1993 glede na stanje iz leta 1980. Hidrometerolo- 
ški zavod SR Slovenije bo v sodelovanju z Republiškim komi- 
tejem za varstvo okolja in urejanje prostora pripravil metodo- 
loška navodila kot pomoč pri pripravi sanacijskih programov 
na prekomerno onesnaženih območjih. Republiški komite za 
energetiko bo zagotovil izdelavo projekta za usmerjanje 
porabe goriv za potrebe široke potrošnje glede na vsebnost 
žvepla, ki bo občinam dodatno omogočil realizacijo zastavlje- 
nih ciljev na področju varstva zraka. Do konča leta 1986 bodo 
izdelane osnove za pripravo programa zmanjševanje emisij 
škodljivih snovi iz velikih termoenergetskih objektov (TE 
Šoštanj in Trbovlje ter TE-TO Ljubljana). Na tej podlagi bo 
v letu 1987 sprejet sanacijski program, ki bo zagotovil izde- 
lavo investicijske dokumetacije do konca leta 1989 in realiza- 
cijo projekta zmanjševanje emisij S02 za vsaj 90% glede na 
stanje iz leta 1980 do leta 1993. (Občine bodo zagotovile 
prostorske pogoje za regionalne vodovode, prikazane na 
karti št. 13 (na listu karte 1 -250.000 št. 1) »Vodni viri in oskrba 
z vodo« in izgradnjo čistilnih naprav ter za sanacijo odsekov 
vodotokov, kar je prikazano na karti št. 14 (na listu karte 
1:250.000 št. 5) »Kakovost voda in čistilne naprave«.) 
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OBČINE BODO ZAGOTOVILE PROSTORSKE AKTE ZA 
IZVEDBO PLANSKIH NALOG NA PODLAGI POSEBNIH STRO- 
KOVNIH PODLAG, KATERIH PRIPRAVO OB SODELOVAJU 
Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI VODI ZVEZA VODNIH SKUPNO- 
STI SLOVENIJE ZA MAGISTRALNE VODOVODE, ČISTILNE 
NAPRAVE IN SANACIJO ONESNAŽENIH VODOTOKOV. PLAN- 
SKE NALOGE SO PRIKAZANE V KARTOGRAFSKEM DELU NA 
KARTI 1 - »PRIMARNA RABA PROSTORA IN POSELITEV« 
TER NA KARTI 5 - »OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE KAKO- 
VOSTI NARAVNIH VIROV«. 

(Občine bodo zaščitile območja izvirov in podtalnic, ki so 
prikazana na karti št. 13 (na listu karte 1:250.000 št. 1) 
»Vodni viri in oskrba z vodo« ter sprejele ukrepe za njihovo 
bogatenje.) OBČINE BODO ZAŠČITILE OBMOČJA IZVIROV 
IN PODTALNICE, KI SO PRIKAZANE V KARTOGRAFSKEM 
DELU NA KARTI 1 - »PRIMARNA RABA PROSTORA IN POSE- 
LITEV« TER SPREJELE UKREPE ZA NJIHOVO BOGATENJE. 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo zagotovila strokovne 
podlage za določitev varovalnih območij na območjih podtal- 
nic Krškega, Brežiškega, Sorskega polja, celjske kotline in 
posameznih območij Savinje v letu (1986) 1989, strokovne 
podlage za določitev zavarovalnih območij na Murskem, 
Dravskem, Ptujskem ter Mengeškem polju bo zagotovila 
Zveza vodnih skupnosti Slovenije v letu (1987) 1989. Pristojne 
občinske skupščine bodo NA OSNOVI USKLAJENIH PLAN- 
SKIH ELEMENTOV opredelile pravice, obveznosti, odgovor- 
nosti in ukrepe za zavarovanje voda na zavarovanih območjih 
najkasneje eno leto po zagotovitvi strokovnih podlag. 

(Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo koordiniral izde- 
lavo projekta zbiranja, transporta, odlaganja oziroma obde- 
lave posebnih odpadkov in bo do konca leta 1986 predložil 
na osnovi projekta usmeritve za ustrezno ravnanje s poseb- 
nimi odpadki OZD proizvajalcev kot podlago za dopolnitev 
dolgoročnega plana SR Slovenije.) IZVRŠNI SVET SKUPŠ- 
ČINE SR SLOVENIJE BO DO KONCA LETA 1986 PRIPRAVIL 
KONCEPT RAVNANJA Z NEVARNIMI ODPADKI, DO KONCA 
LETA 1989 KONCEPT RAVNANJA S KOMUNALNIMI 
ODPADKI, KAR BO OSNOVA ZA DOLOČITEV OBMOČIJ 
SKUPNEGA RAVNANJA S KOMUNALNIMI IN POSEBNIMI 
ODPADKI. ZA KOORDINACIJO IZVAJANJA OBEH KONCEP- 
TOV BO IMENOVAL POSEBNO STROKOVNO TELO. IZVAJA- 
NJE OBEH KONCEPTOV BODO ZAGOTOVILI IZVRŠNI SVETI 
OBČIN, MEST LJUBLJANA IN MARIBOR TER SKUPNOST 
OBALNIH OBČIN KOPER SKUPAJ Z MEDOBČINSKIMI 
GOSPODARSKIMI ZBORNICAMI IN KOMUNALNIMI SKUP- 
NOSTMI. 

OBČINE BODO PRIPRAVILE DO KONCA LETA 1989 PRO- 
GRAM IZVAJANJA NALOG NA PODROČJU VARSTVA OKO- 
LJA Z NATANČNO OPREDELITVIJO VSEBINE, NOSILCEV 
ETAPNOSTI IZVEDBE IN VIROV FINANCIRANJA. 

DO KONCA LETA 1989 BODO PRIPRAVILE OBČINE ENER- 
GETSKI KATASTER IN VKLJUČILE V PROGRAM NALOG NA 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA TUDI ZMANJŠANJE EMISIJ IZ 
GOSPODINJSTEV. 

Občine bodo sprejele ukrepe za preprečevanje in omejeva- 
nje hrupa na območjih, ki so jih namenile za stanovanja, 
zdravilišča, vzgojnoizobraževalne in raziskovalne ustanove, 
rekreacijo in turizem, narodne regijske in krajinske parke ter 
naravne rezervate. 

Družbenopolitične skupnosti bodo opredelile in zavarovale 
posamezne objekte in območja, ki predstavljajo relativno 
redke, ogrožene, značilne ali enkratne primere naravne dediš- 
čine in imajo poseben kulturni, znanstveni, ekološki, rekre- 
acijski ali krajinsko estetski pomen ter objekte in skupine 
objektov,ki zaradi posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena predstavljajo nepremično kulturno dediščino. (Na 
karti št. 15 (na listu karte 1:250.000 št. 4) »Območja in objekti 
varstva naravne dediščine« in na karti št. 16 (na listu karte 
1:250.000 št. 4) »Območja in objekti varstva kulturne dediš- 
čine« so v povezavi z obveznimi izhodišči dolgoročnega 
plana SR Slovenije opredeljene aktivnosti za njihovo uresni- 
čevanje.) V KARTOGRAFSKEM DELU NA KARTI 4 - »VAR- 
STVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER RAZVOJ 
TURIZMA« SO V POVEZAVI Z OBVEZNIMI IZHODIŠČI DOL- 
GOROČNEGA PLANA SR SLOVENIJE OPREDELJENE AKTIV- 
NOSTI NA PODROČJU VARSTVA NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE. 

Občine, mesta, obalna skupnost bodo ob sodelovanju kul- 

turnih skupnosti namenile posebno skrb vzdrževanju in ohra- 
njanju spomenikov NOB in revolucije. 

Na področju naravne dediščine bo republika v sodelovanju 
z prizadetimi občinami v naslednjem srednjeročnem obdobju 
razglasila (Kraški regijski park,) regijski park Pohorje ter 
Notranjski regijski park. 

Občine ob Kolpi v SR Sloveniji bodo v sodelovanju s sosed- 
nimi občinami v SR Hrvatski na podlagi strokovnih osnov 
sprejele odločitev o namenski rabi območja ob Kolpi. 

Republika in občine bodo zavarovale habitate na podlagi 
mednarodnih konvencij o varstvu ptic in o močvirjih, ki so 
mednarodnega pomena kot gnezdišča ptic. 

Na področju kulturne dediščine bodo strokovne organiza- 
cije za varstvo kulturne in naravne dediščine pripravile 
dodatne prostorske in ekonomske kazalce za posamezna 
območja z različno kulturno dediščino in s tem omogočile 
enoten način usklajevanja interesov varstva kulturne dediš- 
čine z drugimi rabami prostora. 

Zavod SR Slovenije za varstvo kulturne in naravne dediš- 
čine bo v sodelovanju z regionalnimi zavodi za varstvo kul- 
turne in naravne dediščine pripravil dosjeja za vpis Hrastovelj 
in partizanske bolnice Franja v register svetovne kulturne 
dediščine. 

Strokovni zavodi za varstvo kulturne in naravne dediščine 
bodo opredelili koncept obravnavanja in varstva celinskih 
voda. 

(Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju 
s prizadetimi občinami pripravil in sprejel prostorske izved- 
bene načrte za posege v prostor, ki so republiškega ali 
širšega regionalnega pomena.) IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE BO DO KONCA LETA 1989 SPREJEL ODLOK 
O DOLOČITVI TISTIH POSEGOV, POMEMBNIH ZA UREJANJE 
PROSTORA V SR SLOVENIJI, ZA KATERE BO SPREJEMAL 
PROSTORSKE IZVEDBENE NAČRTE. 

NA OSNOVI PROGRAMA PRIPRAVE PROSTORSKIH 
IZVEDBENIH NAČRTOV ZA POSEGE, POMEMBNE ZA URE- 
JANJE PROSTORA V SR SLOVENIJI, BO IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE V SODELOVANJU S PRIZADE- 
TIMI OBČINAMI SPREJEL PROSTORSKE IZVEDBENE AKTE. 

Občine bodo sprejele programe, s katerimi bodo opredelile 
dinamiko zagotavljanja proračunskih sredstev za izdelavo in 
uskladitev prostorskih izvedbenih aktov z zakonom o urejanju 
prostora ter zakonom o urejanju naselij in drugih posegih 
v prostor. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo z izvršnimi sveti 
skupščin občin in geodetskimi organizacijami združenega 
dela v roku treh mesecev od sprejema družbenega plana SR 
Slovenije sklenil dogovor o uresničeevanju srednjeročnega 
programa geodetskih del za obdobje 1986-1990. 

Zaradi racionalnejšega usmerjanja razvoja dejavnosti v pro- 
storu bomo v okviru priprave investicijskega programa in 
družbenoekonomske presoje upravičenosti pomembnejših 
investicijskih objektov'2 upoštevali tudi makrolokacijski vidik 
glede nabavnega in prodajnega območja in z njima povezanih 
transportnih stroškov, delovne sile, infrastrukturnih povezav 
in njihovih zmogljivosti ter ekoloških omejitev in drugih po- 
gojev. 

Za izgradnjo skupnih komunalnih objektov in drugih objek- 
tov skupnega pomena v industrijskih, obrtnih in podobnih 
conah bodo banke zagotovile ugodnejše kreditne pogoje. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo oblikovala in zagotovila 
vzdrževanje kataloga industrijskih con. 

Raziskovalna skupnost SR Slovenije bo, po kritični analizi 
stanja raziskovalnega dela na omenjenih področjih, v letu 
1986 pripravila predlog bolj specifičnih in medsebojno uskla- 
jenih programov (tudi dolgoročnejših) in na tej osnovi obliko- 
vala za obdobje do leta 1990 prioritetne projekte in razisko- 
valne naloge. 

12) Veliko razmestitvenih neracionalnosti povzroča lokacijska 
vztrajnost (povezana s tradicijo, velikimi fiksnimi fondi, psihosociolo- 
škimi in neekonomskimi interesi, pričakovanje razrešitve 
problemov z novimi investicijami) tudi potem, ko je lokacija postala 
neoptimalna. Ekonomija velikega obsega in z njo povezani tehnični 
napredek lahko še povečata neoptimalnost lokacije, tako da pove- 
čani transportni stroški in drugi stroški mnogokrat izničijo učinek 
ekonomije velikega obsega in tehničnega napredka (lokacijska 
vztrajnost je v naših razmerah pomemben dejavnik). 

priloga poročevalca 47 



Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje bo poskrbel za 
klasifikacijo mest, somestij in drugih naselij glede njihove 
sedanje in potencialne funkcije v omrežju naselij s stališča 
proizvodne, prometne in upravne vloge ter stopnje centralno- 
sti pri oskrbnih dejavnostih kot strokovno osnovo za opredeli- 
tev njihove stvarne in potencialne vloge, ter za selektivno 
usmerjanje razvoja dejavnosti v prostoru. 

13. Doda se nova točka 5.17, ki glasi: 
5.17. DRUŽBENI PLAN SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 

1986-1990 SE V KARTOGRAFSKEM DELU SPREMENI IN 
DOPOLNI NA LISTIH: 

1. PRIMARNA RABA PROSTORA IN POSELITEV 
2. ENERGETSKO OMREŽJE 
3. PROMETNO OMREŽJE, OMREŽJE ZVEZ IN MANJ RAZ- 

VITA OBMOČJA 
4. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER 

RAZVOJ TURIZMA 
5. OHRANJANJE IN IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI NARAVNIH 

VIROV NA PODLAGI V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE RAZGR- 
NJENIH KART V MERILU 1:250.000, 1:1500.000 IN NA TOPO- 
GRAFSKIH KARTAH 1:25.000, KI VSEBUJEJO SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE IN SE HRANIJO V ARHIVU SR SLOVENIJE. 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 

1986-1990 

UVODNA POJASNILA 
Skladno z Odlokom o pripravi sprememb in dopolnitev 

Družbenega plana, ki ga je v juliju 1987 sprejela Skupščina 
SR Slovenije, se spreminja in dopolnjuje tudi Dogovor 
o temeljih družbenega plana. Cel postopek sprememb in 
dopolnitev družbenega plana namreč še vedno poteka po 
obstoječem zakonu z vsemi elementi sporazumevanja in 
dogovarjanja. 

Spremembe in dopolnitve Dogovora niso predmet 
obravnavanja in sprejemanja v Skupščini SR Slovenije. Na 
tem mestu jih objavljamo kot informacijo delegatom 
o stopnji usklajenosti posameznih razvojnih vprašanj 
z nosilci planiranja. 

Spremembe in dopolnitve se omejujejo v glavnem na 
področje proizvodnje, porabe in varčevanja z energijo ter 
na naloge in ukrepe za varovanje okolja in saniranje naj- 
večjih žarišč onesnaženja, ki se razprostirajo skozi 
poglavja o Kmetijstvu, Gozdarstvu, Vodnem gospodar- 
stvu, Stanovanjsko komunalnem gospodarstvu in 
v poglavju o Urejanju prostora. V skladu z opredelitvami iz 
Predloga smernic za spremembo dolgoročnega in družbe- 
nega plana SR Slovenije pa so predlagane tudi dopolnitve 

poglavja o Skladnejšem regionalnem razvoju, ki pomenijo 
uskladitev z dopolnitvami Zakona o pospeševanju sklad- 
nejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 

Na osnovi Predloga smernic za spreminjanje in dopol- 
njevanje Dolgoročnega in Družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1986-1990 in na osnovi Analize predlogov za 
spremembo Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 je bil pripravljen osnutek sprememb in dopolni- 
tev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990. Na osnutek sprememb in dopolnitev 
Dogovora je bilo dano v razpravi večje število predlogov in 
pripomb. Le-te so v največji možni meri vgrajene v predlog 
Dogovora. Niso pa upoštevane vse tiste pripombe, ki so 
v nasprotju s Smernicami, po naši oceni nimajo 
materialnega pokritja v tem srednjeročnem obdobju ali pa 
niso predmet Dogovora (bodisi zaradi prevelike podrob- 
nosti ali pa zaradi tega, ker se morajo reševati drugje in na 
drugačen način kot pa z dogovarjanjem na republiški 
ravni). Vsi neupoštevani predlogi so skupaj z obrazloži- 
tvijo Zavoda priloženi predlogu Dogovora. 

Spremembe in dopolnitve so zapisane v amandmajski 
obliki. 

POGLAVJE: II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

7. člen 
V celoti se črta besedilo sedmega člena, ki glasi: 
»S samopuravnim sporazumom o temeljih plana ekonom- 

skih odnosov s tujino za obdobje 1986-1990 bodo organiza- 
cije združenega dela v okviru Gospodarske zbornice Slove- 
nije dogovorile naloge za povečanje izvoza blaga in storitev. 
V tem sporazumu bodo OZD zagotovile v povprečju najmanj 
takšno povečanje izvoza blaga in storitev, kot je predvideno 
v Družbenem planu SR Slovenije za obdobje 1986-1990. 

V okviru samoupravnega sporazuma iz predhodnega 
odstavka bodo organizacije združenega dela sprejele svoje 
konkretne izvozne naloge. Za večje vključevanje v izvoz na 
konvertibilno področje bodo organizacije združenega dela, 
na podlagi pooblastil Zakona o prometu blaga in storitev 
s tujino, po potrebi in v skladu z možnostmi samoupravno 
združevale sredsta za pospeševanje izvoza.« 

POGLAVJE: IV. NEKATERE NALOGE 
PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI 

19. člen 
V prvem stavku drugega odstavka se v oklepaju za bese- 

dami: »mikroelektronska tehnologija, programska oprema« 
doda: »fleksibilni proizvodni sistemi,« 

V drugem odstavku, v peti vrstici se za oklepajem doda 
besedilo, ki glasi: 
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»za kreditiranje projektov racionalnejše rabe energije in 
proizvodnih programov, ki pomenijo uvajanje energetsko 
varčnejših proizvodov v gospodarstvo in široko potrošnjo, za 
rekonstrukcijo energetskih objektov zaradi povečanja izko- 
ristka v proizvodnji električne energije« 

POGLAVJE: V. ENERGIJA 

V odstavku podpisniki se doda: »Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije« 

31. člen 
31.člen se spremeni tako, da glasi: 
»Zaradi racionalnejšega ravnanja z energijo bodo: 
-Samoupravna interesna skupnost energetike SR Slove- 

nije bo izvajala tudi aktivnosti na področju racionalne rabe 
energije in v ta namen zagotovila skupaj z Republiškim komi- 
tejem za energetiko in Gospodarsko zbornico Slovenije izde- 
lavo in začetek realizacije programa za racionalno rabo ener- 
gije. Na osnovi tega programa bo del sredstev, ki so se do 
sedaj zbirala izključno za gradnjo objektov energetskega 
gospodarstva, v prihodnje sovlagala tudi v racionalno rabo 
energije. V ta namen bodo izdelani pogoji in kriteriji, po 
katerih bodo OZD, ki bodo vlagale v racionalno rabo, upravi- 
čene do teh sredstev. 

-Posebna samoupravna interesna skupnost za elektogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo zagotovila, da 
se bodo elektrarne na klasično gorivo v prihodnje gradile za 
kombinirano proizvodnjo električne in toplotne energije pov- 
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sod, kjer je to ekonomsko upravičeno. Pri že zgrajenih objek- 
tih pa bo zagotovila možnosti izkoriščanja odpadne toplote in 
povečanje energetskega izkoristka pri proizvodnji električne 
energije. 

- Popis industrijskih in komunalnih kotlovnic ter kriteriji 
za naložbe v racionalno rabo energije bodo samoupravni 
interesni skupnosti SR Slovenije in Republiškemu komiteju za 
industrijo in gradbeništvo služili kot osnova za sofinanciranje 
rekonstrukcij kotlovnic s ciljem povečanja izkoristka. 

- OZD elektrogospodarstva bodo zaostrile izdajanje elek- 
troenergetskih soglasij, novim elektroenergetskim soglasjem 
pa bo v okviru Posebne samoupravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije določila 
ceno, ki se bo približevala realni vrednosti deleža, opredelje- 
nega za instalirano moč in predvideno rabo električne ener- 
gije. 

- Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo proučila teh- 
nično-tehnološke in ekonomske možnosti prenosa elektro- 
energetskih soglasij med uporabniki električne energije. 

- Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo uveljavila tak 
tarifni sistem za prodajo električne energije, ki bo s tarifnimi 
postavkami zagotavljal dolgoročno pokrivanje stroškov, ki jih 
povzroča posamezna skupina uporabnikov ter hkrati usmerjal 
uporabnike v smotrno izbiro in rabo električne energije. 

Zveza stanovanjskih skupnosti bo sprejela usmeritve, na 
podlagi katerih bodo stanovanjske skupnosti sprejele pro- 
gram ukrepov za usmerjanje sredstev za prenovo stanovanj- 
skih objektov in stanovanj oziroma za take posege, kr bodo 
izboljšali vzdrževanje in toplotno izolacijo stavb ter za vgradi- 
tev merilnikov toplote in regulacijskih naprav za spremljanje 
zmanjševanja porabe energije. 

Samoupravna interesna skupnost energetike SR Slovenije 
bo zagotovila del potrebnih sredstev za financiranje projektov 
izkoriščanja novih energetskih virov. 

Proizvodnja in raba energije bo zagotovljena ob maksimal- 
nem možnem upoštevanju zahtev po ohranjanju zdravega in 
čistega okolja. 

32. člen 
32.člen se spremeni tako, da glasi: 
»Za zagotovitev kontinuiranega obsega proizvodnje pre- 

moga za potrebe elektrogospodarstva in drugih uporabnikov 
tudi po letu 1990 bomo zmogljivosti premogovnikov v SR 
Sloveniji ohranjali na tehnično-tehnološko in narodno-gospo- 
darsko optimalnem nivoju. 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo v letu 1989 na 
osnovi družbenega interesa, dopustne stopnje energetske 
odvisnosti, ekološke ustreznosti naših premogov in ekono- 
mičnosti njihovega izkoriščanja, sprejela dopolnjen dolgo- 
ročni program razvoja premogovništva. 

O nadaljnjem razvoju Rudnika urana Žirovski vrh bo odlo- 
čala Skupščina SR Slovenije na osnovi odloka o ustanovitvi, 
nalogah in sestavi skupine delegatov vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije za pripravo poročila o vplivih izkoriščanja Rud- 
nika urana Zirovski vrh na okolje, kar bo upoštevala Posebna 
samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije v svojih razvojnih programih. 

V okviru samoupravne interesne skupnosti energetike SR 
Slovenije bodo OZD-i, ki izvajajo distribucijo premoga, zago- 
tovili manjkajoče količine kakovostnega premoga in briketov 
rjavega premoga iz drugih republik in uvoza za potrebe široke 
potrošnje in industrije. 

Po izdelanih osnovah za pripravo programa zmanjševanja 
emisij škodljivih snovi v odpadnih vodah rudnikov in spreje- 
tem sanacijskem programu se bo nadaljevala izgradnja objek- 
tov za zmanjšanje emisij premogovega prahu in drugih 
suspenzij v odpadni vodi za vsaj 70% glede na stanje leta 
1985.« 

33. člen 
33.člen se spremeni tako, da glasi: 
»V okviru celovitega gospodarjenja z energijo bo Posebna 

samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije na osnovi analize značilnosti in 
porabe električne energije izdelala takšno optimizacijo inve- 
sticijskih objektov, ki bo upoštevala objekte v elektroenerget- 

skem sistemu in izven njega (industrijske termoelektrarne- 
toplarne, male hidroelektrarne). 

Samoupravna interesna skupnost energetike SR Slovenije 
bo zagotovila v okviru posebnih energetskih skupnosti učin- 
kovito porabo investicijskih sredstev in krajši čas ter učinkovi- 
tejšo izgradnjo objektov. 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo nadaljevala 
z izgradnjo malih hidroelektrarn po sprejetem programu, ob 
tem pa pripravila poseben program spodbujanja gradnje 
malih hidroelektrarn z obveznim združevanjem dela sredstev 
za sofinanciranje izgradnje malih hidroelektrarn, ki se bodo 
v celoti ali deloma vključile v elektroenergetski sistem. 

Zveza vodnih skupnosti bo tvorno sodelovala pri načrtova- 
nju energetskih objektov v prostor. 

Občine bodo v svojih planih predvidele na osnovi strokov- 
nih podlag, ki jih bodo izdelali Posebna samoupravna inte- 
resna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije in Zveza vodnih skupnosti Slovenije, opredelile 
možne lokacije na vodotokih za gradnjo malih hidroelektrarn 
ter jih oddale z javnim razpisom zainteresiranim investitorjem. 

V zvezi z zagotavljanjem energije po letu 1990 in projekcij 
investicij za te namene, bodo samoupravne interesne skupno- 
sti energetike v optimizacijo vključile še druge vidike, zlasti še' 
vlaganje in učinke investicij za racionalizacijo porabe ener- 
gije, ter možnost menjave energije z območij izven Slovenije 
in s tujino, ki lahko občutno povečajo učinkovitost naše 
energetske proizvodnje in preskrbe. 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije, Skupnost za 
ceste SR Slovenije in Interesna skupnost za železniški in luški 
promet SR Slovenije bodo v sklopu poseganja v prostor 
zaradi gradnje verige hidroelektrarn dogovorile' in v okviru 
možnosti realizirale tudi ureditev izven nivojskih križanj želez- 
niče z magistralnimi cestami s ciljem skupne trajne ureditve 
problemov prometa. 

Na podlagi akcijskega programa za zmanjšanje emisij škod- 
ljivih snovi iz velikih termoenergetskih objektov (TE Šoštanj, 
TE Trbovlje ter TE-TO Ljubljana) bo v letu 1989 izdelana 
investicijska dokumentacija in začeta realizacija projektov 
zmanjšanja škodljivih emisij. 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo na osnovi 
sprejetih strokovnih kriterijev za tehtanje možnih lokacij za 
odlagališče nizko in srednje aktivnih jedrskih odpadkov ter 
dokončnega sprejetja morebitne lokacije v družbenem planu 
SR Slovenije v 18 mesecih zagotovila izgradnjo odlagališča.« 

36. člen 
36.člen se spremeni tako, da glasi: 
»Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin 

SR Slovenije (ISNAP), SOZD Petrol Ljubljana in DO INA Nafta 
Lendava bodo pri uresničevanju energetske bilance SR Slo- 
venije in politike raziskave nahajališč in pridobivanja surove 
nafte ter zemeljskega plina in politike oskrbe z naftnimi deri- 
vati ter zemeljskim plinom za energetske in neenergetske 
namene v SR Sloveniji zagotovile, da bodo naložbe enostavne 
in razširjene reprodukcije prvenstveno usmerjene v: 

- geološke in geofizikalne raziskave ter raziskovalne in 
proizvodne vrtine za pridobivanje nafte in zemeljskega plina; 

- oskrbo z naftnimi derivati (predelavo surove nafte, skla- 
diščenje in distribucija derivatov, transport derivatov, proiz- 
vodnja maziv in ekološko sanacijo, odlagališč gudrona); 

- oskrbo z zemeljskim plinom (širitev magistralnega plino- 
vodnega sistema) v občinah Ajdovščina, Domžale, Celje, Dra- 
vograd, Gornja Radgona, Kamnik, Kranj, Krško, Ljubljana, 
Logatec, Ljutomer, Laško, Maribor, Murska Sobota, Novo 
mesto, Nova Gorica, Ormož, Ptuj, Radovljica, Slovenj Gradec, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sevnica, Škofja Loka, 
Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri Celju, Trebnje, Tržič, Titovo 
Velenje, Vrhnika in Žalec; priključitev na italijansko plino- 
vodno omrežje za realizacijo dobav zemeljskega plina iz Alži- 
rije, povečanje transporta preko ČSSR in izgradnja podzem- 
nega skladišča. 

Za realizacijo omenjenega prednostnega razvojnega pro- 
grama naftno plinskega gospodarstva bo Posebna samou- 
pravna interesna skupnost za nafto in plin SR Slovenije 
v obdobju 1986-1990 vložila po cenah iz leta 1985 47,3 mlrd 
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din. Sredstva, predvidena za omenjene prednostne naložbe 
bodo okvirno zagotovljena z: lastnimi sredstvi v višini 12,3 
mlrd din, združenimi sredstvi TOZD po enotnih virih, osnovah 
in merilih v višini 20,4 mlrd din, sredstvi raziskovalne skupno- 
sti 1,3 mlrd din, prispevki za priključitev na plinovodni sistem 
2,7 mlrd din, sovlaganji za določene objekte 4,2 mlrd din, 
sredstvi sovlagateljev izven SR Slovenije 1,7 mlrd din, krediti 
domačih bank po normalnih kreditnih pogojih v višini 1,4 mlrd 
din ter tujimi krediti v višini 1,3 mlrd din in iz drugih virov 2,0 
mlrd din.« 

POGLAVJE: VI. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO, 
ŽIVILSTVO 

40. člen 
V prvem odstavku se za besedami: »agromelioracije obde- 

lovalnih in pašnih površin« doda: 
»po kvalificirani presoji ekoloških posledic, ki jo bo opravila 

pooblaščena institucija -« 
Drugi odstavek se spremeni tako, da glasi: 
»Samoupravna interesna skupnost za oskrbo s hrano SR 

Slovenije bo z letnimi programi opredeljevala in usklajevala 
naloge za spodbujanje prestrukturiranja' kmetijske tržne pro- 
izvodnje.« 

Četrti odstavek, prvi stavek, za besedami: »Občinske skupš- 
čine bodo« se doda: 

»na osnovi kvalificirane presoje ekoloških posledic...«. 
Na koncu člena se dodata odstavka, ki glasita: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zadružna zveza SR 

Slovenije, Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti ter Splošno 
združenje za živilstvo in prehrano bodo v letu 1990 zagotovili 
dokončanje pedološke karte Slovenije in izdelavo strokovnih 
osnov za vzpostavitev kontrolnega sistema nad onesnaževa- 
njem tal. 

Republiški center za pospeševanje kmetijstva pri Zadružni 
zvezi Slovenije bo organiziral usposabljanje delavcev in zdru- 
ženih kmetov v kmetijskih organizacijah za pravilno uporabo 
in ravnanje z mineralnimi gnojili ter sredstvi za varstvo 
rastlin.« 

POGLAVJE: VII. GOZDARSTVO IN OSKRBA 
Z LESOM 

45. člen 
V tretji alineji prvega odstavka se številka »5.000 ha« zame- 

nja s »5.600 ha« in številka »30.000 ha« s številko »26.000 ha«. 
V peti alineji prvega odstavka se številka »2.500 ha« zame- 

nja s številko »4.800 ha«. 
V šesti alineji prvega odstavka se številka »350 km« zame- 

nja s številko »325 km«. 
Na koncu člena se dodata nova odstavka, ki glasita: 
»SIS za gozdarstvo bo do leta 1990 izhajajoč iz kategoriza- 

cije prizadetosti gozdov in na osnovi celovitega znanstveno- 
raziskovalnega dela zagotovila pripravo strategije saniranja 
gozdov od protierozijskih ukrepov do gozdnogojitvenih del. 

Za izvajanje sanacij v območjih, kjer so gozdovi v propada- 
nju ali pa so propadli, bo SIS za gozdarstvo pripravila stro- 
kovne osnove za sanacijske načrte in zagotovila izvedbo tistih 
sanacijskih ukrepov, ki so izvedljivi do leta 1990.« 

POGLAVJE: VIII. VODNO GOSPODARSTVO 

K podpisnikom se dodajo: »Emona - Farma prašičev Ihan, 
Cinkarna Celje, EMO Celje«. 

Med podpisniki se črta: »Steklarna Hrastnik« in preimenuje 
»Tovarna usnja Šmartno pri Litiji« v »Industrija usnja Vrhnika 
- TOZD Šmartno pri Litiji«. 

49. člen 
V tretji vrsti prvega odstavka se za besedami »milijard din 

in« doda besedilo: 
»12,7 mlrd din iz dodatnih povračil od onesnažene vode, 

v skladu z zadnjim odstavkom 50. člena, skupno 75,7 mlrd 
din« 
V tabeli, ki sledi prvemu odstavku se spremenijo zneski in 
sicer: 

v mlrd din 
1. Osnovna vodnogospodarska dejavnost 
a) redno vzdrževanje naravnih vodoto- 

kov, hudournikov in v.g. objektov in 
naprav v splošni rabi 

b) študijsko-raziskovalna dejavnost 
c) spremljanje stanja vodnega režima ter 

funkcionalni izdatki za OVS, ZVSS in 
ostalo 

d) obramba pred poplavami 
2. Obveznosti v. g. po družbenem planu 

SRS in urejanje zadev, ki imajo meddr- 
žavni in medrepubliški pomen 
- ureditve vodotokov v zvezi z meli- 

oracijami 
- zadrževalniki in zbiralniki vode 
- soudeležba za oskrbo z vodo 
- soudeležba za zmanjšanje onesnaže- 

nosti voda 

30,0 

22,8 
1,3 

3,7 
2,2 

45,7 

9,0 
2,7 
3,0 

27,5 
Vodnogospodarska dejavnost skupaj 
Od tega: 

— redna sredstva povračil 
- dodatna povračila od onesnažene vo- 

de 

75,7 

63,0 

12,7 
V tabeli v drugem odstavku se spremenijo zneski in sicer: 

- na odseku Save Zagorje-Radeče 36,2 
- na mejnem odseku Mure Ceršak- 

-Radenci 1,9 
Skupaj 38,1 

Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da glasi: »V 
ukrepih za izboljšanje kakovostnega stanja Save v Vrhovem 
sodeluje vodno gospodarstvo s sredstvi do višine 60%, na 
Muri pa do višine 30%, ki pa jih vključuje 2.točka tega člena.« 

Drugi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da glasi: 
»Ostala sredstva zagotovijo onesnaževalci: Industrija usnja 

Vrhnika - TOZD Šmartno pri Litiji, REK EK, DO RRPS - TOZD 
RRP Zagorje, TOZD RRP Trbovlje, TOZD RRP Hrastnik, Cin- 
karna Celje, EMO Celje, Sladkogorska tovarna v Sladkem 
vrhu in KK Gornja Radgona - farma Podgrad, ki bodo do 
konca leta 1988 pripravile sanacijske programe ter investitorji 
komunalnih čistilnih naprav v Vrhniki, Domžalah, Ljubljani, 
Litiji, Zagorju, Trbovljah, Hrastniku, Radečah, Velenju, Celju 
in Laškem.« 

Na koncu člena se doda nov odstavek: 
»Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo do konca leta 1989 

pripravila 
strokovne programe za čiščenje spodnjega toka Save, Mure, 
Drave, Soče in obalnega morja.9 

50. člen 
V prvi alineji, v četrti vrsti se namesto »v letu 1986« vnese 

»do leta 1988«. 
V prvi alineji, v osmi vrsti se namesto »v letu 1987« vnese 

»do leta 1989«. 
V drugi alineji, v predzadnji vrsti se pomišljaj med Rodik 
- Rižana spremeni v vejico in glasi: 
»(Sežana-Divača-Rodik, Rižana- Koper).« 
V tretji alineji, v tretji vrstici se leto »1987« spremeni v leto 

»1989«. 
Na koncu 50. člena se doda nov odstavek, ki glasi: 
»Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo do konca leta 1990 

pripravila klasifikacijo in kategorizacijo površinskih vodoto- 
kov in obalnega morja ter dopolnila sistem kontrole nad 
onesnaževanjem površinskih vodotokov podtalnih voda in 
obalnega morja v skladu z zakonom o vodah ter mednarod- 
nimi sporazumi in dogovori.« 

POGLAVJE: IX. PROMET IN ZVEZE 

60. člen 
V prvem odstavku se za besedo magistralne doda: »in 

regionalne« 
V drugem odstavku se popravi opredelitev odseka Šmarje 

Sap-Višnja gora v: 
»Malence-Šmarje Sap-Višnja gora-Bič« 
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V drugem odstavku se za besedami »avtocestnega in magi- 
stralnega« doda: »ter regionalnega«. 

64. člen 
Prvi odstavek se spremeni tako, da glasi: 
»Razvoj letališke infrastrukture bo v obdobju 1986-1990 

usmerjen v etapno rekonstrukcijo obstoječega pristaniškega 
kompleksa, v pripravljalna dela za izgradnjo južnega potni- 
škega terminala na Letališču Ljubljana, razširitev dejavnosti 
s pnosto carinsko cono na Letališču Ljubljana ter v zagotovi- 
tev varnosti zračne plovbe na vseh javnih letališčih v repu- 
bliki.« 

65. člen 
Prvi odstavek se spremeni tako, da glasi: 
»Na podlagi skupnega plana PTT prometa Jugoslavije bo 

Samoupravna interesna skupnost PTT prometa Slovenije 
v obdobju 1986-1990 financirala na svojem območju nasled- 
nje objekte: glavni poštni center v Ljubljani, tranzitno in 
mednarodno telegrafsko centralo s prenosnimi napravami 
v Ljubljani, javno omrežje za prenos podatkov, videoteks 
center, izgradnjo novih zmogljivosti tranzitne in mednarodne 
telefonske centrale v digitalni tehniki v Ljubljani, opremo za 
mednarodne vode v obstoječi mednarodni telefonski centrali 
v Ljubljani, telekomunikacijske zveze skupnega pomena na 
območju SR Slovenije, telekomunikacijski kabel Kranj 
- avstrijska meja, telekomunikacijski kabel Ljubljana-Novo 
mesto-Krško-Žagreb, rekonstrukcijo obstoječega kabla 
Postojna-Nova Gorica, telekomunikacijski kabel Maribor- 
—Šentilj (izdelava dokumentacije in polaganje cevi za optični 
kabel), RR-sisteme - digitalne: Ljubljana-Maribor, Ljublja- 
na—Zagreb, Ljubljana-Nanos, Nanos- Italija, Nanos-Reka, 
Maribor-Avstrija ter Maribor-Zagreb, VF sistem Karlovac- 
-Kočevje-Ljubljana z odcepom za Novo mesto in Postojno 
(KKS Central), digitalni kabelski prenosni sistemi: Ljubljana 
-Postojna-Nova Gorica, Ljubljana-Avstrija ter Ljubljana- 
-Zagreb, digitalno prenosno omrežje skupnega pomena 
zmogljivosti 2 Mbit/sek, spojne poti 1981-1985 ter 
1986-1990 na relaciji MATC Ljubljana-inozemstvo, TATC 
Ljubljana-druge TATC v Jugoslaviji, TATC Ljubljana-GATC 
Slovenije in prečne zveze, javno mobilno avtomatsko omrežje 
ter sistem funkcionalnih zvez.« 

Poglavju se doda nov 65.A člen, ki glasi: 
»RTV bo kot nosilec razvoja kabelsko-distribucijskih siste- 

mov za posredovanje radiodifuznih programov poskrbela za 
izdelavo strokovnih podlag, ki so potrebne za usmerjanje 
skladnega razvoja teh sistemov, pripravila program razvoja in 
ga uskladila z ostalimi nosilci zvez. V skladu z zakonskimi 
pooblastili bo usmerjala razvoj teh sistemov tako, kot bo to 
predvideno v programu razvoja.« 

POGLAVJE: XII. STANOVANJSKO 
IN KOMUNALNO GOSPODARSTVO 

86. člen 
Besedilo 86. člena se spremeni in prenese v prvi odstavek 

130. člena, 86. člen pa črta iz Dogovora. 

POGLAVJE: XIV. SKLADNEJŠI REGIONALNI 
RAZVOJ 

121. člen 
V drugi alineji prvega odstavka se odstotek »33%« zamenja 

s: »50%«, odstotek »50%« pa z besedama: »dve tretjini«. 
V zadnjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da 

glasi: 
»Ugodnost iz druge alineje znaša za obmejna območja 

s statusom prehodnega obdobja dve tretjini, za druga 
območja s statusom prehodnega obdobja pa 50%.« 

priloga poročevalca 

POGLAVJE: XV. UREJANJE PROSTORA 
IN VARSTVO OKOLJA 

K podpisnikom se doda: 
»Zveza komunalnih skupnosti Slovenije« 

123. člen 
Za tretjim odstavkom se doda novo besedilo: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo zagotovil v sodelo- 

vanju s Skupščino občine Sežana postavitev radarsko raču- 
nalniškega centra za meteorološko opazovanje.« 

127. člen 
Člen se spremeni tako, da glasi: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo v sodelovanju 

s prizadetimi občinami in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi sprejel program priprave prostorskih izvedbenih načr- 
tov za območja infrastrukturnih objektov in naprav, ki so 
pomembni za urejanje prostora v SR Sloveniji in jih določa 
družbeni plan SR Slovenije.« 

129. člen 
Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da glasi 
»Izvršni sveti skupščin občin, mest Ljubljana in Maribor ter 

Obalne skupnosti Koper bodo do konca junija 1989 pripravile 
programe izvajanja nalog s področja varstva okolja 
z natančno določenimi nosilci, dinamiko izvajanja in viri sred- 
stev. V tem okviru bodo najmanj:« 

Na koncu druge alineje se doda besede: 
»in emisij (vključno energetski kataster)« 
Na koncu člena se dodata nova odstavka, ki glasita: 
»Izvršni sveti skupščin občin Ravne na Koroškem, Velenje, 

Hrastnik, Trbovlje in Zagorje bodo koordinirale reševanje 
ekoloških problemov v Mežiški dolini, Šaleški kotlini in 
v Zasavju, pri čemer bodo sodelovale Medobčinska gospodar- 
ska zbornica za Koroško, Savinjsko-šaleška gospodarska 
zbornica, Medobčinska gospodarska zbornica revirskih občin 
z območnimi SIS s področja gozdarstva, kmetijstva, vodnega 
in komunalnega gospodarstva. 

jzvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do konca leta 1989 
pripravil koncept omejevanja emisij v prometu in predlagal 
v tej zvezi tudi sistemske ukrepe na zvezni ravni.« 

130. člen 
Namesto zadnjega stavka: »Koncept in strategija...« se 

vnese stavek, ki glasi: 
»Do konca leta 1989 bo pripravil koncept ravnanja s komu- 

nalnimi odpadki, kar bo osnova za določitev območij skup- 
nega ravnanja s komunalnimi in posebnimi odpadki.« 

Na koncu se doda nov odstavek, ki glasi: 
»Izvršni sveti skupščin občin, mest Ljubljana in Maribor ter 

Obalne skupnosti Kopel" bodo v okviru medobčinskega sode- 
lovanja skupaj z medobčinskimi gospodarskimi zbornicami in 
komunalnimi Skupnostmi zagotovili izvajanje koncepta ravna- 
nja s komunalnimi in nevarnimi odpadki.« 

Polavju se doda nov 131. A člen, ki glasi: 
»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do konca leta 1990 

zagotovil kadrovsko okrepitev in pogoje za učinkovitejše 
delovanje inšpekcijskih služb (tudi za njihovo svetovalno 
delo) in vzpostavil pogoje za njihovo bolj neodvisno delo- 
vanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo do leta 1990 poskr- 
bel za celovitejšo in med nosilci izobraževanja bolj usklajeno 
vključenost varstva okolja v programe vzgoje in izobraže- 
vanja. 

Izvršni sveti skupščin občin bodo s pomočjo Skupnosti 
slovenskih občin zagotovili kontinuirano dopolnilno izobraže- 
vanje za odgovorne občinske upravne delavce na področju 
varstva okolja in urejanja prostora. 

Raziskovalna skupnost Slovenije bo v povezavi s Slovensko 
akademijo znanosti in umetnosti do junija 1989 opredelila 
prioritete raziskovalnega dela glede na potrebe varstva okolja 
in temu podredila program izvajanja. V tem okviru bo 
posebno pozornost namenila programu raziskav v zvezi 
z zdravstvenimi posledicami onesnaževanja okolja. 
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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO 
PLANIRANJE 

PRIPOMBE PODPISNIKOV 

DOGOVORA, ZA KATERE 

PREDLAGAMO, DA SE NE 

SPREJMEJO 

V. ENERGIJA 
1.32. člen, Izvršni svet se strinja s pripombo RRPS - TOZD 

Rudnika Laško k 32. členu dogovora, da ukinitev nadaljnih 
raziskav zalog v Rudniku Laško ni sprejemljivo. Ob upošteva- 
nju vseh objektivnih pogojev v premogovništvu in kvalitete ter 
komercialne usmerjenosti premoga iz Rudnika Laško izvršni 
svet ugotavlja, da je v tem rudniku potrebno opraviti pospe- 
šene raziskave zalog premoga in se na podlagi ugotovitev iz 
raziskav odločiti glede izdelave lastnega investicijskega pro- 
grama za nadaljne proizvodnje v rudniku. (IS Laško) 

2.1. 32. člen, za zagotovitev predvidene proizvodnje rjavega 
premoga ni predvideno vlaganje za odpiranje novih slojišč 
v Senovem, Kanižarici in Laškem. (Raziskovalna skupnost 
Slovenije, Enota za odkrivanje in raziskovanje surovin sploš- 
nega pomena) 

2. 2. 32. člen, ni predvideno vlaganje za odpiranje novih 
nahajališč v Globokem in Lendavi. (Raziskovalna skupnost 
Slovenije, Enota za odkrivanje in raziskovanje surovin sploš- 
nega pomena) 

2. 3. 32. člen, drugi odstavek, od četrte vrste dalje popraviti: 
...centralnega stebra 15, Jamo Šoštanj in posledice rudar- 

jenja v Šaleški dolini, odpiranje novih slojišč v Hrastniku, 
Trbovljah in Zagorju, Senovem Kanižarici, Laškem in površin- 
ski kop Bukova gora ter v povečanje mehaniziranosti odko- 
pov, v opremo za mehanizirano izdelavo prog in moderniza- 
cijo transporta. 

Poleg tega bodo vlaganja namenjena tudi za odpiranje 
novih nahajališč premoga Dol-Hrastnik, Kotredež - zahod- 
sever - v Zagorju in površinski kop Frančiška - sever 
v Trbovljah, ki bodo pričeli z redno proizvodnjo po letu 1990. 
(Splošno združenje energetike Slovenije, ŠOZD REK EK 
Trbovlje, ISEP, RES) 

2. 4. 32. člen, v plan je vključena investicija v »Jamo Šoštanj 
- 1. faza«. Prav tako je vključena investicija v rudnik »Laško«. 
(Splošno združenje energetike Slovenije, SOZD REK EK 
Trbovlje, ISEP, SOZD EGS) 

Mnenje ZDP k 1. in 2. 1. do 2. 4.: V spremenjenem in 
dopolnjenem 32. členu niso navedeni konkretni objekti, ker 
menimo, da v tem trenutku ni moč prejudicirati odločitev, ki 
jih je šele treba na temelju novih elementov, ki jih prinaša 
Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje 1986-2000 in bodo 
razdelani za področje premogovništva v Programu razvoja 
premogovništva, proučiti in sprejeti. Nenaštevanje objektov 
pa ne pomeni, da se odpovedujemo raziskavam. 

3. 32. člen; v skladu z vsebino Dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije, ki zahteva, da so navedene kon- 
kretne naloge in s tem njihovi nosilci in materialne obveznosti 
in z našimi dosedanjimi stališči in danem predlogu na naslov 
Republiškega komiteja za energetiko SR Slovenije za formu- 
lacijo 32.člena ponovno predlagamo amandma, da se 
v 32.člen vnese konkretizacija vlaganj v objekte za proizvod- 
njo premoga in naj se zato za prvim odstavkom tega člena 
vnese nov odstavek z naslednjo vsebino: 

»Za zagotovitev tega obsega proizvodnje premoga bodo 
vlaganja v osnovna sredstva v slovenske premogovnike pred- 
videna predvsem za: nadomestne objekte Preloge, jamo 
Šoštanj, odvodnjavanje severozahodnega in centralnega ste- 
bra 15. v jami Preloge in odpravo posledic rudarjenja v Šaleški 
dolini, za odpiranje novih slojišč premoga v premogovnikih 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje-Kotredež-Sever in nižjekalorični 
premog, Senovo, Kanižarica, Laško, PK Bukova gora ter pove- 
čanje mehaniziranja odkopov, opremo za mehanizirano izde- 
lavo prog in modernizacijo transporta. Poleg tega bodo vlaga- 
nja namenjena tudi za odpiranje novih nahajališč premoga 
v odkopnem polju Frančiška vzhod-zahod med k. 260 in 230 in 
AB polju pod koto 240 v rudniku Trbovlje ter za odpiranje 

jame Kotredež zahod v rudniku Zagorje ter za ekološke 
posege.« (SOZD REK Edvard Kardelj Trbovlje) 

4. 33. člen; v skladu s pripombo, ki se nanaša na 32. člen 
dogovora (pripomba št.3) je potrebno tudi v tem členu kon- 
kretno navesti energetske in druge investicijske objekte. Smi- 
sel dogovora o temeljih družbenga plana je konkretizacija 
(naloga, nosilec in materializacija tako kot je razčlenjeno 
v 36.členu za plin oziroma 49.členu za ekologijo), splošna 
načela pa se naj zapišejo v dolgoročnem planu SR Slovenije, 
zato se naj za prvim odstavkom tega člena dopolni s sledeč 
vsebino: 

»ISEP in SOZD-a REK in EGS bosta že v tem obdobju 
zagotovila vse priprave in začela graditi naslednje proizvodne 
objekte: TE-TO Trbovlje (210 MW),...« (SOZD REK Edvard 
Kardelj Trbovlje, SO Trbovlje, SO Hrastnik) 

Mnenje ZDP k pripombama 3. in 4.: Na razgovoru odbora 
udeležencev dogovora v mesecu oktobru 1988, na katerem je 
bil prisoten tudi predstavnik SOZD REK Edvard Kardelj, je bilo 
dogovorjeno, da poglavje Energija oblikujeta Republiški 
komite za energetiko in Republiška energetska skupnost. 
Predlagano poglavje je rezultat usklajevanja tudi s predstav- 
niki SOZD REK Edvard Kardelj. Dogovorjeno je bilo, da se na 
osnovi družbenega interesa dopustne stopnje energetske 
odvisnosti, ekološke ustreznosti naših premogov in ekono- 
mičnosti njihovega izkoriščanja sprejme dopolnjen doglo- 
ročni program razvoja premogovništva. Takšen dolgoročni 
program razvoja premogovništva bo osnova vsem nadaljnjim 
odločitvam in s tem dana perspektiva nadaljnjemu razvoju 
premogovnikov, kar je tudi zahteva SOZD REK Edvard Kar- 
delj. To je bil tudi razlog, da je bilo skupaj s predstavniki 
SOZD REK Edvard Kardelj dogovorjeno, da v družbenem 
dogovoru ne naštevamo objektov. 

Sklicevanje ne sprejete spremembe in dopolnitve dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000, da se bo 
začela TE-TO Trbovlje graditi najkasneje v letu 1990 in redno 
obratovati v letu 1996, je nekorektna. Razprava na skupščin- 
skih delovnih telesih je potrdila stopnjo rasti porabe primarne 
energije po letni stopnji 1,8% do leta 2000. Potrdila je tudi, da 
gre pretežni del porabe na račun povečanja porabe premoga 
za pretvorbo v električno energijo in daljinsko toploto. 
Nesporno je bilo v razpravi potrjeno, da v SR Sloveniji potre- 
bujemo termoenergetski objekt, zato se je v oklepaju 
v poglavju Ocena porabe primarne energije opredelila predvi- 
doma TE-TO Trbovlje. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se 
strinja, da se TE-TO Trbovlje začne graditi leta 1990 in obrato- 
vati najkasneje leta 1996, pod pogojem, da bo dopolnjen 
dolgoročni program razvoja premogovništva, ki mora biti 
sprejet v letu 1989, to potrdil in če bodo izpolnjeni vsi ostali 
potrebni pogoji za kontinuirano izgradnjo objekta. 

5. 33. člen, predlagamo, da se za izgradnjo mini elektrarn 
predvidi tudi porečje Savinje in Drete, saj takšni objekti tu že 
obstoje. (IS Mozirje) 

Mnenje ZDP: V omenjenem členu Dogovora so zastavljene 
konkretne naloge, ki naj bi spodbudile gradnjo malih hidroelek- 
trarn, pri čemer noben vodotok ni izključen. Z Dogovorom je 
predlagano, da občine opredelijo možne lokacije in jih oddajo 
z javnim razpisom zainteresiranim investitorjem. 

6. 33. člen, četrti odstavek naj bi se nadomestil z besedilom: 
»Sestavljena organizacija elektrogospodarstva Slovenije bo 

pri proizvodnih objektih vlagala v naslednje skupine objektov: 
dokončanje, tehnološka sanacija, ekološka sanacija in novi 
objekti. Pri novih objektih bodo v tem obdobju vstopili v obrato- 
vanje: HE Mavčiče 38 MW (1986), HE Solkan 3 agr., 11MW 
(1986), HE Jez Melje 1 MW (1988), HE Lomščica'2 MW (1989), in 
HE Zadlaščica 8 MW (1989). 

Financirali se bodo naslednji proizvodni objekti kontinuitete 
z vstopom v obratovanje: HE Bistrica (A) 10 MW (1991), HE Fala 
9, 10.agr.40 MW (1991), HE Vrhovo 34MW (1991), HE Boštanj 34 
MW (1993), HE Blanca 32 MW (1994), HE Ugljevik II 100 MW za 
SRS (1993), TE-TO Trbovlje 210 MW (1996). Skupaj je objektov 
kontinuitete za 460 MW, od tega z vstopom v obratovanje 
v obdobju 1991-1995 z močjo 282 MW in od 100 MW v BiH. 
(RES, ISEP) 

Mnenje ZDP: Amandma se ne sprejme ker je potebno investi- 
cijske odločitve reševati na ravni ISEP, ne pa v okviru EGS. Po 
drugi strani pa menimo, da v tem trenutku z navajanjem objek- 
tov kontinuitete ni moč prejudicirati odločitev, ki jih je šele treba 
na temeliu novih elementov na področju energetike, ki jih pri- 
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naša Dolgoročni plan in s tem povezanih strokovnih podlag 
preveriti in sprejeti. 

7. 33.člen, črta se 4.^odst. (sovlaganje ISEP v TE-TO izven 
EGS). (ISEP) 

Mnenje ZDP: Amandmaja ni mogoče sprejeti, saj je to ena od 
temeljnih dopolnitev, ki izhaja iz Smernic in je strokovno pod- 
krepljena v Analizi predlogov za spremembo Družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1986-1990. Amandmaja toliko bolj ni 
mogoče sprejeti, ker za to niso ponujeni nobeni argumenti. 
Strah pred izgubo monopolnega položaja pa seveda ne more 
biti razlog. 

8. 33. člen, predzadnji odstavek govori o zmanjševanju emisij 
iz velikih TE objektov. Čeprav je ravno na saniranje največjih 
žarišč onesnaževanja (poleg varčevanja z energijo) osredoto- 
čeno sedanje spreminjanje planskih aktov, govori o sanaciji 
velikih TE en sam stavek in še ta nedoločno - brez opredelitve 
programa, virov, nosilcev in rokov (primerjaj področje vodnefa 
in naftno plinskega gospodarstva). Akcijski program, o katerem 
ta edini stavek govori, ni planski akt, ki bi odgovorne nosilce 
zavezoval k realizaciji in se ne ve, kaj v njem je ter čigav program 
je to. Ali je Dogovor kot republiški planski akt sploh potreben, če 
ga lahko nadomestimo z akcijskimi programi na posamezni 
področjih? 

Predlagamo, da se iz akcijskega programa v Dogovor vnesejo 
vsi manjkajoči elementi oziroma usmeritve. 

Izvršni svet Skupščine občine Slovenj Gradec je 11. 1. 1989 
sprejel sklep o zahtevi po 10% zmanjšanju proizvodnje v vseh TE 
v SRS, začenši z letom 1989, dokler ne bo reailizirano vsaj 30 
procentno čiščenje plinov. (SO Slovenj Gradec) 

Mnenje ZDP: Menimo, da v družbenem planu in dogovoru 
o temeljih družbenega plana SR Slovenije ni potrebno 
podrobno navesti vseh odgovorov, ki jih odlok o MEK in celoten 
program sanacij zahtevata. 

Odlok o mejnih količinah oz. koncentracijah škodljivih snovi, 
ki se smejo izpuščati v zrak (emisija), z dne 27. 5. 1988 - Ur.l. 
SRS, št. 19 - definira: 

- v 13.členu mejne emisijske količine (MEK) za termoelek- 
trarne in druge kotlovske naprave; 

-v 20.členu roke za zmanjšanje emisij; 
- nosilci nalog so SOZD EGS in pooblaščeni investitorji 

- DO termoelektrarn. 
Proizvodnja termoelektrarn količinsko ni predmet družbe- 

nega plana in/ali dogovora o temeljih družbenega plana. Odlok 
o MEK ne predvideva omejevanja proizvodnje v termoelektrar- 
nah pred letom 1993. Tako omejevanje je predvideno z odlokom 
Skupščine občine Velenje in z letnimi elektrogospodarskimi 
bilancami, ki predvidevajo znižanje proizvodnje v Termoelek- 
trarni Šoštanj od 30-70% glede na emisijo v kritičnih meteoro- 
loških pogojih. 

9. 33. člen, na koncu zadnjega predlaganega odstavka se 
doda: 

»Odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih jedrskih odpadkov 
ne bo locirano v nobeni družbenopolitični skupnosti, ki se 
v usklajevalnem postopku ne bo strinjala s pogoji odlaganja. (IS 
Slovenj Gradec, IS Ravne na Koroškem, IS Titovo Velenje) 

Mnenje ZDP: Postopek odločanja ureja zakonodaja in v tej 
zvezi Dogovor o temeljih družbenega plana ne more posegati na 
to področje. Pač pa je ustrezna zaveza v družbenem planu. 
V Dogovoru pa gre za opredelitev naloge ISEP. 

10. 34. člen, člen naj bi se glasil: 
»Za realizacijo navedenih razvojnih programov na področju 

elektroenergetike in premgoništva bo ISEP v obdobju 1986-1990 
vložila po cenah iz leta 1987 okoli 798 mldr din in sicer za 
objekte, ki bodo zgrajeni do leta 1990; v proizvodne objekte 
380,2 mlrd din (od tega dokončanje objektov 31,1 mlrd din, 
sanacija 52,3 mlrd din, ekologija 95,5 mlrd din, novi objekti 201,3 
mlrd din) prenosne objekte 80,0 mlrd din, objekte distribucije 
110 kv 48,6 mlrd din, objekte primarne energije 221,8 mlrd din, 
informacijski sistem 34,9 mlrd din,investicijsko dokumentacijo 
in racionalno rabo energije 19,1 mlrd din, ter program razvoja 
malih hidroelektrarn 14,1 mmlrd din. Za objekte kontinuitete, 
katerih pričetek gradnje je predviden v obdobju 1986-1990 iri 
bodo dajali energijo po letu 1990 je predvideno 201,3 mlrd din. 

Sredstva, potrebna za realizacijo navedenega programa 
ravoja bodo predvidoma zagotovljena z naslednjimi viri: 

- lastna sredstva (ostanek združene amortizacije) v višini 
36,7 mlrd din; 

- združena sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah in 
merilih v višini 72,4 mlrd din; 

- prispevek od porabnikov el. energije in premoga 
vključno s prispevki porabnikov na osnovi priključne moči 
v višini 621,4 mlrd din; 

- sredstva Raziskovalne skupnosti SRS v višini 6 3 mlrd 
din; 

- dolgoročna sredstva iz kreditnega potenciala domačih 
bank, tujih bančnih institucij in drugi viri (krediti na bazi 
poslovnih odnosov, ND-BD...) v višini 62,0 mlrd din « (RES 
ISEP, SOZD REK EK Trbovlje) 

Mnenje ZDP: V skladu z ugotovitvami Analize predlogov za 
spremembo Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990 in na osnovi Smernic izhaja, da ne smemo preseči 
začrtanih okvirov infrastrukturnih vlaganj (26%), kar pomeni, 
da je potrebno iskati rešitve v okviru obstoječih virov oziroma 
s prilagajanjem programov obstoječim virom. Samo zaradi 
višjih nominal pa menimo, da nima pomena spreminjati 
obstoječega člena, zlasti ker večjega dela Dogovora ne spre- 
minjamo (ni vsebinskih razlogov). Tako bi prišli v situacijo, da 
bi imeli en del Dogovora po cenah 1985, drug del pa po cenah 
1988. 

VI. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO, ŽIVILSTVO 

1. 36. člen, navede naj se tudi plinovod Rogaška Slatina- 
-Krško-Novo mesto-Tfebnje-Mirna in Krško-Sevnica- 
Radeče. (Medobčinska gospodarska zbornica Posavja) 

Mnenje ZDP: Smiselno je ta predlog že upoštevan v 36. 
členu (3.odstavek), kjer je navedena širitev na Dolenjski in 
v Posavju. V konkretni obliki pa predlog ne more biti sprejet, 
ker omenjena trasa plinovoda ni predmet samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana ISNAP. Ni pa razloga, da ne bi 
izdelali strokovnih podlag, ki bodo služile za vstop v naslednji 
srednjeročni plan. 

12. 36. člen, v točko 3 mora biti vključena tudi izgradnja 
plinovoda v Tržiču in sicer II.faza od razdelilne postaje Peko 
do Tokosa in KTL Lepenke Tržič. Omenjena gradnja je opre- 
deljena tudi v občinskih planskih dokumentih in potekajo 
aktivnosti za realizacijo te naloge. (IS Tržič) 

Mnenje ZDP: Amandma se zavrne, ker izgradnja sekundar- 
nega plinovodnega omrežja ni stvar samoupravnega spora- 
zuma to temeljih plana dejavnosti, kot tudi ne Dogovora. 

13. 36.člen, naftovodno in plinovodno omrežje - dokument 
se popravi in dopolni tako, da se vriše tudi trasa plinovoda na 
relaciji Ljubljana-Grosuplje-lvančna gorica. 

Obrazložitev: V 36.členu je naštetih tudi precej manjših 
krajev, za katere je predvidena napeljava magistralnega plino- 
voda, zato menimo, da je korektno in upravičeno, da se 
napeljava magistralnega plinovoda načrtuje tudi po industrij- 
sko bolj razvitih naseljih na območju naše občine. Kriterij bi 
moral biti za vse enak. Drugi razlog, ki ga navajamo, pa je 
v tem, da je v občini Grosuplje predvidena ena izmed največ- 
jih regijskih industrijskih con (naselje Grosuplje), zato je 
potrebno pravočasno misliti na energetsko oskrbo. (SO Gro- 
suplje). 

Mnenje ZDP: V fazi izteka tega Dogovora ni smiselno niti 
korektno brez strokovnih podlag načrovati magistralni plino- 
vod na relaciji Ljubljana-Grosuplje-lvančna gorica. Predlog 
naj predlagatelj posreduje ISNAP, ki bo predlagani predlog 
proučil, izdelal strokovne podlage in vključil predlagani odsek 
v naslednji družbeni plan, v kolikor bo ekonomsko upravičen. 

14. Področje kmetijstva je vse premalo poudarjeno glede na 
dejstvo, da obstajajo v SR Sloveniji pogoji za večjo pridelova- 
nje hrane. V ta namen smo v občinah zavarovali velike povr- 
šine I. območja kmetijskih zemljišč, za katere se ugotavlja, da 
niso izkoriščena v zadostni meri. Še vedno se nadaljuje poli- 
tika drobljenja kmetijskih zemljišč, kar bo potrebno nemi- 
novno zaustaviti, zlasti če vemo, da na razdrobljenih kmetijah 
ni mogoče ekonomsko gospodariti. (IS Mozirje) 

Mnenje ZDP: Vsebina pripombe ni točno definirana in loci- 
rana. Obstoječa zakonodaja deloma že preprečuje drobljenje 
kmetijskih zemljišč, se pa ne izvaja dosledno. V SR Sloveniji 
se na podlagi obvez v planskih dokumentih pripravljajo aktiv- 
nosti za kocentracijo kapacitet, zlasti zemljišč oz. za prepre- 
čevanje nadaljnega drobljenja kmetijskih zemljišč. 

15. Prestrukturiranje v kmetijstvu je morda najbolj vpra- 
šljivo, vsaj dokler se dejavnost iz oskrbovalnih značilnosti in 
množice intervencionizma ne postavi na ekonomska načela 
ter ne razrešijo ustavni tabuji o zemljiškem maksimumu. 
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Namesto načel o zaokroževanju kmetijskih obdelovalnih 
površin treba preprečiti nadaljno drobitev in v skladu s tržno 
orientacijo in specializacijo izpeljati revizijo rajonizacije kme- 
tijskih kultur. Kmetu treba omogočiti, da bo kmet, ne da se 
mora zaradi socialne varnosti dodatno zaposlovati; delavcu 
pa omogočiti, da bo delavec, ne da se bo po šihtušel še 
vveekend kmetovanje, zaradi zopet socialno življenske varno- 
sti. (GZS, Odbor za razvoj) 

Mnenje ZDP: Vsebina pripombe ni točno definirana, zav- 
zema vrsto razvojnih ukrepov in usmeritev, ki so v veliki večini 
vsebinsko že opredeljena v planskih dokumentih. 

VII. GOZDARSTVO IN OSKRBA Z LESOM 

16. Povečana vlaganja v sanacijo gozdov zahtevajo dodatna 
sredstva, ki pomenijo povečanje stroškov lesne in lesno- 
predelovalne industrije, ki je že sedaj v težavah ali pa uvedbo 
dodatnega prispevka ali davka in s tem ponovno obremenitev 
gospodarstva. Kako namerava predlagatelj to doseči in kako 
zagotoviti tudi obnovo gozdov v zasebni lasti. (45. čl., str.14 
osnutka sprememb) (IS Ljubljana Šiška) 

Mnenje ZDP: V tej fazi gre šele za pripravo strategije sanira- 
nja gozdov in pripravo strokovnih osnov za sanacijske načrte, 
ki morajo dati tudi odgovore na vprašanja kakšne protierozij- 
ske ukrepe je potrebno izvajati ter kakšna gozdnogojitvena 
dela so potrebna in v kakšnem obsegu. S tem so povezana 
tudi vprašanja obsega in načina zagotavljanja denarnih sred- 
stev. 

17. 45. člen: dodati alinejo .. .zaradi onesnaženosti zraka... 
ter opredeliti nalogo za delno sanacijo gozdov in zagotoviti za 
to nalogo finančna sredstva. (IS Titovo Velenje) 

Mnenje ZDP: Se delno sprejme. 
Ta člen se nanaša na posledice umiranja gozdov, v 33.členu 

pa so zapisani ukrepi v zvezi z viri emisij, kar pomeni, da je 
pripomba »...zaradi onesnaženosti zraka...« že upoštevana 
(dolgoročni plan - točka 3. 4. 20.). 

Zadnji odstavek 45.člena se dopolni tako, da glasi: »Za 
izvajanje sanacij v območjih, kjer gozdov propadajo ali so že 
propadli, bo SIS za gozdarstvo pripravila strokovne osnove za 
sanacijske načrte IN ZAGOTOVILA IZVEDBO TISTIH SANA- 
CIJSKIH UKREPOV, KI SO IZVEDLJIVI DO LETA 1990.« 

18. 45.člen Dogovora in poglavje 4.1.8. Družbenega plana 
ne vsebuje in konkretizira naloge za delno sanacijo uničenih 
gozdov zaradi onesnaženosti zraka. Tovrstno opredelitev pa 
vsebuje dolgoročni plan. (SO Velenje) 

Mnenje ZDP: Spremenjen srednjeročni plan bo vseboval 
tudi opredelitve spremenjenega dolgoročnega plana repu- 
blike. 

VIII. VODNO GOSPODARSTVO 

19. K podpisnikom se priključi KG RAKIČAN, TOZD PRAŠI- 
ČEREJA. (ABC Pomurka). 

Mnenje ZDP: KG RAKIČAN se ne priključi k podpisnikom. 
V tem planskem obdobju ima prioriteto očiščenje Save s pri- 
toki, v zvezi z izgradnjo HE Vrhovo, onesnaženje, ki ga pov- 
zroča Farma Nemščak, KG RAKIČAN, TOZD PRAŠIČEREJA, 
se mora reševati v okviru območne vodne skupnosti Mura, 
kjer pa so sredstva do leta 1990 že prioritetno razdeljena in 
zato brez prerazporeditve teh sredstev ni moč uvrstiti v KG 
Rakičan. To bo možno v obdobju 1991-1995, kar naj se 
rešuje v okviru SOZD-a ABC Pomurka. 

20. Podpisniki so razširjeni na OZD, ki sodejujejo pri pro- 
gramu ukrepov za sanacijo Save (industrijske ČN). Med pod- 
pisniki ni investitorjev komunalnih ČN, so pa IS občin. (Zveza 
komunalnih skupnosti Slovenije) 

Mnenje ZDP: Zveza komunalnih skupnosti Slovenije, ozi- 
roma posamezne komunalne skupnosti se ne priključijo 
k podpisnikom, ker so podpisniki za komunalne skupnosti 
občin IS občin. 

21. 49. člen, ZA KAKŠNO DODATNO POVRAČILO OD ONES- 
NAŽENE VODE v višini 12,7 milijard gre, oz. se s to dopolni- 
tvijo ne strinjamo, še posebej glede nato, da se bodo vsa ta 
dodatno zbrana sredstva namenila na odseku Save Zagorje- 
Radeče, medtem, ko na mejnem odseku Mure Ceršak- 
Radenci ostane višina sredstev enaka. (PALOMA - Sladko- 
gorska tovarna papirja, Sladki vrh) 

Mnenje ZDP: V tem planskem obdobju ima prednost očiš- 

čenje Save s pritoki, v zvezi z izgradnjo HE Vrhovo. 
22. Na str. 17, 49. člen (čistopis) naj se zadnji odstavek 

dopolni s tekstom ...spodnjega toka Save, Mure, Drave in 
Soče TER PRIPRAVITI USTREZNO SISTEMSKO ZAGOTOVI- 
TEV FINANCIRANJA IZ SREDSTEV, KI SE NAMENSKO ZDRU- 
ŽUJEJO IZ PRISPEVKOV ONESNAŽEVALCEV. 

Obrazložitev: Dosedanja praksa uporabe združenih sred- 
stev za čiščenje reke Save do Vrhovega (Aneks 1 Zveze vodnih 
skupnosti SRS) je pokazala, da je potrebno poiskati sistem- 
sko rešitev financiranja za čiščenje tistih vodotokov, ki so 
opredeljeni v planskih aktih SRS in jih je potrebno obravna- 
vati prioritetno tudi glede na mednarodne in medrepubliške 
dogovore. (MGZ Posavje) 

Mnenje ZDP: Strokovne podlage Zveze vodnih skupnosti 
Slovenije bodo osnova za prioritetni red očiščenja voda, šele 
ko bo ta poznan, bo na vrsti priprava sistemskega financiranja 
iz sredstev, ki se namensko združujejo iz prispevkov onesna- 
ževalcev. 

23. 49. člen, prvi stavek četrtega odstavka, črta se beseda 
»DO« višine 60%; na Muri pa »DO« višine 30%. S tem se 
prepreči nedefinirana in nedorečena obveznost med posa- 
meznimi sovlagatelji v investicije za ukrepe sanacije. (Zveza 
komunalnih skupnosti Slovenije, ABC Pomurka, smiselno 
predlaga tudi IS Hrastnik) 

Mnenje ZDP: 60% in 30% predstavlja zgornjo mejo soude- 
ležbe Zveze vodnih skupnosti Slovenije, pri čemer naj bi se 
tudi prioriteta za dodelitev soudeležbe določila v odvisnosti 
od tega, koliko sredstev zagotavlja onesnaževalec. V celoti se 
namreč ne moremo odreči principu, da onesnaževalec zago- 
tavlja sredstva. Tam, kjer je to možno v večjem obsegu, naj se 
to tudi stori, tako da ni smiselno, da bi že vnaprej preprečevali 
možnost, da onesnaževalec zagotavlja več kot 40%. 

24. V tabeli v 2. odstavku naj se opis odseka Save od 
Zagorja do Radeč spremeni na odseke, na katerih se ukrepi 
(investicije ČN) izvajajo, kot je opisano v nadaljnem tekstu. 
(Zveza komunalnih skupnosti Slovenije) 

Mnenje ZDP: Ukrepi se izvajajo na celotnem navedenem 
odseku Save s pritoki, po določeni prioriteti. 

25. V poglavju VIII. Vodno gospodarstvo, čl. 49 naj se drugi 
odstavek glasi: V ukrepih za izboljšanje kakovostnega stanja 
SAVE v Vrhovem sodeluje vodno gospodarstvo s sredstvi do 
višine 60%, enako tudi na Muri. (ABC Pomurka, SOZD kmetij- 
stva, živilske industrije, trgovine, turizma in gostinstva, IS 
občine Murska Sobota) 

Mnenje ZDP: V tem srednjeročnem obdobju ima prednost 
sanacija Save, kar je bilo dogovorjeno tudi v okviru samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Zveze vodnih skupno- 
sti. Vsakršno spremembo prioritet (oz. prerazdelitev sredstev) 
je potrebno zato reševati na tem mestu. Menimo pa, da ob 
pomanjkanju sredstev ne bi bilo realno širiti obseg programa 
sanacij, pri katerih bi v tem obdobu sodelovala Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije z do 60% deležem financiranja. 

IX. PROMET IN ZVEZE 

26. 1. 58. člen naj se dopolni tako, da bo glasil: 
»Za realizacijo programa razvoja v železniški infrastrukturi 

bo v okviru skupnega plana Skupnosti Jugoslovanskih želez- 
nic v letih 1986-1990 vloženih 130,4 mlrd din in sicer iz 
lastnih sredstev 20,2 mlrd din, na osnovi združevanja sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osno- 
vah in merilih 60,2 mlrd din, na osnovi neposrednega interes- 
nega združevanja 0,9 mlrd din, posojil domačih bank danih po 
normalnih kreditnih pogojih v višini 8,7 mlrd din, tujih kredi- 
tov 15,8 mlrd din, posebnih sredstev za lastno udeležbo 
k tujim kreditom v višini 22,0 mlrd din ter ostalih virov 2,5 mlrd 
din. 

Za realizacijo programa ostalih naložb v železniško infra- 
strukturo republiškega pomena bo v letih 1986—1990 vloženih 
65,1 mlrd din in sicer iz lastnih sredstev 23,6 mlrd din, na 
osnovi združevanja sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela po enotnih virih, osnovah in merilih 4,2 mlrd din, 
posojil domačih bank 1,0 mlrd din, tujih kreditov 14,3 mlrd 
din, posebnih sredstev za lastno udeležbo k tujim kreditom 
v višini 21,3 mlrd din ter ostalih virov 0,7 mlrd din«. 

26.2. 59.člen naj se spremeni in dopolni tako, da bo glasil: 
»V okviru skupnega plana Skupnosti jugoslovanskih želez- 

nic za obdobje 1986-1990 bo za druge namene v programu 
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razvoja Železniškega gospodarstva Ljubljana, to je za sig- 
nalno varnostne in telekomunikacijske naprave, integralni 
transport (v tem tudi informacijski sistem), prevozne in vlečne 
zmogljivosti, v letih 1986-1990 vloženih 84,6 mlrd din. Ta 
program se bo financiral z lastnimi sredstvi v obsegu 30,1 
mlrd din, z neposrednim interesnim združevanjem v višini 2,5 
mlrd din, posojil domačih bank danih po normalnih kreditnih 
pogojih v višini 1,0 mlrd din, tujimi krediti v višini 18,5 mlrd 
din, z domačimi blagovnimi krediti v višini 20,7 mlrd din ter 
posebnimi sredstvi za lastno udeležbo k tujim kreditom 
v višini 11,8 mlrd din. 

Za ostale druge namene republiškega pomena v programu 
razvoja železniškega gospodarstva, to je za signalnovar- 
nostne in telekomunikacijske naprave, opremo za vzdrževa- 
nje in prometno dejavnost, prevozne in vlečne zmogljivosti ter 
integralni transport, bo v letih 1986-1990 vloženih 62,5 mlrd 
din. Ta del programa bo Železniško gospodarstvo Ljubljana 
financiralo z lastnimi sredstvi v obsegu 52,3 mlrd din, s poso- 
jili domačih bank v višini 0,9 mlrd din, z domačimi blagovnimi 
krediti 7,5 mlrd din, s tujimi krediti 1,2 mlrd din ter z ostalimi 
viri v višini 0,6 mlrd din«. (SIS za železniški in luški promet) 

Mnenje ZDP k 26. 1. in 26. 2.: V skladu z ugotovitvami 
Analize predlogov za spremembo Družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1986-1990 in na osnovi Smernic izhaja, da 
ne smemo preseči začrtanih okvirov infrastrukturnih vlaganj 
(26%), kar pomeni, da je potrebno iskati rešitve v okviru 
obstoječih virov oziroma s prilagajanjem programov obstoje- 
čim virom. Samo zaradi višjih nominal pa menimo, da nima 
pomena spreminjati obstoječega člena, zlasti ker večjega dela 
Dogovora ne spreminjamo (ni vsebinskih razlogov). Tako bi 
prišli v situacijo, da bi imeli en del Dogovora po cenah 1985, 
drug del pa po cenah 1988. 

27. V drugem odstavku 60.člena se naj navedejo bolj kritični 
odseki na slovenskem cestnem križu, ki bodo imeli prednost 
pri rekonstrukciji. Predlagamo vključitev Trojan. (IS Slovenj 
Gradec, IS Velenje) 

Mnenje ZDP: Smiselno je ta predlog že vsebovan v 2. 
odstavku člena 60. Izbira kritičnih odsekov pa bo temeljila na 
strokovni metodologiji Skupnosti za ceste Slovenije in bo 
prilagojena razpoložljivim sredstvom. 

28. Na cestnem področju ugotavljamo, da v dogovoru 
o temeljih planov ni zajeta nobena cesta iz območja občine 
Mozirje. Predlagamo, da se v program cestne skupnosti vne- 
sejo naslednje ceste: 

Rekonstrukcija ceste Ljubno-Luče. Cesta je bila že predla- 
gana ob priliki sprejema Družbenega dogovora za obdobje 
86-90, danes je v dokumentu ni zaslediti. Poudarjamo, da je 
cesta v izredno slabem stanju, število nesreč z smrtnim izi- 
dom raste iz leta v leto. Prav tako je ta cesta na vstopu 
v Krajinski park Logarska dolina velika ovira za turiste, ki si ta 
park ogledujejo. 

Mnenje ZDP: Analiza kritičnih odsekov cest na regionalnih 
cestah je še v teku. Dogovor tovrstnih ukrepov ne vključuje. 

XIV. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 

29. V 121.členu poglavja o skladnejšem regionalnem raz- 
voju se v alineji, ki govori o uveljavitvi olajšav za vlaganja na 
manj razvita območja v SR Sloveniji poleg olajšav za gospo- 
darske investicije dodajo še olajšave za vlaganje v gospodar- 
sko infrastrukturo. (IS Grosuplje) 

Mnenje ZDP: Gradnja infrastrukturnih objektov je brez 
dvoma eden temeljnih pogojev za hitrejši gospodarski razvoj 
in ohranitev poselitve na posameznih območjih. To nalogo pa 
je treba uresničevati z aktivnostmi v SIS gospodarske infra- 
strukture v republiškem, medobčinskem in občinskem merilu 
kot tudi z aktivnostmi gospodarskih subjektov in prebivalstva 
na posameznih območjih, ne pa s pospeševalnimi ukrepi, ki 
so namenjeni gospodarskim vlaganjem. Zato so v samouprav- 
nih sporazumih o temeljih planov samoupravnih skupnosti 
materialne proizvodnje opredeljene naloge za razvijanje 
posameznih področij gospodarske infrastrukture na manj raz- 
vitih območjih v SR Sloveniji. Dosedanje zaostajanje pri ures- 
ničevanju nekaterih nalog na posameznih področjih gospo- 
darske infrastrukture je zato potrebno obravnavati v okviru 
ustreznih samoupravnih interesnih skupnosti. Spodbuda za 
investitorje na manj razvitih območjih, ki je navedene v tej 
alineji, je zato omejena na vlaganje lastnih sredstev organiza- 

cij združenega dela v proizvodne in storitvene objekte in 
opremo v gospodarstvu (Zakon o zagotavljanju sredstev in 
izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, Ur. I. 
SRS, št....). 

XV. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

30. Menimo, da program izvajanja nalog na področju var- 
stva okolja, katerega naj pripravijo občine, pomeni dodatno 
obremenitev gospodarstva (129.čl., str.26 osnutka spre- 
memb). V istem odstavku je potrebno uskladiti termin za 
pripravo programa »konec marca 1989«, kajti v osnutku Spre- 
memb in dopolnitev družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1986-1990 je naveden rok »konec marca 1988«. (IS 
Ljubljana Šiška) 

Mnenje ZDP: Strinjamo se, da bo pogojilo izvajanje pro- 
grama nalog na področju varstva okolja, ki ga bodo sprejele 
občine dodatno obremenitev gospodarstva. V tej ugotovitvi 
pa ne vidimo argumenta proti tej obremenitvi, ki je glede na 
naše zakone in planske usmeritve glede varstva okolja 
povsem legitimna. 

31. Po našem mnenju je obveznost občinskih izvršnih sve- 
tov v 129. členu določena v prekratkem roku, saj je po našem 
mnenju nemogoče do konca marca 1989 pripraviti kvalitetne 
programe izvajanja nalog s področja varstva okolja 
z natančno določenimi nosilci, dinamiko izvajanja in viri sred- 
stev. 

Če želimo pripraviti take programe, bi moral med drugim 
imeti izdelano tudi naslednje: 

- izmerne emisije vseh onesnaževalcev na območjih, ki so 
uvrščena v III. in IV.stopnjo onesnaževanja, kar je po našem 
mnenju realno možno zagotoviti z učinkovito akcijo šele do 
marca 1989, 

- sanacijske programe vseh posameznih onesnaževalcev, 
kar bo po našem mnenju mogoče zagotoviti v najboljšem 
primeru do konca leta 1989, 

- na republiškem nivoju novelirati sedanje predpise 
s področja varstva zraka zlasti predpis o dovoljenih emisijah, 
verjetno pa je nujno sprejeti tudi nov zakon o varstvu zraka in 
v njem med drugim zagotoviti tudi možnost zagotavljanja 
sredstev za navedene namene. 

Predlagamo, da se prej navedeni rok zamakne do konca 
leta. 1990. (IS Škofja Loka) 

Mnenje ZDP: Predlagana formulacija v osnutku dogovora 
ne pomeni, da bodo občine do 31.3.1989 izvedle v alinejah 
naštete naloge, ampak sprejele celovit program naloga, 
v katerih bodo opredelile nosilce, roke in sredstva za še ne 
začete naloge (meritve, raziskave, izobraževalne, vgojne, 
organizacijske in druge naloge kot tudi izvajanje sanacijskih 
nalog v ožjem smislu besede. Predpis o dovoljenih emisijah je 
že noveliran in ponuja zadostne osnove za načrtovanje sana- 
cijskih aktivnosti. V kolikor bomo čakali na nov zakon o var- 
stvu zraka, ki bi naj zagotovil sredstva za financiranje sanacij, 
bo reševanje še enkrat odloženo. Glede nato, da so naloge na 
podorčju varstv okolja že dolgo znane, občine pa so pomanjk- 
ljivo opredelile svoje naloge na tem področju, je nesmiselno 
v nedogled podaljševati roke za pripravo operativnih pro- 
gramov. 

32. V 130. členu iz poglavja Urejanje prostora in varstvo 
okolja se spremeni odstavek, ki govori o medobčinskem 
dogovarjanju, glede ravnanja s komunalnimi in nevarnimi 
odpadki, v tem smislu, da mora glede nevarnih odpadkov 
dogovarjanje voditi IS SRS, ne pa občinski IS. (IS Grosuplje) 

Mnenje ZDP: V odstavku 130. člena, ki govori o medobčin- 
skem sodelovanju, je beseda o izvajanju koncepta ravnanja 
s komunalnimi in pogebnimi odpadki, ne pa o vodenju dogo- 
varjanja, kot je zapisal predlagatelj. V 1. odstavku omenjeneg 
člena pa je že zapisano, da bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije »koordiniral pripravo in uresničevanje koncepta ter 
strategije gospodarnega ravnanja z nevarnimi odpadki«. 

33. 130. člen - politika ravnanja s posebnimi odpadki naj 
navaja proizvajalce teh odpadkov v njihovo nevtralizacijo ali 
razgradnjo. (IS Titovo Velenje) 

Mnenje ZDP: Zadeve v zvezi z ravnanjem s posebnimi 
odpadki ureja Pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki 
vsebujejo nevarne snovi (UL SRS 20/1986). Pravilnik določa 
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pogoje pri ravnanju, ne predpisuje pa načina za zmanjševanje 
njihove škodkljivosti oziroma nevarnosti. Menimo, da je tudi 
po planski liniji bolj smiselno zahtevati upoštevanje pogojev 
kot zapisovati tehnološke usmeritve. Strinjamo se, da bi bilo 
vsaj za del posebnih odadkov smiselna nevtralizacija oziroma 
razgradnja, znano pa je tudi, da ne razpolagamo s tehnologi- 
jami za vse vrste posebnih odpadkov in da je za nekatere vrste 
odpadkov smiselno skupno reševanje v smislu kot ga naka- 
zuje v SR Sloveniji sprejeti koncept ravnanja s posebnimi 
odpadki. 

34. Predlagamo, da se ponovno prouči koncept opredelitve 
nalog v 130. členu glede ravnanja z nevarnimi oz. komunal- 
nimi gdpadki. Ocenjujemo kot nesprejemljivo, da se na repu- 
bliškem nivoju opredeli koncept, izvršni sveti občin pa naj bi 
bili le izvajalci tega koncepta. Menimo, da je glede na tre- 
nutno stanje praktično problematično v katerikoli občini loci- 
rati regionalno deponijo posebnih - nevarnih odpadkov. Zato 
predlagamo, da naj bi vsaj lokacije za tako pomembne 
objekte, ki so nujni, opredeljevali kot obvezno izhodišče repu- 
bliškega plana ter v čim večji meri glede na zaostreno gospo- 
darsko situacijo za izvedbo koncepta zagotovili obveznost 
združevanja sredstev v odvisnosti od količine odpadkov, 
s katerimi posamezen onesnaževalec razpolaga. (IS Škofja 
Loka) 

Mnenje ZDP: Osnutek sprememb in dopolnitev dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1986-2000 navaja med 
obveznimi izhodišči tudi razmestitev odlagališč posebnih 
odpadkov (Poročevalec št. 17, s. 17), kar je v sklada s predlo- 
gom predlagatelja. Glede koncepta ravnanja s posebnimi in 
komunalnimi odpadki smo mnenja, da ni treba spreminjati 
formulacije. Koncept ravnanja s posebnimi odpadki je bil 
julija 1987 že sprejet, po podobnem postopku naj bi bil sprejet 
še koncept ravnanja s komunalnimi odpadki in regionalizacija 
ravnanja z obemi vrstami odpadkov. V zvezi s tem bo v nasled- 
njih mesecih aktivirana regijska raven reševanja (v oeganiza- 
ciji RKVOUP). Vloga občin oziroma regij nikakor ne bo zgolj 
podrejeno izvrševalna. Vprašanja financiranja koncepta rav- 
nanja s posebnimi odpadki ne bomo reševali na 
planski ravni. 

35. V istem poglavju se spremeni tudi 131. člen v tem 

smislu, da iz odstavka, ki govori o inšpekcijskih službah 
črtamo kadrovsko okrepitev (ki pomeni dodatno zaposlovanje 
v upravi) in se vnese določilo, ki bo določalo, da se inšpekcij- 
skim službam omogoči učinkovitejše ukrepanje, kar pomeni 
posledično spremembe zakonov, ki v veliki meri krnijo učin- 
kovitost inšpekcijskih služb. (IS Grosuplje) 

Mnenje ZDP: Upoštevajoč stanje našega okolja, kadrovsko 
zasedenost in organiziranost inšpekcijskih služb, je očitno, da 
naše inšpekcijske službe ne morejo dovolj uspešno opravljati 
svojih nalog. Med neobhodnimi pogoji za njihovo bolj 
uspešno delo je tudi kadrovska okrepitev, ki je ne bi smeli 
gledati kot ekstenzivno rast državne uprave. Doslej kadrovsko 
zanemarjeno področje varstva okolje bo zahtevalo sistema- 
tično vodeno kadrovsko okrepitev tudi na drugih področjih 
varstva okolja v državni upravi. 

V teku so priprave na reorganizacijo inšpekcijskih služb, ki 
naj bi prispevala tudi k učinkovitejšemu ukrepanju in špekcij. 
V osnutku sprememb in dopolnitev dogovora je zapisano tudi, 
da bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije »vzpostavil pogoje 
za njihovo (inšpekcij) bolj neodvisno delovanje«. Menimo, da 
je ravno neodvisnost delovanja inšpekcijkih služb osnovni 
pogoj za njihovo večjo učinkovitost. 

36. V istem 131. členu se doda še nov odstavek, ki bo IS SRS 
zavezoval, da do leta 1990 pripravi tudi spremembe Zakona 
o sistemu družbenega planiranja in Zakona o urejanju pro- 
stora, ter drugih predpisov s področja prostora, ki bodo 
omogočile bistve o racionalizacijo in hitrejše postopke za 
sprejemanje planov, izdajanje odločb in odločitev, glede 
posegov v prostor. (IS Grosuplje) 

Mnenje ZDP: Sprememba zakonodaje ni predmet dogo- 
vora. Ne glede na to pa tudi v zvezi s temi vprašanji potekajo 
ustavne razprave. Pripravlja pa se tudi nov zakon o temeljih 
sistema planiranja na ravni 
Jugoslavije, ki mu bo vsekakor morala slediti tudi sprememba 
obstoječega republiškega zakona, v okviru katerega se bodo 
lahko razrešile tudi pobude IS Grosuplje. Pripominjamo pa 
tudi, da so navedene pobude vključene tudi v Poročilo o ure- 
janju prostora, ki bo obravnavano v Skupščini SR Slovenije 
v septembru 1988. 

9 ■ 
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