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RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 
SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE —7. februarja 1990 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor bodo še obravnavali: 

- informacijo Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije v zvezi s problematiko odkupa stanovanj v družbe- 
ni lastnini ter predlog ukrepov; 

- predlog za izdajo zakona o dopolnitvi zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah zakona 
o pogojih za proda|o stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini s predlogom zakona. 

- Zbor združenega dela in Zbor občin bosta obrav- 
navala tudi: 

- predlog zakona o združevanju sredstev rezerv 
v sklade skupnih rezerv v letu 1990; 

- predlog zakona o izdaji obveznic Socialistične 
republike Slovenije; 4 

- predlog zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev 
za prestrukturiranje gospodarstva; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom 
zakona: 

- predlog zakona o odškodnini za spremembo na- 
membnosti kmetijskih zemljišč; 

- predlog za izdajo zakona o spremembah kazen- 
skega zakona SR Slovenije s predlogom zakona; 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških; 

- predlog odloka o prenosu denarnih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti iz depozita pri Narodni 
banki Slovenije v depozit bank; 

- osnutek zakona o garanciji federacije za obvezni- 
ce, izdane v letu 1990 za sanacijo bank; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med 
Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado 
Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na področju 
poklicne reintegarcije državljanov Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, ki so začasno zaposleni 
v Zvezni republiki Nemčiji, 

- predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Soci- 
alistično federativno republiko Jugoslavijo in Republi- 
ko Turčijo o medsebojni izročitvi obsojencev zaradi 
prestajanja kazni zapora; 

- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med 
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavije in vlado Republike Fili- 
pini o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka. 

Zbor združenega dela bo obravnaval še: 
- osnutek zakona o spremembi carinskega zakona; 
- osnutek zakona o prenehanju veljavnosti zakona 

o pogojih za opravljanje gospodarskih dejavnosti orga- 
nizacij združenega dela v prosti coni in zakona o po- 
sebnih pogojih za opravljanje zunanjetrgovinskega 
prometa v carinskih conah. 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopoli- 
tični zbor prelagata z dnevnega reda sej zborov na 
naslednje seje zborov naslednje točke: 

- predlog za izdajo zakona o sistemu javne uprave 
z osnutkom zakona; 

- predlog za izdajo zakona o organizaciji republi- 
ške uprave z osnutkom zakona. 

Zbor združenega dela pa predlaga na naslednjo 
sejo zbora obravnavo 

- predloga za izdajo zakona o združevanju organi- 
zacij združenega dela v splošna združenja in v gospo- 
darske zbornice z osnutkom zakona. 

SPOROČILO DELEGATOM C . nt • 2 Oo 

Po periodičnem delovnem načrtu za I. trimesečje 
1990 naj bi zbori na sejah 28. februarja 1990 
obravnavali informacijo o reševanju odlaganja 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
s stanjem dne 31.12.1989 s predlogi ukrepov. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je na svoji 
seji 19. 12. 1989 sklenil: 

»1. Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, 
da izdela celovito informacijo o reševanju odlaganja nizko in 
srednje radioaktivnih odpadkov, s stanjem 31. 12. 1989 s pred- 
logi nadaljnjih aktivnosi in ukrepov. Informacijo naj predloži 
Skupščini SR Slovenije najkasneje do 15. 1. 1990. Informacija 
mora biti pripravljena v skladu z mnenjem Komisije za varstvo 
človekovega okolja z dne 13. 12. 1989. 

2. Zbor priporoča Zboru združenega dela in Zboru občin, da 
se ob programu dela odločita za obravnavo teh vprašanj." 

Kot je znano, je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ob 
sprejemanju zgoraj navedenega sklepa v celoti podprl 
pobudo za skupščinsko razpravo o reševanju odlaganja nizko 
In srednje radioaktivnih odpadkov. Pomen in namen razprave 
vidimo zlasti v tem, da bo prispevala k večji obveščenosti, 
vplivu in nadzoru javnosti v SR Sloveniji na tem področju, ter 
tako olajšala iskanje primernih rešitev. V tem smislu bo celo- 
vita informacija tudi pomemben del skupščinskih priprav za 
sprejem nekaterih odločitev s tega področja v planskih aktih 
SR Slovenije. 

Celovita informacija o problematiki radioaktivnih odpadkov 
nizke in srednje aktivnosti bo med drugim vsebovala tudi 
odgovore na vprašanja, ki so navedena v mnenju Komisije za 
varstvo človekovega okolja Skupščine SR Slovenije z dne 15. 
12. 1989. Pri pripravi inforamcije, ki poteka že ves čas in 
posebej intenzivno po seji Družbenopolitičnega zbora 19. 12. 
1989, je že izdelan predlog terminskega plana aktivnosti za 
SR Slovenijo, opravljena je strokovna verifikacija meril za 
izbor lokacije, predviden je informacijski sistem za obvešča- 
nje javnosti itd. - Nekatere druge naloge, navedene v mnenju 
Komisije za varstvo človekovega okolja, so tik pred zaključ- 

kom. To velja npr. za usklajeni program delovanja s $ 
Hrvatsko (seja Medrepubliške koordinacije Hrvaške in SI o** 
nije za področje RAO bo 17. 1. 1990), nadalje za izdelaj 
prečiščenega besedila Metode in kriterijev za izbor lokacij® 
odlagališča podlagi pripomb recenzijske komisije (rok je s,e" 
dina januarja 1990) - Ostanejo pa še naloge, ki zaradi svoj® 
kompleksnosti ali iz drugih razlogov terjajo več časa. 
spadajo zlasti izdelava predloga rente za izbrano lokacijo ' 
delu je posebna študija), izdelava pregleda financiranja celo'" 
nega projekta (glede na nezaključenost projekta tudi finančfl« 
konstrukcija še ni zaprta), pribava poročil Rudnika uran® 
Žirovski vrh, ISEP-a, NE Krško in drugih (pozivi za ta poroči 
so že odposlani). 

V stališčih DPZ in Komisije za varstvo človekovega okoli® 
Skupščine SR Slovenije je določeno, da naj bi Izvršni sv«' 
predložil informacijo do 15. 1. 1990, tako da bi bilo mogoč® 
tovrstno razpravo na zborih Skupščine opraviti ob koncu '• 
trimesečja 1990. 

Ker naj bo informacija celovita, in glede na zgoraj opisa"1' 
status realizacije posameznih nalog je očitno, da Izvršni sv«' 
Skupščine SR Slovenije ne bo mogel predložiti takšne infor" 
macije v tako kratkem roku. Zato predlagamo, da se roK 

predložitve prestavi na 15. 2. 1990. 
V novo predlaganem roku bi bilo mogoče celoviteje odg0' 

voriti na postavljena vprašanja, prav tako pa predložiti tud' 
prečiščeno besedilo recenziranih Metod in kriterijev za izbor 

lokacije odlagališča RAO ter nekatera druga gradiva. Se|e 

s tako informacijo pa bi bil dosežen namen skupščinsk® 
razprave, ki so ga omenili uvodoma. Ob tem pripominjamo, da 

rok obravnave informacije na zborih, ki ga predlaga skupščin' 
ska Komisija za varstvo človekovega okolja (t. j. konec '• 
trimesečja 1990), s tem ne bo ogrožen. 

• 

Komisija Skupščine SR Slovenije za varstvo človekovefljj 
okolja je podprla predlog Izvršnega sveta Skupščine Sn 
Slovenije o prestavitvi roka predložitve informacije o reš®' 
vanju odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov n* 
15. 2. 1990. 
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INFORMACIJA 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o tekočih 

aktivnostih za uresničevanje programa 

gospodarske reforme in ukrepov za njegovo 

realizacijo v letu 1990   

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23/1- 
1990 obravnaval: 

- INFORMACIJO O TEKOČIH AKTIVNOSTIH ZA 
URESNIČEVANJE PROGRAMA EKONOMSKE REFORME 
IN UKREPOV ZA NJENO REALIZACIJO V LETU 1990, 
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
Poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnik 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 Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje, 

- Rudi ŠEPIC, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiški sekretar za finance, 
- Miran KALČIČ, član Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za delo. 

1- GOSPODARSTVO 

Slovenska in jugoslovanska industrijska proizvodnja sta že 
meseca junija 1989 počasi upadali, izrazito pa sta se znižali 

J* decembru, v Sloveniji za 16,1%, v Jugoslaviji pa za 9%. 
iq'oma ie na i° vpliva' delovni dan manj kot v decembru 
|'
9®8). Tako je fizični obseg slovenske industrijske proizvod- 

1988 !0tU za 1,1 jugoslovanske pa 0,8% večji kot v letu 
Ugodno rast industrijske proizvodnje v prvem polletju leta 

'989 glede na leto 1988 so omogočile predvsem stabilnejše 
gospodarske razmere (redna oskrba s polizdelki in surovi- 
nami iz uvoza, zmanjšanje državne regulative, ugodnejši 
P°9oji za izvoznike idr.), ki pa so se v drugem polletju hitro 
Poslabšale, zlasti zaradi hiperinflacije, ponovne okrepitve 
°rzavne regulative, napak v tečajni politiki ( v oktobru in 
P?vembru); v decembru je k padcu industrijske proizvodnje 
°'stveno prispevala srbska gospodarska blokada in splošna 
ne9otovost zaradi sprememb gospodarskega sistema. 
. Negativna gospodarska gibanja v zadnjih mesecih prete- 
čega leta (pešanje produkcije, rast zalog, visoka zadolženost 
n Povečana nelikvidnost v zadnjih mesecih preteklega leta) 

j™ bodo negativno odrazila na gospodarska gibanja v nasled- 
kih mesecih. Na to bo še dodatno vplivalo upadanje povpra- 
ševanja po izdelkih široke potrošnje in investicijskih dobrinah 
"a domačem trgu zaradi najnovejšega programa ukrepov za 
®'abilizacijo gospodarstva (omejitev denarne ponudbe, 
*amrznitev plač, nevtralna tečajna politika). Tem ukrepom pa 

6 pridružuje še blokada s strani gospodarstva SR Srbije. poleg vpliva na fizično rast industrijske proizvodnje ima 
gospodarska blokada bistvene posledice na področju likvid- 
I osti, saj ob ocenjenem deležu fakturiranih dobav ob koncu 
®ta (12.5%) delež neplačanih zapadlih terjatev presega ta 8 ež za 27%, delež obresti na izdane neplačane fakture pa 
eio za 80% (22.52%). Razlika med zapadlimi terjatvami in 

°oveznostmi pa kaže, da bi bilo ob neizterjanju teh sredstev 
Potrebno izdvojiti preko 1% DP za nadomestitev teh obratnih 
llj*®*tev. To predstavlja za slovensko industrijo izjemno hud 
kvidnostni udarec. Bremena tega likvidnostnega udarca so 
®veda pustila dodatne posledice na plačilno sposobnost 
j!°traj slovenskega gospodarstva. Slaba likvidnost organiza- 

t ' Predstavlja v tem trenutku, ob zaostrenih kreditno mone- rnih pogojih, ki so posledica sprejetih ukrepov, omejitveni 
ejavnik, ki vpliva na tekoča gospodarska gibanja v tem 

"■esecu. 

Vsi ti negativni vplivi bodo povzročili v Sloveniji nadaljnjo 
upadanje industrijske proizvodnje. Ocenjujemo, da bo ta 
padec večji od 5% glede na doseženo raven konec leta 1989, 
in da bo največji v prvih mesecih leta. V drugem polletju pa 
pričakujemo počasno oživljanje industrijske proizvodnje. Str. 
2 Gospodarstvo se sicer preusmerja na izvozna in druga 
jugoslovanska tržišča in bo po naši oceni v naslednjih mese- 
cih delno zapolnilo vrzeli, ki jih je povzročila gospodarska 
blokada. Finančne posledice te blokade bodo prenekatero 
organizacijo vodile v stečaj. 

V obdobju januar - september 1989 je zaključilo z izgubo 
v višini 342 mio din 1) 111 večjih industrijskih organizacij 
(brez elektrogospodarstva) z okoli 53.000 delavci 2). Pričako- 
vati je, da bodo izgube v industriji v zadnjem tromesečju 1989 
nadalje porasle. Kako bo potekala sanacija izgub v letu 1990, 
je zelo odvisno od delovanja novih gospodarskih ukrepov po 
posameznih podjetjih. Ob tem pa moramo resno računati 
z večjimi presežki delovne sile in dodatnimi socialnimi pro- 
blemi. 

V slovenski industriji je bilo januarja 1988 po podatkih 
Zavoda za statistiko SR Slovenije zaposlenih 379.697 delav- 
cev, do decembra istega leta pa se je število zaposlenih 
zmanjšalo za 7.327 delavcev (2%). Kljub zmanjševanju števila 
zaposlenih v teku leta 1989, je tudi produktivnost v tem 
obdobju, ki je bila sicer ves čas večja kot leto prej, postopoma 
upadla (januarja je znašal indeks 108,1, decembra pa le še 
103,0). Padec produktivnosti gre torej na račun postopnega 
zmanjševanja industrijske proizvodnje. 

Zaloge so se kumulativno v primerjavi z letom 1988 v letu 
1989 skupno povečale za 1,7 %. Najbolj so porasle zaloge 
sredstev za delo (20,4%), manj zaloge repromateriala (5,2%), 
medtem, ko so se zaloge blaga za široko potrošnjo zmanjšale 
za 9,1%. 

Sprejeti začasni ukrepi na zvezni ravni na področju regresi- 
ranja reprodukcijskega materiala (mineralna gnojila, zaščitna 
sredstva in seme) ter regresiranje dela obresti za kredite, ki se 
uporabljajo za prednostne namene v kmetijstvu, bodo pripo- 
mogli k večji pridelavi in pocenitvi hrane. Po drugi strani pa 
lahko upadajoča kupna moč prebivalstva deluje zaviralno na 
porabo in s tem na proizvodnjo prehrambenih proizvodov, 
zlasti še tistih iz višjih cenovnih razredov. 

1) vrednosti to v konvertibilnih dlnar|lh 
2) podatki SDK za obdobja 1-9/89 
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Dosedanje nezadostno upoštevanje posebnosti Kmetijske 
proizvodnje in odložitev sprejema ukrepov za finančno kon- 
solidacijo agroživilskih organizacij bo v nekaterih dejavnostih 
zaostrilo likvidnostne razmere in poslabšalo njihov ekonom- 
ski položaj, vendar ne pričakujemo stečajev. 

Sprejete olajšave in delna sprostitev uvoza reprodukcij- 
skega materiala in opreme bodo skupaj z zmanjšanjem infla- 
cijskega pritiska na domače proizvajalce teh proizvodov 
ugodno vplivale na stroškovno razbremenitev proizvodnje 
hrane. V takšnih razmerah bomo lahko tudi interventna sred- 
stva za pospeševanje pridelave hrane v večji meri usmerjali 
v razvoj in ne več v kompenzacijsko pokrivanje inflacijskih 
stroškov oziroma izpada dohodka. Nedorečost politike zaščit- 
nih cen osnovnih kmetijskih proizvodov pa bo omilila že 
zmanjšana inflacija. 

Sodeč po podatkih o prodaji v trgovini, ki kažejo tendenco 
upadanja prometa (v trgovini na debelo je promet v devetih 
mesecih padel za 13,5%, v enajstih mesecih za 17,8%) ocenju- 
jemo, da se bo ta nadaljeval tudi v prvih mesecih leta 1990. 

Razloge je iskati v strožjih pogojih za dajanje posojil obča- 
nom, in tudi v cenah, ki so kljub nekaterim znižanjem v janu- 
arju 1990 pri posameznih proizvodih še vedno višje od cen 
v sosednjih deželah. Razlog takih napovedi je treba iskati tudi 
v zamrznitvi osebnih dohodkov. 

Ocenjujemo, da bo rast cen v januarju višja od napovedane 
ob uveljavitvi ukrepov v decembru, saj so mnoga podjetja, 
zaradi bojazni pred morebitnimi posegi na področje cen, 
v drugi polovici decembra precej povečala cene, kar bo stati- 
stično prikazano v januarju. Samo na podlagi znanih podraži- 
tev konec decembra in v januarju ocenjujemo, da bo mesečna 
rast znašala okoli 3%. Pri tem poudarjamo, da v oceni niso 
upoštevane vse podražitve proizvodov, katerih cene se obli- 
kujejo samostojno. 

Sredi januarja je prišlo do pocenitve nekaterih osnovnih 
živil, kot so moka, kruh, jedilno olje in sladkor, kar bo znižalo 
rast življenjskih stroškov za okoli 0,6%. Do pocenitve prihaja 
tudi pri nekaterih proizvodih široke potrošnje, vendar 
menimo, da se bo vpliv znižanja cen močneje odrazil šele 
v statističnih podatkih za mesec februar, saj statistika zaklju- 
čuje snemanje cen med 11. in 13. v mesecu, razen pri cenah 
kmetijskih pridelkov, kjer se snemanje zaključi 21. v mesecu. 

Če se bodo sprejeti ukrepi dosledno izvajali, predvsem 
politika obrestnih mer, osebnih dohodkov in cen pomembnej- 
ših vhodnih surovin in reprodukcijskih materialov, se bo dina- 
mika rasti cen v prihodnjih mesecih zmanjšala. 

Z umiritvijo tečaja dinarja in z njegovo konvertibilnostjo so 
na področju turizma odpravljene nekatere slabosti zadnjih let 
(še posebno črna menjava deviz). Tudi bistveno zniževanje 
inflacije bo močno izboljšalo podobo naše države na tujih 
turističnih tržiščih, četudi to še ne bo imelo takojšnjih učin- 
kov. Posledice ukrepov, ki bodo zmanjšali kupno moč prebi- 
valstva oziroma domačih gostov, pa v tej zimi niso jasno 
razvidne, saj je težko razmejiti vpliv ukrepov od posledic 
pomanjkanja snega na zasedenost nekaterih gostinsko turi- 
stičnih kapacitet in na promet žičnic. 

Glede na pretežno izvozno usmerjenost turističnega gospo- 
darstva bo za usposobljenost poslovanja organizacij s tega 
področja v prihodnjih mesecih bistvenega pomena morebitno 
naraščanje vhodnih stroškov, kar bi se ob nespremenjenem 
tečaju dinarja (ta že ob obstoječih cenah vhodnih surovin za 
izvoznike ni posebno stimulativen) zelo negativno odrazilo 
v poslovnih rezultatih. 

Ker je sposobnost prilagajanja tržnim razmeram v turizmu 
in gostinstvu razmeroma velika, ne predvidevamo večjega 
števila stečajev oziroma likvidacij organizacij s tega področja. 
Poseben problem pa predstavljajo organizacije, ki so močno 
obremenjene z odplačili tujih kreditov. 

Gospodarska reforma je na področju drobnega gospodar- 
stva že pokazala Str. 4 določen uspeh, saj je prišlo do bistve- 
nih premikov v intenzivnosti ustanavljanja novih enot drob- 
nega gospodarstva. Trenutna struktura novih enot sicer ne bo 
pripomogla k reševanju stagnantnega stanja. Pomembno pa 
je, da je cca 10% novih enot ustanovljenih tudi s sodelova- 
njem tujega kapitala in to pretežno v proizvodni dejavnosti, 
kar nam kaže na zaupanje tako domačih kot tudi tujih podjet- 
nikov v dolgoročnost reformnih ukrepov. 

Po decembrskih ocenah Zavoda za statistiko Slovenije je 
bilo ustanovljeno v preteklem letu 1.128 novih podjetij drob- 

nega gospodarstva, od tega le 65 v družbeni lasti. Večin® 
(960) je v privatni lasti, relativno veliko pa je tudi podj®*' 
v mešani lasti (103). Ustanovljena podjetja za svoje poslovali® 
ne potrebujejo veliko začetnega kapitala. Polovica ustanovil®' 
nih podjetij bo opravljala poslovne in finančne storitve, C®,r' 
tiria je trgovinskih podjetij in le 15% podjetij bo opravlj®1" 
proizvodno dejavnost. 

V letu 1989 sprejeti zakoni, ki urejajo ekonomske odnos® 
s tujino, pomenijo za nosilce samostojnega osebnega de' 
v gospodarskih dejavnostih novost, saj jim omogočajo sam®" 
stojno nastopanje v zunanjetrgovinskem prometu. Obs®v 
dejavnosti, ki jih nosilci samostojnega osebnega dela op^v' 
Ijajo, je omejen na posamezne posle, vendar ni tako restrik"] 
ven, da ne bi moglo priti do velikega obsega ziinanjetrgovil' 
skega prometa tako na področju izvoza kot uvoza. Podjetni*1, 

ki opravljajo gospodarsko dejavnost kot pravne osebe pa s° 
v celoti izenačeni z drugimi pravnimi osebami in lahko opra"" 
Ijajo vse posle zunanjetrgovinskega poslovanja. 

V letošnjem letu pričakujemo na področju drobnega gosp°" 
darstva podobno rast novih obratovalnic. Ocenjujemo, c'a 

bodo enako kot v preteklem letu obratovalnice z zahtevne)' 
širni proizvodnimi programi in večjim številom zaposleni" 
delavcev prehajale v podjetja. Ocenjujemo, da je bilo v larj" 
skem letu ustanovljenih 3500 zasebnih obratovalnic s pri' 
bližno 5000 delovnimi mesti. 

Lahko pričakujemo, da bo prišlo dolgoročno do nasičeno*!1 

ponudbe določenih poslovnih, svetovalnih ali finančnih stori' 
tev, vendar verjetno še ne v letu 1990. Ocenjujemo, da b° 
v prvem letu po gospodarski reformi na področju ustanavlja* 
nja novih podjetij drobnega gospodarstva še večja intenziv' 
nost, kot je bila v preteklem letu, vendar bo počasi narašča1 

delež podjetij na področju proizvodnih dejavnosti. 
Velik problem, ki pri prestrukturiranju in modernizaciji tare 

slovensko gospodarstvo, je podkapitalizirana gospodarska 
struktura in inflacijsko napajanje poslovnega sklada. Zato j® 
usposobitev obstoječe gospodarske strukture za konkurent'1' 
boj z novo nastajajočimi podjetji ključnega pomena za preži' 
vetje slovenskega gospodarstva kot celote in za ohranite" 
ravni gospodarske aktivnosti. Potrebna je sanacija finančni" 
virov v smislu dokapitalizacije in usposobitev podjetij *a 

hitrejše prestrukturiranje. Dokapitalizacija nekaterih večji" 
reprodukcijsko najbolj pomembnih slovenskih podjetij i® 
ključnega pomena za preživetje gospodarstva kot celote, k' 
obenem olajšuje sistemsko reševanje problematike presežni!) 
delavcev, saj bi s stečajem večjih gospodarskih sistemov, K' 
vežejo veliko število neposredno in posredno zaposleni" 
delavcev, povzročili velike pretrese v slovenskem gospodar- 

stvu in negotovost ter nepredvidljive gospodarske in socialn® 
posledice. 

Procesa dokapitalizacije podjetij pa brez aktivne vlog® 
države in brez zagotovitve pomembnejših sredstev, s katerim) 
bo država intervenirala pri sanaciji virov nekaterih podjetij, ki 
so ključnega pomena za gospodarsko aktivnost, ni možno 
izvesti. 

Poleg oživljanja gospodarske aktivnosti podjetij pa moramo 
za procese prestrukturiranja nujno izvesti tudi ostale aktivno- 
sti, s katerimi bi pospešili proces transformacije sedanje druž- 
bene lastnine. Za izvajanje tega procesa bomo v republiki 
formirali posebno razvojno banko oziroma sklad. Ta b° 
v maksimalni možni meri pritegnila tako domače kot tudi tuj® 
znanje in seveda sredstva. Dokapitalizacija podjetij, razvojno 
interveniranje države in reševanje problema nastajanja pre- 
sežkov delavcev, prekvalifikacij in prezaposlovanja bodo 
v tem obdobju glavni trije vzvodi, s katerimi bo republika 
usmerjala prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. 

2. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
a) Izvozno-uvozna gibanja 

SR Slovenija je, podatkih Zveznega zavoda za statistiko, 
v letu 1989 povečala skupni izvoz blaga za 2,4% uvoz pa za 
8,9%, kar je tudi približno jugoslovansko povprečje (2,3% oz- 
9,5%). V menjavi s konvertibilnim področjem pa je dosegla 
rezultate, ki so pod povprečnim jugoslovanskim nivojem- 
Konvertibilni izvoz je povečala za 4,5% (Jugoslavija 5,7%)- 
Klirinški izvoz blaga v tem obdobju je bil manjši za 8,4% 
(jugoslovanski 8,8%), uvoz blaga pa za 15,4% (jugoslovanski 
6,1%). Tako skromni izvozni rezultati izhajajo iz izrednega 
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Jani£ania blagovne menjave v decembru 1989, ko je bil 
din°Z kar za četrtino pod ravnijo iz decembra 1988. Mesečna 

namika konvertibilnega izvoza (pa tudi uvoza) Slovenije in 

2a?°|S'av'je 'e po visokih stopnjah, doseženih sredi leta, 
D f?®!a upadati, tako da je v zadnjih treh mesecih obseg izvoza 
tria dno na ravni iz leta 1988, v decembru pa celo za 24,9% 
nih 'k'V Ju9°slavii' Pa za 23,2%). Ob upoštevanju medvalut- . n 9ibanj pa je zaradi znižanja vrednosti USD doseženi realni 

Se za nekaj odstotnih točk nižji od prikazanega v USD. 
nrp 

s,ruk,uri izvoza in uvoza so zabeleženi dokajšnji pozitivni 
še rJo*': sa' 'e t5i'° P° vezanih oblikah menjave realizirano le 
in 4- 'zvoza (v 'e,u 1^88 pa 49.8%), uvoz blaga za investicije . Ir°k° potrošnjo pa je naraščal bolj kot uvoz surovin in 

Prc,dukcijskega materiala. 

Uvozne dajatve, stimulacije in uvozni režimi 
Pogoje poslovanja v letu 1990 bistveno opredeljujejo 

P°rriembni premiki v smeri liberalizacije zunanjetrgovinskega 
P°slovanja, ki so bili sprejeti v letu 1989. Novi zakon o zuna- 
letrgovinskem poslovanju in zakon o začasnih ukrepih 
spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju 

^Postavljata liberalizacijo pogojev za opravljanje zunanjetr- 
govinske dejavnosti ob hkratni izenačitvi vseh pravnih oseb, 

dobršni meri pa tudi fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano 
®)avnost, liberalizacijo blagovnih režimov uvoza, liberaliza- 
Jl° plačevanja v tujino ter postopkov registracij in drugega 
anninistriranja. Sama zakona s podzakonskimi akti sledita 

. smeritvi h krepitvi samostojnosti in odgovornosti vseh sub- 
jektov pri poslovanju s tujino. S temi rešitvami se v dobršni 
g n .zmanjšuje državni nadzor nad ekonomskimi odnosi 

. Jujino in vzpostavljajo pogoji za oblikovanje tržnega 
stema, kompatibilnega z razvitimi tržnimi gospodarstvi in 
'ejn tudi z »Evropo 92«. 

. °lagovni režim uvoza je bil tekom leta 1989 postopoma 
LRnno "beraliziran s spreminjanjem postavk režima K in °0 na prost uvoz (LB). Po novem Odloku o razvrstitvi blaga 

oblike uvoza in izvoza (Ur. list SFRJ, št. 76/89) je ukinjen 
Pogojno prost uvoz (LBO); na režimu kontingentov je le še 

zai/' na re*'mu prostega uvoza pa kar 86,5% blaga. Po akonu o začasnih ukrepih o skupni devizni politiki in projek- 
P|ačilne bilance Jugoslavije za leto 1990 se bo liberaliza- 

I ia nadaljevala v smislu nadaljnjega zmanjševanja vrednosti 
^st blaga na kontingentih in regionalnih soglasjih. 
Uvozne obremenitve na začetku leta 1990 so na istem 

za4* U konec preteklega leta. Povprečna raven carinske aščite znaša cca 10%, s tem, da je uvoz surovin in repromate- 
in hi v povprečju obremenjen z 8 do 9%, oprema z okoli 13% 

blago široke porabe z več kot 17%. Dejanska obremenitev 
Posameznih subjektov pri uvozu pa je še vedno zelo različna, al obstajajo številne izjeme, po katerih so subjekti oz. posa- ezni proizvodi delno ali v celoti oproščeni plačila carine. Po 
Premembi carinskega zakona in deviznega zakona se pri 

.p.^unavanju carine in uvoznih dajatev uvaja uporaba ažur- 
Dr h ,e'aia in s 'em onemogoča realno razvrednotenje P 'nodkov zveznega proračuna iz tega vira. 
I Veliko večjo uvozno obremenitev kot same carine predstav- 
ilo za gospodarstvo druge necarinske uvozne dajatve, ki jih 

vezni izvršni svet sprejema samostojno. Ohranja se doseda- 
)' sistem necarinskih uvoznih dajatev - visoka splošna stop- 
{5 (skupaj 21% za uvoz blaga s konvertibilnega področja), ob 

Ohranjanju skoraj vseh dosedanjih znižanj oz. oprostitev. hranjaj0 se ju(jj necarinske uvozne dajatve v skupni višini 
° P,r' uvozu surovin in reprodukcijskega matriala za proiz- 
onjo za izvoz na konvertibilno področje. Ohranjene so tudi 
Carinske uvozne dajatve, ki so objavljene v zaupnih glasilih. 
H° programu Zveznega izvršnega sveta naj bi z revizijo 

annske tarife ohranili dosedanjo povprečno stopnjo carine D znižanju postavk z najvišjimi stopnjami. 
D 

P° zakonu o začasnih ukrepih o skupni devizni politiki in 
°i<*ciji plačilne bilance Jugoslavije za leto 1990 naj bi se 

D|f>?.|edno z revizijo carinske tarife, odpravljanjem izjem pri 
sist car'ne in uvoznih dajatev ter spremembami v davčnem 
tev P°s1oPoma zmanjšalo število in raven uvoznih daja- ■ za uvoz, ki je namenjen proizvodnji za izvoz, 
car Zne s,imu'ac'ie praktično pomenijo le povračilo dela 
do !Tr 'n dru9'h uvoznih dajatev. Gibljejo se v razponu od 0,07 4.69% na izvoženo blago, odvisno od področja dejavnosti. 

Rast uvoznih dajatev za izvoznike na konvertibilno področje 
ni kompenzirana z aktivno tečajno politiko, niti z izvoznimi 
vzpodbudami. 

V letu 1990 so postavljeni novi pogoji poslovanja s klirin- 
škim področjem. Vsi trgovinski tokovi s Sovjetsko zvezo so 
praktično prešli pod državni nadzor v obliki izdajanja soglasij 
tako za izvoz po blagovnih listah kot tudi za izvoz izven njih. 
Z vidika klirinškega plačevanja so ti pogoji opredeljeni 
v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
poslovanju. V tekočem poslovanju s klirinškim področjem se 
bo izvoz izplačeval le do višine položenih dinarskih sredstev 
za uvoz (ukinitev izplačevanja iz primarne emisije), nad to 
vrednostjo pa po vrstnem redu kot prispejo plačila (t j. kot so 
plačali uvozniki v tuji klirinški državi). V primeru , ko se 
formira vrstni red plačil, pa bo Narodna banka Jugoslavije na 
zahtevo našega izvoznika izdajala prenosljive listine v obra- 
čunski valuti, s katerimi bodo lahko uvozniki plačevali uvoz. 
Ta listina se bo prenašala pod pogoji, ki jih določita izvoznik 
- lastnik listine in uvoznik. Izdana listina pomeni, da je bil 
izvoz na kliring izplačan. 

c) Tečajna politika * 
S spremembami in dopolnitvami zakona o deviznem poslo- 

vanju so črtani podrobnejši kriteriji za določanje tečaja 
dinarja. Tečaj se oblikuje na enotnem deviznem trgu skladno 
s ponudbo in povpraševanjem po devizah ter z ekonomsko 
politiko države. Metodologijo za oblikovanje tečaja predpiše 
ZIS na predlog NBJ. Z zakonom o skupni devizni politiki in 
projekciji plačilne bilance Jugoslavije v letu 1990 (Uradni list 
SFRJ, št. 85/89), je v prvem polletju 1990 tečaj dinarja zamrz- 
njen na nivoju 7 din za 1 DEM, Tečaj dinarja do obračunske 
valute pa se določa glede na tečaj dinarja do USD. 

Strokovne institucije ocenjujejo, da je fiksiran tečaj postav- 
ljen prenizko, čeprav je bilo pred zamrznitvijo izvajano pospe- 
šeno drsenje in so bile na dan zamrznitve pokrite cenovne 
disparitete v letu 1989. Ugotovljenega zaostajanja tečaja 
bistveno ne popravi niti rast cen pri naših pomembnih konver- 
tibilnih partnerjih, saj je v omenjenem razdobju 18 mesecev 
(maj 88 - december 89) znašala v povprečju okrog 6%. Obstaja 
realna nevarnost, da bodo naše domače cene v januarju in 
naslednjih mesecih v poprečju rasle hitreje kot cene v tujini, 
v višini tečaja (ki bo v naslednjih mesecih zamrznjen) pa ni 
bila ustvarjena zadostna rezerva. 

Na to kažejo že nekatere ocene o rasti cen na domačem 
trgu tudi po zamrznitvi tečaja, kajti v le-teh se še ohranja 
tendenca vgrajevanja pričakovane inflacije v cene. 

Glede na pomen izvoza za uresničitev predloženega pro- 
grama gospodarskih reform in zloma inflacije bodo 
pomembni nadaljnji ukrepi za motiviranost izvoznikov za 
izvoz na konvertibilno področje, v primeru, da bo inflacija 
večja od načrtovane. Treba je iskati rešitve za dohodkovno 
motiviranost izvoznikov na konvertibilno področje predvsem: 

1. v ukinitvi necarinskih uvoznih dajatev, ali pa vsaj 
v bistvenem znižanju ter odpravi vseh izjem, in v zagotovitvi 
enakih pogojev gospodarjenja vsem subjektom na enotnem 
jugoslovanskem trgu, kar je pomembno tudi z vidika prilaga- 
janja Evropi 92 in mednarodni trgovinski disciplini ter že 
sprejetih jugoslovanskih obveznosti, saj so te dajatve, raz^n 
davščine za carinsko evidentiranje, po pravilih GATT-a prepo- 
vedane. 

2. v stimulativnejših pogojih na področju kreditno-mone- 
tarne politike in 

3. v odstranjevanju vgrajene inflacije v cene v vseh fazahre- 
produkcije. 

3. KREDITNO-MONETARNO PODROČJE 
1. Pri uresničevanju začrtane kreditno monetarne politike 

v letu 1990 ugotavljamo bistvene premike v smeri opuščanja 
mehanizma selektivnega kreditiranja iz sredstev primarne 
emisije. Prav tako so vidne pomembne spremembe na 
področju emisijskega mehanizma, preko katerega pridobivajo 
banke sredstva iz primarne emisije. Tako lahko banke črpajo 
primarno emisijo v januarju 1990 v skladu s svojo likvidnostjo, 
vendar največ do zneska izkoriščenega obsega možnosti upo- 
rabe primarne emisije na dan 31.12.1989, zmanjšanega za 
20%. Narodna banka Jugoslavije pa bo s sprejetjem ustrez- 
nega predpisa določila merila in osnove za reeskontne kvote, 
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ki bodo veljale v naslednjih mesecih leta 1990 in s katerim bo 
urejen tudi način črpanja sredstev primarne emisije na pred- 
pisanih osnovah. Poleg reeskontnega mehanizma se Narodna 
banka Jugoslavije kot emisijska institucija pojavlja tudi na 
trgu denarja z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev ali 
neposredno v odnosih do bank, bodisi zaradi potrebe po 
zmanjšanju ali povečanju likvidnih rezerv bank. 

Narodna banka Jugoslavije tudi omogoča bankam, da za 
uravnavanje dnevne likvidnosti najemajo pri njej lombardne 
oziroma likvidnostne kredite. 

Prav tako se v veliki meri uresničuje sprejeta politika na 
področju določanja eskontne mere Narodne banke Jugosla- 
vije v letu 1990. Tako je Narodna banka Jugoslavije določila 
eskontno mero, ki od 1.1.1990 znaša 23,4% na letni ravni ob 
upoštevanju letne stopnje inflacije v višini 13%. Na osnovi te 
opredelitve je eskontna mera Narodne banke Jugoslavije na 
bistveno višjem nivoju kot pa je bila v preteklih letih. Ob tem 
pa je treba ugotoviti, da vodenje obrestne politike kot celote 
še ni na želeni ravni. Tako je centralna banka prva vnaprej 
določila eskontno mero za leto 1990 in s tem vnaprej določila 
raven aktivnih obrestnih mer. Naveden način pa ni običajen 
v svetu in spominja na vodenje politike programirane inflacije 
iz leta 1986. Na tej osnovi so tudi poslovne banke oblikovale 
svoje obrestne mere. 

Zaradi še vedno prenizke učinkovitosti naših bank, ki se 
odraža v visokih stroških finančnega posredovanja in s tem 
v visokih obrestnih razponih, so obrestne mere za dinarske 
varčevalce prenizke, da bi bolj stimulirale dinarsko varčevanje 
občanov, kot pa devizno varčevanje ali neposredno potroš- 
njo. Povsem nelogično je, da so trimesečne hranilne vloge 
v bankah obrestovane z obrestno mero pod 13%, ko pa je 
stopnja izdvajanja obvezne rezerve za takšne vloge 5% in 
obrestna mera na tako izločeno obvezno rezervo 70% 
eskontne mere ali 16,4%. Poleg tega bi privlačnost takšnega 
varčevanja banke povečale, če bi ponudile varčevalcem vred- 
nostni papir namesto pogodbe, da bi lahko varčevalci le te 
medsebojno, v bankah ali v specializiranih diskontnih ustano- 
vah predčasno vnovčili. 

Obrestna politika, kakršni smo bili priče po 18.12.1989, 
temelji na nameri potisniti raven obrestnih mer navzdol, kar 
se kaže v tem, da sredi januarja krediti Narodne banke Jugo- 
slavije zopet niso najdražji. Ob tem pa se upravičeno porajajo 
dvomi, da bo sprejeta denarna politika tudi dejansko restrik- 
tivno izvedena oziroma, da bo kreditna aktivnost bank teme- 
ljila na zbiranju privarčevanih dinarskih sredstev, kar je sicer 
ključ uspeha za zlom inflacije. 

Nadalje se ne uresničuje usmeritev, po kateri naj bi se 
obvezni rezervi, kot instrumentu monetarne politike, odvzel 
redistributivni značaj. Celotno izločanje obvezne rezerve bi se 
moralo (tako kot je določeno v obrazložitvi Odloka o ciljih in 
nalogah skupne monetarne politike za leto 1990) postopno 
zmanjševati in nadomestiti z drugimi posrednimi instrumenti 
monetarnega urejanja, kot so blagajniški zapisi in razne ope- 
racije Narodne banke Jugoslavije na trgu denarja in vrednost- 
nih papirjev. Hkrati pa bi se morala obrestna mera na obvezno 
rezervo postopno povečevati tako, da se bo približala realno 
pozitivni, da bi ta instrument postal za banke dohodkovno 
nevtralen. 

2. Glede likvidnosti bank v SR Sloveniji ugotavljamo, da se 
je le-ta sredi januarja 1990 bistveno poslabšala v primerjavi 
s stanjem v decembru 1989 in prvih dneh januarja 1990. 
Vzroki za to so: v zmanjšanju obsega reeskontnih kreditov, 
v povečani izločitvi obvezne rezerve v januarju na osnovi 
obračuna za december 1989 (obvezna rezerva se je po začas- 
nem obračunu povečala kar za 72%, po zaključnem računu pa 
se bo predvidoma povečala še za dodatnih 30%), zaradi pla- 
čila obresti na depozite in hranilne vloge, v povečanju goto- 
vine v obtoku, zaradi odlivov na račune federacije iz naslova 
plačila davkov ter nenazadnje tudi zaradi povečanja deviznih 
depozitov bank na računih v tujini in odplačil dela kratkoroč- 
nih kreditov do tujine. 

Zaradi vsega naštetega, pa tudi zaradi zelo razbohotene 
kreditne aktivnosti bank v Sloveniji ob koncu preteklega leta 
(v decembru povečanje kreditov za 84%, v zadnji dekadi 
decembra 45%), so sredi januarja banke v Sloveniji zašle 
v velike likvidnostne težave. Tako so npr. 15. januarja bile 
v celoti za dobrih 150 milijonov dinarjev v minusu, če gledamo 

presežek uporabljene obvezne rezerve za likvidnost nad P° 
tivnimi stanji žiro računov bank. J 

Ob tem kaže opozoriti, da posamezne banke za reševaijj 
svojih likvidnostnih težav uporabljajo sredstva obve* 
rezerve, ob tem pa prehodno ne izkoristijo možnosti naje1* 
nja cenejših likvidnostnih kreditov pri Narodni banki Jug0^ 
vije. Da v bodoče ne bi prihajalo do takšnih stanj je tf* 
zagotoviti, da bodo banke s strani Službe družbenega knj'9^ 
vodstva, ki opravlja plačilni promet, dnevno, pravočasno 
točno informirane o svoji likvidnosti. Tako bo bankam o"1 

gočeno, da še isti dan opravijo 
potrebne in razpoložljive transakcije za pokrivanje likvidno5 

nih primanjkljajev. ( 
Banke bodo morale tudi poskrbeti za spremembo struktu 

svoje aktive tako, da bodo imele naložbe v tržno sposob" 
vrednostnih papirjih in ne v fiksnih pogodbah, da b°|{ 
v odnosu do trga denarja in Narodne banke Jugoslavl' 
v bodoče lahko ustrezno uravnavale svojo likvidnost. Ba" 
in njihovi komitenti pa se morajo zavedati posledic, ki izhajal 
iz uporabe likvidnostnih kreditov pri Narodni banki Jug°s'e 
vije za uravnavanje dnevne likvidnosti, saj v tem času n 

smejo opravljati novih kreditnih aktivnosti. . 
3. Z nedavno sprejetim paketom predpisov, ki direKtn 

zadevajo poslovanje bank je dana solidna osnova za vzpos"e 
vitev učinkovitega bančnega sistema v državi. Ob tem Pa' 
zlasti v zvezi s sanacijo bank oziroma bančnega siste"1 

prisotna še vrsta nejasnosti. Zakon o sanaciji, stečaju ' 
likvidaciji bank in drugih finančnih organizacij sicer dol"1. 
globalne pogoje in postopek sanacije posamezne banke o*1 

roma celotnega bančnega sistema, ni pa še predložen Pf® 
gram dejanske sanacije bank v Jugoslaviji, ki mora izhai3 

oziroma temeljiti na dejansko ugotovljenem stanju kap'ta ■ 
skega stanja posamezne banke, ugotovljenega na osn"v 

standardov, ki jih uporabljajo države tržnega gospodarstva 
Odprto ostaja tudi vprašanje sanacije oziroma usposobil 

ne samo bank, ki so zaradi lastnih nepravilnih poslov"1^ 
odločitev v preteklosti zašle v težave (njihova sanacija pa I 
nujna zaradi širših družbenih interesov), temveč predvsej 
tistih bank, ki so po jugoslovanskih merilih uspešne, po me"! 
narodnih standardih pa njihovo poslovanje v mednarod'1 

konkurenci ne more biti uspešno. Zato menimo, da bi mo'® 
biti projekt sanacije bančnega sistema izveden predvse"1 

v smislu usposobitve bank za uspešno poslovanje na dor"®' 
čem in mednarodnem področju. 

Proces sanacije oziroma usposabljanja bank mora poteka1' 
v več smereh. Najprej se v ta proces vključi vloženi kap|,a 

ustanoviteljic. Problematične terjatve je potrebno izdvojiti|Z 

plasmajev bank. V sanacijo bančnega sistema pa se D" 
morala vključiti tudi država, ki bo preko zvezne agencije z® 
zavarovanje depozitov in sanacijo bank v ta namen prispeva'® 
del sredstev. 

4. Sprejeti zakon o prometu in razpolaganju z družbeni"1 

kapitalom pomeni le delen premik v smeri transformacij6 

družbene lastnine v državni kapital in ne rešuje v celoti vpra' 
šanj prometa z družbenim kapitalom. 

Z navedenim zakonom je opredeljena obveznost republik01 

da ustanovi sklad za razvoj, ki naj bi posloval kot javn® 
podjetje. Dejansko je potrebno dejavnost te inštitucije vsebin* 
sko zasnovati na logiki poslovanja razvojnih in investicijski" 
podjetij oz. bank. Takšna institucija mora odigrati ključno 
vlogo v razvoju primarnega in sekundarnega trga kapitala. TO 
bo morala biti investicijska finančna organizacija, ki bi s« 
ukvarjala z nakupom, prodajo in izdajo vrednostnih papirje^ 
vendar ne kot ustanova, ki bi podpirala neperspektivna 
podjetja, temveč kot ustanova, ki mora ustvarjati profit. 

V Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije že potekajo inten- 

zivne strokovne priprave za ustanovitev takšne inštitucij® 
v naši republiki. 

5. V smeri pospeševanja hitrejšega obračanja razpoložlj'* 
vih denarnih sredstev v SR Sloveniji, Izvršni svet na podlag! 
ustavnih dopolnil k Ustavi SR Slovenije, predlaga Skupščin1 

SR Slovenije poseben odlok, po katerem se družbenopolitič' 
nim skupnostim daje možnost, da imajo svoja razpoložljiv® 
sredstva v depozitu pri poslovnih bankah in jih niso veC 
dolžne obvezno deponirati pri Narodni banki Slovenije. S te"1 

se zagotavlja takojšnje vključevanje razpoložljivih sredstev 
DPS v denarne in kreditne tokove v SR Sloveniji. Ta uredite** 
bo po oceni Izvršnega sveta imela pozitivne učinke za večjo 
likvidnost gospodarstva v celoti. 
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4- gospodarska infrastruktura 

Delovne organizacije elektrogospodarstva in premogovni- 
v® ocenjujejo, da bodo poslovno leto 1989 zaključile 

- cn7ecln'0 'z9ut3° (prikaz PO SOZD-ih): t>OZD Elektrogospodarstvo Slovenije (brez TE Šoštanj in TE 
£°y'ie) 538,2 mio din 
WZD REK Franc Leskošek-Luka, Velenje 332,2 mio din 

I®nergetski premog 257,1 mio din 
i°Tercialni premog 28,5 mio din 

"I*-® 46,6 mio din 
oUZD REK Edvard Kardelj, Trbovlje 250,0 mio din 

" energetski premog 115,0 mio din 

- Tp?erc'aln' Prerno9 mio din   45,0 mio din 
SKUPAJ: 1.120,4 mio din 

ali 160,1 mio DEM 

iQDo6n'ena iz9uba ie v primerjavi z realizirano izgubo v letu 'a«8 realno višja za 384,9 %. 
tr *

ra,koročna zadolženost delovnih organizacij sistema elek- 
°9°sPodarstva in premogovništva je znašala na dan 

v n • • ® ^91,1 mio din ali 141,6 mio DEM in se je realno Primerjavi s stanjem konec leta 1988 povečala za 38,0%. 
/n, 9oročna zado|ženost Elektkrogospodarstva Slovenije 
*yiavnica + obresti) znaša trenutno 450 mio USD, od tega 
Jvn<? glavnica za DO Nuklearna elektrarna Krško preko 210 nio USD. 

Ocenjujemo. da je temeljni vzrok za nastalo stanje neu- 
mna politika cen električne energije v preteklem večletnem 

oaobju. Tako skupni elementi za oblikovanje cen električne 
ergije dopuščajo oblikovanje cen električne energije na v°ju približno 18 pf/kWh (razvoj vključen), povprečna faktu- 
ana cena električne energije v lanskem letu pa je znašala 
Prispevkom za razvoj 10,41 pf/kWh (od tega 7,84 pf/kWh za 

dostavno reprodukcijo). 
tri^'°k ^vezne9a izvršnega sveta o spremembi cen elek- 
Dr h ener9'je še naprej upošteva veljavni tarifni sistem za 
se? -° e,ektr'^ne energije po različnih cenah v zimski in letni 
Don '' ^ar Pomen'. da bo elektrogospodarstvo Slovenije v I. 
oA,''" v mesecih januar - marec realiziralo ceno v višini 
o'.qi din/kWh oziroma 10.53 pf/kWh, v mesecih april-junij pa 
Sin din/kVVh oz. 7.02 pf/kWh. Po oceni elektrogospodarstva °venije je potrebno za nemoteno poslovanje oblikovati pov- 
tati ceno v višini 12 P'^kWh oz. 0,845 din/kWh (JUGEL je 
Go zahtevo že posredoval ZIS-u, Skupščini SFRJ in ospodarski zbornici Jugoslavije). Z upoštevanjem prispev- 
1 10 a razvoj bi bila potrebna cena približno 16 pf/kWh oz. 

M n/kWh. i ostalimi vzroki motenj v poslovanju pa je tudi obsto- 
' Ca organiziranost sistema elektrogospodarstva in premo- 
govnijtva, ki je zastarela, nefunkcionalna in s tem neraci- 

nalna. Podatki kažejo na nenehno poslabševanje gospodar- 
da k3 Položaia Železniškega gospodarstva Ljubljana tako, a bo izguba v poslovanju v letu 1989 znašala okoli 600 mio 

n. Vzrok za tako kritičen gospodarski položaj ŽG Ljubljana, 
v ,em, da prihodki (kljub povečanemu obsegu dela) kot 

^ovračMg, ki za kritje dela stroškov enostavne reprodukcije 

sk k
L'ub|iana prispeva gospodarstvo, niso sledili inflaciji in kokovito naraščajočim stroškom ter obveznostim iz poslova- 

at? £ ,0 ima 'zre^no težke posledice na likvidnostno situ- cijo ZG Ljubljana. Nenehno je prisotno vprašanje, kako 
fik °'°v'ti sredstva za izplačilo osebnih dohodkov, poravnavo 
,ek

sn|h in garantiranih obveznosti in za zagotovitev nujnega 
kočega in investicijskega vzdrževanja osnovnih sredstev, 
'nimalno likvidnost je bilo doslej mogoče zagotoviti le 
Podaljševanjem plačilnih rokov in na ta način z odlaganjem 

poravnave vrste obveznosti (neporavnane obveznosti, katerim 
L ZaP3del rok plačila, znašajo po stanju 10. januarja 1990 42 •o din) in s kratkoročnimi premostitvenimi sredstvi (stanje 
j lanuarja 1990: 184,5 mio din). Taka zadolženost povzroča 

edno velike dodatne stroške, kar še poslabšuje gospodar- 
' Položaj in zaostruje likvidnostno situacijo, 

p "^esticije so praktično ustavljene. Izredne finančne težave 
^ bistveno vplivajo na potreben obseg tekočega investicij- 

ega vzdrževanja osnovnih sredstev in s tem posredno tudi 

se zf90,?vi,ev potrebne varnosti prometa. V takih razmerah stopnjuje tudi nezadovoljstvo zaposlenih delavcev in nji- 

hova motiviranost za kakovostno opravljanje potrebnih del in 
nalog. 

Osnovni razlog temu je v dolgoletnem zadrževanju cen 
železniških prevoznih storitev tako, da tudi nekoliko ugod- 
nejša rast le-te v letu 1989 še zdaleč ni mogla odpraviti 
akumulirane negativne posledice teh disproporcev v preteklih 
letih. Kljub temu, da železnica že dalj časa ni monopolist na 
trgu transportnih storitev, se cene njenih storitev administra- 
tivno omejujejo in s tem poglabljajo njen neenakopraven 
položaj na trgu transportnih storitev. Tako so danes cene 
v javnem cestnem potniškem prometu za 2,5 do 4,5 krat večje, 
v tovornem pa 2 krat večje od cen v železniškem prometu. Se 
večje so razlike v primerjavi s cenami drugih evropskih želez- 
niških uprav. 

Kljub visoki rasti obsega PTT storitev (22%) pa zaradi dispa- 
ritete njihovih cen (ptt storitve 1670%, industrijski proizvodi 
2648%) ustvarjeni ptt prihodki v letu 1989 niso rasli soraz- 
merno enako kot stroški. 

Položaj v stanovanjskem gospodarstvu je tak, da na 
začetku leta 1990 s stanarino ne pokrivamo niti zakonsko 
določene amortizacije stanovanjskega sklada. Zato je med 
drugim potrebno tudi s prodajo družbenih stanovanj vzposta- 
viti pozitiven odnos pri gospodarjenju s stanovanji. 

Položaj komunalnega gospodarstva se je v letu 1989 
bistveno poslabšal tako, da bo večina komunalnih podjetij 
težko pokrila stroške enostavne reprodukcije. Delež investicij- 
skih sredstev, vključen v ceno komunalnih storitev, se zmanj- 
šuje, tako da se odpira vprašanje realizacije nekaterih projek- 
tov, pomembnih s stališča varovanja človekovega okolja. To 
vprašanje je postalo še bolj aktualno ob sprejetju zveznih 
ukrepov, po katerih je omejeno tudi oblikovanje sredstev za 
komunalne dejavnosti. 

Zato bo potrebno na področju komunalnega in vodnega 
gospodarstva zagotoviti racionalnejše izvajanje projektov 
v večji meri tudi z oddajo vzdrževalnih del in novogradnjo 
objektov in naprav na javni licitaciji. Zaostriti bo potrebno 
nadzor nad obsegom in kvaliteto izvedenih del. Prav tako bo 
potrebno doseči tudi večjo racionalnost delovanja obeh 
gospodarstev, za kar so podane osnove v novi organiziranosti 
teh dejavnosti. 

Sredstva za programe vodnega gospodarstva so v zadnjih 
treh letih v realnem upadanju. S preusmerjanjem dela sred- 
stev vodnega gospodarstva v ekologijo pa je pričakovati še 
nadaljnje upadanje sredstev za naloge na področju urejanja 
voda in zagotavljanja vodnih količin. 

5. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Sredstva za izvajanje programov družbenih dejavnosti, 

predvidena s proračunom za leto 1990, so v glavnem uskla- 
jena s planskimi cilji. 

Januarske prispevne stopnje so za 2,31 odstotne točke višje 
od ocenjenih povprečnih prispevnih stopenj za celo leto 1989. 
Manjše ali enake kot so bile v decembru oziroma v povprečju 
leta 1989, so stopnje pri SPIZ-u, kulturi in zaposlovanju. Glede 
na prenose financiranja družbenih dejavnosti na republiko, ki 
bi morali zmanjšati prispevne stopnje v občinah in ne bi smeli 
vplivati na povečanje skupne prispevne stopnje v dejavnostih, 
pa so prevelike vse stopnje, razen za zaposlovanja, SPIZ in za 
socialno skrbstvo. Januarske prispevne stopnje bi bile, če se 
v celem letu 1990 ne bi spremenile, za okoli 3% previsoke 
glede na sredstva družbenih dejavnosti, predvidena s prora- 
čunom za leto 1990. 

Povečanje prispevnih stopenj je posledica nejasnosti pri 
planiranju obsega potrebnih sredstev v obbčinah, ki niso 
pravočasno razpolagale s podatki o prenosih nalog in njihovi 
vrednosti iz konkretnih občin v republiko. Zato so v marsika- 
teri občini planirali z rezervo. 

Zaradi inflacijskega vpliva na leto 1989 se bodo nekateri 
podatki, ki so osnova za izračun obremenitev, še spreminjali 
in bo njihova uporaba lahko pripeljala tudi do drugačnih 
sklepov, zato ne predlagamo linearnih sprememb prispevnih 
stopenj. 

6. UPRAVNE DEJAVNOSTI 

Racionalizacija v državni upravi se kaže predvsem skozi 
učinke v delovanju celotnega sistema družbenega upravlja- 
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nja. V zadnjih mesecih preteklega leta so bile ustvarjene 
normativne predpostavke (ustavni zakon) in izvedeni prvi 
organizacijski ukrepi za vključitev celotnih področij družbe- 
nih dejavnosti in gospodarske infrastrukture v pristojnost 
državnih organov (predvsem nalog in služb SIS). Pravkar pa 
se oblikujejo vsebinske osnove za sistemsko in organizacij- 
sko preoblikovanje upravnih organov. 

Na tej podlagi pripravljene konkretne rešitve bodo lahko 
dale pričakovane rezultate in vplivale na bolj racionalno 
porabo sredstev oziroma njihovo zmanjšanje prek enotnega 
sistema zagotavljanja in distribucije sredstev za družbene 
potrebe in celovitega obvladovanja področij. Vendar pa je to 
proces, ki ga ni mogoče izpeljati v kratkem času in bo trajal 
vsaj dve leti. 

Številčno se je državna uprava v začetku leta s priključitvijo 
strokovnih služb SIS povečala (vsi državni organi vključno 
z organi za notranje zadeve in pravosodnimi organi štejejo 
cca 22.000 delavcev). Po reorganizaciji v upravnih organih 
v drugi polovici tega leta je glede na sedanjo kadrovsko 
sestavo in racionalnejšo organizacijo dela mogoče pričako- 
vati presežek do 3.000 delavcev. Nadaljnje zmanjševanje 
delavcev je mogoče pričakovati s preoblikovanjem nekaterih 
upravnih organov, nastalih iz strokovnih služb SIS v javne 
ustanove (npr. službe na področju zaposlovanja, zdravstva). 

Z novo sistemsko zakonodajo za posamezna področja bo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije opredelil naloge, ki jih 
morajo opravljati državni organi, in naloge, ki jih bodo oprav- 
ljale druge inštitucije 
javnih služb (javne ustanove) pod nadzorstvom in vplivom 
države. 

7. IZVAJANJE PRORAČUNA SR 
SLOVENIJE IN OBVEZNOSTI DO 
FEDERACIJE 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je zaradi zamika 
med prilivi in odlivi sredstev republiškega proračuna 
v začetku meseca januarja 1990 srečeval z večjimi likvidnost- 
nimi težavami pri izpolnjevanju obveznosti integralnega pro- 
računa. Iz podatkov za pretekla leta je razvidno, da je razhaja- 
nje med prilivi in odlivi sredstev v prvih mesecih leta, pred- 
vsem pa v mesecih januarju in februarju, prisotno vsako leto, 
zato morajo vsi uporabniki republiškega proračuna to upošte- 
vati in s tem uskladiti dinamiko realizacije svojih programov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob sestavi republi- 
škega proračuna za leto 1990 to problematiko upošteval in 
zato v zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1990 vgradil 
določilo o možnosti zadolževanja SR Slovenije pri bankah, 
vendar največ do višine ene dvanajstine predvidenih prilivov 
sredstev za leto 1990. Z ukrepom Zveznega izvršnega sveta 
v okviru kreditno monetarne politike v letu 1990 pa zadolževa- 
nje družbenopolitičnih skupnosti ni več možno. 

Ob sprejemanju proračuna SR Slovenije za leto 1990 ni bila 
znana dokončna višina obveznosti SR Slovenije do prispevka 
proračunu federacije za leto 1990. V proračunu SR Slovenije 
za leto 1990 so ob upoštevanju obstoječih virov prihodkov 
zagotovljena le sredstva v višini 431.000.000 din, medtem ko 
znaša obveznost SR Slovenije iz tega naslova 1.142.209.490 
din. Razen tekoče obveznosti, ki je bistveno večja od zagotov- 
ljenih sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za 
izpolnitev zadnjega dela povečane obveznosti SR Slovenije 
do prispevka proračunu federacije za leto 1989 v višini 
55.769.243 din, ki -jo je SR Slovenija dolžna poravnati do 5. 
februarja 1990. 

Ker obstoječi viri ne omogočajo pokritja celotne obveznosti 
SR Slovenije do prispevka proračunu federacije za leto 1990, 
bo Izvršni svet v skladu s sklepom Skupščine SR Slovenije 
v marcu letos predložil Skupščini SR Slovenije poročilo 
o zagotovljenih sredstvih s predlogom za razrešitev. 

2. Sklad federacije za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin 

Na osnovi revalorizacijske akontacije obveznosti v juliju leta 
1989 je znašala letna akontacija zaSR Slovenijo 1.682 mrd din 
3). Po predhodnih podatkih smo do 31.12.1989 združili cca 
1.020 mrd din ter vplačali kot obvezno posojilo približno 871 
mrd din, kar znaša skupaj približno 1.891 mrd din, oziroma 
približno 12,4% več kot je znašala do 31.12. znana akontacij- 

ska obveza SR Slovenije do Sklada federacije za leto 1989. 
Skupščina Sklada federacije je na zasedanju januarja 1»®" 

določila revalorizirano akontacijo obveznosti za leto 1989' 
prvo oceno akontacije za leto 1990. Tako določene obvezn0" 
sti znašajo: 

- po akontaciji za leto 1989 5.550 mrd din (razliko I 
potrebno pokriti v marcu 1990) in 

- po akontaciji za leto 1990 1.610 mio konvertibilnih din a 
134 mio konvertibilnih din mesečno. 

Obveznost za poravnavo akontacij za leto 1989 do konc8 

marca znaša še 370 mio konvertibilnih din. 
Zaradi poznejše objave obveznosti v januarju in nujno«' 

postopnih likvidnostnih odlivov načrtujemo, da bi v januafr 
in februarju plačali Skladu (za obe obveznosti) približno 22" 
mio din. 

Zaostanek v višini 410 mio din bi lahko delno poravnali 
obračuna obveznosti zavezancev ob zaključnem računu z® 
leto 1989, iz katerega pričakujemo okrog 300 mio din. Zaos'8' 
nek 110 mio din bi morali poravnati postopoma v naslednji" 
mesecih. 

8. OSEBNI DOHODKI 
Izplačevanje bruto osebnih dohodkov za oktober, 

november in za december 1989 je urejal 31. člen zak«"18 

o finančnem poslovanju. Osebni dohodki so se lahko povec®' 
vali za 90% mesečne rasti življenjskih stroškov. 

Zadnji statistični podatki o izplačanih osebnih dohodkih 
na voljo za mesec november 1989. Povprečni čisti oseb" 
dohodek v SR Sloveniji je za november 1989 .znaš3' 
31.575.532 din, od tega v gospodarstvu 29.965.811 din i" 
v negospodarstvu 39.593.375 din. Osebni dohodki so se gled® 
na izplačila za mesec oktober povečevali za 41%. . 

Realno so ti osebni dohodki, merjeno po uradni statisti^! 
metodi, za november za 1,3 % nižji kot realni osebni dohodi 
za oktober, za enajst mesecev letošnjega leta pa so glede <]* 
enako lansko obdobje večji za 26,7%. Po prilagojeni metod'' 
ki primerja osebne dohodke in življenjske stroške v meseci 
ko se ti življenjski stroški pojavljajo ter osebni dohodki izp'a" 
čujejo (metoda Republiškega komiteja za delo), znaša realf" 
zmanjšanje izplačil teh istih o$bnih dohodkov v decemb^ 
10,9 %, v celem 1989 letu pa 3.4%. 

Raven osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih se je za 
obdobje enajstih mesecev 1989 po statističnih podatki11 

izboljšala, še vedno pa so osebni dohodki pod ravnijo gosp0' 
darstva, če upoštevamo kvalifikacijsko strukturo. 

Ocenjujemo, da je bil na podlagi določb zveznega intervefl' 
cijskega zakona za december (v januarju) izplačan povpreč®n 

čisti osebni dohodek okrog 36.000.000 din, v gospodarstvi 
okrog 33.000.000 din in v negospodarstvu 45.500.000 din. K®r 

intervencijski zakon dopušča družbenim dejavnostim 20°/» 
valorizacijo novembrskih osebnih dohodkov, pričakujemo, d® 
intervencijski zakon v globalu ne bo povzročil zmanjšanja 
ravni osebnih dohodkov v družbenih dejavnostih glede n® 
raven v gospodarstvu. 

Uradna statistična metoda kaže. da bi bili ti osebni dohodki 
za december za okrog 37% nižji od osebnih dohodkov z® 
november. Ob predpostavki 25% rasti cen v januarju 1990 j® 
moč izračunati zmanjšanje realnih osebnih dohodkov tudi po 
prilagojeni metodi. Realno zmanjšanje teh istih osebni^ 
dohodkov (za december v januarju) je 20% v dejavnostih, J0 

jim intervencijski zakon ne priznava nikakršne valorizacij® 
osebnih dohodkov za december, ter okrog 4% v dejavnostih, 
ki jim je priznana decembrska valorizacija. 

Opozoriti je potrebno, da podatki Službe družbenega knji- 
govodstva o izplačanih sredstvih za čiste osebne dohodke 
v mesecu decembru 1989 ne dajejo podlage za analitično 
delo, saj ti podatki zajemajo izplačane osebne dohodke še ob 
koncu novembra za november, pa tudi izplačila za december, 
ki so bila opravljena že ob koncu decembra. Pri uporabnikih, 
ki so na ta način izplačevali osebne dohodke (predvsem 
v negospodarstvu), so v podatke Službe družbenega knjigo- 
vodstva v mesecu decembru vključena izplačila osebnih 
dohodkov za dva meseca. 

Zakonske določbe omejujejo maso sredstev za čiste osebne 

3) V«l podatki za lato 1989 to v pra|4n|lh dlnaijlh, podatki za lato 1990 P* 
v konvertibilnih dinarjih. 
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dnh°dke 0b uPoš,evaniu Števila delavcev, ki so prejeli osebni 
vs h 6k za novemt5er 1989. Ta določba povzroča težave pri sen tistih pravnih osebah, ki so v mesecu decembru - ozi- 

ma bodo v naslednjih mesecih - zaradi spremenjenega 
poslovnega procesa zaposlile nove delavce, oziroma uvedle 

io v posebnih pogojih (delo v izmenah, nočno delo). Zakon 
amreč ne omogoča, da bi se zaradi sprememb, ki so bile 

DotaV''8ne v mesecu decembru 1989 in tistih, ki bodo 
dnhbne v nadaljnjih mesecih, povečala masa osebnih nodkov tako, da bi se lahko izplačali dodatki za delo 

Posebnih pogojih, ki so se na novo pojavili, oziroma da bi se 

delav3'8 masa ose'3nih dohodkov tudi za novozaposlene 
Pravne osebe bodo skušale zmanjšati udarec velikega real- 

ka zmanjšanja osebnih dohodkov z izplačili iz neposredne 
skupne porabe ter z izplačevanjem zajamčenih osebnih 
.^odkov. Po dosedaj razpoložljivih podatkih bi za december 
'^Plačalo zajamčene osebne dohodke približno 9% delavcev. 

r|4akujemo lahko, da bi se ob nadaljnjem naraščanju cen iz 
meseca v mesec povečeval delež organizacij, ki se odločajo 
*a izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov. 

Ugotavljamo, da bo izvajanje zakona v veljavni obliki z veli- 
lni realnim zmanjšanjem zavrlo sleherno iniciativo za dose- 

danje boljših poslovnih rezultatov. Razen tega se bo zaostril 
®ocialni položaj zlasti tistih skupin delavcev in občanov, ki so 
®'li že doslej na meji socialne vzdržljivosti. Zakon bo z omeje- 
vanjem mase sredstev za osebne dohodke silil v zmanjševanje 
števila zaposlenih v obstoječih podjetjih ter v formalno usta- 
vljanje novih podjetij. Take rešitve praviloma ne ustrezajo 
Ur®sničevanju zamisli o prestrukturiranju podjetij. 

OBLIKOVANJE SISTEMA 
JESEVANJA PROBLEMATIKE 
pRESEŽNIH DELAVCEV 

Aktualna problematika in število presežnih delavcev v SR 
90nnn''' po ne^aterih ocenah podzaposlenosti presega uoo delavcev. V letošnjem letu je planiran in napovedan 
si ®e9 20.000 delavcev. To terja takojšnjo vzpostavitev 

'?ma urejanja te problematike, tako interno znotraj organi- 
oij in podjetij, kakor tudi oblikovanje sistema intervencij 

Orn 8 na tem Podro'iu- Vse t0 z namenom, da se bodo lahko 
del an'2ac''e in P°dietia kadrovsko očistila, delavcem, katerih o postane nepotrebno, pa bo zagotovljena socialna in 
materialna varnost. 
Tak ^likovanje sistema so že vzpostavljeni osnovni pogoji. 
Sfd S° bila sPre<eta ustrezna ustavna dopolnila k ustavi 
Dra 'n SRS' spreiet in uveljavljen je bil zakon o temeljnih I avicah iz delovnega razmerja, ki predstavlja zakonsko pod- 

dajf Za nat,a'ini° razdelavo v republiški zaposlitveni zakono- 

raTako. zve^ii kot tudi bodoči republiški zakon o delovnih 
nih!.er'ih 'eme'jita na določbah zveznih in republiških ustav- 
to^u '13 točka x amandmaja k Ustavi SFRJ in 14. °ka XIII amandmaja k Ustavi SRS), ki določajo, da delavcu 
dr 

m<?r0. Prenehati delovno razmerje, če zaradi tehnoloških in tjJ9'h izboljšav, ki prispevajo k povečanju produktivnosti 
Dot k večiemu uspehu organizacije, njegovo delo ni več 
ust 8 dok'er se mu ne zagotovi drugo delovno mesto, ki 
n l

r.eza njegovim delovnim zmožnostim, ali se mu na drug 
dol "2 ne za9°tovi uveljavljanje pravice do dela ali z zakonom 
p0 pravic iz dela. Z zakonom se določijo pravice in 
Pr^°''' ka,erim' mu lahko preneha delovno razmerje, ter 
ski 'Ce in obvezn°sti organizacije ter družbenopolitične upnosti pri uresničevanju tako določenih pravic delavcev in 

zagotavljanju sredstev za ta namen. 
Dra- 0 ,eme|inih pravicah iz delovnega razmerja ureja 
Cii u o ,e^no'°ških presežkov delavcev in dolžnost organiza- 
de/ členu. ki primeroma našteva štiri pravice (pravico do ljfjk

a v .drugi organizaciji, pravico do prekvalifikacije ali dokva- Kacije, pravico do dokupa delovne dobe in pravico do 

z zaLavn'ne^' sk"cuie Pa se še na druge pravice v skladu akonom torej napotuje na nadaljnje urejanje te problema- 
^ * republiškim zakonom. 

•ma Vec' k' mu ni zagotovljena nobena od naštetih pravic, pravico do denarnega nadomestila najmanj v višini 

zajamčenega osebnega dohodka, vendar največ dve leti. Po 
preteku dveh let delavcu delovno razmerje preneha, preneha 
pa mu tudi v primeru, ko mu je ponujena ka*era od prej 
naštetih pravic, ki jo delavec ne sprejme. 

Določba 21. člena po mnenju Zveznega sekretariata za 
delo, zdravstvo, vprašanja borcev in socialno politiko ni nepo- 
sredno uporabljiva norma, saj zahteva razdelavo meril z repu- 
bliškim zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim 
aktom. Ne glede na to, pa je že sedaj po veljavni republiški 
zakonodaji možno reševati probleme presežnih delavcev 
s ponudbo dela v drugi organizaciji, razporejanjem, dokvalifi- 
kacijo ali prekvalifikacijo, z institutom čakanja na delo z nado- 
mestilom osebnega dohodka, s stimuliranjem predčasne upo- 
kojitve, pa tudi z inštrumentom odpravnine, če delavec 
z izplačilom le-te soglaša in so zanjo zagotovljena sredstva 
v okviru mase sredstev za osebne dohodke, za skupno porabo 
ali v posebnem rezervnem skladu organizacije. 

Glede pogojev prenehanja delovnega razmerja delavcu iz 
t.i. ekonomskih razlogov zakon o temeljnih pravicah iz delov- 
nega razmerja v 77. členu napotuje na poseben zvezni zakon. 
Zaenkrat nimamo nikakršnih informacij, da bi se tak zakon na 
ravni federacije že pripravljal. Ne glede na distinkcijo, ki jo 
zvezna zakonodaja dela med tehnološkimi in ekonomskimi 
viški, želimo v republiki zagotoviti presežnim delavcem 
v načelu enake pravice. Razlog za to vidimo tudi v konvenciji 
št. 158 o prenehanju delovnega razmerja na pobudo deloda- 
jalca, ki jo je naša država ratificirala in ki predvideva enak 
pristop za vse delavce. 

Poudariti moramo, da je problematika reševanja presežnih 
delavcev kompleksna in je ni mogoče reševati samo v zakonu 
o delovnih razmerjih, temveč tudi v zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti ter v okviru predpisov iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Zakon o delovnih razmerjih mora urediti predvsem pravice, 
ki jih imajo delavci v primeru, ko njihovo delo v organizaciji ni 
več potrebno, okvirne kriterije, po katerih se določijo delavci, 
ki bodo postali presežek (podrobnejše kriterije bo potrebno 
urediti s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom), ter 
obveznosti, ki jih ima organizacija v zvezi s temi delavci. 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel- 
nosti bo moral rešiti probleme v zvezi z zagotavljanjem sred- 
stev za sofinanciranje teh pravic, pri čemer bo potrebno 
določiti, da mora vsaka organizacija oblikovati določena 
rezervna sredstva za te namene, da pa se lahko pod določe- 
nimi pogoji in ob izpolnjevanju predpisanih kriterijev zagotav- 
lja denar tudi iz sredstev za zavarovanje za primer brezposel- 
nosti. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo 
moral omogočiti dokup zavarovalne dobe, s čimer bo mogoče 
v okviru pokojninskega zavarovanja zagotoviti socialno var- 
nost starejšim presežnim delavcem. 

V okviru vsega navedenega je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že posredoval Skupščini SR Slovenije predlog za 
izdajo zakona o delovnih razmerjih z osnutkom zakona. 
V predlaganih rešitvah se uvodoma urejajo instituti in možno- 
sti reševanja presežkov delavcev, ki so začasne narave. To 
pomeni, da se predvideva, da bo delavce po določeni dobi 
čakanja na delo, po prekvalifikaciji ali dokvalifikaciji ali pa 
začasnem skrajševanju delovnega časa mogoče ponovno 
polno zaposliti. V nadaljevanju se rešujejo trajni presežki in 
sicer tako, da se konkretizirajo pravice, ki jih določa zvezni 
zakon. V zvezi s pravico do dokupa delovne dobe je potrebno 
posebej opozoriti, da je zakon pooblastil SPIZ, da s svojim 
aktom, v roku enega meseca po sprejemu tega zakona, določi 
obseg in način plačila prispevkov in s tem še pred celovito 
spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju omogoči reševanje presežnih delavcev tudi na ta način. 

Zakon o delovnih razmerjih bo v skladu z ustavnim zako- 
nom sprejet meseca marca, po zagotovilih sindikata in 
Gospodarske zbornice mu bodo do konca aprila sledile tudi 
kolektivne pogodbe, predlog zakona o zaposlovanju pa bo 
pripravljen do konca meseca maja (predlog za izdajo zakona 
z osnutkom bo predložen Izvršnemu svetu koncem februarja). 
S sprejemom obeh zakonom ter z napovedanim aktom SPIZ-a 
bo v SR Sloveniji omogočeno celovito reševanje problematike 
presežnih delavcev. 

Čeprav bosta torej zakon o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in zakon o pokojninskem in invalid- 
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skem zavarovanju sprejeta in uveljavljena z določenim časov- 
nim zamikom, kar velja še posebej za zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, katerega spremembe so odvisne 
od predvidene novele zveznega zakona, pa zamik ene faze 
zakonodajnega postopka pri zakonu o zaposlovanju ne bo 
povzročil, da bi bile ogrožene ali nerealizirane pravice presež- 
nih delavcev, ki jih bo uzakonil zakon o delovnih razmerjih 
konec meseca marca. To zaradi tega, ker delavcu pred pote- 
kom dveh let, v primeru, ko mu ni mogoče zagotoviti drugih 
pravic po zakonu, ne more prenehati po zveznem zakonu 
delovno razmerje. Tako bo omogočeno, da bodo po zakonu 
o delovnih razmerjih zagotovljene pravice presežnim delav- 
cem, s sprejetjem zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti pa bo sistemsko, neposredno po uve- 
ljavitvi zakona o delovnih razmerjih, urejena intervencija in 
pomoč države podjetjem pri reševanju problematike presež- 
nih delavcev. V kratkem vmesnem obdobju bo potrebno na 
podlagi veljavne zakonodaje izkoristiti vse instrumente inter- 
vencije države, ki v sistemu zaposlovanja že delujejo. Ob tem 
se je potrebno zavedati, da bo sistem intervencije države terjal 
večji obseg sredstev za te namene, kot je planiran za letošnje 
leto. Iluzorno je pričakovati, da bi država lahko v celoti pokri- 
vala vse obveznosti iz tega naslova. Odgovornost in obvez- 
nost organizacij, ki je na tem področju še vedno primarna, 
terja, da si tudi organizacije zagotovijo ustrezna sredstva za 
svojo preusmeritev v tržno gospodarstvo, kar je povezano tudi 
s problematiko presežnih delavcev. 

Glede na to, da je torej sprejem celovite republiške zaposli- 
tvene zakonodaje pred vrati, ne kaže razmišljati o nekaterih 
improviziranih trenutnih rešitvah, saj zato ni niti vsebinskih, 
materialnih in pravnih podlag. Združevanje materije treh 
zakonov v en začasni zakon bi bilo namreč v tem trenutku 
neprimerno. 

10. GLOBALNA OCENA MOŽNIH 
UČINKOV SPREJETE GOSPODARSKE 
REFORME NA RAZVOJNE MOŽNOSTI 
SR SLOVENIJE V LETU 1990 

Začetek izvajanja programa gospodarske reforme v Jugo- 
slaviji sovpada s poslabšanjem trendov v nekaterih ključnih 
gospodarskih gibanjih na prehodu v leto 1990 ( padanje 
gospodarske aktivnosti, zlasti industrijske proizvodnje, 
poslabšanje zunanjetrgovinskih rezultatov, porast cen 
v decembru), ki so se še v času priprav izhodišč za ekonom- 
sko politiko v SR Sloveniji kazali precej ugodnejši. 

Upoštevaje negativne tendence gospodarskih gibanj na 
prehodu leta sedaj razpoložljive analize in ocene kažejo, da 
v letošnjem letu pod vplivom ukrepov sprejetega programa 
gospodarske reforme, v zaostrenih pogojih gospodarjenja in 
močno povečanih obveznostih SR Slovenije za realizacijo 
tega programa, pričakujemo padec gospodarske aktivnosti, ki 
bo vplival na okoli 2 % zmanjšanje obsega proizvodnje 
v celotnem slovenskem gospodarstvu. Gospodarska blokada 
slovenskega gospodarstva s strani SR Srbije pa bi - v primeru, 
da bi trajala celo letošnje leto - povzročila dodatno zmanjša- 
nje proizvodnje v slovenskem gospodarstvu najmanj za 3 %. 
To bi pomenilo, da bi družbeni proizvod SR Slovenije v letu 
1990 realno padel za okoli 5% v primerjavi z letom 1989. 

Sprejeti program gospodarske reforme, ki temelji na zlomu 
inflacijskih pričakovanj in finančni sanaciji jugoslovanskega 
gospodarstva in bank, terja v letošnjem letu znatno realno 
povečanje sredstev v zveznem proračunu, saj bo financiranje 
iz zveznega proračuna z realnimi viri nadomestilo vrsto dose- 
danjih intervencij države z inflacijskim financiranjem preko 
primarne emisije. Tako prevzema zvezni proračun v letu 1990 
še vrsto dodatnih, kot so precejšnja razširitev intervencij 
v gospodarstvu, pokrivanje tečajnih razlik v gospodarstvu in 
bankah ter saniranje poslovnih bank, sredstva za financiranje 
socialnega programa in pokrivanje nekaterih obveznosti iz 
leta 1989. 

Tako zastavljen zvezni proračun za leto 1990 pomeni, da se 
bodo obveznosti vseh socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin, pa tudi SR Slovenije, do zveznega proračuna ( ki 
zajemajo odliv temeljnega prometnega davka, dodatni davek 
za financiranje JLA, kotizacijo federaciji in odliv sredstev iz 

naslova carin in drugih uvoznih dajatev) povečale. SaiJ18 

kotizacija SR Slovenije proračunu federacije, kot je bila dol^ 
čena v zveznem proračunu, pa je edina postavka, ki se v leto5' 
njem letu realno ne povečuje ( njen delež v družbenem pr°lZ" 
vodu Slovenije znaša tako v letu 1989 kot 1990 0,8 %)• k. 

Prilivi sredstev iz zveznega proračuna v SR Slovenijo. 11 

zajemajo predvsem plačila zveznih izvoznih stimulacij slove"' 
skim organizacijam, sredstva za pokojnine borcev in invalid" 
ter priliv sredstev iz naslova nekaterih intervencij v gospoda'' 
stvu, se bodo v letošnjem letu sicer tudi nekoliko povečali (0® 
I,4% družbenega proizvoda v letu 1989 na 1,8% v letošnje^ 
letu), vendar pa bo razlika med odlivi in prilivi sredstev IZ 

zveznega proračuna (t.j. neto odliv) bistveno večja. 
Zmanjševanje razpoložljivih sredstev za končno potrošrjF 

v SR Sloveniji iz vseh navedenih razlogov bo zahtevalo pr 

gajanje vseh oblik porabe, tako osebne,skupne in splošne, P 
tudi investicijske v teku leta 1990. 

V pogojih delovanja intervencijskega zakona na področij' 
osebnih dohodkov bo zlasti v prvem polletju letos prišlo 0 

precejšnjega realnega padca osebnih dohodkov. Na tej po°' 
lagi se bodo v celem letu 1990 sredstva za osebne dohod* 
realno zmanjšala za okoli 5% v primerjavi z lanskim letom- . 

Glede na to, da v družbenih dejavnostih osebni dohod* 
predstavljajo pretežen del vrednosti programov, bi 
potrebna sredstva za družbene dejavnosti (za katere je bilo 0 

pripravi izhodišč ekonomske politike za letošnje leto Pre"v.. 
deno, da bi v globalu ohranila realno raven iz leta 1989) P 
sedanjih projekcijah realno nižja za okoli 3%. Tudi sredstva 
SPIZ bodo v teh pogojih v letošnjem letu realno porasla le zjj 
okoli 4% ( namesto 8,5%, kot se je računalo ob pripi'3" 
izhodišč za pripravo proračuna SR Slovenije za leto 1990)- 

Sredstva za splošno porabo v republiki in občinah, 
katera je že v okviru sprejetega proračuna SR Slovenije p'e°' 
viden realni padec (za okoli 5%), pa bi bila po teh ocena" 
v letu 1990 realno manjša najmanj za 7% ( predvsem žara" 
večjega zmanjšanja osnov oz. virov, iz katerih se napajal0 

proračuni). 

II. PREDLAGANE AKTIVNOSTI IN 
UKREPI: 

1. Za oživitev gospodarske aktivnosti in dokapitalizacil® 
podjetij s tržno perspektivno proizvodnjo in s podrocr 
gospodarske infrastrukture bo Izvršni svet Skupščine SR SI®' 
venije interveniral s finančnimi sredstvi, pridobljenimi z zad?1' 
žitvijo doma in v tujini. Zato predlaga Skupščini SR SlovenU® 
sprejem naslednjih zakonov: 

- zakon o izdaji obveznic SR Slovenije ,h 
- zakon o združevanju sredstev rezerv v sklade skupn,n 

rezerv v letu 1990 „ 
- zakon o kriterijih za prestrukturiranje gospodarstva 

Slovenije 
2. Za trajno aktivnost Izvršnega sveta Skupščine SR Slo"®" 

nije na področju spodbujanja nastajanja novih podjetij |fl 

odpiranja novih delovnih mest pripravlja Izvršni svet Skup* 
čine SR Slovenije projekt oblikovanja posebne finančno r8*' 
vojne organizacije - Slovenske investicijske banke. Osnov"1® 
dejavnost banke bo prestrukturiranje gospodarstva. Poobla®' 
čena pa bo, da pri odkupu in prodaji podjetij ter odpiranj" 
novih delovnih mest skladno s pristojnostmi države opravi)8 

tudi strokovno finančne posle za državo. 
3. Na področju odpiranja možnosti za povečanje obseg8 

tujih vlaganj so z novimi sistemskimi rešitvami odprte noy® 
možnosti, ki pa zaradi pomanjkanja ustreznih informacij ijJ 
pomoči zainteresiranim niso dovolj izkoriščene. Zato 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije oblikoval posebn® 
medresorsko delovno skupino, ki bo vključevala tudi pf0d' 
stavnike Gospodarske zbornice Slovenije, Narodne bank® 
Slovenije, poslovnih bank in nekaterih strokovnjakov, ki 
opravljala to dejavnost, skrbela pa tudi za potrebno povezov8' 
nje z zveznimi upravnimi organi in za zbiranje ter distribucij0 

potrebnih informacij. 
4. Položaj slovenskega gospodarstva v pogojih gospodar* 

ske reforme, še posebej pa zaradi posledic srbske blokad®' 
terja še večje odpiranje v svet in intenzivnejše sodelovanje n® 
vseh področjih, zlasti z Evropo. Zato bo Izvršni svet Skupščin® 
SR Slovenije pri regionalnem sodelovanju Slovenije tako 
v Skupščini evropskih regij kot v Delovni skupnosti Alp®* 

10 poročevalk 



adran in drugih oblikah regionalnega povezovanja ustvarjal 
Pogoje za čimširše gospodarsko sodelovanje in vključevanje 

Evropo. Posebno pozornost bo posvetil nadaljnjemu razvoju 
. "ateralnega in obmejnega sodelovanja z evropskimi regi- 
ji, s katerimi je že doslej našel mnoge skupne interese. 

5- Za odpravo posledic izgub v elektrogospodarstvu in 
Premogovništvu bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
. 'bančnimi sredstvi, zbranimi na osnovi zakona, s katerimi 0 predlagal Skupščini SR Slovenije zadolžitev doma in 

tui'ni, vložil v elektrogospodarstvo in premogovništvo na 
snovi sanacijskega programa delež za odplačilo kratkoroč- 
lf1 kreditov rudarskih delovnih organizacij in za obratna 
fedstva elektrogospodarstva in premogovništva. Za predvi- 
er> izpad prihodka v prvem polletju letošnjega leta, ki bo po cenah Elektrogospodarstva Slovenije nastal zaradi maksimi- 

ei ia cene električne energije z odlokom o spremembi cene 
v'

el<tritne energije, naj Elektrogospodarstvo Slovenije 
Okviru Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva 

a^teva podaljšanje višje sezone. Po odpravi odloka o spre- 
ernbi cene električne energije pa naj Elektrogospodarstvo 
ovenije oblikuje cene električne energije na podlagi skup- 
n rneril za oblikovanje cene električne energije. 

Glede na kritičnost stanja in nevarnost razpada sistema 
o Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še pred sprejemom 

čepov za celovito rešitev ekonomskega položaja ŽG Ljub- 
' na v sodelovanju s poslovnimi bankami poiskal rešitve za 

liujnejšo sanacijo likvidnostnih težav, 
stih nada|ino uskladitev programov v družbenih dejavno- n z materialnimi možnostmi in za prilagoditev prispevnih 

stopenj bo Izvršni svet preveril osnove za izračun vrednosti 
zagotovljenih programov in po analizi zaključnih računov 
prilagodil (znižal) republiške prispevne stopnje. Priporočil bo 
občinam, da ponovno preverijo bilance prenosov nalog in 
sredstev iz občine v republike in nato uskladijo prispevne 
stopnje. Nadalje bo Izvršni svet predlagal obračunske pri- 
spevne stopnje za celo leto 1989 (za poračun). 

8. Za vspostavitev celovitega sistema reševanja problema- 
tike presežnih delavcev je potrebno čimpreje sprejeti zakon 
o delovnih razmerjih, neposredno po sprejetju le-tega zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in 
v odvisnosti od novelizacije zveznega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega zavarovanja še zakon o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. Izvršni savet bo v že določe- 
nih rokih posredoval Skupščini SR Slovenije vsa potrebna 
zakonodajna gradiva. 

9. Izvršni svet bo ponovno terjal proučitev in ustrezne spre- 
membe ter dopolnitve zveznega zakona o osebnih dohodkih 
za odpravo tistih nedorečenosti, ki vplivajo na ekonomsko in 
pravno varnost poslovnih subjektov ter zaposlenih. 

10. Izvršni svet bo na podlagi sprejetih programov socialno- 
varstvenih pomoči in skladno z dejanskimi gibanji realnih 
osebnih dohodkov zagotavljal, da se vrednost družbenih 
pomoči otrokom in drugih pomoči upravičenim družinam in 
posameznikom ne bo zmanjšala pod raven minimalne soci- 
alne varnosti. 

11. Izvršni svet bo ponovno zahteval razrešitev vprašanja 
izračuna in uporabe družbenega proizvoda kot elementa za 
določitev fiskalnih obveznosti republike. 

Republiški komite za delo 

'^formacija 

^možnostih urejanja problematike presežnih delavcev 

r»ije>r"°9a k informaciji Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
tekočih aktivnostih za uresničevanje programa eko- 

ke reforme in ukrepov za njeno realizacijo v letu 1990) 

J" travne možnosti za reševanje 
Pr°blematike presežnih delavcev 

|jjZak° zvezni kot republiški zakon o delovnih razmerjih teme- 
t06V* določbah zveznih in republiških ustavnih dopolnil (13. 
k li i * arT>andmaja k Ustavi SFRJ in 14. točka XIII amandmaja 
delo' SRS), ki določajo, da delavcu ne more prenehati 
Pris 00 razmer)e, Se zaradi tehnoloških in drugih izboljšav, ki uSD

p®Val° k povečanju produktivnosti dela in večjemu 
rmj6 u organizacije, njegovo delo ni več potrebno, dokler se 
deC "gotovi drugo delovno mesto, ki ustreza njegovim 

ir 
a 

0r9a "° Prer,eha delovno razmerje, ter pravice in obveznosti 

Uvel zrn°2nos,im. a'i se mu na drug način ne zagotovi dei 'a^'iarMe pravice do dela ali z zakonom določenih pravic iz 
mi, i' ? Ekonom se določijo pravice in pogoji, pod katerimi " lanko i 
Racije ter družbenopolitične skupnosti pri uresničeva- 
stev določenih pravic delavcev in pri zagotavljanju sred- 

ZaČ!ta namen 

Prav 0 temeljnih pravicah iz delovnega rzamerja ureja 
dj v'5® tehnoloških presežkov delavcev In dolžnost organiza- 
cij '■ členu, ki primeroma našteva štiri pravice (pravico do 
lifil^ v.drugi organizaciji, pravico do prekvalifikacije ali dokva- 
OdDr'6, Prav'co do dokupa delovne dobe in pravico do z2g.avnine), sklicuje pa se še na druge pravice v skladu 
Prob|°norTV torej odkazuje na možnost nadaljnjega urejanja te 
tov|jpema,'ke z republiškim zakonom. Delavec, ki mu ni zago- 
nado 8 nol)ena °d naštetih pravic, ima pravico do denarnega 
OohoH,ifs,''a naimani v višini zajamčenega osebnega 
delov vendar največ dve leti. Po preteku dveh let delavcu 
n,u je

n° razmerje preneha, preneha pa mu tudi v primeru, ko 
sprg^Oonujensi katera od prej naštetih pravic, ki jo delavec ne 

de1^'oCba 21. člena po mnenju Zveznega sekretariata za 
' zdravstvo, vprašanja borcev in socialno politiko ni 

kogentna (neposredno uporabljiva) norma, saj zahteva razde- 
lavo meril z republiškim zakonom in kolektivno pogodbo 
oziroma splošnim aktom. Ne glede na to, pa je že sedaj po 
veljavni republiški zakonodaji možno reševati probleme pre- 
sežnih delavcev z ponudbo dela v drugi organizaciji, razpore- 
janjem, dokvalifikacijo ali prekvalifikacijo, z institutom čaka- 
nja na delo z nadomestilom osebnega dohodka, s stimulira- 
njem predčasne upokojitve pa tudi z inštitutom odpravnine, 
če delavec z izplačilom le-te soglaša in so zanjo zagotovljena 
ustrezna sredstva v okviru mase sredstev za osebne dohodke, 
za skupno porabo ali v posebnem rezervnem skladu organiza- 
cije. 

Glede pogojev prenehanja delovnega razmerja delavcu iz 
takoimenovanih ekonomskih razlogov pa zakon o temeljih 
pravicah iz delovnega razmerja v 77. členu odkazuje na pose- 
ben zvezni zakon. Zaenkrat nimamo nikakršnih inforamcij, da 
bi se tak zakon na nivoju federacije že pripravljal. Ne glede na 
distinkcijo, ki jo zvezna zakonodaja dela med tehnološkimi in 
ekonomskimi viški, želimo v republiki zagotoviti presežnim 
delavcem v načelu enake pravice, ne glede na razlog, zaradi 
katerega je njihovo delo v organizaciji postalo nepotrebno. Ne 
nazadnje vidimo razlog za to tudi v konvenciji št. 158 o prene- 
hanju delovnega razmerja na pobudo delodajalca, ki jo je 
naša država ratificirala in ki predvideva enak pristop za vse 
delavce. 

Povdariti moramo, da je problematika reševanja presežnih 
delavcev kompleksna in je ni mogoče reševati samo v zakonu 
o delovnih razmerjih, temveč tudi v zakonu o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposlenosti ter v okviru predpisov iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Zakon o delovnih razmerjih mora urediti predvsem pravice, 
ki jih imajo delavci v primeru, ko njihovo delo v organizaciji ni 
več potrebno, okvirne kriterije, po katerih se določijo delavci, 
ki bodo postali presežek (podrobnejše kriterije bo potrebno 
urediti s kolektivno pogodbo oziroma s splošnim aktom), ter 
obveznosti, ki jih ima organizacija v zvezi s temi delavci 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposle- 
nosti bo moral rešiti probleme v zvezi z zagotavljanjem sred- 
stev za sofinansiranje teh pravic, pri čemer bo potrebno 
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določiti, da mora vsaka organizacija oblikovati določena 
rezervna sredstva za te namene, da pa se lahko pod določe- 
nimi pogoji in ob izpolnjevnaju predpisanih kriterijev zagotav- 
lja denar tudi iz sredstev za zavarovanje za primer brezposle- 
nosti. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo 
moral omogočiti dokup zavarovalne dobe, s čimer bo mogoče 
v okviru pokojninskega zavarovanja zagotoviti socialno var- 
nost starejšim presežnim delavcem. 

V okviru vsega navedenega, je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije že predložil predlog za izdajo zakona o delovnih 
razmerjih z osnutkom zakona. V predlaganih rešitvah se uvo- 
doma urejajo instituti in možnosti reševanja presežkov delav- 
cev, ki so začasne narave, kar pomeni, da se predvideva, da 
bo delavce po določeni dobi čakanja na delo, po prekvalifika- 
ciji ali dokvalifkaciji ali po začasnem skrajševanju delovnega 
časa mogoče ponovno polno zaposliti. V nadaljevanju pa se 
rešujejo trajni presežki in sicer tako, da se konretizirajo pra- 
vice, ki jih določa zvezni zakon. V zvezi s pravico do dokupa 
delovne dobe je potrebno posebej opozoriti, da je zakon 
pooblastil SPIZ , da s svojim aktom v roku enega meseca po 
sprejemu tega zakona, določi obseg in način plačila prispev- 
kov in s tem še pred celovito spremembo zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju omogoči reševanje presež- 
nih delavcev tudi na ta način. 

Zakon o delovnih razmerjih bo v skladu z ustavnim zako- 
nom sprejet meseca marca, po zagotovilih sindikata in 
Gospodarske zbornice mu bodo do konca aprila sledile tudi 
kolektivne pogodbe, predlog zakona o zaposlovanju pa bo 
pripravljen do konca meseca maja (predlog za izdajo zakona 
z osnutkom bo predložen Izvršnemu svetu koncem februarja). 
S sprejemom obeh zakonov ter z napovedanim aktom SPIZ-a 
bo v SR Sloveniji omogočeno celovito reševanje problematike 
presežnih delavcev. 

II. Konkretne predlagane rešitve 
v osnutku zakona o delovnih razmerjih 

V predlaganih določbah osnutka republiškega zakona 
o delovnih razmerjih je zavestno ponujena rešitev, da se pri 
zagotavljanju pravic presežnih delavcev zagotovi v načelu 
enak pristop ne glede na to, ali nastajajo presežki iz ekonom- 
skih ali tehnoloških razlogov, čeprav je iz zveznega zakona 
sicer povzeti distinkcijo v načinu razreševanja enih ali drugih. 
Taka odločitev je bila večinsko podprta s strani vseh zaintere- 
siranih subjektov, ki se s to problematiko ukvarjajo, saj se 
dejansko v večini primerov kakršnihkoli izboljšav, ki prispe- 
vajo k večji produktivnosti organizacije, prepletajo tehnološki 
in ekonomski razlogi, posledice, ki jih nosijo delavci brez 
svoje krivde, pa so enake. Razloček je le v nujnosti odločitve, 
saj si organizacija lahko z izbojšavami potrjuje ali širi svoj 
položaj na trgu ali pa le zagotavlja tržno upravičenost svojega 
obstoja. Vendar naj bi ta razloček pogojeval le različno poraz- 
delitev bremena za zagotavljanje pravic vseh presežnih delav- 
cev med organizacijami oziroma širšo družbeno skupnostjo. 

Sicer se v osnutku republiškega zakona najprvo urejajo 
instituti in možnosti razreševanja presežkov delavcev, ki so 
začasne narave, kar pomeni, da se predvideva, da bo delavce 
po določeni dobi »čakanja na delo«, po prekvalifikaciji oz. 
dokvalifikaciji, po prenehanju dela v drugi organizaciji oz. po 
začasnem skrajševanju delovnega časa mogoče ponovno 
polno delovno angažirati v isti organizaciji ali podjetju. 
Izrecno je treba povdariti, da se s posebno rešitvijo daje 
zakonska podlaga za doslej neurejeno » čakanje« na delo oz. 
»prisilen dopust«, v času katerega imajo delavci pravico do 
ustreznega nadomestila osebnega dohodka. S temi rešitvami 
se torej daje zakonsko podlago za uvedbo začasnih ukrepov 
v prehodnih fazah prestrukturiranja, reorganizacij, moderni- 
zacij ali ekonomskih restrikcij, ki sicer omejujejo ali spreme- 
nijo določene pravice delavcev, ki jim bo kasneje še vedno 
mogoče zagotoviti ustrezno zaposlitev znotraj organizacije ali 
podjetja. 

Posebej pa se obravnava reševanje presežkov, ki so trajne 
narave in ki nastopijo v primeru, da je delo delavcev postalo 
nepotrebno, ker jih nikakor ni mogoče razporediti znotraj 
organizacije oziroma podjetja niti po poprejšnji prekvalifika- 
ciji oziroma dokvalifikaciji niti brez nje. 

V postopku o ugotovitvi prenehanja potreb po delu delav- 

cev mora sodelovati sindikat, katerega vloga je pomembna že 
v predhodnem postopku, to je takrat, ko organizacija šele 
ocenjuje in predvideva posledice strukturnih sprememb ali 
reorganizacije. Pristojni organi organizacije sprejmejo odloči- 
tev o prenehanju potreb po delu delavcev na podlagi pro- 
grama tehnoloških in drugih izboljšav organizacije ter po 
predhodnem mnenju sindikata. 

Ugotovitev o prenehanju potreb po delu delavcev se po 
določbah osnutka republiškega zakona sprejme na podlagi 
presoje o izpolnjevanju pogojev in zahtev za opravljanje dela 
na delovnih mestih po izvedbi tehnoloških in drugih izboljšav 
v organizaciji, upoštevaje predpisane kriterije in merila. Poleg 
strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti za delo, potreb- 
nih dodatnih znanj in posebnih zahtev, so odločilen kriterij 
tudi delovne izkušnje, ki se objektivno zahtevajo za opravlja- 
nje posameznih del. Sicer pa osnutek zakon v svojih rešitvah 
opredeljene kriterije, kot so delovna uspešnost, delovna 
doba, invalidnost, zdravstveno stanje, predvsem če gre za 
posledico poškodbe pri delu ali poklicno obolenje ter soci- 
alno stanje delavca, opravljanje obrtne dejavnosti kot 
postranski poklic oz. opravljanje kmetijske dejavnosti, ki naj 
bi se upoštevali pri določanju presežka delavcev, določa le 
kot napotilo avtonomnim aktom, ki naj bi jih podrobneje 
opredelili vključno z merili oziroma z njihovim vrednotenjem. 

Vendar je potrebno opozoriti, da na podlagi ustavne uredi- 
tve in ureditve v zveznem zakonu tudi tem delavcem, za katere 
se ugotovi, da njihovo delo ni več potrebno upoštevaje dolo- 
čene in dogovorjene kriterije, ne preneha delovno razmerje, 
če se jim ne zagotovi ena od pravic, ki jih določa že zvezni 
zakon in jih v obravnavanih rešitvah republiški zakon samo 
konkretizira: 

- sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v drugi 
organizaciji ozirom pri delodajalcu na podlagi pismenega 
sporazuma pristojnih organov v organizaciji ozirom z deloda- 
jalcem, 

- prekvalifikacija ozirom dokvalifikacijama delo na drugem 
delovnem mestu v drugi orgnaizaciji oz. pri delodajalcu, 

- dokup delovne dobe, 
- pravica do odpravnine, oziroma pravice, ki se originarno 

določajo v republiškem zakonu v skladu z zveznim zakonom: 
- pravica do sklenitve delovnega razmerja s krajšim delov- 

nim časom, s pravico do ustreznega denarnega nadomestila 
ali delne pokojnine, 

- pravica do zaposlitve za določen čas v drugi organizaciji 
ali pri delodajalcu. 

V zvezi z urejanjem pravice delavcev do dokupa delovne 
dobe je posebej pomembno navesti, da je za čimprejšnje 
realizacijo te pravice potrebno pooblastiti Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, da s svojim 
aktom določi obseg in način plačila prispevkov, kar se določa 
že s tem zakonom, saj bi čakanje na spremembe zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so časovno 
vezane na spremembe zvezne zakonodaje, onemogočilo upo- 
rabo te rešitve v praksi. 

Dokler se delavcu navedenih pravic ne zagotovi, ima pra- 
vico do denarnega nadomestila v višini določeni s samou- 
pravnim splošnim aktom oz. s kolektivno pogodbo, vendar ne 
nižji od zajamčenega osebnega dohodka, vendar najdalj 
2 leti, kar tudi že ureja zvezni zakon. Pavico ima za preostali 
čas do dveh let tudi delavec v primeru delovnega razmerja za 
določen čas, ki se izteče pred potekom 2-letnega roka. Po 
izteku tega roka delovno razmerje preneha. Pred potekom 
tega roka delovno razmerje preneha le, če se delavec sam 
delovno angažira (sklene delovno razmerje, začne s samo- 
stojno obrtno oz. kmetijsko dejavnostjo ipd.). 

Delavcu preneha delovno razmerje tudi, če odkloni katero 
od pravic, ki so mu ponujene kot zagotavljanje njegove 
nadaljnje zaposlitve ali kot zagotavljanje njegove socialne in 
materialne varnosti na drug način. 

Sredstva za zagotavljanje pravic delavcev na podlagi tega 
zakona se bodo lahko zagotavljala tudi iz sredstev za zagotav- 
ljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposlenosti po krite- 
rijih, ki jih bo posebni zakon na tem področju opredelil. Sicer 
pa je primarna odgovornost za zagotavljanje materialnih mož- 
nosti za uresničevanje pravic presežnih delavcev na strani 
samih organizacij, kar nedvomno izhaja že iz rešitev zveznega 
zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja. 

Tudi v postopku zagotavljanja navedenih pravic delavcem, 
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Katerih delo je v organizaciji ali podjetju postalo nepotrebno, 
mora biti sindikatu omogočeno, da se posvetuje o ukrepih, ki 
so potrebni za preprečitev škodljivih posledic za prizadete 
delavce, ter da se v okviru pravic, ki jih zakon zagotavlja, 
izbere tisto najustreznejšo, ki bo zagotovila primarno njihovo 
nadaljnje delovno angažiranje. 

Na podlagi mednarodne konvencije št. 158 o prenehanju 
delovnega razmerja, zakon naloga tudi obveznost organiza- 
ciji, ki predvideva prenehanja potreb po delu delavcev, da 
v določenem roku obvesti pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti o nameravanih ukrepih ter s pismeno izjavo navede 
razloge odločitve o prenehanju potreb po delu delavcev. 

Kot je že bilo omenjeno, vspostavitev celovitega sistema 
razreševanja presežnih delavcev, ne zahteva le dograditev 
delovno pravne zakonodaje, temveč tudi predpisov 
s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da bo 
kar najhitreje omogočen dokup delovne dobe, ter predpisov 
s področja zaposlovanja, kjer naj bi se posebej zbirala sred- 
stva, ki bodo omogočala delen prevzem bremena oganizacij 
na širšo družbeno skupnost. Temeljito se bo v tem okviru 
potrebno dogovoriti predvsem o kriterijih, merilih in pogojih, 
ki bodo odločilni za vključitev sredstev širše družbene skup- 
nosti za razreševanje presežnih delavcev. To pa seveda nika- 
kor ne izključuje tudi potrebe po zbiranju sredstev po načelih 
zajemnosti in solidarnosti s strani samih organizacij, ter obli- 
kovanja posebnih skladov, iz katerih bo potrebno primarno 
krpati sredstva za zagotavljanje pravic presežnih delavcev. 

III. Trenutne možnosti vključevanja 
sredstev zaposlovanja v reševanje 
problematike presežnih delavcev 

Po veljavnem zakonu o delovnih razmerjih in zakonu 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti lahko 
pri pojavljanju presežnih delavcev delujemo na nasleden 
način: 

1. Preventivno - to je pri sofinansiranju preusposabljanja in 
prezaposlovanja že zaposlenih oseb za nove in spremenjene 
delovne programe v organizacijah oziroma po zakonskem 
besedilu, če jim je le z dokvalifikacijo in prekvalifikacijo 
možno zagotoviti drugo delo. (37. člen) v razmerju največ 50% 
sredstev zaposlovanja, 50% delovne organizacije. 

2. Z aktivnim pristopom pri uporabi sredstev za materialno 
varnost brezposelnih (denarno nadomestilo), če obstajajo 
možnosti in okoliščine, da se ta sredstva izplačajo v enkrat- 
nem zneseku (kapitalizacija) za ohranjanje produktivnih ter 
usvarjanje novih delovnih mest in sicer: 

- kandidatom, ki postanejo brezposelni in uveljavljajo pra- 
vico do denarnega nadomestila ter le-tega vložijo v novo 
delovno angažiranje ali 

- organizacijam, če na tej podlagi zagotovijo zaposlitev 
osebam, ki so uveljavile pravico do denarnega nadomestila. 

3. Z zagotavljanjem materialne varnosti v primeru čakanja 
na novo zaposlitev (v času brezposelnosti). Denarno nadome- 
stilo v primeru brezposelnosti zaradi stečaja ali likvidacije 
organizacije je 80% osnove (ne 60% kot je v drugih primerih), 
v okviru programov zaposlovanja se izvajajo še naslednje 
naloge aktivne politike zaposlovanja: 

- izobraževanje za samozaposlovanje in storitvene dejav- 
nosti (preko Domusa) z organiziranjem skupnih agencijskih in 
komercialnih nalog (projekt samopodjetnega zaposlovanja ) 

- vzpostavljanje novih programov - preko AGEE 
V zasnovi za 1990 so še: 
- sofinaciranje odpiranja novih delovnih mest pri projektih, 

Kl so sicer z razvojnega vidika podprti v višini cca 4% celotnih 
sredstev za zaposlovanje (pravice, programi) in 

~ stimuliranjem priprave novih delovnih programov - po 
metodi razpisa, kar pa finančno še ni posebej podprto. 

plan sredstev za zaposlovanje je sprejet, vendar temelji 
samo za zagotavljanju že navedenih pravic in programskih 
nalog pod predpostavko take dinamike rasti pojavov oziroma 
Pojavljanja problemov, kot je bila v letu 1989. L 

* teh sredstvih za leto 1990 ni planiranih in zagotovljenih 

sredstev za uresničevanje pravic, ki gredo delavcem po 21. 
členu zveznega zakona o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja in po ustreznih členih osnutka republiškega zakona 
o delovnih razmerjih (odpravnine, dokup let, nadomestilo za 
čas, ko je delavčevo delo nepotrebno). 

Pri planiranju sredstev za 1990 smo morali ob splošni opre- 
delitvi za ničelno rast sredstev za skupno porabo in manjši 
realni rasti sredstev za zaposlovanje, kot so jo narekovale 
ocene gibanj, znižati plan za preventivno delovanje, se pravi 
za sofinansiranje iz prve točke (20.000 delavcev v 1989, plan 
za 1990 je 15.000). 

Upoštevaje sedanje stanje v gospodarstvu sredstva za zapo- 
slovanje ne bodo zadostovala za pokrivanje vseh potreb zago- 
tavljanja materialne varnosti in usmerjanja sredstev v ohranja- 
nje delovnih mest in nove delovne možnosti. Kapitalizaciji 
denarnih nadomestil je tako planiranih cca 6.000 in samo dve 
večji organizaciji lahko v trenutku izčrpata celoletne možno- 
sti. Samo v dveh organizacijah, ki trenutno iščeta pota nadalj- 
njega razvoja oziroma sta v krizni situaciji, se obeta nujnost 
cca 6.500 kapitalizacij denarnih nadomestil (brez tega pa prav 
toliko delavcev v odprti brezposelnosti). ' 

Za realizacijo aktivne politike zaposlovanja, ki je širši pro- 
jekt družbe, bo potrebno angažiriti dodatne vire sredstev in 
v ta cilj usmeriti tudi uporabo drugih »fondov«, ki jih obliku- 
jemo preko aktivnosti Izvršnega sveta. Razvojni vidik uporabe 
razvojnih sredstev za zaposlovanja pa je z ukrepi aktivne 
politike in z zgoraj navedenimi pristopi zagotovljen. 

Konkretne programe za reševanje vprašanja nadaljnjega 
zaposlovanja delavcev morajo prispevati tudi delovne organi- 
zacije, s svojo razvojno orientacijo v širši družbi pa se 
moramo organizirati za pridobivanje čim hitrejšega znanja za 
postavljanje novih delovnih programov in njihovo ocenjeva- 
nje z vidika tržne zanimivosti in ekonomske efikasnosti, hkrati 
pa ustvarjati pogoje in možnosti za samozaposlovanje in 
podjetništvo (z davčnimi dajatvami, usmerjanjem sredstev 
v obliki kreditov). 

Sicer velja poudariti, da bo nova zakonodaja (pravice pre- 
sežnih delavcev) terjala bistveno večja sredstva za področje 
zaposlovanja. Zaradi tega bo potrebno ob uveljavitvi zakona 
o delovnih razmerjih in zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, v kolikor se bomo želeli aktivno 
vključiti v razreševanje problematike presežnih delavcev, 
zagotoviti nove vire in bistveno večji obseg sredstev, ki se 
bodo neposredno vključila v reševanje tega problema z vidika 
aktivne politike zaposlovanja. 

IV. Sklepi 

1. Za vspostavitev celovitega sistema reševanja problema- 
tike presežnih delavcev je potrebno sprejeti zakon o delovnih 
razmerjih, zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti in zakon o pokojninskem in invaliskem zavaro- 
vanju; 

2. Brez navedene zakonodaje ni možno govoriti o sistemski 
rešitvi tega problema, za improvizirane trenutne rešitve pa ni 
niti vsebinskih niti materialnih podlag; 

3. Obstoječi problemi s lahko rešujejo le v okviru veljavne 
zakonodaje in sredstev, ki so na tej podlagi zagotovljena; 

4. Zagotovitev celotnega sistema, ki se predlaga v zakon 
o delovnih razmerjih in v njegovi posledici v zakonu o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti ter v zakonu 
o pokojninskem in ivalidskem zavarovanju bo terjala bistveno 
večji obseg sredstev za potrebe državne intervencije na tem 
področju; 

5. Zavedati se je , da kljub predlaganim sistemskim rešitvam 
država ne bo mogla v celoti pokriti obveznosti iz tega naslova 
ter da je obveznost organizacij na tem področju primarna, 
vsled česar morajo le te zagotoviti ustrezna sredstva, sicer 
niso sposobne za preusmeritev v tržno gospodarstvo (enako 
velja tudi za zagotavljanje sredstev za minimalni obseg sred- 
stev za osebne dohodke). 
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PREDLOG 

zakona o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestrukturiranje 

gospodarstva (ESA 973)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23/1- 
1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KRITERIJIH ZA USMERJA- 
NJE SREDSTEV ZA PRESTRUKTURIRANJE GOSPODAR- 
STVA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije za seje zborov Skupščine SR Slovenije dne 
7/2-1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da sprejme zakon po hitrem postopku, 
da se bodo v čim krajšem času lahko pričela razporejati 
sredstva republiškega proračuna za sofinanciranje raz- 
vojno-sanacijskih programov podjetij, katerih prestruk- 
turiranje je ključnega pomena za gospodarski razvoj 
v SR Sloveniji ter da bodo podjetjem, ki bodo kandidirala 

za ta sredstva, znani kriteriji za pridobitev teh sredstev. 
Ce zakon ne bo sprejet po hitrem postopku, bo glede na 
Izjemno težke razmere v določenih podjetjih oziroma 
dejavnostih prišlo do večjih motenj v družbeni reproduk- 
ciji. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teies sodelovali: 
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za indu- 
strijo in gradbeništvo, 

— Pavle LIVAKOVIC, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

1. člen 
S tem zakonom se določijo kriteriji za razporejanje sredstev 

republiškega proračuna za sofinanciranje razvojno-sanacij- 
skih programov podjetij, katerih prestrukturiranje je ključ- 
nega pomena za gospodarski razvoj SR Slovenije. 

2. člen 
Sredstva za namene iz tega zakona se zagotavljajo v repu- 

bliškem proračunu. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka se usmerjajo kot dopol- 
nilna sredstva za financiranje razvojno-sanacijskih progra- 
mov, ki zagotavljajo uspešno prestrukturiranje podjetij. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena se lahko uporabljajo 
tudi za financiranje razvojno-sanacijskih programov gospo- 
darske infrastrukture. 

3. člen 
Podjetja, ki kandidirajo za sredstva po tem zakonu morajo: 
- izdelati razvojno-sanacijski program, 
- izdelati analizo poslovanja in premoženja podjetja, 
- zagotoviti sredstva sovlagateljev, 
- zagotoviti sodelovanje delavcev pri financiranju razvojne 

sanacije, 
- zagotoviti kapitalizacijo virov s strani poslovnih bank, 
- zagotoviti usposobljen poslovodni organ za izvedbo raz- 

vojno-sanacijskega programa, 
- na zahtevo Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije zago- 

toviti oceno razvojno-sanacijskega programa od svetovalne 
organizacije, ki jo določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 

- zagotoviti ustrezne razvojno-raziskoValne zmogljivosti. 

4. člen 
Programi, ki kandidirajo za sredstva po tem zakonu, morajo 

izpolnjevati kriterije iz skupne metodologije za ocenjevanje 
družbene in ekonomske opravičenosti investicij ter učinkovi- 
tosti investiranja v Socialistični federativni republiki Jugosla- 
viji (Uradni list SFRJ, št. 50/77). 

Prednost pri sofinanciranju imajo programi, ki zagotavljajo: 
- večjo donosnost programa, 
- večjo udeležbo sovlagateljev, 
- večji izvoz, 
- večje število dodatnih produktivnih delovnih mest, 
- večji vpliv na oblikovanje družbenega proizvoda v SR 

Sloveniji ob varovanju okolja. 

5. člen 
Sredstva za sofinanciranje razvojno-sanacijskih programov 

se usmerjajo za odkup vrednostnih papirjev. Izjemoma se 
sredstva usmerjajo v obliki kreditov. 

Sredstva, ki so jih podjetja prejela po tem zakonu, se vra- 
čajo v republiški proračun. 

O uporabi sredstev odloča izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

6. člen 
Nadzor nad uporabo sredstev po tem zakonu in o realizaciji 

načrtovanih učnikov razvojno-sanacijskega programa bo 
spremljal pristojni republiški upravni organ. 

O poteku prestrukturiranja podjetij, katerim so bila dode- 
ljena sredstva, poroča Skupšččini SR Slovenije dvakrat letno 
njen Izvršni svet. 

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

SRS. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 

V tretjem odstavku 1. točke amandmaja XXXII k ustavi SR 
Slovenije je določeno, da družbenopolitične skupnosti lahko 
uporabljajo sredstva proračuna tudi za uresničevanje raz- 
vojne politike, določene v njihovih družbenih planih, v skladu 
z zakonom pa tudi za financiranje določenih skupnih družbe- 
nih potreb ter za potrebe gospodarske in komunalne infra- 
strukture. 

V 1. točki amandmaja LXV k ustavi SR Slovenije je dolo- 
čeno, da se smejo pod pogoji določenimi z zakonom, sredstva 
republiškega proračuna uporabljati tudi za uresničevanje raz- 
vojne politike, določene v družbenem planu Socialistične 

republike Slovenije, za določene skupne družbene potrebe in 
za potrebe gospodarske infrastrukture. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 

V drugem polletju 1989. leta beležimo tekoče poslabšanje 
stanja v slovenskem gospodarstvu. Poslabšanje se kaže tako 
v padcu fizičnega obsega proizvodnje, zaostrovanju likvidno- 
sti in obsegu izgub. 

Obdobje 1-9/89 je zaključilo z izgubo v višini 343 mio din' 
111 večjih industrijski organizacij (brez elektrogospodarstva) 
z okoli 53.000 delavci* Te izgube znašajo 36,5% vseh izgub 
gospodarstva Slovenije (te so znašale v obravnavanem 
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obdobju 937,4 mio din) in so porasle glede na prvo polletje 
1989. Vzroki za naraščanje izgub so predvsem posledica vse 
slabših gospodarskih pogojev na domačem tržišču (pešanje 
povpraševanja, vsesplošne nelikvidnosti, hitre rasti inflacije in 
s tem stroškov financiranja proizvodnje in poslovanja, zlasti 
v podkapitaliziranih podjetjih) in izvozu zaradi pešanja konku- 
renčnosti kot posledice slabe tehnične opremljenosti, visokih 
vhodnih stroškov in družbenih dajatev ter pasivne tečajne 
politike za izvoznike. Posebej velja poudariti, da se je teža 
izgube v tretjem četrtletju močno povečala v nekaterih struk- 
turno pomembnih panogah industrije, zlasti v proizvodnji 
električnih strojev in aparatov, v proizvodnji prometnih sred- 
stev, v proizvodnji končnih lesnih izdelkov, v strojni industriji, 
v proizvodnji preje in tkanin in v kovinskopredelovalni indu- 
striji. Skupna izguba naštetih panog je znašala v tretjem 
četrtletju 1989 310,4 mio din ali 46,5% celotne izgube v indu- 
striji. Analiza programa ukrepov Zveznega izvršnega sveta, ki 
so bili sprejeti v decembru 1989. leta nas opozarja, da je 
realno pričakovati dodatno poslabšanje stanja. Če k temu 
dodamo tudi pričakovane negativne učinke ekonomske blo- 
kade s strani SR Srbije je slika zaokrožena. Realne so ocene, 
da bomo v prvem kvartalu leta 1990 soočeni z večjim obse- 
gom stečajnih postopkov, z vsemi socialnimi problemi, ki jih 
stečaji prinašajo. Podobna analiza položaja panog regij in 
posameznih podjetij kaže na to, da se gospodarske težave 
koncentrirajo v nekaterih panogah in v dveh, treh regijah SR 
Slovenije. Pomembna je ugotovitev, da nekateri večji sloven- 
ski gospodarski sistem, ki pomenijo hrbtenico slovenskega 
gospodarstva in ki imajo deloma tudi infrastrukturno težo ne 
morejo vstopiti v kvalitetne procese razvoja in prestrukturira- 
nja (npr. Iskra, TAM, Slovenske železarne). Zaradi multiplika- 
tivnega vpliva velikih sistemov na prenovo celotnega sloven- 
skega gospodarstva mora Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
v okviru svojih odgovornosti podpreti potrebne transforma- 
cije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je pogoj za 
uspešno transformacijo celotnega slovenskega gospodarstva 
v smeri približevanja evropskemu modelu podjetništva, raz- 
vojna prenova pomembnih večjih sistemov v kolikor se le-ti 
lahko transformirajo v profitno uspešna podjetja. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije se zaveda, da je ekonomsko-razvojno 
neupravičeno vzdrževanje poslovnih sistemov, kateri so tržno 
neperspektivni in generirajo nove in nove izgube. Potrebno 
pa je kapitalno podpreti transformacijo tistih, ki lahko zagoto- 
vijo ustrezne profite. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se je zaradi navedenega 
odločil, da Skupščini SR Slovenije predlaga več zakonov, 
s katerimi bi: 
— zagotovili potrebna finančna sredstva za razvojno prenovo 
podkapitaliziranih podjetij; 
— oblikoval kriterije izbora podjetij in določil obliko in način 
usmerjanja sredstev. 

Z navedenimi zakoni Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
omogoča ustrezno poseganje tudi na področju infrastrukture. 
Na drugi strani pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije že 
pripravlja tudi nove organizacijske rešitve za spodbujanje 
nastajanja novih podjetij oziroma novih delovnih mest. V raz- 
delavi je na primer projekt oblikovanja "Slovenske investicij- 
ske banke«. 

Z zakonom o kriterijih za usmerjanje sredstev za prestruktu- 
riranje gospodarstva namerava Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije zagotoviti na kvalitetno novih osnovah vstopanje 
države v razvojno prenovo pomembnejših sistemov. Poudariti 
je potrebno odločitev Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, da se pojavi na trgu vrednostnih papirjev v prvi fazi na 
način, da bo izdal državne obveznice na podlagi posebnega 
zakona. Načeloma bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
vstopil v posamezne sisteme preko odkupa vrednostnih papir- 
jev. Poudariti je odločitev Izvršnnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, da se bo v prihodnjem obdobju do konstituiranja 

' Vrednosti to v konvertibilnih dlnar|lh 
Podatki SDK za obdob|e 1-9/89 

ustrezne inštitucije, pristojni upravni organ pogodbeno pove- 
zal z določeno strokovno organizacijo, s čimer bo zagotov- 
ljena potrebna strokovnost pri vstopanju države v posamezna 
podjetja. K realizaciji projekta bo pritegnjena tudi ugledna 
tuja organizacija. 

Po številnih konsultacijah smo se odločili, da v okvir predlo- 
ženih kriterijev vključimo tudi kriterije iz skupne metodologije 
za ocenjevanje družbene in ekonomske opravičenosti investi- 
cij ter učinkovitosti investiranja v Socialistični federativni 
republiki Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 50/77), vendar jih bo 
potrebno uporabljati smiselno, predvsem za programe iz 
področja infrastrukture, ker zanje še ni izdelana ustrezna 
metodologija. 

III. POGLAVITNE REŠITVE 
Zakon naj določi kriterije za razporejanje sredstev republi- 

škega proračuna za sofinanciranje razvojno-sanacijskih pro- 
gramov podjetij, ki so ključnega pomena za gospodarski 
razvoj in bo njihovo prestrukturiranje prispevalo k oživljanju 
proizvodnje in spreminjanju strukture gospodarstva v SR Slo- 
veniji. 

Sredstva za te namene zbira republiški proračun z zakonom 
o obveznicah SR Slovenije ter z drugimi z zakonom določe- 
nimi viri. Sredstva se usmerjajo kot dopolnilna sredstva za 
financiranje razvojno-sanacijskih programov, ki zagotavljajo 
uspešno prestrukturiranje podjetij, lahko pa se uporabljajo 
tudi za financiranje razvojno-sanacijskih programov gospo- 
darske infrastrukture. 

Podjetja, ki bodo kandidirala za sredstva republike morajo 
izdelati razvojno-sanacijski program, izdelati analizo poslova- 
nja in premoženja podjetja, zagotoviti sredstva sovlagateljev, 
zagotoviti sodelovanje delavcev pri financiranju razvojne 
sanacije, zagotoviti kapitalizacijo virov s strani poslovnih 
bank, zagotoviti usposabljanje poslovodnih organov za 
izvedbo razvojno sanacijskega programa, na zahtevo Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije zagotoviti izdelavo ocene 
razvojno-sanacijskega programa od svetovalne organizacije, 
ki jo sam določi ter zagotoviti ustrezne razvojno raziskovalne 
zmogljivosti. 

Programi, ki kandidirajo za sredstva republike morajo izpo- 
Ijevati tudi kriterije Skupne metodologije za ocenjevanje druž- 
bene in ekonomske opravičenosti investicij ter učinkovitosti 
investiranja v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. 
Prednost pri sofinanciranju imajo programi, ki zagotavljajo 
večjo donosnost programov, večjo udeležbo sovlagateljev, 
večji izvoz, večje število dodatnih produktivnih delovnih mest 
in večji vpliv na oblikovanje družbenega proizvoda v SR 
Sloveniji ob varovanju okolja. Sredstva za sofinanciranje raz- 
vojno-sanacijskih programov usmerja Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije na predlog pristojnega republiškega upravnega 
organa, plasirajo pa se preko odkupa vrednostnih papirjev, 
izjemoma pa tudi v kreditni obliki sredstev, ki jih je podjetje 
prejelo za vračanje v republiški proračun. Za pomoč pri stro- 
kovnih opravilih vezanih na izvedbo razvojnosanacijskih pro- 
gramov, pri katerih s finančnimi viri sodeluje SR Slovenija bo 
do financiranja ustrezne republiške razvojne inštitucije oprav- 
ljala zunanja strokovna institucija, s katero bo pristojni 
upravni organ sklenil posebno pogodbo. 

O poteku prestrukturiranja bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije dvakrat letno poročal Skupščini SR Slovenije. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Potrebna finančna sredstva za realizacijo navedenega 
zakona se bodo zagotavljala preko ustreznih zakonov. Iz 
vsebine navedenih zakonov bodo razvidni viri in način zbira- 
nja sredstev. 

Predlagane rešitve v zakonu bodo zahtevale dodatne 
naloge republiškega organa, vendar ne bodo zahtevale nove 
delavce ter dodatna finančna in materialna sredstva. 
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PREDLOG 

zakona o združevanju sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv 

v letu 1990 (ESA 974)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23/1- 
1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV 
REZERV V SKLADE SKUPNIH REZERV V LETU 1990 in 
- PREDLOGA ZAKONA O IZDAJI OBVEZNIC SOCIALI- 
STIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki vam Ju pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266., 267. in 314. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije za seje zborov skupščine SR Slovenije dne 
7. februarja 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da sprejeme zakon po hitrem 
postopku, da se bodo v čim krajšem času lahko pričela 
zbirati sredstva za pokrivanje izgub gospodarstva in za 
druge naloge republiškega sklada skupnih rezerv ter 
sredstva na podlagi obveznic za konsolidacijo najbolj 
kritičnih točk v gospodarstvu. Če zakona ne bi bila spre- 
jeta, bi glede na izjemno težke razmere v določenih 

podjetjih oziroma dejavnostih prišlo do večjih motenj 
v družbeni reprodukciji. 

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

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

- Alenka MARKIČ, namestnica republiškega sekre- 
tarja za finance, 

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekre- 
tarja za finance, 

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

— Drago KOLMAN, republiški svetovalec v Republi- 
škem sekretarju za finance, 
- Siniša MITROVIČ, pomočnik republiškega sekre- 

tarja za finance. 

1. člen 
Podjetja in druge organizacije s področja gospodarstva, 

razen podjetij v zasebni lastnini (v nadaljnjem besedilu: zave- 
zanci), združujejo v letu 1990 sredstva rezerv v sklade skupnih 
rezerv v občinah in v Sklad skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije. 

Sredstva rezerv se združujejo v sklade skupnih rezerv in 
uporabljajo za namene po zakonu o skladih skupnih rezerv 
(Uradni Isit SRS, št. 11/79, 23/81, 6/84 in 18/85), kolikor ni 
s tem zakonom drugače določeno. 

2. člen 
Zavezanci združujejo v Sklad skupnih rezerv gospodarstva 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) sredstva rezerv, 
obračunana: 

- po stopnji 3% od dobička, ugotovljenega v letnem obra- 
čunu za leto 1989, zmanjšanega za davke in prispevke iz 
dobička in zš realizirane osebne dohodke nad osebnimi 
dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo ter zmanjšanega 
za del sredstev rezerv, ki so jih namenili za pokrivanje izgub 
drugih podjetij in organizacij - za namene iz 16. člena zakona 
o skladih skupnih rezerv; 

- v višini 60% od osnove iz prvega odstavka 7. člena zakona 
o sredstvih rezerv (Uradni list SFRJ, št. 62/77, 41/83, 10/84, 71/ 
84 in 83/89) - za kritje izgub v gospodarstvu po letnem 
ooračunu za leto 1989 po drugem odstavku 15. člena zakona 
o sredstvih rezerv. 

3. člen 
Zavezanci združujejo v sklade skupnih rezerv v občinah 

sredstva rezerv za namene iz 16. člena zakona o skladih 
skupnih rezerv v znesku, obračunanem od osnove iz prve 
alinee prejšnjega člena. 

4. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Sovenije daje soglasje k odloči- 

tvam Sklada o uporabi sredstev rezerv za namene iz druge 
alinee 2. člena tega zakona. 

5. člen 
Za zneske, ki jih Sklad odbori za namene iz druge alinee 2. 

člena tega zakona se zmanjšajo obveznosti Sklada za vračilo 
združenih sredstev rezerv zavezancem. 

6. člen 
Sredstva rezerv po tem zakonu se združijo: 
- po prvi alinei 2: člena in po 3. členu tega zakona - do 31. 

marca 1990 
- po drugi alinei 2. člena tega zakona - do 30. aprila 1990 

7. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena 
v naslednjih določbah ustave SR Slovenije in ustavnih 
amamdmajev k ustavi SR Slovenije: 
— tretji odstavek 34. člena ustave, po katerem organizacije 
združenega dela po načelih vzajemnosti in solidarnosti zago- 
tavljajo sredstva za zaposlovanje, prekvalifikacijo in uresniče- 
vanje pridobljenih pravic delavcev, če njihovo delo pri organi- 
zaciji ni več potrebno ali če organizacija neha delati; 
— drugi odstavek 14. točke amandmaja XIII, po katerem se 
z zakonom urejajo pravice in obveznosti podjetij in drugih 
organizacij ter družbenopolitičnih skupnosti pri uresničeva- 
nju pravic delavcev, ki jim je prenehalo delovno razmerje 
zaradi tehnoloških ali drugih izboljšav ter pri zagotavljanju 
sredstev za te namene; 
— 1. točka prvega odstavka 321. člena ustave, po katerem se 
z zakonom ureja zagotavljanje z ustavo določenega družbe- 

noekonomskega položaja in pravic delovnih ljudi v združe- 
nem delu ter izenačevanje splošnih pogojev za delo in živleje- 
nje delovnih ljudi na podlagi vzajemnosti in solidarnosti. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE 
ZAKONA 

1. Temeljna načela ustanavljanja in delovanja skladov skup- 
nih rezerv so postavljena v zveznem zakonu o sredstvih rezerv 
(Uradni list SFRJ, št. 62/77, 41/83, 10/84, 71/84 in 83/89). V 4. 
členu navedenega zakona vsake družbenopolitične skupno- 
sti, izvzemši federacijo, delavci temeljne organizacije združe- 
nega dela pa so dolžni rezerve združevati v sklade skupnih 
rezerv po zakonu oziroma odloku skupščine družbenopoli- 
tične skupnosti sprejetem na podlagi zakona. V 13. in 15. 
členu istega zakona so med ostalim določeni nameni, za 
katere se smejo uporabljati v skladih združena sredstva 
rezerv, medtem ko je v 15. členu predpisana tudi omejitev 
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združevanja sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv. 
Z zadnjo spremembo zakona o sredstvih rezerv, sprejeto 

v decembru 1989, je glede združevanja sredstev rezerv 
v sklade skupnih rezerv na ravni republike oziroma AP dolo- 
čena posebna ureditev in sicer tako, da se za pokrivanje izgub 
v gospodarstvu po letnem obračunu za leto 1989 v letu 1990 
izjemoma združi najmanj 40% oblikovanih sredstev rezerv 
v posamezni organizaciji. Prav tako je določeno, da se dose- 
danje stopnje oblikovanja sredstev rezerv pri zavezancih 
povečajo, in sicer pri zavezancih iz gospodarstva od 4% na 
4,5%, pri zavezancih s področja družbenih dejavnosti pa od 
2% na 2,5%. Obveznost oblikovanja sredstev rezerv po nave- 
denih stopnjah se nanaša tudi na podjetja v družbeni lastnini 
in na podjetja v mešani lastnini, ki so organizacije v skladu 
z zakonom o podjetjih. 

Navedene in druge določbe zakona o sredstvih rezerv, ki na 
splošno urejajo položaj, status in delovanje skupnih rezerv, so 
podrobneje razdeiane v republiškem zakonu o skladih skup- 
nih rezerv (Uradni list SRS, št. 11/79, 23/81, 6/84 in 18/85). 
Republiški zakon v 1., členu določa, da delavci v temeljnih 
oeganizacijah združenega dela s področja gospodarstva 
združujejo sredstva rezerv v sklade skupnih rezerv v občini in 
v republiški sklad skupnih rezerv. V 6. členu republiškega 
zakona je predpisan način obračunavanja obveznosti za zdru- 
ževanje sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv, in sicer tako, 
da je osnova za obračun obveznosti del čistega dohodka, ki je 
razporejen v sklade temeljnih organizacij z zaključnim raču- 
nom za prejšnjo leto, stopnja pa je določena v samoupravnih 
sporazumih o združevanju sredstev rezerv v sklade. Zneske 
obračunane obveznosti smejo zavezanci zmanjšati za del 
sredstev rezerv, ki so jih v tekočem letu namenili za pokrivanje 
izgub drugih organizacij. 

Republiški zakon prepušča urejanje določenih vprašanj, ki 
se nanašajo na združevanje sredstev rezerv v sklade skupnih 
rezerv samoupravnemu sporazumevanju o združevanju sred- 
stev rezerv v sklade. Med ostalim se s samoupravnim sporazu- 
mom določi stopnja združevanja. Za tiste zavezance, ki niso 
sprejeli samoupravnega sporazuma o združevanju sredstev 
rezerv v sklade, pa republiški zakon daje pooblastilo skupš- 
čini družbenopolitične skupnosti, da z zakonom oziroma 
odlokom predpiše stopnjo za obračun obveznosti. 

2. Zadnje spremembe in dopolnitve zakona o sredstvih 
rezerv, pa tudi ostale spremembe v zveznih predpisih (npr. 
zakon o računovodstvu) narekujejo spremembo oziroma 
dopolnitev veljavne ureditve združevanja sredstev v sklade 
skupnih rezerv v republiki. V drugem odstavku 15. člena 
zakona o sredstvih rezerv je namreč določen le najmanjši 
možni obseg združevanja sredstev rezerv zavezancev v repu- 
bliški sklad skupnih rezerv, tj. 40%, iz česar izhaja obveznost, 
da republika določi fiksno stopnjo združevanja v ta sklad 
v letu 1990. Zakon o računovodstvu opušča obračunske kate- 
gorije prejšnjega zakona o celotnem prihodku in dohodku, na 
katerih je temeljil obračun obveznosti za združevanje v sklade 
skupnih rezerv v republiki (čisti dohodek) in uvaja kot 
temeljno kategorijo poslovnega rezultata dohodek oziroma 
dobiček. Zato je potrebna uskladitev obračunskih kategorij 
v republiškem zakonu s kategorijami zakona o računovod- 
stvu. 

3. Republiški zakon določa, da se vsakokratna letna obvez- 
nost združevanja sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv za 
sopodpisnike samoupravnega sporazuma določi z zakonom 
oziroma odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti. Na 
tej podlagi je bila z republiškim zakonom doslej vedno predpi- 
sana obveznost združevanja sredstev rezerv v republiški sklad 
skupnih rezerv in sicer tako, da je zakon povzel določbo 
samoupravnega sporazuma o stopnji združevanja v višini 3%. 
Spremembe v organiziranosti gospodarstva, pojav novih in 
ukinitev dosedanjih organizacij je povzročil, da praktično ni 
Mogoče določiti gospodarskih subjektov, ki združujejo sred- 
stva rezerv v republiški sklad po samoupravnem sporazumu, 
v primeru, da zakon ne bi predpisal obveznega združevanja 
vsem gospodarskim organizacijam, bi prišlo do bistvenega 
'zpsda združenih sredstev rezerv v republiškem skladu, ker bi 
bili zavezanci le tisti gospodarski subjekt, ki so sprejeli obvez- 
nost združevanja s samoupravnim sporazumom. 

III. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANE 
UREDITVE 

Razlogi, navedeni v točki II. obrazložitve, narekujejo spre- 
jetje posebnega republiškega zakona o združevanju sredstev 
rezerv v sklade skupnih rezerv v letu 1990. V nasprotnem 
primeru bi bilo potrebno spreminjati in dopolnjevati veljavni 
zakon o skladih skupnih rezerv v delu, ki ureja zavezance, 
obračunske osnove in namene porabe združenih sredstev 
rezerv, hkrati pa določiti s posebnim zakonom še obveznost 
združevanja v republiški sklad skupnih rezerv za nepodpis- 
nike samoupravnega sporazuma. Hkrati ocenjujemo, da bodo 
že v letu 1990 potrebne tudi vsebinske spremembe zakona 
o sredstvih rezerv v skladu z novim gospodarskim sistemom 
države, ki bodo zahtevale tudi večji poseg v republiško uredi- 
tev združevanja v sklade skupnih rezerv. Zaradi preglednosti 
ureditve zato predlagamo, da se s tem zakonom opravijo 
minimalno potrebne uskladitve republiške ureditve z zvezno 
ureditvijo. 

Poglavitne rešitve predlagane ureditve po posameznih čle- 
nih so naslednje: 

1. Zavezanci za združevanje v sklade skupnih rezerv so 
podjetja in druge organizacije s področja gospodarstva, razen 
podjetij v zasebni lastnini. Takšna opredelitev zavezancev 
pomeni po vsebini uskladitev z ureditvijo v devetem odstavku 
7. člena zakona o sredstvih rezerv, ki zavezuje tudi podjetja 
v družbeni in mešani lastnini, da oblikujejo sredstva rezerv. 
Glede na to, da zasebna podjetja niso dolžna oblikovati sred- 
stev rezerv po zakonu, jim ni možno naložiti obveznosti zdru- 
ževanja sredstev rezerv v sklade skupnih rezerv. To pa tudi 
pomeni, da zasebna podjetja ne moreio koristiti združenih 
sredstev rezerv iz skladov skupnih rezerv za namene, za 
katere lahko skladi odobravajo združena sredstva. 

Zakon o sredstvih rezerv v drugem odstavku 15. člena 
opredeljuje kot zavezance za združevanje sredstev rezerv 
v republiški sklad v letu 1990 tudi zavezance iz področja 
družbenih dejavnosti. Glede na to, da je zvezni zakon v celoti 
prepustil način združevanja sredstev rezerv v sklade uredi- 
tvam v republikah in AP, pa predlagamo, da so zavezanci 
samo podjetja in organizacije s področja gospodarstva, ne pa 
tudi organizacije s področja družbenih dejavnosti. Slednje že 
doslej niso bile zavezane združevati sredstva rezerv v sklade 
skupnih rezerv po republiškem zakonu. (1. člen) 

2. Sredstva rezerv zavezancev se v republiški sklad skupnih 
rezerv združujejo po dveh osnovah: Za izplačilo zajamčenih 
osebnih dohodkov in za kritje izdatkov za prekvalifikacije 
delavcev je zadržana sedanja ureditev v republiškem zakonu. 
Za pokrivanje izgub v gospodarstvu po letnem obračunu za 
leto 1989 pa je predlagano, da se dodatno oblikovana sred- 
stva rezerv zavezancev po istem obračunu (tj. prirast sredstev 
rezerv pri zavezancu) združijo v znesku, ki ustreza 60% teh 
sredstev. Navedeni delež predlagamo iz razloga, ker ocenju- 
jemo, da bo porast izgub v letnem obračunu za leto 1989 
v primerjavi z 9-mesečnim obdobjem istega leta, zlasti še 
v nekaterih pomembnih infrastrukturnih sistemih in organiza- 
cijah, ki neposredno aH posredno zaposlujejo veliko število 
delavcev, tolikšen, da utemeljuje večje združevanje od mini- 
malnega zneska 40% po zveznem zakonu. (2. člen) 

3. S predlagano določbo je osnova za obračun obveznosti 
za združevanje v občinske sklade skupnih rezerv (tj. dobiček, 
zmanjšan za odbitne postavke) izenačena z osnovo za združe- 
vanje v republiški sklad, določeno v prvi alinei 2. člena 
zakona. (3. člen) 

4. Glede na izjemnost ureditve v zveznem zakonu, ki 
dopušča s sredstvi rezerv, združenimi v republiškem skladu 
pokrivanje izgub v letu 1990 in pričakovan bistveno večji 
obseg združevanja sredstev rezerv v ta sklad predlagamo, da 
se odločitve republiškega sklada o porabi sredstev, združenih 
po stopnji 60% od osnove iz 2. člena sprejemajo s soglasjem 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. (4. člen) 

5. Sredstva, združena v republiški sklad skupnih rezerv po 
drugi alinei 2. člena zakona, se smejo uporabljati le za pokri- , 
vanje izgub. Po 23. členu zveznega zakona o finančnem 
poslovanju je možno izgubo pokriti le z nepovratnimi sredstvi. 
To pomeni, da sklad za ta namen ne more odobriti kredita. 
Odobritev nepovratnih sredstev pa je možna le, če se za 
odobrene zneske zmanjša obveznost republiškega sklada za 
vračilo združenih sredstev rezerv zavezancev. (5. člen) 
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6. Z republiškim zakonom o skladih skupnih rezerv (9. člen) 
so določeni roki za vplačilo sredstev rezerv zavezancev 
v sklade skupnih rezerv in sicer tako, da se ena tretjina vplača 
najpozneje v petnajstih dneh, dve tretjini sredstev pa najpoz- 
neje v šestdesetih dneh po izteku roka za predložitev zaključ- 
nega računa. 

Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami zakona o računo- 
vodstvu so pomaknjeni roki za predložitev letnih obračunov 
poslovanja za leto 1989 do 20. marca 1990 (od običajnega 
roka 28 februar). Hkrati pa se s predlaganim zakonom zdru- 
žujejo sredstva rezerv v globalu za dva osnovna namena: za 
namene po veljavnem republiškem zakonu (prva alinea 2. 
člena predloga zakona) in za pokrivanje izgub v gospodarstvu 
(druga alinea 2. člena predloga zakona). Da bi se približno 
zadržali roki vplačila po veljavnem republiškem zakonu, 
hkrati pa zagotovilo ločeno spremljanje vplačila za navedena 
osnovna namena, predlagamo, da se za posamezni namen 
določijo različni roki vplačila. (6. člen) 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANE UREDITVE 

S predlagano ureditvijo bo povečana obveznost združeva- 
nja sredstev rezerv zavezancev s področja gospodarstva, 
razen zasebnim podjetjem, v republiški sklad skupnih rezerv 
po letnem obračunu za leto 1989. Povečanje obveznosti 
izhaja iz predlagane ureditve, da se v republiški sklad združi 
60% sredstev rezerv pri zavezancih, ki so jih po zakonu dolžni 
izločiti iz dobička in razporediti v rezerve po letnem obračunu 
za leto 1989. Ocenjujemo, da bo predstavljala navedena 
obveznost skupaj z dosedanjo obveznostjo združevanja 
v občinske in republiški sklad skupnih rezerv za namene iz 16. 
člena republiškega zakona cca 65% dodatno oblikovanih 
rezerv po letnem obračunu za leto 1989. 

PREDLOG 

zakona o izdaji obveznic SR Slovenije (ESA 975) 

1. člen 
Za zagotovitev sredstev za prestrukturiranje gospodarstva 

izdaja Socialistična republika Slovenija (v nadaljnjem bese- 
dilu: republika) obveznice v dinarski protivrednosti 
200.000.000 zahodnonemških mark (DEM). 

Pravice iz obveznic se izplačujejo v dinarjih. 

2. člen 
Obveznice se glasijo na prinosnika. 

3. člen 
Obveznice se izdajo z rokom odplačila osem let in se 

izplačajo v desetih polletnih obrokih. 
Prvi obrok dospe v plačilo 30. junija 1993. 

4. člen 
Za izdane obveznice plača republika obresti po stopnji 8% 

letno. 
Obresti, obračunane do izplačila prvega obroka, se pripi- 

šejo nominalni vrednosti obveznice. 

5. člen 
Sredstva za poravnavo obveznosti iz obveznic se zagotav- 

ljajo v proračunu republike. 

6. člen 
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospe- 

losti. 

7. člen 
Prihodki od prodaje obveznic se vplačajo v proračun repu- 

blike in se uporabljajo pod pogoji in po merilih, ki se določijo 
s posebnim zakonom. 

8. člen 
Izdajo in prodajo obveznic, obračun in izplačilo obresti ter 

izplačilo glavnice in druge posle opravlja v imenu in za račun 
republike banka, ki jo določi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

9. člen 
O opravljanju poslov iz prejšnjega člena sklene z banko 

pogodbo republiški sekretar za finance. 
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi znesek in način 

plačevanja stroškov in nadomestil za opravljanje poslov po 
pogodbi. 

10. člen 
Republiški sekretar za finance izda podrobnejši predpis 

o načinu izdajanja, rokih za vplačilo, besedilu, obliki in 
o izplačilu obveznic. 

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

listu SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

I. USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena 
v naslednjih določbah ustave SR Slovenije in ustavnih amand- 
majev k ustavi SR Slovenije: 

- tretji odstavek 1. točke amandmaja XXXII in amandma 
LXV. po katerih se sredstva republiškega proračuna lahko 
pod pogoji, določenimi z zakonom, uporabijo tudi za uresni- 
čevanje razvojne politike, določene v družbenem planu SR 
Slovenije, za določene skupne družbene potrebe in za 
potrebe gospodarske infrastrukture: 

* -7. točka prvega odstavka 321. člena ustave, po katerem 
se z zakonom urejajo javna posojila. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE 
ZAKONA 

Programsko in organizacijsko prestrukturiranje gospodar- 

stva je bistven pogoj za večjo učinkovitost gospodarjenja in 
prilagajanja zahtevam trga. Večletno stagniranje gospodar- 
stva, ki se izraža v nizkih ali celo negativnih stopnjah rasti 
najpomembnejših narodnogospodarskih agregatov ob 
sočasni visoki inflaciji, ne daje ustreznih impulzov trajnej- 
šemu procesu prestrukturiranja, ki bi izviralo predvsem iz t. i. 
notranjih rezerv v gospodarstvu. Proces prestrukturiranja 
pomeni predvsem opuščanje nerentabilnih programov in dru- 
gačno organizacijo proizvodnje in poslovanja od doseda- 
njega. Proces nastajanja in širjenja malih proizvodnih in 
poslovnih enot je ena od značilnosti razvitih gospodarstev. Da 
bi bil takšen proces omogočen, pa je potrebna tudi interven- 
cija države, ki mora s svojimi sredstvi spodbuditi potrebno in 
zaželeno ravnanje neposrednih nosilcev gospodarske aktiv- 
nosti. 

Analize našega gospodarstva in njegovih razvojnih možno- 
sti kažejo, da so procesi prestrukturiranja v pomembni meri 
obremenjeni z zatečeno strukturo finančnih virov, med kate- 
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rimi prevladujejo krediti. Njihovo redno servisiranje predstav- 
lja, zlasti v pogojih visoke inflacije, nepremostljivo oviro 
sočasnim procesom strukturnega prilagajanja v razvojnem in 
organizacijskem smislu, saj za to ni potrebne akumulacije. 
Odraz takšnega stanja je naraščajoča nelikvidnost, ki je delno 
povzročena tudi z restriktivno monetarno politiko. Primanjk- 
ljaj likvidnih sredstev pa ogroža tudi že enostavno reproduk- 
cijo in grozi, zlasti v večjih gospodarskih sistemih, s popolno 
ustavitvijo vsakršne aktivnosti. 

Pojav t. i. podkapitaliziranosti gospodarstva je splošen 
pojav sedanjega gospodarskega trenutka. Izraža se v pomanj- 
kanju trajnih virov sredstev oziroma trajnega kapitala. Med- 
tem, ko so v državah z razvitim gospodarstvom že zdavnaj 
spoznali pomen t. i. rizičnega kapitala, je spoznanje o tem 
v Jugoslaviji doživelo ustrezno pravnosistemsko ureditev šele 
z zakoni o podjetjih, vrednostnih papirjih, finančnem poslova- 
nju, računovodstvu in drugimi. Druga pomembna značilnost 
razvitih držav pa je, da je država pomemben nosilec gospo- 
darske aktivnosti, ki s svojimi sredstvi usmerja gospodarstvo 
in procese prestrukturiranja. 

Podatki o strukturi financiranja slovenskega gospodarstva 
kažejo, da je imelo slovensko gospodarstvo po stanju 30. 6. 
1989 v povprečju dobrih 50% virov poslovnih sredstev v traj- 
nem kapitalu. V globalu navidezno velik delež je vprašljiv 
zaradi nedorečenosti in stalnih sprememb v obračunskem 
sistemu. Navedeno trditev utemeljuje tudi dejstvo, da se šte- 
vilne organizacije in podjetja z boljšo strukturo virov financi- 
ranja od povprečja soočajo z velikimi likvidnostnimi težavami. 
Iz tega je moč zaključiti, da je tolikšen delež pretežno rezultat 
Pretekle revalorizacije sredstev, ne pa kapitalizacije dobička. 

Z namenom, da proces s strukturnega prilagajanja, ki bi se 
odrazil tudi v izboljšanju finančne strukture, pridobi ustrezno 
finančno podporo države, je potrebno v okviru veljavne uredi- 
tve sprejeti ukrepe za zagotovitev finančnih sredstev. V skladu 
z amandmaji k Ustavi SR Slovenije in možnostjo, da družbe- 

nopolitična skupnost po zakonu o vrednostnih papirjih izdaja 
obveznice kot instrument dolgoročnega zbiranja sredstev, je 
zato s podloženim zakonom predlagano, da SR Slovenija 
zagotovi sredstva za prestrukturiranje gospodarstva z izdajo 
obveznic, zbrana sredstva pa usmeri po kriterijih, določenih 
s posebnim republiškim zakonom. 

III. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANE 
UREDITVE 

S predloženim zakonom bo SR Slovenija izdala obveznice 
v skupnem znesku 200 mio DEM. Obveznice, ki se bodo 
glasile na prinosnika, bodo kupci vplačali v dinarjih, prav tako 
bodo vse obveznosti iz obveznic izplačane v dinarjih. Pogoji, 
pod katerimi se obveznice izdajajo (odplačilna doba, obrestna 
mera) so določeni glede na zmožnost izplačila obveznosti po 
izdanih obveznicah v republiškem proračunu in pričakovani 
donos plasiranih sredstev, zbranih z izdajo obveznic v pro- 
grame po posebnem republiškem zakonu. Sredstva, zbrana 
z izdajo obveznic, bodo vplačana v republiški proračun. Kupci 
obveznic - občani bodo lahko uveljavljali davčno olajšavo pri 
davku iz skupnega dohodka občanov po zakonu o davkih 
občanov. 

Glede na to, da je emisija obveznic in njihova prodaja 
obsežen strokovno tehničen posel, bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije s pogodbo ta posel zaupal banki. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANE UREDITVE 

S sprejetjem zakona bodo nastopile nove obveznosti repu- 
bliškega proračuna v rokih dospelosti pravic in obveznic. 
Višina teh obveznosti bo odvisna od vrnjenih sredstev, plasi- 
ranih v razvojno sanacijo programe posameznim investitor- 
jem po posebnem republiškem zakonu. 

OCENA POSLEDIC 

Informacija o dosedanjih aktivnostih in predlog 

nadaljnjih ukrepov ob prekinitvi poslovnih 

odnosov med srbskimi in slovenskimi podjetji 

čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Milivoj SAMAR, član Izvršnega sveta Skupščine SR 

Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za druž- 
beno planiranje, 

- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in predsednik Republiškega komiteja za indu- 
strijo in gradbeništvo, 

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

- Andrej BRIŠKI, republiški svetovalec v Zavodu SR 
Slovenije za družbeno planiranje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 23/1- 
1990 obravnaval: 

- OCENO POSLEDIC, INFORMACIJO O DOSEDANJIH 
AKTIVNOSTIH IN PREDLOG NADALJNJIH UKREPOV OB 
PREKINITVI POSLOVNIH ODNOSOV MED SRBSKIMI IN 
SLOVENSKIMI PODJETJI, 
ki vam jo pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 

'■ Ocena nastalih razmer in ugotovitve 

1. Poslabšanje poslovnih odnosov med gospodarskimi 
P°djetiji iz Srbije in Slovenije je opazno že več let. V letu 1989 
Pa je prišlo do obsežnejših prekinitev gospodarskih stikov 
srbskih podjetij s slovenskimi podjetji že takoj po zborovanju 
v domu Ivana Cankarja v Ljubljani, povezanem s stavko rudar- 
jev v Starem trgu v SAP Kosovu. Do naslednjih prekinitev je 
Pnšlo po sprejetju ustavnih amandmajev k Ustavi SR Slove- 

Pri Izdelavi gradiva ao aodalovall: Zavod SR Slovanl|a za družbeno planira* nl». Republiški komite za zakonodajo. Republiški komite za trg In aplotne 
gospodarske zadava. Rapublltkl komite za mednarodno sodelovanje, Republl- 
"I komite za lndustrl|o In gradbenlttvo, Rapublltkl aakretariat za finance, 
Republiški komite za družbano planiran|e, Gospodarska zbornica Slovenl|e In 
Služba družbenega knjigovodstva. 

nije v septembru, najobsežnejše prekinitve odnosov pa so 
nastale po objavi poziva RK SZDL SR Srbije k bojkotu SR 
Slovenije, dne 1. 12. 1989. Slovenska podjetja so sprotno 
obveščala o prekinitvah poslovnih odnosov s strani srbskih 
podjetij. Iz teh obvestil izhaja, da je 229 srbskih podjetij 
prekinilo poslovne odnose z 207 slovenskimi podjetji (anketa 
Gospodarske zbornice Slovenije). 

Prekinitve se nanašajo predvsem na prodajo in nabavo 
blaga široke potrošnje, predvsem tekstila, pohištva, bele teh- 
nike, elektro stojev in aparatov, kozmetike, kozmetičnih izdel- 
kov, kemične, prehrambene in živilske industrije; v zadnjem 
času pa prihaja tudi do vse več prekinitev dobav reprodukcij- 
skega materiala. 

Na osnovi globalnih statističnih podatkov o nabavah in 
prodajah SR Slovenije po republikah in avtonomnih pokraji- 
nah v letu 1988 ugotovimo, da medsebojni tokovi niso zane- 

poročevalec 19 



marljivi. Po omenjenih podatkih so znašale slovenske nabave 
v letu 1988 v SR Srbiji 2,1 mlrd USD (1 USD = 2.523,37 din) 
oziroma 8,8% vseh nabav; delež slovenske prodaje v SR Srbiji 
pa je znašal v istem letu 2,6 mlrd USD oziroma 8,1% vse 
prodaje. 

Podatkov o deležu prodaje slovenskega blaga široke 
potrošnje v celotni prodaji slovenskega blaga na srbskem 
tržišču za sedaj ni, z gotovostjo pa je mogoče trditi, da 
tovrstno blago zavzema največji delež v prodaji na to tržišče. 
Zato povzroča blokada te prodaje v SR Srbiji resne težave 
slovenski predelovalni industriji, ker se bo negativno odrazilo 
na prihodnjih gospodarskih gibanjih. Če ne bo prišlo 
v naslednjih tednih v odnosih s SR Srbijo do ublažitve seda- 
njih skrajno zaostrenih političnih razmer, je treba računati 
z določenim zastojem oziroma nazadovanjem proizvodnje 
v slovenski industriji v naslednjih mesecih. 

SR Slovenija je pri zagotavljanju preskrbe z osnovnimi 
proizvodi pomembno odvisna od nabav le-teh oziroma suro- 
vin za njihovo proizvodnjo iz drugih republik. V tekočem 
desetletju je bil sicer dosežen precejšnji napredek pri poveča- 
nju deleža pokritosti potreb iz lastne proizvodnje, vendar pa 
tudi še danes ta pri osnovnih živilih oziroma pridelkih ne 
presega tretjine. Tako si iz lastne proizvodnje lahko zagoto- 
vimo okoli 30% tržnih potreb po pšenici, nekaj pod 20% tržnih 
potreb po koruzi, okoli 5% potreb po olju in okoli tretjino 
potrebnih količin sladkorja. Pri mesu je udeležba lastne proiz- 
vodnje oziroma prireja višja ter znaša pri svinjskem okoli 80% 
in pri govejem mesu okoli 90%. Pri zagotavljanju oskrbljenosti 
trga imajo prav nabave iz SR Srbije oziroma SAP Vojvodine 
pomemben delež, tako da bi večji izpad dobav utegnil povzro- 
čiti tud motnje v preskrbi v naši republiki. 

SR Slovenija bo morala del proizvodov, ki so jih srbska 
podjetja prenehala dobavljati, vsaj kratkoročno uvažati. Pri 
tem je treba omeniti, da so prav ti proizvodi med najbolj 
obremenjenimi z uvoznimi dajatvami. Tako se bo obremenje- 
nost SR Slovenije z uvoznimi dajatvami še dodatno povečala, 
pri čemer je treba upoštevati, da je že dosedaj slovensko 
gospodarstvo bolj obremenjeno z uvoznimi dajatvami kot 
srbsko gospodarstvo (ne samo zaradi večjega deleža Slove- 
nije v uvozu Jugoslavije, temveč tudi zaradi strukture tega 
uvoza). 

Soodvisnost slovenskega in srbskega gospodarstva se kaže 
tudi pri izvozno-uvoznih poslih. Tako so na primer v prvih 
devetih mesecih leta 1989 slovenska podjetja opravljala zuna- 
njetrgovinski promet za potrebe srbskih podjetij v skupni 
vrednosti 166,7 mio USD, srbska podjetja pa v enakem 
obdobju za potrebe slovenskih podjetij v skupni vrednosti 
298,5 mio USD. Največji del pri uvozu predstavlja repromate- 
rial, pri čemer so slovenska podjetja uvozila s konvertibilnega 
področja nad 83%, srbska podjetja pa okoli 62%. 

2. Premostitev obsežnejše gospodarske blokade sloven- 
skega gospodarstva s strani SR Srbije ni na hitro v celoti 
izvedljiva s povečanjem prodaje v druge republike in v izvoz. 
Kajti vsaka preusmeritev prodaje iz enega na drugo tržišče je 
povezana tudi s prilagajanjem proizvodne strukture, kar je 
časovno zahtevna naloga, ki običajno traja od nekaj mesecev 
do več let. S procesom preusmerjanja pa je potrebno nemu- 
doma začeti, pri obstoječih poslih pa se dodatno zavarovati. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje ocenjuje, da bi 
bile na podlagi podatkov za leto 1988, globalne narodnogo- 
spodarske posledice blokade naslednje 2): 
zmanjšanje spremembe v % 
prodaji (v /o) proiz- družbeni neto akumu- 

vodnja proizvod OD lacija 
100 -15,3 -14,6 -13,8 -44,7 
40 -6,1 -5,8 -5,5 -17,9 
20 -3,1 -2,9 -2,8 -8,9 

Dodajmo še, da bi se posledice blokade kazale na zmanjša- 
nju prilivov prometnega davka (pri 100% zmanjšanju prodaj bi 
se velikost prometnega davka, preračunane na raven Jugosla- 
vije, zmanjšala kar za 13,3%), torej tudi virov za napajanje 
proračunov. 

2) Vir: Izračuni z input-output tabelo 1988, Zavod SRS za družbeno planiranje 
(prikazani »o multlpllkacljskl učinki, ki bi » pokazali postopno, če na bi bilo 
potrebnih aktivnosti) 

Med industrijskimi panogami bodo najbolj ogrožene 
naslednje: predelava kemičnih izdelkov, predelava kovin, 
črna metalurgija, proizvodnja električnih strojev in aparatov, 
pa tudi proizvodnje končnih tekstilnih izdelkov, proizvodnja 
tekstilne preje in tkanin, proizvodnja bazičnih kemičnih izdel- 
kov in proizvodnja končnih lesnih izdelkov. Do večjih zastojev 
pa bo prišlo tudi v dejavnosti trgovine. 

3. Služba družbenega knjigovodstva SR Slovenije je za 
potrebe analize finančnih tokov pripravila poseben vprašal- 
nik, ki zajema cca 90% poslovanja pravnih oseb. Podatki 
o terjatvah do kupcev in obveznostih do dobaviteljev (po 
stanju 31. 12. 1989) so prikazani v prilogi. Stanje izdanih 
faktur gospodarstva SR Slovenije gospodarstvu SR Srbije 
znaša 205,2 mio dolarjev (USD), od tega jih je 104,5 mio USD 
že zapadlo v plačilo, čemur je treba prišteti še 42,2 mio USD 
obresti. Neplačani že zapadli zneski znašajo skupaj 147,6 mio 
USD, kar predstavlja 1,32% družbenega proizvoda SR Slove- 
nije za leto 1989 (ocena). Če upoštevamo, da je anketa zajela 
le 90% obsega poslovanja, bi ob upoštevanju enakih razmerij 
za preostalih 10% skupen delež zapadlih neplačanih terjatev 
in obresti znašal 1,5% družbenega proizvoda SR Slovenije. 
Slovensko gospodarstvo pa po stanju 31. 12. 1989 še ni 
poravnalo gospodarstvu SR Srbije 20,9 mio USD zapadlih 
obveznosti in 6,9 mio dolarjev USD obresti, kar je 0,25 družbe- 
nega proizvoda, oziroma 0,28% družbenega proizvoda (če 
upoštevamo poleg 90% zajetja gospodarstva še oceno za 
preostalih 10% gospodarstva, ki ni upoštevano v rezultatih 
ankete SDK). 

Iz podatkov je mogoče zaključiti, da je obseg neplačanih 
terjatev v SR Srbiji bistveno višji kot v drugih republikah, saj 
delež gospodarstva SR Srbije pri zapadlih fakturah za 28% 
presega delež izdanih faktur, delež obresti od izdanih faktur 
pa celo za 80%. Ti podatki ob deklarirani politiki SR Srbije do 
SR Slovenije dodatno osvetljujejo obseg škod, ki jih je 
mogoče pričakovati, če bi se politika SR Srbije nadaljevala. 

4. Posledice dosedanjih prekinitev sodelovanja na gospo- 
darskem področju so bile obravnavane med drugim tudi na 
razgovoru na Gospodarski zbornici Slovenije s predstavniki 
55 poslovnih sistemov in večjih podjetij 10. 1. 1990. Predstav- 
ljeni so bili zlasti naslednji problemi: 

- zaradi izpada plasmaja proizvodnje bo potrebno zmanj- 
šati proizvodnjo v nekaterih podjetjih: 

- nadomeščanje izgubljenega tržišča v SR Srbiji v drugih 
republikah in v izvozu je finančno in časovno zahtevno; 

- zaradi zapiranja tržišča se pojavljajo pri podjetjih večje 
zaloge izdelkov, posebno pri izdelkih za široko potrošnjo; 

- podjetja iz SR Srbije nelojalno konkurirajo izven srb- 
skega tržišča, zlasti v izvozu; 

- prekinjeni so odnosi z blagovnimi hišami v SR Srbiji; 
- ni mogoče več reklamirati blaga preko EPP v SR Srbiji; 
- predstavniki slovenskih podjetij imajo vse manj poslov- 

nih stikov v SR Srbiji, saj so jim vrata za razgovore zaprta; 
- pojavljajo se izredni problemi pri plačilih že dobavlje- 

nega blaga; 
- postopki tožb za zapadle terjatve so izredno dolgi, kar 

vpliva na vrednost posla; 
- podjetja so vlagala v osnovna sredstva v SR Srbiji 

(sadovnjake, vinograde, proizvodne obrate, trgovine pred- 
stavništva in stanovanja) in so zaskrbljena za ta osnovna 
sredstva, saj se vse bolj slišijo glasovi o razvrednotenju ali 
odvzemu lastnine; 

- zaposleni v enotah slovenskega gospodarstva v SR Srbiji 
prejemajo osebne dohodke, ne da bi imeli delovne rezultate 
(pravni problemi prekinjanja delovnega razmerja). 

Na istem razgovoru so bile povzete naslednje ugotovitve: 
- SR Srbija je uvedla bojkot slovenskih podjetij na podlagi 

premišljene strategije; 
- bojkot praktično pomeni prekinitve prometa in poslov 

(naročil, pogodb, samoupravnih sprazumov itd.) na območju 
SR Srbije in ogrožanje skupnega izvoza zaradi notranjega 
bojkota, nelojalne konkurence v izvozu, oviranje pridobivanja 
izvoznih potrdil idr., blokiranje trgovine iz SR Slovenije, ki je 
vlagala lastna sredstva v Srbijo; znatna postavka so tudi 
neplačane obveznosti gospodarstva SR Srbije; 

- iz faze odpovedovanja poslov so srbska podjetja prešla 
v fazo nenaročanja; 

- SR Srbija izvaja blokado tam, kjer ima najmanj škode, 
oziroma tam, kjer ima interes. Na tej osnovi bo svojo izgubo 
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mnogo lažje nadomestila kot SR Slovenija; 
*- v SR Srbiji računajo, da protiukrepi v SR Sloveniji ne 

bodo tako hitri in spešni in da bo bojkot dosegel svoj namen 
- povzročiti SR Sloveniji škodo, vendar prevladuje ocena, da 
je škoda storjena ne samo SR Sloveniji, temveč tudi celotni 
Jugoslaviji; 

- realizacijo prepovedi kontrolirajo politične institucije 
v SR Srbiji z zahtevo po diferenciaciji vodilnega kadra 
v podjetjih, ki še poslujejo s slovenskimi podjetji, zlasti na 
področju široke potrošnje. 

5. Prekinitve gospodarskih odnosov SR Srbije s SR Slove- 
nijo sovpadajo z začetkom uresničevanja programa gospo- 
darske reforme v Jugoslaviji. 

Izvajanje programa zahteva nadaljnjo prilagoditev jugoslo- 
vanskega gospodarstva tržnim zahtevam, kar pa prekinitev 
gospodarskih odnosov preprečuje in tako ogroža izvedbo 
programa. 

Po oceni Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje zao- 
strena likvidnostna situacija in potreben čas za prilagoditev 
gospodarjenja v skladu z reformnimi ukrepi zmanjšujejo 
prvotno pričakovane rezultate gospodarstva v SR Sloveniji za 
okoli 4%, gospodarska blokada pa za nadaljnjih okoli 3%, 
tako da bo realni družbeni proizvod SR Slovenije za leto 1990 
namesto 2% večji po ocenah koncem novembra 1989 za okoli 
5% manjši kot v letu 1989. 

Prekinitev gospodarskih odnosov dodatno zmanjšuje 
obseg razpoložljivih sredstev SR Slovenije v letu 1990. Obvez- 
nosti do proračuna Jugoslavije za leto 1990 vpJivajo na pove- 
čanje deleža družbenega proizvoda od 5,8% v letu 1989 na 
11,8% (v povprečju Jugoslavije od 6,3% na 10,4%). Poseben 
problem bo izpolnjevanje obveznosti, ki so določene na pod- 
lagi deleža SR Slovenije v družbenem proizvodu Jugoslavije 
v preteklih letih, iz realno zmanjšanega družbenega proizvoda 
SR Slovenije v letu 1990. To bo dodatno zaostrilo problem 
likvidnosti slovenskega gospodarstva. 

Temu se pridružuje poračun revaloriziranih obveznosti do 
Sklada federacije za leto 1989 v prvem četrtletju leta 1990, saj 
je revalorizirana akontacijska obveznost v januarju letos za 
več kot trikrat višja od dosedanje (revalorizacija iz julija 1989), 
to je nominalno povečanje od 168,1 mio din na 555,5 mio din. 

II. Pravna opredelitev gospodarskega 
bojkota 

Poziv Predsedstva RK SZDL Srbije, podpora predsednika 
Predsedstva SR Srbije temu pozivu, izražena v Skupščini SR 
Srbije, in sklep Skupščine SR Srbije o podpori temu pozivu so 
protiustavno dejanje, s katerim se spodkopava enotnost jugo- 
slovanskega trga in kršijo določbe ustave SFRJ o uresničeva- 
nju skupnih interesov v federaciji. Ustava SFRJ v 251. členu 
med drugim določa, da delovni ljudje ter narodi in narodnosti 
Jugoslavije uresničujejo svoje ekonomske interese na enot- 
nem jugoslovanskem trgu. Družbenopolitične skupnosti so 
odgovorne za zagotavljanje enotnosti jugoslovanskega trga. 
Po petem odstavku 251. člena je protiustaven vsak akt in 
vsako dejanje, s katerim se spodkopava enotnost jugoslovan- 
skega trga. 

Ustava SFRJ opredeljuje kot temelje enotnega jugoslovan- 
skega trga med drugim: svobodno gibanje in združevanje 
dela in reprodukcijskih sredstev, svobodno menjavo blaga in 
storitev; svobodno opravljanje dejavnosti organizacij združe- 
nega dela v vsej SFRJ; svobodno stopanje na trgu ter samou- 
pravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje o pospeše- 
vanju proizvodnje in prometa in o integriranju družbenega 
dela; skupno politiko gospodarskega in družbenega razvoja, 
določeno v družbenem planu Jugoslavije, in strategijo znan- 
stveno-tehnološkega razvoja Jugoslavije (252. člen in 1. točka 
Amandmaja XXXI). V 2. točki amandmaja XXX k ustavi SFRJ je 
'zrecno določeno, da so protiustavni predpisi, drugi akti in 
dejanja, ki spravljajo organizacije združenega dela ali delovne 
Nudi glede na sedež oziroma stalno prebivališče v neenako- 
praven položaj. 

Navedene ustavne določbe so razčlenjene v zveznih zako- 
nih in drugih zveznih predpisih (npr.: zakon o obligacijskih 
razmerjih, kazenski zakon SFRJ, zakon o zatiranju nelojalne 
konkurence in monopolnih sporazumov). Njihove kršitve pa 
lahko pomenijo kaznivo dejanje zoper gospodarstvo in enot- 

nost jugoslovanskega trga in sicer kršitev enakopravnosti pri 
opravljanju gospodarske dejavnosti po 161. členu kazen- 
skega zakona SFRJ. 

Pri tem kaznivem dejanju gre med drugim lahko za omeje- 
vanje svobodne menjave blaga in storitev, ki ga lahko stori 
uradna oseba ali oseba, ki izrabi svoj družbeni položaj in 
vpliv. Vodilne osebe RK SZDL Srbije in Gospodarske zbornice 
Srbije, katerim bi bilo mogoče dokazati, da so izrabljajoč svoj 
družbeni položaj ali vpliv dosegle, da so posamezna podjetja 
v SR Srbiji pretrgala poslovne vezi s podjetji v SR Sloveniji, bi 
morale odgovarjati za to kaznivo dejanje. Pri tem gre za 
posebno obliko napeljevanja, pri čemer je kazniv že poskus. 
Za vodenje kazenskega postopka za to kaznivo dejanje so 
pristojna tako sodišča glede na kraj, kje je do napeljevanja 
k pretrganju poslovnih stikov prišlo, kot tudi sodišča glede na 
kraj, kjer nastaja škoda. 

Po 24. členu v zvezi s 6. točko 8. člena zakona o zatiranju 
nelojalne konkurence in monopolnih sporazumov pa stori 
gospodarski prestopek pravna oseba, ki z nelojalno konku- 
renco v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji enostransko 
pretrga pogodbo v blagovnem prometu z namenom, da bi 
sklenila enako ali podobno pogodbo z drugim partnerjem, pri 
tem pa prizadene škodo prvemu partnerju ali pa bi mu škoda 
zaradi tega lahko nastala. Za postopek zoper pravno osebo in 
njeno odgovorno osebo so pristojna sodišča glede na sedež 
pravne osebe, ki je gospodarski prestopek storila. 

III. Pravice in dolžnost ukrepanja 

Glede na navedeno ustavno in zakonsko ureditev ima 
Zvezni izvršni svet pravico in dolžnost ukrepanja po XXXVII. 
amandmaju k ustavi SFRJ. Pravico in dolžnost ukrepanja 
imajo tudi zvezni organi, kot je to Zvezni tržni inšpektor. 

Po 373. členu ustave SFRJ pa lahko zvezni javni tožilec daje 
obvezna navodila republiškemu oziroma pokrajinskemu jav- 
nemu tožilcu in lahko prevzame pregon tudi v stvareh, ki se 
nanašajo na gospodarske prestopke, določene z zveznim 
zakonom, za katerega izvrševanje so odgovorni zvezni organi. 

Zvezni izvršni svet pa ima možnost ukrepati tudi na 
področju zunanjetrgovinskega poslovanja ter monetarnega in 
kreditnega sistema, kolikor gre za akte, ki jih je sam sprejel. 
Glede aktov na teh področjih, ki jih je sprejela Skupščina 
SFRJ pa ji lahko predlaga v sprejem ustrezne ukrepe, da se 
onemogoči materialna podlaga in ugodnosti, ki jih imajo 
subjekti z območja SR Srbije, ki so enostransko prekinili 
gospodarsko sodelovanje s SR Slovenijo. 

Poleg splošnih pooblastil za ukrepanje, ki so opredeljena 
v ustavi SFRJ, je vrsta možnih ukrepov Zveznega izvršnega 
sveta in zveznih upravnih organov vsebovana v posameznih 
zveznih zakonih, kot so npr.: Zakon o omejitvi trga in prostega 
prometa blaga in storitev, ki imajo pomen za vso državo 
(Uradni list SFRJ, št. 28/75 in 54/86), Zakon o zvezni tržni 
inšpekciji (Uradni list SFRJ, št. 24/74, 22/78, 23/80, 22/87 in 71/ 
88), Zakon o združitvi v Skupnost jugoslovanskih železnic 
(Uradni list SFRJ, št. 18/78), Zakon o združitvi v Skupnost 
jugoslovanskega elektrogospodarstva (Uradni list SFRJ, št. 
18/78), Zakon o združitvi v Skupnost jugoslovanskih pošt, 
telegrafov in telefonov (Uradni list SFRJ, št. 18/78) in drugi 
(glej prilogo, ki jo je pripravil Republiški komite za zakono- 
dajo). 

IV. Dosedanje aktivnosti 

V SR Sloveniji je bilo po objavi prekinitve gospodarskih 
odnosov s strani SR Srbije sproženih več aktivnosti. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije je o nastali situaciji v decembru 
1989 informiral Skupščino SR Slovenije. Tudi Gospodarska 
zbornica Slovenije je na sejah svojih organov obravnavala 
nastale razmere in predlagala aktivnosti in ukrepe. Izvršni svet 
in Gospodarska zbornica Slovenije sta predlagala aktivnosti 
v skladu z načeli tržnega ponašanja in spoštovanja pravnih 
norm ter takojšnje ukrepanje na tej osnovi, hkrati pa prilagaja- 
nje razvojne strategije podjetij. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je z dvema dopisoma zahteval od Zveznega izvrš- 
nega sveta ukrepanje za zagotovitev enotnosti jugoslovan- 
skega trga. Gospodarska zbornica Slovenije je sprožila vpra- 
šanje nespoštovanja načel enotnega jugoslovanskega trga 
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v Gospodarski zbornici Jugoslavije. Poleg tega je Gospodar- 
ska zbornica Slovenije zahtevala od republiškega pravobra- 
nilca samoupravljanja, da začne z aktivnostmi za zavarovanje 
interesov slovenskega gospodarstva, republiškemu tožilcu pa 
zahtevo za sprožitev postopka proti predsednici predsedstva 
Republiške konference SZDL Srbije in predsedniku Gospo- 
darske zbornice Srbije. Oba postopka sta v teku. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na osnovi ocene 
posledic blokade znižal oceno predvidenega družbenega pro- 
izvoda družbenega gospodarstva SR Slovenije za leto 1990, ki 
je osnova za določitev prve akontacijske obveznosti SR Slove- 
nije do Sklada federacije. Pri usmerjanju sredstev družbeno- 
političnih skupnosti za kratkoročno kreditiranje gospodarstva 
je Izvršni svet pri zadnjih odobritvah že upošteval naraščanje 
zalog pri podjetjih, ki so bila posebej prizadeta z blokado. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pri tem meni, da je 
potrebno še naprej reševati od podjetja do podjetja nastale 
razmere v okviru razpoložljivih sredstev in instrumentov 
z angažiranjem republiških upravnih organov, Gospodarske 
zbornice SR Slovenije, bank in drugih podjetij, ne pa z usta- 
navljanjem posebnih skladov v te namene. 

Izvršni svet in Gospodarska zbornica Slovenije sta obliko- 
vala delovno skupino za oceno razmer in pripravo nadaljnjih 
aktivnosti in ukrepov. 

V. Predlog za dodatne aktivnosti 
in ukrepe 

1. V skladu z ustavno in zakonsko določenimi pristojnostmi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Zveznemu izvrš- 
nemu svetu, da v okviru ustavnih in zakonskih pooblastil 
ukrepa zlasti s spremembami tistih aktov, ki po svoji vsebini 
omogočajo privilegiran položaj subjektom v SR Srbiji, ki eno- 
stransko odpovedujejo gospodarsko sodelovanje z organiza- 
cijami v SR Sloveniji, zlasti na zunanjetrgovinskem, kreditno- 
monetarnem področju in proračunskem področju. Menimo, 
da bi bilo treba ukrepati predvsem z.materialnimi sankcijami 
na teh področjih. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Zveznemu 
Izvršnemu svetu, da v svoji pristojnosti, oziroma s pobudo 
Skupščini SFRJ omeji možnosti SR Srbije (ozirpma njenega 
gospodarstva) za nadaljevanje kršenja načela enotnosti jugo- 
slovanskega trga in poslovne morale, zlasti na naslednjih 
področjih 

a) Pri razporejanju oziroma porabi sredstev, ki so v prora- 
čunu Federacije za leto 1990 namenjena za intervencije 
v gospodarstvu, naj Zvezni izvršni svet - dokler ne bodo 
ponovno vzpostavljeni normalni poslovni odnosi - zadrži 
izplačevanje sredstev uporabnikom z območja SR Srbije, ki 
so prekinili poslovne odnose s SR Slovenijo za naslednje 
namene: 

- regres za umetna gnojila, zaščitna sredstva in kvalitetna 
semena; 

- regresiranje obresti v kmetijstvu; 
- izplačila izvoznih stimulacij in vračila carin; 
- tečajne razlike po blagovnih zunanjih kreditih; 
- regresiranje obresti po 6. čl. družbenega dogovora za 

razvoj SAP Kosovo: 
Dokler se ne normalizirajo poslovni odnosi med SR Srbijo 

in SR Slovenijo, naj se zadrži izplačevanje sredstev iz zvez- 
nega proračuna za ta namen; 

- zvezne blagovne rezerve: 
Zvezni izvršni svet naj do ponovne vzpostavitve poslovnih 

odnosov med gospodarstvom SR Srbije in SR Slovenije ne 
intervenira iz zveznih blagovnih rezerv na območju SR Srbije 
oziroma naj pogojuje intervencije z ukinitvijo blokade; 

- izplačevanje obresti na deponirane devizne prihranke 
občanov iz zveznega proračuna: 

Pristojni zvezni upravni organ naj bankam iz območja SR 
Srbije zadrži izplačevanje obresti na deponirane devizne pri- 
hranke občanov, dokler SR Srbija ne normalizira poslovnih 
odnosov s SR Slovenijo; 

- izplačevanje sredstev za sanacijo poslovnih bank: 
Dokler SR Srbija ne normalizira poslovnih odnosov s SR 

Slovenijo, naj pristojni zvezni upravni organ oziroma Agencija 
federacije za zavarovanje depozitov in sanacijo bank ne začne 
postopka za sanacijo poslovnih bank iz območja SR Srbije. 

b) Zvezni izvršni svet naj pri uporabi dopolnilnih sredstev iz 
zveznega proračuna za gospodarsko manj razvite SR in SAP 
zadrži izplačila obveznosti za SAP Kosovo (vključno za gradi- 
tev stanovanj na Kosovu idr.). 

c) Zvezni izvršni svet naj v okviru izvajanja sprejete podbi- 
lance proračuna federacije za JLA zadrži izplačevanje sred- 
stev za namensko proizvodnjo in razvoj oborožitve vsem 
tistim pravnim osebam s področja SR Srbije, ki so sprejele 
enostransko prekinitev poslovnih odnosov s pravnimi ose- 
bami iz SR Slovenije. Zvezni izvršni svet naj s temi pravnimi 
osebami tudi ne obnavlja in ne sklepa novih pogodb, dokler 
se poslovni odnosi s SR Slovenijo ne normalizirajo. 

d) Glede na to, da bo SR Slovenija izpad vrste proizvodov 
morala nadomestiti iz uvoza, predlagamo spremembo zaš- 
čitne politike (carine in druge uvozne dajatve) v naslednjih 
smereh: 

- Za blago, ki ga je SR Slovenija pred blokado nabavljala 
v SR Srbiji, naj se odpravijo kvantitativne omejitve pri uvozu 
(količinski kontingenti, vrednostni kontingenti, dovoljenja) 
- vsaj za tisti del, ki SR Slovenijo neposredno prizadene 
z blokado, kot npr. pšenica, mlinski in žitni proizvodi, sladkor, 
živina, razne vrste mesa, tekstilne surovine rastlinskega pore- 
kla, rezalna orodja itd. 

- Za del proizvodov, ki jih mora SR Slovenija nadomestiti iz 
uvoza (ne glede na to ali so ti proizvodi kvantitativno omeje- 
vani, ali pa jih je možno prosto uvažati), bi morali zahtevati 
oprostitev plačila carin, ali pa omogočiti minimalne carinske 
dajatve. Carine, ki v načelu ščitijo domače proizvajalce, v tem 
primeru verjetno niso smiselne, saj je SR Sloveniji onemogo- 
čen dostop do dela zaščitenega domačega trga. 
- Pri posebni davščini za izravnavo davčne obremenitve za 

uvoženo blago za leto 1990 (10% od carinske osnove) in takse 
na uvoženo blago (10% carinske osnove) je potrebno, da se 
poleg obstoječih oprostitev za uvoz surovin in reprodukcij- 
skega materiala prav tako oprosti plačila teh dajatev za neka- 
tere surovine in reprodukcijske materiale, ki bi ga ob izpadu 
nabav v SR Srbiji SR Slovenija morala kupovati iz uvoza. 

- Ukinili naj bi ugodnosti SR Srbije pri plačilu carin in 
dajatev, ki izhajajo iz Odloka o blagu, za katero se plačuje 
posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvože- 
nega blaga v letu 1990: 

- enoodstotna stopnja pri uvozu opreme in nadomestnih 
delov, ki jih pri nas ne proizvajamo, uvažajo pa se za razvojne 
programe, ki se uresničujejo z združevanjem dela in sredstev 
na podlagi Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za obdobje 
1986-1990 na območju SAP Kosovo; 

- štiriodstotna stopnja pri uvozu opreme, ki je ne proizva- 
jamo, uvaža pa se za graditev objektov na podlagi SaS o zdru- 
ževanju dela in sredstev za razvoj SAP Kosovo in nerazvitih 
občin v SR Srbiji - izven SAP, ki so določene z republiškimi 
predpisi, kot tudi za graditev ključnih objektov s področja 
energetike, barvnih kovin in kmetijstva v SAP Kosovo ter za 
uresničevanje skupnih programov pri pospeševanju proizvod- 
nje blaga in storitev za izvoz. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije si bo še naprej 
prizadeval za obnovitev sodelovanja slovenskega in srbskega 
gospodarstva. Hkrati pa bo vztrajal, da Zvezni izvršni svet 
zagotovi uveljavljanje legitimnih interesov slovenskega 
gospodarstva z enakimi pogoji in dostopnostjo na jugoslo- 
vanski trg, tudi z ukrepi iz prejšnje točke. (V. 1.) 

Če Zvezni izvršni svet ne bo takoj ukrepal, ocene material- 
nih možnosti SR Slovenije kažejo, da mora SR Slovenija v tem 
primeru zaščititi svoje interese tako: 

- da ponovno perveri izvajanje zveznih zakonov z vidika 
ekonomske suverenosti SR Slovenije v skladu z 10., 11., 62. in 
66. amandmajem k slovenski ustavi; 

- da pri sprejemanju zakonov v Zboru republik in pokrajin 
izhaja iz bistveno spremenjenih materialnih razmer in iz 
ocene koliko predlagani ukrepi ekonomske politike dodatno 
usposabljajo gospodarstvo SR Srbije za nadaljevanje gospo- 
darske blokade; 

- da ne sodeluje pri nobeni solidarnostni ali podobni aktiv- 
nosti, ki naj bi pospeševala razvoj SR Srbije, dokler bo vmeša- 
vanje politike na področje gospodarstva sprotno izničilo vse 
učinke pomoči in z raznimi blokadami in podobnimi rušilnimi 
aktivnostmi povzročalo svojemu in vsemu jugoslovanskemu 
gospodarstvu nepopravljivo škodo; 
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- da ob nadaljevanju gospodarske blokade in porastu 
nastale škode ugotovi, da ni sposobna pokrivati svojih obvez- 
nosti iz naslova Zakona o sredstvih sklada federacije in plačil 
kotizacije zveznemu proračunu in da zato: 

a) Skladu federacije ne poravna razlike, ki izhaja iz revalori- 
zacije akontacijske obveznosti za leto 1989 v delu, ki se 
nanaša na del teritorija SR Srbije v višini 186,1 mio konverti- 
bilnih din. Od tega zneska bi predhodno odšteli 80 mio kon- 
vertibilnih din, ki bi jih uporabili za uresničitev že odobrenih 
skupnih vlaganj slovenskega gopodarstva v SAP Kosovo. Prav 
tako SR Slovenija ne bi izvajala tekoče akontacijske obvezno- 
sti do Sklada federacije za leto 1990 v delu, ki se nanaša na 
del teritorija SR Srbije (sedaj znana akontacija znaša 774,5 
mio konvertibilnih din). Ta sredstva bi uporabili za premošča- 
nje likvidnostne situacije prizadetih podjetij in za njihovo 
prestrukturiranje; 

b) ustavi nadaljnja vplačila kotizacije zveznemu proračunu 
s ciljem, da se zmanjšajo gospodarski posegi iz zveznega 
proračuna pri tistih gospodarskih subjektih v SR Srbiji, ki ne 
oskrbujejo celotnega jugoslovanskega trga (blokada sloven- 
skega gospodarstva). 

- pripravi scenarij za primer, da se bo gospodarska blo- 
kada nadaljevala ali celo stopnjevala, še zlasti, ker ocenju- 
jemo, da gre za izvajanje strateško načrtovanih aktivnosti SR 
Srbije. Gre za celovitejše ukrepanje SR Slovenije in nienega 
gospodarstva ob upoštevanju strateških prednosti in šibkosti 
slovenskega gospodarstva. 

3. Gospodarska zbornica naj pripravi program operativnega 
reševanja problemov, ki nastajajo pri plasmanu, oskrbi in 
izterjavi zapadlih obveznosti (zagotovitve zavezujočih jam- 

stvenih dokumentov v roku plačila, pogojevanje nabav in 
prodaj - barter posli, kliring). Hkrati naj Gospodarska zbor- 
nica podjetjem strokovno in organizacijsko pomaga pri reše- 
vanju konkretnih vprašanj, zlasti v primerih, ko gre za vzajem- 
nostno reševanje situacij, organiziranje skupnega nastopa, za 
usposabljanje za nove proizvode in vključevanje na nove trge. 

Gospodarska zbornica Slovenije naj izdela načrt kompen- 
zacije zapadlih terjatev slovenskih podjetij. V ta namen naj 
organizira v svojem sestavu posebno službo z informacijsko 
bazo, kamor bodo prizadeta podjetja posredovala svoje 
obveznosti in terjatve. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbor- 
nica Slovenije predlagata slovenskim bankam, da zagotovijo 
prehodno kreditiranje povečanih zalog (najmanj za obdobje 
6 mesecev) pod ugodnimi pogoji vsem podjetjem, ki se jim je 
delež prodaje zaradi srbske gospodarske blokade po 1. 12. 
1989 bistveneje zmanjšal. 

Glede na to, da je večina artiklov (vrednostno), ki jih uvažajo 
srbska podjetja za potrebe slovenskih, razvrščena na blagovni 
uvozni režim LB, naj bi vlogo srbskih posrednikov v zunanjetr- 
govinskem prometu prevzela slovenska zunanjetrgovinska 
podjetja. Potrebne aktivnosti v zvezi s tem naj stečejo organi- 
zirano v okviru Republiškega komiteja za trg in splošne 
gospodarske zadeve in Republiškega komiteja za medna- 
rodno sodelovanje. Istočasno je potrebno intenzivirati priza- 
devanja, da z mednarodnimi povezavami pride do širitve teh 
tržišč za preusmeritev plasmana slovenskih podjetij. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR 
Slovenije, da obravnava to oceno in predlog ukrepov, ga 
v razpravi dopolni in sprejme ter naloži Izvršnemu svetu in 
Gospodarski zbornici Slovenije, da ga uresničita. 

©jolgc z ho 

ANALIZA 

učinkov oviranja pretoka blaga v Jugoslaviji 

Gradivo je pripravil Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje kot strokovno podlago za obravnavo Informa- 
cije o prekinitvi gospodarskih odnosov med gospodar- 
skimi organizacijami iz SR Srbije in SR Slovenije na 
sejah zborov Skupščine SR Slovenije 7. februarja 1990. 

o MOŽNIH VZROKIH BLOKADE 

Z ustavno normo je predpisan svoboden pretok proizvodnih 
tvorcev in proizvodov v mejah skupnega jugoslovanskega 
trga. Kršitev tega pravila niti ne bi bila tako tragična, če ne bi 
bila hkrati sprta z zdravim razumom, ne le gospodarskim 
(račun škode in koristi), tudi z občim (v slogi je moč). Srbska 
razglasitev prekinitve odnosov s Slovenijo ima razsežnosti 
ekonomskega, pravnega ter splošno človeškega in splošno 
družbenega; s prvo in zadnjo se ukvarjamo v nadaljevanju. 

Za učinkovito delovanje vsako posrednjeveško gospodar- 
stvo potrebuje menjavo blaga. Pomembna je, ker izravnava 
razliKe med strukturo proizvodnje in potrošnje. Čemu bi se 
nekdo hotel odpovedati koristim, ki od tod izhajajo? Morda 
jato, ker meni, da tisto, kar z menjavo dobi, ne odtehta 
tistega, kar ponuja? Prelivanje dela vrednosti je ekonomska 
nujnost - le da kriterij za to ni regionalna pripadnost ampak 
različna učinkovitost podjetij. Razlogi so torej ekonomski, ne 
9eografski. Višja učinkovitost ni nemoralna, pretakanje dela 
vrednosti pa je tako in tako le posledica. Del vrednosti se 
Preliva od manj k bolj učinkovitim proizvajalcem; iz npr. 
Srbije ne le v Slovenijo ampak v vse druge republike in seveda 
obratno; enako velja za menjavo s tujino. 'Izkoriščanje' torej 
ne more biti razlog za prekinitev gospodarskih stikov Srbije 
s Slovenijo; po tej logiki bi namreč morali prekiniti menjavo 
s celim svetom, posebej odločno pa z njegovim najrazvitejšim 
delom! 

Če vztrajamo pri iskanju vzrokov blokade v ekonomski sferi 
bo očitno potrebno opustiti zunanje in preiti na notranje. 
Poglejmo nekaj pokazateljev. V Srbiji ima izgubo 28% vseh 
podjetij (ožja Srbija 29%). V njih je zaposlenih čez 700 tisoč 
ljudi. To je skoraj toliko, kot je vseh zaposlenih v družbenem 
sektorju v Sloveniji. Skoraj polovica jugoslovanskih izgubar- 
jev je v Srbiji. Delež akumulacije v celotnem prihodku je v ožji 
Srbiji nižji, delež izgub v dohodku pa višji, kot kjerkoli v Jugo- 
slaviji. Srbsko gospodarstvo je v letu 1988 na vsak dinar 
izgube pridelalo 0.35 din akumulacije (v ožji Srbiji še manj, le 
0.33 din). Med vsemi nepokritimi izgubami jih je 42% v Srbiji. 
Kot vemo, vsaka izguba ni enako boleča, nekatere je lažje 
pokriti kot druge'. V Srbiji se veča delež tiste vrste izgub, ki jih 
je najtežje poravnati in zmanjšuje delež narodnogospodarsko 
relativno nebolečih izgub. Delež najneugodnejših izgub je 
v Srbiji sedem krat večji kot v Sloveniji. Črnino gospodarske 
podobe Srbije dopolnjujejo podatki o njeni likvidnosti. Srbija 
ima 62% vseh dospelih, a neplačanih kreditov v Jugoslaviji; 
47% dospelih a neplačanih kreditov iz preteklih let (t.j. pred I. 
1988) prav tako bremeni ravno Srbijo. Hkrati Srbija ne izstopa 
kot upnik - v jugoslovanskem prostoru je dosti pomembnejša 
kot (nezanesljiv) dolžnik. 

Pri splošnem opisu stanja razmer v srbskem gospodarstvu 
omenimo še, da so bile nove investicije združenega dela 
(proizvodne dejavnosti, načelo čistih dejavnosti) v srbskem 
gospodarstvu v zadnjih letih relativno visoke. Podkrepimo to 
s podatki: 

1. Pri tem imamo v mislih razdelitev izgub na porabljena sredstva, ki niso 
nadomeščena iz celotnega prihodka, ali t.l. izgubo na substanci, potem Izgubo, 
ki izhaja iz nekritih obveznosti iz dohodka in končno Izgubo, ki jo posledica 
Izplačanih akontacij bruto osebnih dohodkov in drugih obveznosti, ki niso krite 
s čistim dohodkom. Izguba na substanci (s poslovanjem nam ne uspe kriti niti 
porabljenih sredstev) je, z vidika poslovanja podjetja, najbolj kritična, izguba na 
dohodku ie lažje premostljiva, izguba na čistem dohodku (obračunska katego- 
rija Iz bilance uspeha v letu 1988!) pa najmanj boleča. 
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Tabela 1: Strukturni delež družbenega proizvoda in novih 
investicij Slovenije, Srbije in Srbije brez avtonomnih 
pokrajin v Jugoslaviji v obdobju 1980-88 

leto družbeni proizvod nove investicije 
(SFRJ = 100%) (SFRJ = 100%) 

Slov. Srbija Srbija Slov. Srbija 
brez AP 

Srbija 
brez AP 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

16.13 
15.39 
14.96 
14.95 
15.36 
16.75 
17.62 
19.00 
18.91 

37.30 
37.98 
37.92 
38.29 
37.71 
36.36 
36.06 
34.80 
35.51 

24.03 
24.05 
24.23 
24.16 
23.62 
23.11 
23.18 
22.12 
22.44 

11.50 
9.38 
5.32 
2.91 
7.54 
9.49 

16.81 
14.74 
30.09 

36.94 
38.35 
42.59 
45.24 
51.80 
52.07 
45.71 
72.32 
47.50 

19.85 
23.28 
27.84 
28.66 
29 94 
37.09 
33.44 
66.04 
40.69 

Vir: Družbeni računi SR Slovenije 1987/88, Zavod SR Slovenije za statistiko, 
januar 1990. 

Delež novih investicij Srbije v Jugoslaviji je bil po letu 1982 
vseskozi večji od deleža, ki ga je ta republika dosegala 
v ustvarjenem družbenem proizvodu. Še posebej je to opazno 
v letu 1987, ko je bilo v Srbiji brez avtonomnih pokrajin kar 
dve tretjini vseh jugoslovanskih novih investicij. Delež novih 
investicij v Sloveniji je bil (razen v zadnjem letu, ko se je 
povečal zaradi močnega usihanja investicijske aktivnosti 
v Jugoslaviji) vedno manjši od deleža, ki ga je Slovenija 
beležila v ustvarjenem družbenem proizvodu v Jugoslaviji. 
Kot smo videli iz dosedanjega prikaza poslovnih rezultatov, to 
je velikosti in strukture izgub in likvidnostnega položaja 
gospodarstva Srbije, rezultati vloženih sredstev izostajajo. Pri 
tem nas ne moti, da se sredstva pospešeno nalagajo v delu 
gospodarstva, ki je manj učinkovito, če je to konsenz v raz- 
vojni startegiji sprejet na ravni narodnega gospodarstva. Ne 
moti nas torej od tod izhajajoča manjša profitabilnost naložb, 
motijo le večje izgube namesto (manjših) dobičkov. 

Razmere, v katerih se je znašlo srbsko gospodarstvo, zato 
zahtevajo korenite ukrepe. Srbski organi upravljanja so nuj 
nost zaznali in ukrepali. Presenečenje, ki so ga s tem izzvali 
v jugoslovanskem prostoru, je v veliki meri neupravičeno, sa| 
je pristop že dolgo znan. Sega v same začetke državno soci 
alističnega urejanja gospodarstva: terapijo zasnujejo na uki 
nitvi posledic namesto odpravljanju vzrokov. Nekaj je bilo 
torej treba blokirati - v nadaljevanju bomo pokazali, kakšno 
ceno bi bilo potrebno za izbrano pot plačati. 

O UPORABLJENEM ANALITIČNEM 
ORODJU IN NEPOSREDNI 
ODVISNOSTI 

V razpravah o medsebojnih ekonomskih odnosih, izkorišča- 

nju in podobno se največkrat uporabljajo 'resnice', ki jih ali 
nihče ne preverja celovito s podatki ali pa jih ne analizira 
nepristransko. Podobno je tudi z razpravami o zdajšnjem 
bojkotu Slovenije. In kakšni bi mogli biti resnični učinki boj- 
kota na slovensko in srbsko, pa tudi na jugoslovansko gospo- 
darstvo? Ne moremo se zaustaviti samo pri oceni neposred- 
nih učinkov. Potrebno je presoditi tudi posredne. Za ilustra- 
cijo: če gospodarstvo naenkrat ne more prodati strojev v vred- 
nosti en milijon din, so učinki precej večji, kot če ne more 
prodati hlodovine v enaki vrednosti. Dejstvo, da ne more 
prodati strojev, bo močneje vplivalo na vse druge dele gospo- 
darstva kot dejstvo, da ne more prodati hlodovine. Proizvod- 
nja strojev je v mrežo gospodarstva vtkana z nitmi številnih 
proizvodnih vezi (pridobivanje rude, predelava rude v kovino, 
predelava kovine, izdelava stroja), ki so spet močno povezane 
z različnimi vrstami človekovega ustvarjanja, proizvodnja hlo- 
dovine pa je praktično neodvisna od ostalih aktivnosti gospo- 
darstva. Posredne učinke je mogoče oceniti s pomočjo med- 
sektorske tabele. Medsektorska analiza je tista, ki nam omo- 
goča analiziranje posameznih ukrepov s podatkovno bogatim 
in matematično obvladljivim pristopom. 

Naša analiza je narejena z 48 sektorsko input-output 
tabelo slovenskega gospodarstva ocenjeno za leto 1988 in 12 
sektorsko dvoregionalno input-output tabelo (Slovenija-O- 
stala Jugoslavija) ocenjeno za leto 1988. Prva nam je služila za 
ocenjevanje učinkov blokade na gospodarstvo naše repu- 
blike, druga pa (ob dodatni omejitvi, da je bila za analizo 
učinkov na srbsko gospodarstvo uporabljena struktura 
gospodarstva ostale Jugoslavije) za analizo učinkov blokade 
na srbsko gospodarstvo. Skupni učinki blokade v obeh repu- 
blikah, brez posrednih (tokrat imamo v mislih tudi posredne 
medregionalne poleg posrednih medsektorskih) učinkov, ki 
bi jih blokada zanesljivo imela tudi na ostale dele jugoslovan- 
skega gospodarstva, so izračunani tudi na ravni celotne Jugo- 
slavije. 

Podatke za nabave in prodaje našega gospodarstva srb- 
skemu gospodarstvu smo dobili iz statističnih obrazcev 
PB-11 za leto 1988, ki smo jih obdelali na panožni ravni. Iz 
omenjene obdelave smo dobili podatke o neposrednih naba- 
vah in prodajah posamezne panoge slovenskega gospodar- 
stva srbskemu. Celotni delež nabav slovenskega gospodar- 
stva v gospodarstvu Srbije znaša 8.8% vseh reprodukcijskih 
nabav naše republike (vključno z nabavami v naši republiki in 
uvozom) oz. dobro tretjino nabav Slovenije v drugih republi- 
kah, celotni delež prodaj slovenskega-gospodarstva na srb- 
sko tržišče pa 8.1% vseh prodaj (vključno s prodajami v našo 
republiko in izvozom) oz. dobro tretjino vseh slovenskih pro- 
daj v druge republike. Neposredno povezanost panog sloven- 
skega gospodarstva s srbskim (tako na strani nabav, kot tudi 
prodaj) prikazujemo v naslednjih dveh tabelah. Poleg nepo- 
sredne povezanosti panog smo v tabelah dodali še informa- 
cijo o deležu posamezne panoge v skupnih nabavah oz. 
prodajah slovenskega gospodarstva srbskemu, ki nam bo 
koristila v osrednjem delu analize. 

Tabela 2: Struktura neposrednih nabav slovenskih sektorjev v Srbiji 
v letu 1988 

STRUKTURA NABAV SLOV.SEKTORJEV V SRBIJI v% 

VSE SLO- 
VENSKE 
NABAVE V 
SRBIJI=100% 

VSE SEKTORSKE NABAVE=100% 

SRBIJA SRBIJA VOJVO- KOSOVO 
SKUPAJ BREZ AP DINA 

1 2 3 4 5 

SKUPAJ 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 
Elektrogospodarstvo 
Pridobivanje premoga 

100.0 

42 . 2 
1. 2 
0. 1 

8.8 6.4 2.0 0.5 

8.1 6.1 1.6 0.4 
1.4 1.4 0.0 0.0 
2.6 2.5 0.0 0.0 
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STRUKTURA NABAV SLOV.SEKTORJEV V SRBIJI v% 

VSE SLO- 
VENSKE 
NABAVE V 
SRBIJI-100% 

VSE SEKTORSKE NABAVE=100% 

SRBIJA SRBIJA VOJVO- KOSOVO 
SKUPAJ BREZ AP DINA 

Predelava premoga 
'Pridobiv.naf. in zem.pli. 
Proizv. naft. derivatov 
Pridob.železove rude 
Črna metalurgija 
Pridob.rud barv.kovin 
Proiz.barvastih kovin 
Predel.barvastih kovin 
Proiz.nekov.rudnin 
Predelava nekov.rudnin 
Predelava kovin 
Strojegradnja 
Proizv.promet.sredstev 
Ladj edelništvo 
Prols._elektr .stroj . apar. 
Proizv.baz.kem.izdelkov 
Predelava kem. izdelkov 
Proizvodnja kamna in pes. 
Proizv.gradb. mat. 
Proiz.žag. lesa in plošč 
Proiz. konč. les. izd. 
Proiz. in predelava pap. 
Proiz. preje in tkanin 
Proiz. konč. tekst. izd. 
Proiz. usnja in krzna 
Proiz. obutve in galant. 
Predelava kavčuka 
Proiz. živil, proiz. 
Proizvodnja pijač 
Proizvodnja krmil 
Proiz.in pred. tobaka 
Grafična dejavnost 
Proiz. raznovrst. izdel. 
Recirkulacija surovin 
KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO 
Kmetijska proizvodnja 
Kmetijske storitve 
Ribištvo 
GOZDARSTVO 
nega gozdov 
izkoriščanje gozdov 
lov in gojitev divjadi 
VODNO GOSPODARSTVO 
GRADBENIŠTVO 
Visoke gradnje 
Nizke gradnje 
Inst.zaklj.dela v gradb. 
PROMET IN ZVEZE 
Železniški promet 
Pomorski promet 

0 . 0 
0.0 
0 
0, 
2 
0 
1, 
1. 
0 
0. 
4.2 
2. 1 
3 
G 
5 
1. 
2 
0, 
0.3 
0.3 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
1 
1 
0 
0 
o 
0 
1 
1, 
o, 
o, 
o, 
o 
o, 
o, 
0. 
1. 
0. 
0. 
0. 
1. 
0. 
0. 

.0 

.9 

.0 
. 1 
,6 
,3 
. 4 
.5 
.9- 
4 

. 3 
. 2 

1 
1 
8 
4 
.-i L. 
2 
1 
0 

, 1 
0 
0 
7 
9 
2 
6 
0 
1 
0 

o. o 
0.0 
1.4 
0.0 

10.9 
8 
3 
7 
9 
6 

1. 
16 . 
14. 
18. 
2. 

13.2 
9.9 
9.0 
1.0 

10. 1 
10.5 
7.0 
5 . 4 
c, K 

2, 
4. 
8. 
6, 
5, 

10. 
4 
5. 

12.3 

22 
17 

4 
3 
6 
8 
6 
5 

22 
2 

21 
2 
0 
2 
3 
3 
1 
6 
2 

.9 

.7 
. 6 
.6 
7 

. 5 
; 1 
.7 
3 
3 

, 4 
. 1 
.0 

1 
,5 
3 
4 
6 
6 

0 . 0 
0.0 
1.1 
0.0 
9.9 
1.8 

16, 
14. 
16. 
2. 

11. 
n 

7 
0 
7 
9 
5 
4 
3 
1 
3 
5 
4 
4 
8 
2 
4 
6 

11 
12 
14.0 
4.3 
3 
5 
3 
2. 
4. 

17. 
2 

4 
i 
4 
8 
1 
6 
2 

18 . 0 
2.1 
0. 
2 
2. 
2. 
1. 

1.8 
0.2 

4.3 
2 . 4 
1.6 
0.2 

0.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.3 
0 
o 
0.2 
2.1 

3 
3 
6 
5 

0.7 
1.6 

1 
4 
3 
3 

0.6 
0.5 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
6 
6 

10 

3 
1 
8 
2 
4 
0 
1 
8 
4 

2.8 
0.3 
0.1 
0.3 
3 . 1 
3.3 
1, . o 

8 
0 

.4 
,0 
0 

0.0 
0.6 
0.2 
0, 
2 
0 
0. 

0.0 
0.0 
0.0 
o. o 
0.7 
0 . o 
0. 1 
0.2 
0.5 
0.2 
0 . 4 
0.7 
0 . 6 
0.0 
1 
0. 
o 
o 
o, 
o 
o 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.6 
0.0 
0.1 
4.6 
0.0 
0.9 
0 . 0 
0.0 
1. 3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 
0. 
0. 
0. 
o 
o 
o 
o 

0.0 
0.0 
0.0 
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STRUKTURA NABAV SLOV.SEKTORJEV V SRBIJI v% 

VSE SLO- 
VENSKE 
NABAVE V 
SRBIJI- 100% 

VSE SEKTORSKE NABAVE=100% 

SRBIJA SRBIJA VOJVO- KOSOVO 
SKUPAJ BREZ AP DINA 

Zražni promet 
Cestni promet 
Mestni promet 
Cevovodni transport 
Prekladalne storitve 
PTT storitve 
TRGOVINA 
Trgovina na drobno 
Trgovina na debelo 
Zunanja trgovina 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
Gostinstvo 
Turistično posredovanje 
OBRT.STOR.IN POPRAVILA 
STANOVANJ.-KOMUN.DEJAV. 
Urej.naselja in prostora 
Komunalne dejavnosti 
FINANC.IN DR.POSL.STOR. 
stor.na področju prometa 
projekt.idr.dejavnosti 
geološko raziskovanje 
poslovne storitve 
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA 
ZDRAVST.IN SOC.VARSTVO 
zdravstvena zaščita 
socialno varstvo 

0.2 
0.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 

45 . 6 
T.9 

27.8 
9 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 

9 
4 
1 
3 
6 
1 
0 
1 
9 
9 
0 
0 

0.0 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 

7.4 
3.9 
1.5 
0 . 0 
2.6 
6.1 

11. 0 
6.0 

14. 
11. 

O w . 
1. 

13. 
16. 

1. 
1, 
1, 

11, 
15.8 
8.0 
2.2 
0 
6 
3 
3 

7 
3 
1 
0.0 
2.5 

4.8 

5 . 
7 . 
4. 
9. 
7. 
3 . 
0. 

11. 
14. 

1. 
1. 
1. 
9 . 

12 
6 , 
2. 
0, 
5 
2 
2 
1 

0.0 
0.5 
0.2 
0 . 0 
0.1 
0.4 
2.8 
1 
3 
2 
0 
0 
1 
1 
0.0 
0.1 
0.0 
1. 
3. 
0. 
0. 
0. 
0. 
1. 
o 

0.0 
0.2 
0.0 
0 . 0. 
0.0 
o. o 
0.3 
0.2 
1.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0. 
0. 
o. 
0. 
0. 
o, 
0. 
o 
0. 
o 

3 . 0 

0.1 
0.0 
0.0 
0.0 

Vir: Statistični obrazec PB-11 (leto 1988), Zavod SR Slovenije za 
s tatistiko 

Tabela 3: Struktura neposrednih prodaj slovenskih sektorjev v Srbijo 
v letu 1988 

STRUKTURA PRODAJ SLOV.SEKTORJEV V SRBIJO v% 

VSE SLO- 
VENSKE 
PRODAJE 
SRBIJI=100% 

VSE SEKTORSKE PRODAJE=100% 

SRBIJA SRBIJA VOJVO- KOSOVO 
SKUPAJ BREZ AP DINA 

1 2 3 4 5 

SKUPAJ 

INDUSTRIJA IN RUDARSTVO 
Elektrogospodar3 tvo 
Pridobivanje premoga 
Predelava premoga 
Pridobiv.naf. in zem.pli. 
Proizv. naft. derivatov 

100. 0 

61.9 
1. 8 
0.1 
0.0 
0.0 
0 . 2 

8.1 5.8 1.8 0.5 

10.3 7.6 2.1 0.5 
8.2 8.2 0.0 0.0 
0.9 0.7 0.0 0.1 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
3.0 0.9 2.1 0.0 
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STRUKTURA PRODAJ SLOV.SEKTORJEV V SRBIJO v% 

VSE SLO- 
VENSKE 
PRODAJE 
SRBIJI=100% 

VSE SEKTORSKE PRODAJE=100% 

SRBIJA SRBIJA VOJVO- KOSOVO 
SKUPAJ BREZ AP DINA 

Pridob.železove rude 
Črna metalurgija 
Pridob.rud barv.kovin 
Proiz.barvastih kovin 
Predel.barvastih kovin 
Proiz.nekov.rudnin 
Predelava nekov.rudnin 
Predelava kovin 
Strojegradnja 
Proizv.promet.sredstev 
Ladjedelništvo 
Proiz.elektr.stroj.apar. 
Proizv.baz.kem.izdelkov 
Predelava kem.. izdelkov 
Proizvodnja kamna in pes, 
Proizv.gradb. mat. 
Proiz.žag. lesa in plošč 
Proiz. konč. les. izd. 
Proiz. in predelava pap. 
Proiz. preje in tkanin 
Proiz. konč. tekst. izd. 
Proiz. usnja in krzna 
Proiz. obutve in galant. 
Predelava kavčuka 
Proiz. živil, proiz. 
Proizvodnja pijač 
Proizvodnja krmil 
Proiz.in pred. tobaka 
Grafična dejavnost 
Proiz. raznovrst. izdel. 
Recirkulacija surovin 
KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO 
Kmetijska proizvodnja 
Kmetijske storitve 
Ribištvo 
GOZDARSTVO 
nega gozdov 
izkoriščanje gozdov 
lov in gojitev divjadi 
VODNO GOSPODARSTVO 
GRADBENIŠTVO 

Visoke gradnje 
Nizke gradnje 
Inst. zaklj.dela v gradb. 
PROMET IN ZVEZE 
Železniški promet 
Pomorski promet 
Zražni promet 
Cestni promet 

0. 0 
2.8 
0.0 
0.2 
0, 
0 
1, 
6. 
3, 
2, 

7 
1 
4 
0 
5 
4 

0 . 0 
12. 1 
2.7 
7 . 5 
0.0 
0.6 
0.8 
2.8 
2.2 
2.5 
3 
1. 
0. 
0. 
2, 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0. 
0.7 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
o 
1, 
o 
o 
0.3 
1.3 
0 
0 
0 
1 

0.0 
8.9 
0.0 
2.8 
7 

12 
13 
13, 
10, 

4 
0 . 0 

15. 1 
14.7 
17.2 

2, 
6 
7 
9 
9 

12, 
13 
14.9 
4.4 
6 
6 
2, 
4, 

36, 
10. 
6. 
3, 
2.7 
2.5 
0.8 

17.0 
1, 
6, 
1 
0.0 
0.1 
1.8 
1.9 
0.8 
2.4 
2.7 
0.5 
0.0 
4.2 
5.8 

0.0 
8.6 
0, 
2. 
7. 
9. 

10. 
9. 
7. 
3. 
0.0 

10.6 
8. 

13. 
1. 
4. 
4. 
5 
7 
8 

10 
11 

3 
4 
4 
1 
3 

24 
9 
4 
3 
1 
1 
0 
7 
0 
5 

,9 
3 
8 
5 

.7 
9 

,9 
4 
5 

.2 
, 1 
,5 
,3 
8 
7 

, 1 
5 
4 
0 
9 
9 
7 
1 
8 
7 

0.8 
0.0 
0.1 
1.3 
1.3 
0.8 
1.7 

8 
4 
0 
0 

,6 

0.0 
0.4 
0 
0, 
0, 
1. 
2 
2. 
2 
1, 
0 
3, 
5, 
2, 
1, 
1, 
1.8 
2.4 
0.8 
3.4 
2.7 
3.6 
1, 
0, 
1, 
0 
1.1 

11.1 

0.5 
0.6 
0.5 
0.0 
6.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0. 
o. o 
0.5 
0.7 
0.1 
0.0 
0. 1 
1.9 

0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0 0. 

9 
3 
7 
6 
2 
0 
0 
5 

1.2 
0.0 
0.2 
0.5 
1.1 
0.3 
0.5 
0.6 
0.0 
0.2 
1.5 
0 
0 
0, 
1, 
0. 
0. 
o, 
0. 
0. 
o 
3. 
0. 
0.0 
0 . 1 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.2 
0. 1 
0 . 0 
0.0 
0.1 
0.4 
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STRUKTURA PRODAJ SLOV.SEKTORJEV V SRBIJO v% 

VSE SLO- 
VENSKE 
PRODAJE 
SRBIJI=100% 

VSE SEKTORSKE PRODAJE=100% 

SRBIJA SRBIJA VOJVO- KOSOVO 
SKUFAJ BREZ AP DINA 

Mestni promet 
Cevovodni transport 
Prekladalne storitve 
PTT storitve 
TRGOVINA 
Trgovina na drobno 
Trgovina na debelo 
Zunanja trgovina 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 
Gostinstvo 
Turistično posredovanje 
OBRT.STOR.IN POPRAVILA 
STANOVANJ.-KOMUN.DEJAV. 
Urej.naselja in prostora 
Komunalne dejavnosti 
FINANC.IN DR.POSL.STOR. 
stor.na področju prometa 
projekt.idr.dejavnosti 
geološko raziskovanje 
poslovne storitve 
IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA 
ZDRAVST.IN SOC.VARSTVO- 
zdravstvena zaščita 
socialno varstvo 

0.0 
0.0 
0.1 
0.0 

29.3 
4.2 

17 
7 
1 

0 
0 
1 

6 
5 
0 
5 
6 
6 

0.0 
0.0 
0.0 
2.3 

3 
0 
0 

0.0 
0.3 
0. 1 
0.0 
0. 1 

0 . 1 
0.0 
3.2 
0 . 1 
7.9 
3.7 

10.2 
8.7 
4.4 

0. 
0. 
2. 
0. 
5. 
2. 
7 

7 
3 
5 
1 
4 
1 
6 
1 

5.9 
0.2 
1.5 

5.9 
3 . 0 
2.8 
3.2 
4.2 
0.1 
0.4 

0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
2.0 
1.2 
2.4 
2.2 
1.4 
0.7 
2.1 
1.1 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0 
0. 
0 
0, 
0 

4 
2 
0 
9 

0. 
4. 
5. 
o V , 
0, 
1. 
3 
2 
0 
3 

0. 
1. 
1. 
11 

o'. 
o. 
0. 
o, 
0. 
1. 

0.7 
0.1 
0.1 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.5 
1. 
0. 
0. 
o, 
o 
0.1 
0.0 

Vir: Statistični obrazec PB-11 (leto 
statistiko 

OCENA SKUPNIH UČINKOV BLOKADE 

V medsektorski analizi je bil povdarek dan spremembam 
jakosti možnega zmanjšanja prodaj iz naše republike v Srbijo 
oziroma možni nadomestitvi le-teh s povečanjem prodaj 
v druge republike in s povečanjem izvoza. Na strani nabav je 
bila, vsaj v osrednjem delu analize, uporabljena predpo- 
stavka, da se nabave gospodarstva naše republike ne spreme- 
nijo. To pomeni, da ne vplivajo na velikost proizvodnje. 

Odločitev, da se v večji meri ukvarjamo z analizo možnega 
zmanjšanja prodaj naše republike v Srbijo, utemeljujemo 
z naslednjimi argumenti: 

- v strukturi prodaj slovenskega gospodarstva so relativno 
močno zastopani proizvodi za končno potrošnjo. Ti, če se 
njihova nabava prekine, ne vplivajo močno na trganje repro- 
dukcijskih verig in na zastoje v proizvodnji v tistih gospodar- 
stvih, ki te proizvode kupujejo; 

- interes vsakega proizvajalca je, da svoje blago proda. Če 
blaga ne more cenovno ugodno izvoziti, ga raje proda 
nekomu, ki je v pogojih splošne plačilne anarhije, kolikor 
toliko plačilno sposoben. Zato menimo, da je gospodarstvu 
Srbije lažje zmanjšati nabave od našega gospodarstva, kot 
prodaje našemu, solidno plačilnemu, gospodarstvu; 

- možen izpad nabav našega gospodarstva v Srbiji bi bilo 
relativno enostavno nadomestiti - ob dejstvu, da je slovensko 
gospodarstvo v okviru Jugoslavije proizvodno in dohodkovno 
najuspešnejše. Nadomestili bi ga s povečanjem nabav v dru- 
gih republikah (tudi blaga proizvedenega v Srbiji) in s poveča- 

1988), Zavod SR Slovenije za 

nim uvozom. Menimo, da so rezerve na strani boljšega izko- 
riščanja proizvodnih faktorjev, ki bi utegnile biti alternativa 
takemu izhodišču, relativno majhne; - težje bi bilo nado- 
mestiti izpad prodaj gospodarstva naše republike v Srbijo. 
Zanesljivo bi se sicer povečala prodaja proizvodov v druge 
republike, ki bi verjetno postale tudi tihi posrednik sloven- 
skega blaga srbskemu gospodarstvu, težje pa bi bilo povečati 
izvoz, predvsem izvoz na konvertibilno tržišče. Slednje je 
namreč zasičeno tako z nam po kakovosti težko dosegljivimi, 
kot tudi s cenovno atraktivnimi npr.vzhodno-azijskimi proiz- 
vodi; 

- zvezna vlada je v dokajšnji meri poskrbela, da uvoz tako 
reprodukcijskega materiala kot končnih izdelkov postaja ne le 
možen, ampak (še posebaj pri morebitnem nadaljnjem zviše- 
vanju cen domačih proizvajalcev) tudi cenovno konkurenčen. 

Seveda ne zanikamo možnosti, da, vsaj na kratek rok, 
nekatera podjetja, ki so močneje odvisna od nabav reproduk- 
cijskega materiala v Srbiji, ne bi zašla v proizvodne težave. Te 
dodatne proizvodne omejitve, ki jih z modelom doslej nismo 
proučevali, bi težavnost odpravljanja posledic blokade poglo- 
bile, učinkovale pa bi predvsem na zmanšanje vseh oblik 
končne potrošnje (osebne, skupne, splošne, investicijske). 

V izhodiščnem analitičnem primeru smo torej predvidevali, 
da se nabave našega gospodarstva zaradi gospodarske blo- 
kade ne bodo sprememnile. Spreminjali smo le intenzivnost 
blokade na strani prodaj. Maksimalni možni učinek pomeni, 
da je prišlo do 100% izpada prodaj slovenskega gospodarstva 
srbskemu brez kakršne koli nadomestitve teh prodaj s proda- 
jami v druge republike ali z izvozom. Menimo, da je takšna 
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predpostavka neuresničljiva, zato poleg maksimalnega 
učinka prikazujemo tudi rezultate, po našem mnenju, realneje 
pričakovanega, 20 do 40% izpada prodaj. 40% izpad prodaj 
namreč lahko pomeni, da je prišlo zaradi blokade do 100% 
izpada prodaj srbskemu gospodarstvu, ki smo ga uspeli v 60% 
nadomestiti s povečanimi prodajami istega blaga v druge 
republike ali z izvozom, lahko pa pomeni tudi, da so se 
prodaje srbskemu gospodarstvu zaradi blokade zmanjšale le 
za 40%. Pesmi lahko tudi vse vmesne kombinacije npr. zmanj- 
šanje prodaj Srbiji za 80%, nadomestitev 20% izpada prodaj 
s povečanjem prodaj istega blaga v druge republike in nado- 

mestitev 20% izpada prodaj s povečanim izvozom 
(80% - 20% - 20%=40%). 

V prvem primeru torej prikazujemo rezultate za kratkoročne 
učinke izpada prodaj; predvidevamo, da še vedno proizva- 
jamo iste proizvode, ki pa nam jih je namesto na tržišče Srbije 
uspelo prodati drugam. Proizvodna struktura torej ostaja 
nespremenjena, gospodarstvu ni potrebno vložiti nobenega 
dodatnega napora v prestrukturiranje proizvodnje, podjetja 
se morajo le potruditi in si poiskati nadomestno tržišče. Ker 
menimo, da je ta inačica kratkoročno najrealnejša in tako 
trenutno tudi najzanimivejša, smo njene rezultate (vpliv na 
obseg proizvodnje) prikazali še na panožni ravni. 

Tabela 4: Skupni (neposredni in posredni) učinki blokade na 
proizvodnjo sektorjev slovenskega gospodarstva 

ZMANJŠANJE PROIZVODNJE 
SE PRODAJE SLOVENIJE V 
ZMANJŠAJO ZA: 

100.00% 40.00% 

V %, CE 
SRBIJO 

20.00% 

SKUPAJ 

PROIZVODNJA NEKOV. RUDNIN 
PREDELAVA KEMIČNIH IZDELKOV 
ČRNA METALURGIJA 
PPOIZV. GRADBENEGA MATERIALA 

•PROIZV. IN PRED. TOBAKA 
PREDELAVA KOVIN 
GRAFIČNA DEJAVNOST 
PROIZVODNJA KRMIL 
PREDELAVA NEKOV. RUDNIN 
PROIZ.TEKST.PREJE IN TKANIN 
PROIZV.ELEKTR.STROJEV, APAR. 
STARO BLAGO IN ODPADKI 
PROIZV.BAZIČNIH KEM.IZDELKOV 
PROIZV.KONC.TEKSTILNIH IZD. 
PROIZV. PROMETNIH SREDSTEV 
PROIZV.KONČNIH LESENIH IZD. 
PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV 
PROIZV.IN PREDELAVA PAPIRJA 
PROIZV.ŽAGANEGA LESA IN PL0SC 
PREDELAVA BARVASTIH KOVIN 
PROIZV. USNJA IN KRZNA 
OBRTNE STORITVE IN POPRAVILA 
KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO 
DRUGE PROIZVODNE DEJAVNOSTI 

15.33% 

31.00% 
29.68% 
23.32% 
27.96% 
25.92% 
25.37% 
25.23% 
23.96% 
23.87% 
22.81% 
22.07% 
21.61% 
19.82% 
18.67% 
17.69% 
16.95% 
16.55% 
15.50% 
16.48% 
16.33% 
16.24% 
16.17% 
15.76% 
15.64% 

6. 13% 

12.40% 
11.87% 
11.33% 
11 .18% 
10.37% 
10.15% 

11% 
58% 
55% 

10 
9 
9 
9. 12% 
8.83% 
S. 64% 
7.93% 
7 . 47% 

08% 
78% 
O /a/o 
60% 
59% 
53% 
50% 
47% 

6. 30% 
6. 26% 

3. 07: 

20% 
94% 
66% 
59% 
18% 
07% 

5. 06% 
4. 79% 

77% 
56% 
41% 
O c. ■') 
96% 
73% 
54% 
39% 

3.31% 
3. 30% 
3.30% 
•"» O TO/ O . Z i 'O 
3.25% 
3.23% 
3. 15% 
3. 13% 

PROIZV.ŽIVILSKIH IZDELKOV 
STROJEGRADNJA 
PROIZVODNJA KAMNA IN PESKA 
PREDELAVA KAVČUKA 
TRGOVINA 
PRID03. RUD BARVNIH KOVIN 
ELEKTROGOSPODARSTVO 
GOZDARSTVO 
PROIZV. BARVASTIH KOVIN 
VODNO GOSPODARSTVO 
PRIDOBIVANJE PREMOGA 
PROIZV.RAZNOVRSTNIH IZDELKOV 

15.31% 
13.74% 
13.44% 
12.71% 
12.30% 
11.79% 
11.32% 
10.47% 
10.00% 

9 . 99% 
9.35% 
9.00% 

12% 
50% 
37% 
08% 
92% 
72% 
53% 
19% 

4. 00% 
3 . 99% 
3.74% 
3 . 60% 

3. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2. 
2, 
2 
2. 
2. 
1, 
i, 

06% 
75% 
69% 
54% 
46% 
36% 
26% 
09% 
00% 
00% 
87% 
80% 
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Vir: Izračuni z input-output tabelo Slovenije 1988, Zavod SRS za 
družbeno planiranje 

ZMANJŠANJE PROIZVODNJE V %, CE 
SE PRODAJE SLOVENIJE V SRBIJO 
ZMANJŠAJO ZA: 

100.00% 40.00% 20.00% 

NIZKE GRADNJE IN HIDROGRADNJE 
LADJEDELNIŠTVO 
PROIZVODNJA PIJAČ 
INSTAL.IN ZAKLJUČNA DELA 
KOMUNALNE DEJAVNOSTI 
VISurtE GRriuiNO fl. 
PROIZV. OBUTVE IN GALANTERIJE 
PROMET IN ZVEZE 
FRIDOB.NAFTE, ZEMELJ.PLINA 
PRIDOBIVANJE ZELEZOVE RUDE 
PREDELAVA PREMOGA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM 

7.90% 
7.61% 
6 . 39% 
6 . 14% 
5. 41% 
5 . Jll/i 
4.51% 

71% 
00% 
00% 

0. 00% 
0. 00% 

1 
0, 
0, 

3 
3 
2 
2 
2 

16% 
05% 
56% 
46% 
16% 

2. 12% 
1.80% 
0.63% 
0.00% 
0 . 00% 
0. 00% 
0.00% 

1. 53% 
1. 52% 
1.28% 

23% 
08% 
06% 
90% 

0 . 34% 
0 . 00% 
0.00% 
0.00% 
0.00% 

V tabeli so v zgornjem delu prikazane panoge, ki bodo, 
gledano s panožnega, kar zaradi majhnosti slovenskega 
gospodarstva lahko pomeni tudi s podjetniškega, nivoja imele 
največje proizvodne probleme, v spodnjem delu pa sektorji, ki 
jih bo gospodarska blokada najmanj prizadela. Prečna črta 
razmejeuje panoge, ki jih bo blokada prizadela bolj kot v pov- 
prečju slovensko gospodarstvo od tistih, ki jih bo prizadela 
manj. 

Da bi ugotovili, katera od panog je zaradi blokade v večji 
meri zašla v kritični položaj gledano ne le z očmi podjetnika, 
ampak tudi s stališča republiške (narodnogospodarske ravni), 
potrebujemo še informacijo o deležu panoge v vseh prodajah 
slovenskega gospodarstva srbskemu gospodarstvu. Razbe- 
remo jo lahko iz že omenjenega prvega stolpca Tabele 3. 

Za tiste panoge, ki bi se jim proizvodnja, zaradi izpada 
prodaj močno zmanjšala, hkrati pa je velik tudi njihov delež 
v prodaji srbskemu gospodarstvu velja, da so, gledano s per- 
spektive slovenskega narodnega gospodarstva, lahko kri- 
tične. To so med industrijskimi panogami vsekakor Predelava 
kemičnih izdelkov, Predelava kovin, Črna metalurgija, Proiz- 
vodnja električnih strojev in aparatov, verjetno pa tudi panoge 
Proizvodnje končnih tekstilnih izdelkov, Proizvodnja tekstilne 
preje in tkanin, Proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov in 
Proizvodnja končnih lesnih izdelokv. Do večjih zastojev bi 
lahko prišlo tudi v dejavnosti trgovine. 

Oglejmo si še nekatere pomemnejše kratkoročne globalne 
narodnogospodarske učinke blokade. 

Omenili smo že, da smo za izračun posledic ukrepov blo- 
kade na srbsko gospodarstvo uporabili model, ki je temeljil na 
input-output matriki regije Ostala Jugoslavija (brez Slove- 
nije) ocenjeni za leto 1988. Izračunane učinke blokade na 
slovensko in srbsko gospodarstvo smo preračunali na raven 
Jugoslavije tako, da smo učinke pri posameznih kategorijah 
ponderirali z njihovimi deleži (Slovenije in Srbije) v Jugosla- 
viji. 

Tabela 4: Izračunani učinki blokade na pomembnejše 
narodnogospodarske kategorije v Sloveniji in Jugoslaviji 

zmanjšanje prodaj  spremembe v %   
v% proiz- družbeni neto akumu- 

vodnja proizvod osebni lacija 
Slovenija dohodki 
100 -15^3 -14JB -44/7 
40 -6.1 -5.8 -5.5 -17.9 
20 -3.1 -2.9 -2.8 -8.9 

učinki izpada prodaj 
v Sloveniji in Srbiji 
preračunani na ra- 
ven Jugoslavije 
100 ^(Tl -5^2 -13.1 
40 -2.1 -2.4 -2.1 -5.2 
20 -1.1 -1.2 -1.0 -2.6 

Vir: Izračunani i Input - output tabalo 1981, Zavod SRS za drutbano planlran|a. 

Po našem mnenju bi bilo v slovenskem gospodarstvu 
realno pričakovati zmanjšanje prodaj (ob upoštevanju njiho- 
vega nadomeščanja s prodajami v druge republike in z izvo- 
zom) nekje med 20 in 40%. To lahko pomeni približno 3-6% 
zmanjšanje proizvodnje in družbenega proizvoda, nekoliko 
manjše zmanjšanje neto osebnih dohodkov in 9-18% zmanj- 
šanje akumulacije. Dodajmo še, da bi se posledice blokade 
najmočneje kazale na zmanjšanju prilivov prometnega davka 
(pri 100% zmanjšanju prodaj v Sloveniji in Srbiji, bi se velikost 
prometnega davka, preračunane na raven Jugoslavije, zmanj- 
šala kar za 13.3%), torej tudi virov za napajanje proračunov. 

Blokada seveda ne bo učinkovala le na gospodarstvo, ki mu 
je ukrep namenjen, posledice bodo širše. Doletele bodo tudi 
tiste, ki so ukrep sprožili. Če bi predvidevali, da v določeni 
meri izpadejo prodaje tako v slovenskem gospodarstvu, kot 
tudi v srbskem, bi bili izračunani učinki na družbeni proizvod, 
kot jih jasno pokaže model, taki: 
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Tabela S: Ocenjeno zmanjšanje družbenega proizvoda 
zaradi blokade 

zmanjšanje družbeni proizvod 
prodaj 
v % Slovenija Srbija preračun na 

Jugoslavijo 
100 -14.6 -9.8 -6.1 
80 -11.6 -7.8 -4.9 
60 -8.7 -5.8 -3.7 
40 -5.8 -3.9 -2.4 
20 -2.9 -2.1 -1.2 

Vir: Izračuni z Input - output tabelo 1988, Zavod SRS za družbeno planiranje. 

Razlike med učinki pri različni stopnji zmanjšanja prodaj so 
enake in bi jih bralec za vse vmesne vrednosti zlahka ocenil 
sam. Učinek blokade je pri isti stopnji zmanjšanja prodaj 
v Srbiji res manjši kot v Sloveniji. To je razumljivo, ker je 
slovensko gospodarstvo manjše od srbskega. Delež nabav in 
prodaj naše republike na srbskem trgu je relativno večji, kot 
delež prodaj in nabav Srbije v slovenskem gospodarskem 
prostoru, če oboje merimo skozi domače gospodarstvo. A to 
še ne pomeni, da bi slovensko gospodarstvo težje prebrodilo 
posledice blokade, kot srbsko. Izhodiščni položaj našega 
gospodarstva je namreč, kljub številnim resnim problemom, 
mnogo ugodnejši od izhodiščnega položaja v krizo še moč- 
neje ujetega in v izgubah utapljajočega se srbskega gospo- 
darstva (dohodkovni rezultati so tako v letošnjem kot prete- 
klih letih v slovenskem gospodarstvu mnogo ugodnejši kot 
v gospodarstvu Srbije, Slovenija je v večji meri odprta v izvoz, 
kar ji omogoča lažjo prilagodljivost novim tržnim razmeram 
itd.). Ni torej nujno, da so posledice zmanjšanja prodaj v zad- 
nji preglednici republiško primerljive na ravni istega odstot- 
nega zmanjšanja prodaj. Če bi denimo ob popolni blokadi 
slovenskemu gospodarstvu uspelo nadomestiti 60% izpadlih 
prodaj, srbskemu pa le 40%, je izračunani rezultat učinkov na 
zmanjšanje družbenega proizvoda že povsem enak (-5.8%). 

V drugem delu analize smo želeli proučiti možne dolgoroč- 
nejše učinke gospodarske blokade. Še vedno smo upoštevali 
predpostavko, da zmanjšanje nabav lahko v celoti nadome- 
stimo z nakupi drugje, in da nadomeščanje nabav ne bo imelo 
vplivov na obseg proizvodnje. Vprašali smo se kakšne bi bile 
Posledice, če bi nam ob tem celotni izpad prodaj uspelo 
nadomestiti z izvozom, ne bi pa izvažali tistih proizvodov, ki bi 
zaradi blokade ostali v skladiščih (tako kot smo to predvide- 
vali doslej), ampak predvsem tiste proizvode, ki nam jih je 
največ uspelo izvoziti že doslej. To pomeni, da bi se moralo 
slovensko gospodarstvo prestrukturirati v povečanje proiz- 
vodnje izvozno zanimivega in konkurenčnega blaga. Od tod 
tudi dolgoročni značaj analiziranih sprememb. V tabeli 6 pri- 
kazujemo rezultate izračunov. 

Tabela 6: Vpliv izvozne nadomestitve pri različnih stopnjah 
blokade prodaj na rast pomembnejših 
narodnogospodarskih kategorij 

Slovenija porast v % 
(stopnja osebni akumu- družbeni 
blokade) proizvodnja dohodki lacija proizvod 
100 % 0.25 0.22 0.70 0.23 
40% 0.10 0.09 0.28 0.09 
20% 0.05 0.04 0.14 0.05 

Vir: Izračun z Input - output tabelo 1988, Zavod SRS za druibano planiranja. 

Rezultati so zanimivi, saj se ob popolni blokadi in celotni 
nadomestitvi absolutnega izpada prodaj z izvozom po njegovi 88danj| sektorski sestavi, proizvodnja celo nekoliko poveča- 
- Analiza faktorjev, ki vplivajo na rast slovenskega gospodar- 
iva v osemdesetih letih, nam je trend izračunanih rezultatov 
Potrdila. 

2 medsektorsko analizo1, smo poskušali odkriti dejavnike 
Jasti slovenske proizvodnje v obdobju od 1980 do 1987. leta. 
^lovenski proizvodni sistem smo razdelili na tri dele: v prvega 

010 uvrstili 'Izvozne sektorje' (med njimi tiste, s primarno 

proizvodnjo; nadalje tiste, ki spadajo med predelovalne sek- 
torje in na koncu storitvene oz. terciarne sektorje), v drugega 
'Za izvoz pomembne sektorje'2 (iz primarne, sekundarne in 
terciarne proizvodnje), vse druge sektorje pa smo združili 
v sektor 'Ostalo'. Rezultate izračunov prikazujemo v spodnji 
tabeli. 

Tabela 7: Faktorji rasti slovenske proizvodnje v obdobju 
1980-87 

IZVOZNI SEKTORJI V: 
- primarni proizv. 
- predelovalni pr. 
- storitvenih dejav. 
Izvozni sekt. skupaj 
IZV. POMEMBNI SEKTORJI V: 
- primarni proizv. 
- predelovalni pr. 
- storitvenih dejav. 
Izv. pomem. sekt. skupaj 
OSTALO 
SKUPAJ 

Rast proizvodnje 
v % pogojena z: 

uvozno 
domačo substitu- 

potrošnjo izvozom cijo 

-0.80 0.07 -0.67 
-11.08 -3.03 -12.11 

-6.13 27.89 -15.79 
-9.72 9.79 -12.55 

-10.30 -0.44 -3.79 
7.79 -5.32 2.46 

-13.45 6.52 -0.08 
-8.64 3.06 -2.17 
17.16 -8.17 -34.06 
-1.32 2.25 -11.74 

Vir: Izračun z Input - output tabelo leta 1987, Zavod SR Slovenije za družbeno 
planiranje, november 1989. 

Zanimivo ie, da najpomembnejši slovenski izvozni sektor, 
(izvozni w/9Ž sektorji v predelovalni proizvodnji), z izvozom' 
le krepi zaostajanje svoje proizvodnje. Z izvozom so uspeli 
več kot nadomestiti zaostajanje proizvodnje le v enem t.j. 
v sektorju izvoza storitev'2. Potemtakem bi lahko sklepali, da 
največjim slovenskim izvoznikom z izvozom ni uspelo dinami- 
zirati niti svoje, kaj šele narodnogospodarske proizvodnje. To 
lahko prikažemo tudi drugače: kljub občutni rasti izvoza 
v osemdesetih letih, je delež družbenega proizvoda izvoznih 
sektorjev v slovenskem družbenem proizvodu stagniral. 
Hkrati je bila tudi dinamika strukturnega prilagajanja izvoznih 
sektorjev nadpovprečno šibka3. Za obdobje, ko je veljala 
formula izvoz za vsako ceno', učinek ne more biti nepričako- 
van. V obravnavanem primeru dobiva 'izvoz za vsako ceno' 
povsem novo razsežnost od tod pa tudi povsem druge posle- 
dice. Če |e bil v preteklem obdobju narodnogospodarski 
motiv izvoza usmer jen k pridobivanju deviz, bi izvozniki sedaj 
poskrbeli za sub stitucijo enega trga z drugim in s tem za čim 
manj bolečo oz dravitev narodnogospodarskih posledic blo- 
kade. V prvi situaciji je bilo mogoče tolerirati izvoz pod ceno, 
saj ni šlo za dolgoročno razvojno usmeritev. V drugem pri- 
meru bi izsiljena izvozna ekspanzija v razmerah slabe konku- 
renčnosti našega izvoza lahko vodila v izgrajevanje za sloven- 
sko gospodarstvo docela neustrezne gospodarske strukture. 
Razvojno gledano vključitev v mednarodne integracijske pro- 
cese ne more biti beg pred dezintegracijskimi procesi doma 
temveč le poglabljanje doma začetih integracijskih teženj, ki 
so že presegle neko dovolj visoko raven. 

1. Posledice bi bile ie ugodnejše, če bi nam uspelo povečati predvsem izvoz 
storitev. Položaj sektorjev, ki jih Izvažajo, še ni dovolj izkoriščen, dajejo pa že 
doslej zelo ugodne razvojne rezultate. 
1. Bulmer Thomas V.: Input-Output Analysis in Developlng Countries; Sour- 
ces, Methods and Applications.-John WileyASons Itd., Chicester, 1982. 
2. To so sektorji, ki neposredno ne Izvažajo v večjem obsegu, njihova proizvod- 
nja pa je zelo pomembna za ključne izvozne sektorje (značilen primer za izvoz 
pomembnih sektorjev so npr. energetski in surovinski sektorji). 
1. Uvozna preusmeritev je, po obsežni liberalizaciji, man) pereč problem. Prehod 
na tuje trge je pri nabavah kratkoročno dosegljivejfti, pa tudi razvojni učinki bi 
verjetno bili očitnejši, kot so učinki na Izvozni strani. To potrjujejo tudi izračuni: 
rezultati tretje variante, ki za razliko od druge ne vključujejo le posledic poveča- 
nega izvoza ampak tudi uvoza, so ugodnejši. V osemdesetih letih je bilo treba 
plačati visoko ceno 'opiranju na lastne sile', ki je zahtevalo tudi uvozno substitu- 
cijo. S sprostitvijo bo uvoz lahko spet igral pomembnejšo vlogo pri spodbujanju 
rasti našega gospodarstva. 
2. Storitve imajo značaj končnih proizvodov; ta blagovna skupina pa je ravno 
tista, ki Jo bo, po našem mnenju, blokada najbolj prizadela. 
3. Strukturno prilagajanje smo ocenjevali z metodo, ki Jo opisuje: Moore John H.: 
A Measurement ot Structural Change in Output.- University of Mlami, Mlami, 
1972. 
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Končno smo poskušali osvetliti še posledice blokade slo- 
venskih prodaj oz. nabav, ki bi jih, po predpostavki, uspeli 
nadomestiti z izvozom oz. uvozom. Ostale predpostavke so 
analogne kot v prejšnem primeru, ko smo proučevali samo 
možnost celotne prodajno-izvozne substitucije (absolutno 
vrednost izpada nabav oz. prodaj smo nadomestili z uvozom 
oz. izvozom po njegovi sedanji vrednostni strukturi). 

Tabela 8: Vpliv izvozne in uvozne nadomestitve pri različnih 
stopnjah blokade prodaj in nabav na rast slovenske 
proizvodnje in družbenega proizvoda 

Slovenija odstotni porast 
(stopnja blokade) proizvodnje družbenega 

proizvoda 
100% 0.82 0.75 
40% 0.33 0.30 
20% 0.16 0.15 

Vir: Izračun z input - output tabelo 1988, Zavod SRS za družbeno planirani*. 

Primerjajoč zadnji dve tabeli ugotovimo, da bi bil porast 
proizvodnje, če bi substituirali ne le prodaje z izvozom ampak 
dodatno še nabave z uvozom, večji v primeru substitucije 
obeh. V razlagi rezultatov, prikazanih v tabeli 7, navajamo 
nekaj možnih vzrokov za višjo propulzivnost nadomeščanja 
nabav (z uvozom) od propulzivnosti nadomeščanja prodaj (z 
izvozom). 

NEODLOČNOST ZVEZNE VLADE NAM 
NI RAZUMLJIVA 

Analitično orodje, ki smo ga uporabili, je primerno pred- 
vsem za analizo kratkoročnih sprememb v gospodarstvu. 
Posledice ukrepov, kot je gospodarska blokada ene od repu- 
blik, pa so tudi in predvsem dolgoročnega značaja (v kolikor 
je tudi blokada trajnejša, seveda). To pomeni, da bi daljše 
trajanje ukrepa, ki ga analiziramo, privedlo tudi do hujših 
posledic kot je preusmeritev dela prodaj in nabav našega 
gospodarstva. Trgati bi se začele reprodukcijske verige, v pro- 

UVOD 

Večletno stagniranje jugoslovanskega gospodarstva, kate- 
rega integralni del je slovensko gospodarstvo je privedlo 
v stanje hitrega zaostajanja za razvitejšimi gospodarstvi in 
položaj, ko investicijska aktivnost ni kazala znakov izboljšanja 
v kratkem roku. Akumulativnost gospodarstva je upadala, 
povečevalo pa se je število organizacij z izgubami. Razvojni 
impulzi v gospodarstvu so bili vse bolj odvisni od uspešnosti 
razreševanja trenutnih problemov, med katerimi je bila 
v ospredju (ne)likvidnost. 

izvodnem procesu bi nujno prišlo do globjega prestrukturi- 
ranja. 

Ali bi preusmeritev na tuje trge res prinesla več kot kompen- 
ziranje v kratkem obdobju zmanjšanje proizvodnje je odvisno 
od težavnosti prehoda na tuje trge. Z uporabljenim instrumen- 
tarijem ni mogoče proučiti, kakšne žrtve bi zahteval prehod, 
empirično pa lahko pokažemo, da bi utegnile biti posledice 
potem, ko bi bila cena prehoda že plačana', ugodne. 

Opozorili bi še na mnenje, ki je med ekonomisti, ki se 
ukvarjajo z narodnogospodarsko analizo, tudi prisotno. 
V mislih imamo tiste, ki menijo, da bi bil problem blagovnih 
tokov, ob doslednem upoštevanju ukepov ekonomske blo- 
kade naše republike verjetno manjši od morebitnega pro- 
blema ohranitve realne aktive na območju Srbije (proizvodni 
obrati, trgovinske mreže) in neizpolnjevanja dogovorjenih 
finančnih obveznosti (združena sredstva, neplačani računi' 
ipd ). Dodajmo še, da so slovenske investicije v Srbiji kar 5.7 
krat večje od srbskih investicij v Slovenij. Tudi tega problema 
z uporabljenim analitičnim orodjem ne moremo podrobneje 
osvetliti. 

Povedano ne zmanjšuje potrebe po kvantitativni analizi, 
opozarja pa na omejeno pojasnjevalno moč njenih rezultatov. 
Splošna zaključna ugotovitev pa je, da je tak ukrep, kot je 
gospodarska blokada ene od republik, lahko usoden za 
celotno jugoslovansko gospodarstvo. Z neposrednimi in 
posrednimi vplivi se zaostrujejo proizvodni problemi v vseh 
republikah. Dodatno se poglabljajo problemi financiranja 
javne porabe, zlasti družbenih dejavnosti, zmanjšajo se prora- 
čunsko zbrana sredstva, zmanjšuje se že tako borna akumula- 
cija. Če smo dejali, da je (bi bil) omenjeni ukrep lahko usoden 
za celotno jugoslovansko gospodarstvo, pa bo (bi bil) zane- 
sljivo usoden za reformo jugoslovanskega gospodarskega 
sistema. 

Ne glede na trajanje blokade pa bodo njene posledice za 
gospodarstvo tistega, ki je blokado sprožil, dolgoročnejšega 
značaja - izgubljeno zaupanje se, še posebej v gospodarstvu, 
le s težavo ponovno pridobi nazaj. 

Argumenti, s katerimi sicer tako odločna zvezna vlada 
pojasnjuje pasivnost v tem primeru, nas zato ne morejo pre- 
pričati! 

1. Pri tem zanesljivo nimamo v mislih neporavnanih terjatev Slovenije do 'srb- 
skih podjetij in gospodarskih organizacij' v znesku objavljenem v časopisu Delo, 
30.12.1989. 

Navedene in druge značilnosti položaja jugoslovanskega 
gospodarstva, ki so se izražale tudi v slovenskem gospodar- 
stvu, le da je bila njihova intenzivnost v slovenskem gospodar- 
stvu v globalu manj izrazita, so narekovale ustrezne sistemske 
in druge posege države na področju gospodarstva. Kratko- 
ročno so nedvomno poleg ukrepov na monetarnem in fiskal- 
nem področju, katerih vpliv je posreden, potrebni tudi nepo- 
sredni ukrepi države s finančnimi sredstvi v podporo zaželje- 
nim in potrebnim razvojnim procesom, ki jih uresničujejo 
neposredni nosilci gospodarske aktivnosti. 

Spoznanje, da mora SR Slovenija kot država spodbuditi 

POROČILO 

o uporabi sredstev za razvoj (»razvojni dinar«) in 

realizacija programov, pri katerih so udeležena 

sredstva za razvoj (ESA 969)  

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 18. 
1. 1990 OBRAVNAVAL; 

- POROČILO O UPORABI SREDSTEV ZA RAZVOJ 
(»RAZVOJNI DINAR«) IN REALIZACIJI PROGRAMOV, 
PRI KATERIH SO UDELEŽENA SREDSTVA ZA RAZVOJ, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije |e na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 

čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški 

sekretar za finance, 
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik 

Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 
- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekre- 

tarja za finance, 
- Pavle LIVAKOVIČ, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 
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procese razvojne preobrazbe slovenskega gospodarstva, je 
v letu 1988 privedlo do realizacije t. i. »razvojnega dinarja«. 
Skupščina SR Slovenije je v mesecu juniju 1988 sprejela 
spremembe in dopolnitve odloka o prenosu denarnih sred- 
stev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije (Ur. 1. SRS, št. 24/88). Z dopolnitvijo navedenega 
odloka je bila podana možnost, da se za kratkoročno plasi- 
rana sredstva družbenopolitičnih skupnosti preko bančnega 
sistema, zaračunane obresti do višine eskontne mere 
Narodne banke Jugoslavije pa se uporabljajo za namene, ki 
jih v skladu s kreditno in razvojno politiko SR Slovenije, 
določeno v srednjeročnih in letnih planskih aktih, določi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

POGLAVITNE ZNAČILNOSTI UREDITVE 
»RAZVOJNEGA DINARJA« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je v mesecu juliju 1988 
sprejel sklep o kriterijih za usmerjanje sredstev za razvoj iz 
naslova plačanih obresti plasiranih sredstev družbenopolitič- 
nih skupnosti (Ur. 1. SRS, št. 29/88). Navedeni sklep predstav- 
lja konkretizacijo možnosti usmerjanja razvojnih sredstev, ki 
je bila uvedena z dopolnitvijo odloka oprenosu denarnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije v mesecu juniju istega leta. Izvršni svet je 
sklep dopolnil še dvakrat in sicer v mesecu decembru 1988 in 
v mesecu juliju 1989. 

Skladno s sklepom se sredstva za razvoj usmerjajo kot 
dopolnilna sredstva za financiranje: 

- inovacijskih programov, 
- programov drobnega gospodarstva družbenega in 

zasebnega sektorja, 
- izvoznih programov 
- programov racionalne rabe energije in surovin, 
- programov varstva okolja, 
- programov v zasebnem sektorju kmetijstva, vključno 

s programi dopolnilnih dejavnosti; 
Z dopolnitvijo odloka v mesecu decembru 1988 in juliju 

1989 je poleg navedenim programom dan dodaten poudarek 
Programom ustanavljanja novih enot drobnega gospodarstva 
'n programom skupnih vlaganj naših podjetij s tujimi part- 
nerji. Delež sredstev za razvoj v predračunski vrednosti inve- 
sticijskega programa se lahko giblje od 20% do 50%, pri 
čemer je maksimalni delež (50%) namenjen programom usta- 
navljanja novih enot drobnega gospodarstva in zasebnega 
kmetijstva. 

Z namenom, da bi bila sredstva za razvoj resnično name- 
njena gospodarskemu razvoju, so bili v sklepu opredeljeni 
^iteriji družbenoekonomske upravičenosti, ki jih morajo 
Spolnjevati naložbe v programe, da opravičijo pridobitev 
sredstev za razvoj. Ti kriteriji so: 

- ekonomska stopnja donosnosti, ki mora biti višja ali 
®naka 12%, 

- interna finančna stopnja rentabilnosti mora biti enaka ali večja od individualne diskontne stopnje, pri čemer le-ta ne 
Srtie biti manjša od 8%, 
- neto sedanja vrednost, ki mora biti pozitivna, 

. ~ program mora izkazovati likvidnost skozi vso ekonomsko 
dobo, 

~ finančna konstrukcija mora biti zaprta in 
~ investitor mora zagotoviti najmanj 10% lastnih sredstev 

°d predračunske vrednosti investicije. 
poleg navedenih kriterijev, so za usmeritev sredstev za razvoj določeni tudi dopolnilni kriteriji, ki merijo učinek pro- 

gama na plačilno bilanco, rentabilnost na zunanjem trgu, 
u*inek na zaposlenost in druge učinke, ki dokazujejo raz- 
vojno usmerjenost investicijskih vlaganj. Tako imajo prednost 
Pri usmerjanju sredstev za razvoj programi, ki temeljijo na 
av,9u konkurenčne sposobnosti in skupnih vlaganjih s tujimi 
Partnerji. 

Priprava predlogov za usmeritev sredstev za razvoj temelji 
oceni investicijskega programa, ki jo izdela temeljna banka 

nvestitorja oziroma Inštitut za ekonomiko investicij pri Ljub- 
tanski banki-Združeni banki. 

v ~redstva za razvoj so po sklepu vračljiva v revalorizirani 
ednosti. Pogoji vračila teh sredstev so enaki pogojem, ki 

d 'lajo v Ljubljanski banki-Združeni banki (Ljubljanski banki- 
a ) za naložbe in investicije. Trenutno so sredstva za razvoj 

najcenejši investicijski vir v naši republiki. Glede na njihovo 
naravo (prvotno so se štela kot združena sredstva) pa so imela 
močan motivacijski učinek pri procesu spodbujanja gospodr- 
ske in razvojne prenove, ter pri zapiranju finančne konstruk- 
cije investicij. 

Posle v zvezi s predlaganjem programov, ki kandidirajo za 
sredstva za razvoj in spremljanje njihove realizacije do zak- 
ljučnega računa prvega leta redne proizvodnjo oziroma 
poslovanja opravlja Ljubljanska banka-d.d. Le-ta dvakrat 
letno (po stanju 30. 6. in 31. 12.) poroča Izvršnemu svetu 
o realizaciji investicijskih programov, pri katerih so udeležena 
sredstva za razvoj. 

OBSEG IN STRUKTURA USMERJENIH 
SREDSTEV ZA RAZVOJ PO POSAMEZNIH 
NAMENIH 

V obdobju od sprejetja sklepa o kriterijih za usmerjanje 
sredstev za ravzoj iz naslova plačanih obresti plasiranih sred- 
stev družbenopolitičnih skupnosti v mesecu juliju 1988 do 
konca leta 1989 je Izvršni svet na sedmih sejah obravnaval 298 
programov z udeležbo sredstev za razvoj in s sklepom odobril 
156,8* mio konvertibilnih din sredstev po tekočih cenah ali 
cca 150 mio DEM*. 

Po sprejetju sklepov so nekateri investitorji odstopili od 
nameravanih investicij oziroma od najetja sredstev za razvoj 
ali pa so prekoračili dobo mirovanja usmerjenih sredstev, ko 
bi morali predložiti potrebno dokumentacijo za sklenitev 
pogodbe z banko. Tovrstnih primerov je bilo 8. V enem pri- 
meru se je investitor odrekel koriščenju 2. tranše odobrenih 
sredstev, v enem primeru pa odobrenih sredstev ni koristil, 
temveč je z istim programom in z novo predračunsko vred- 
nostjo ponovno kandidiral za dodelitev sredstev za razvoj. 

Programov, za katere so pogodbe o dodelitvi sredstev za 
razvoj na podlagi sklepov Izvršnega sveta že podpisane ozi- 
roma pred podpisom je 288. Njihova struktura po namenih, 
opredeljenih v 2. točki sklepa o kriterijih je sledeča: 

NAMEN 

IZVOZ 
DROBNO GOSP. 
- družb, sektor 
- zasebni sektor 
- mešana podj. 
- kmetij, zas. s. 
JOINT VENTURE 
INOVACIJE 
RAC. RABA ENERG. 
IN SUROVIN 
VARSTVO OKOLJA 
OSTALO 

št. pro- deležrazvojna sred- 
gramov (v %)stva (v mio din) delež 
 <v%) 

84,0526 55,5 
31,7294 20,9 
17,0906 11,2 
9,1710 6,1 
5,0374 3,3 
6,4304 0,3 
2,2731 1,5 

10,1533 6,7 

130 
92 
47 
38 

6 
1 
1 

40 

17 
6 
2 

45.1 
31,9 
16,3 
13.2 

2,1 
0,3 
0,3 

13,8 

5,9 
2,1 
0,7 

6,7297 4,4 
4,1091 2,7 

12,3568 8,1 
SKUPAJ 288 100,0* 151,4040 100,0" 

* »radi zaokrožitve seitevek posameznih deležev nI anak vsoti 100% 

Številčo in po usmerjenih sredstvih za razvoj prevladujejo 
Izvozni programi. Realizacija tovrstnih programov naj bi 
zagotovila povečanje neto deviznega priliva za cca 300 mio 
USD. Sledijo jim programi drobnega gospodarstva, katerih 
udeležba v usmerjenih sredstvih daleč presega delež v druž- 
benem proizvodu Slovenije. Pri tem je potrebno opozoriti, da 
je Izvršni svet pojem »drobno gospodarstvo« obravnaval flek- 
sibilno in širše od obstoječega dogovora o drobnem gospo- 
darstvu, ki nekatere dejavnosti ne uvršča v to kategorijo, 
z osnovnim namenom, da vzpodbudi predvsem programsko 
in organizacijsko prestrukturiranje v manjše fleksibilnejše 
enote oziroma pospeši njihovo ustanavljanje. Število progra- 
mov drobnega gospodarstva, predvsem v zasebnem sektorju, 
ki so kandidirali za dodelitev razvojnih sredstev, se je v letu 
1989 stalno večalo in praktično kulminiralo v zadnjem trime- 
sečju, kar nedvomno sovpada tudi s stimulativnoi ureditvijo 

* vtl zneski to preračunani v konvertibilne dinarje; zneski v DEM to preraču- 
nani po trednjem tečaju DEM/din na dan eprejetja sklepa Izvršnega aveta. 
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ustanavljanja novih podjetij. Tako je bilo ob zadnjem sklepa- 
nju o usmeritvi sredstev za razvoj v mesecu novembru 1989 
omogočeno ustanavljanje 19 novih enot drobnega gospodar- 
stva v družbeni, mešani in zasebni lastnini, ki naj bi zagotovile 
odprtje dodatnih 270 delovnih mest. Pri inovaci|skih progra- 
mih, ki so številčno na tretjem mestu gre za tehnične izbolj- 
šave v strojni in elektro industriji in elektroniki. Programi 
varstva okolja glede na aktualno problematiko ne predstav- 
ljajo pomembnejše postavke, ker so za pridobitev sredstev 
lahko kandidirale le tiste investicije, ki v okviru proizvodnega 
procesa posredno prispevajo k varstvu okolja. 

Analiza finančne konstrukcije predloženih programov kaže, 
da je struktura programov kvalitetna in se zapira približno eno 
četrtino z lastnimi sredstvi predlagateljev, eno polovico 
s sredstvi tujih bank oziroma vlagateljev, eno četrtino pa 
zagotavljajo skupno domače banke in razvojna sredstva, pri- 
bližno v razmerju 12,8:12,2%. Pri novo ustanovljenih enotah 
ter programih drobnega gospodarstva je struktura virov finan- 
ciranja še ugodnejša, saj je približno 50% predračunske vred- 
nosti lastnih sredstev, 50% sredstev pa predstavljajo tuja 
sredstva. Aktiviranje lastnih virov je pomembno vzpodbudil 
prav projekt razvojnega dinarja. Pri zapiranju finančne kon- 
strukcije programov na manj razvitih območjih Slovenije so 
biia v pomembnem deležu angažirana tudi sredstva za sklad- 
nejši regionalni razvoj. 

Pregled po bivših temeljnih bankah s sedežem v SR Slove- 
niji kaže, da je bilo cca 30% vseh usmerjenih sredstev name- 
njenih za realizacijo investicij na območju Gospodarske 
banke Ljubljana. Ljubljanska regija je hkrati predložila tudi 
največje število programov z najustreznejšo strukturo. Po 
višini usmerjenih sredstev sledita še Temeljna banka Nova 
Gorica in Temeljna banka Gorenjske Kranj s po 17%. 

Prikaz dodeljenih sredstev za razvoj po temeljnih bankah, ki 
je lahko dober pokazatelj razvojnih trendov po posameznih 
regijah kaže, da tradicionalno industrijske regije kot so mari- 
borska, primorska, celjska in Zasavje, na področju razvojnega 
dinarja ne uspevajo pripraviti kvalitetnih razvojnih programov 
oziroma pomembneje prispevati k procesu prenove in struk- 
turnega spreminjanja svojega gospodarstva. V teh regijah je 
tudi najmanjša ponudba programov za ustanavljanje novih 
enot in je proces strukturnega spreminjanja oziroma droblje- 
nja velikih in večjih organizacij in ustvarjanje novih razvojnih 
jeder še na začetku. 

Analiza dodeljenih razvojnih sredstev po posameznih pano- 
gah gospodarstva prav tako kaže, da se sedanji strukturni 
problemi, ki pestijo nekatere, zlasti tradicionalne predelo- 
valne panoge odražajo tudi v ustrezni razvojni ofenzivi ozi- 
roma ponudbi razvojnih programov. Tako se tudi sedanji 
problemi, ki pestijo tekstilno industrijo, odražajo na področju 
razvojnih programov, saj je ta panoga doslej predložila manj 
programov, kot znaša njen delež v družbenem proizvodu. 
Podobno je tudi v lesnopredelovalni industriji, strojegradnji 
ter usnjarsko-predelovalni industriji. Odsotnost ponudbe raz- 
vojnih programov in pomanjkanje idej bo seveda te panoge 
dodatno prizadelo. 

Enoletno obdobje usmerjanja kaže, da se je preko seda- 
njega mehanizma oblikovalo kvartalno približno 25 do 26 mio 
DEM razvojnih sredstev, kar ob povprečni predračunski vred- 
nosti programov, ki znaša cca 4 mio DEM in povprečno 
dodeljenih 12% razvojnih sredstev pomeni, da bi po doseda- 
njih kriterijih lahko kvalitetno, s kvartalno oblikovanimi sred- 
stvi, obravnavali cca 52 razvojnih programov. 

Iz posameznih programov tudi izhaja, da se investitorji pri 
zapiranju predračunske vrednosti izogibajo dragih bančnih 
sredstev in je udeležba domačih bank pri zapiranju predra- 
čunske vrednosti okoli 12%, ter da se v vse veči meri poslužu- 
jejo tujih finančnih virov, blagovnih in bančnih kreditov, ki so 
pri zapiranju finančne konstrukcije udeleženi z 48%. Ne- 
dvomno je tudi tak priliv tujih finančnih virov v razvojne 
programe pomemben prispevek k razvoju, zlasti pri nekaterih 
večjih projektih skupnih vlaganj in v zadnjem času nastajajo- 
čih mešanih podjetij, v katerih so tuja finančna sredstva 
udeležena z 20 do 50%. Vse to kaže, da je razvojni dinar 
opogumil investitorje, vsaj v nekaterih regijah, v investiranje 
in je opravil pomembno motivacijsko vlogo. 

Podatki o usmerjenih sredstvih za razvoj po posameznih 
programih so razvidni iz priloge k poročilu. 

URESNIČEVANJE PROGRAMOV, KI SE 
FINANCIRAJO Z UDELEŽBO SREDSTEV ZA 
RAZVOJ 

V skladu s 7. točko sklepa o kriterijih za usmerjanje sredstev 
za razvoj iz naslova plačanih obresti plasiranih sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti Ljubljanska banka-d.d. spremlja i" 
preverja izvajanje investicij po programih, v katerih so udele- 
žena sredstva za razvoj ter dvakrat letno poroča Izvršnemu 
svetu. Prav tako Ljubljanska banka-d.d. spremlja realizacijo 
načrtovanih učinkov investicije po programu do zaključnega 
računa prvega leta rednega poslovanja in o tem poroča Izvrš- 
nemu svetu. Navedene določbe sklepa so konkretizirane 
v pogodbah o dodelitvi sredstev za razvoj, tako, da banke, 
katerih komitenti izvajajo investicijo, poročajo o realizaciji 
investicije po stanju na dan 30. 6. in 31. 12. 

Ljubljanska banka-Združena banka je Izvršnemu svetu 
v preteklem letu predložila poročilo o izvajanju oziroma zak- 
ljučku investicijskih programov, pri katerih so udeležena 
sredstva za razvoj za obdobje do 30. junija 1989. V poročilu je 
zajetih 105 programov, o katerih je Izvršni svet sklepal v mese- 
cih december 1988, marec in maj 1989. Za 41 programov, ki s o 
jim bila s sklepi Izvršnega sveta prav tako usmerjena sredstva 
za razvoj, banke niso posredovale poročil bodisi, ker so inve- 
stitorji odstopili od uporabe sredstev za razvoj (2 programa), 
pogodbe o dodelitvi sredstev še niso podpisane (3 programi) 
in, ker je bila poraba dodeljenih sredstev za razvoj predvidena 
v 2. polletju 1989 (36 programov). Od 105 investicij je bilo 23 
investicij zaključenih, 82 investicij pa še v izvajanju. Banke 
potrjujejo, da so bila sredstva za razvoj namensko porabljena 
pri vseh zaključenih investicijah in investicijah v izvajanju. 

Od 23 zaključenih investicij je bilo 11 investicij zaključenih 
v predvideni predračunski vrednosti in v predvidenem roku, 
medtem ko je pri 12 investicijah prišlo bodisi do prekoračitve 
predvidenega roka (1), bodisi do prekoračitve predračunske 
vrednosti (5), ali pa do obeh navedenilY dejstev (6). Od 82 
Investicij v izvajanju se 27 investicij izvaja v predvideni pre- 
dračunski vrednosti in predvidenem roku, 52 investicij pa se 
izvaja s težavami, v obliki podaljšanja terminskega plana 
izgradnje (15), povečave predračunske vrednosti (16) ali obeh 
dejstev (24). 

Med razlogi za prekoračitev predračunske vrednosti in/al' 
podaljšanja terminskega plana izgradnje so prisotni pred- 
vsem: 

- hitrejša rast deviznih tečajev od načrtovanih pri nalož- 
bah, financiranih s tujimi viri 

- zamuda pri pridobivanju tujih virov financiranja (krediti 
MBOR, IFC, italijanski kredit po sporazumu Mikulič-Goria) 
- težave, prisotne pri začetku izvajanja investicije (priprava 

projektov, pridobitev gradbene dokumentacije, sprememba 
lokacije, ipd.) 

- zamuda pri dobavi domače opreme. 
Glede na to, da je bila skoraj poiovica vseh zaključenih 

investicij izvedena v predvideni predračunski vrednosti in 
predvidenem terminskem planu izgradnje, lahko ugotovimo, 
da so investitorji odgovorno in organizirano pristopili 
k izvedbi investicij, za katere so pridobili sredstva za razvoj- 
Samo četrtina invsticij ni bila zaključena v predvideni predra- 
čunski vrednosti in v terminskem planu izgradnje, kar je glede 
na sedanje razmere in pogoje, s katerimi se srečujejo investi- 
torji razumljivo in opravičljivo. Četudi je investitor odgovoren 
za vse odločitve in tudi nosi vse posledice, pa je potrebno 
opozoriti na dejstvo, da investitorji navajajo največkrat kot 
vzrok kasnitvam dobavo domače opreme. To sicer ne odve- 
zuje investitorja, dokazuje pa le na težave, na katere večina 
investirorjev nima vpliva in sicer zaradi specifičnosti našega 
zaprtega trga in monopolnega položaja določenih proizvajal- 
cev domače opreme. 

Značilno je, da pri zaključenih investicijah le v dveh prime- 
rih investitorji navajajo kot vzrok kasnitvam težave pri zaklju- 
čevanju finančne konstrukcije. Dodatna dela in več dela se 
pojavljajo le v nekaterih primerih, kar kaže, da so investitorji 
imeli solidno pripravljeno investicijsko dokumentacijo. 

Pri investicijah v izvajanju poteka tretjina investicij v predvi- 
deni predračunski vrednosti in skladno s terminskim planom 
izgradnje, kar je sicer slabše kot pri zaključenih investicijah, 
vendar pa je treba navedene podatke jemati le kot indikativne, 
ne pa kot končno dejstvo. 
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MOŽNE SMERI DOGRAJEVANJA SISTEMA 
RAZVOJNEGA SPODBUJANJA 
GOSPODARSTVA 

Inicialno vlogo, ki so jo sredstva za razvoj nedvomno opra- 
vila pri spodbujanju procesa razvojnega in strukturnega spre- 
minjanja slovenskega gospodarstva, kaže zadržati tudi 
v bodoče. Spremembe v gospodarskem sistemu, še zlasti na 
področju financ, pa narekujejo vsebinsko in institucionalno 
prilagoditev sistema spodbujanja gospodarstva s sredstvi za 
razvoj v primerjavi s sedanjo ureditvijo. Uvedba vrednostnih 
papirjev in trga kapitala omogočata postopno transformacijo 
sedanjega kreditnega odnosa v druge oblike trajnejšega vla- 
ganja sredstev. Dejstvo je, da pretirana kreditna odvisnost 
jugoslovanskega gospodarstva povzroča nepremostljive lik- 
vidnostne težave številnim podjetjem, panogam in celim 
območjem in zmanjšuje možnost in sposobnost ustvarjanja 
sredstev za razvoj v samih podjetjih. Posledica tega je pove- 
čana nelikvidnost gospodarstva, izgube in uvajanje stečajnih 
postopkov z vsemi posledicami. Zato je potrebno pričeti 
s postopnim zmanjševanjem pretirane kreditne zadolženosti 
in njenim nadomeščanjem s trajnimi naložbami t. i. rizičnega 
kapitala. 

Aktualno vprašanje sedanje faze transformiranja sistema 
sredstev za razvoj je, kakšno institucionalno obliko določiti za 
dolgoročno nekreditno spodbujanje gospodarskega razvoja 
in kako zagotoviti potreben obseg sredstev za začetek delova- 
nja takšne institucije. Glede institucionalne oblike je 
nesporno, da bo potrebno izkušnje in prakso v razvitejših 
gospodarstvih uporabiti tudi pri snovanju sistema v naši repu- 
bliki. Nastanek razvojnega sklada ali razvoja banke pa naka- 
zuje tudi nedavno sprejeti zvezni zakon o prometu in razpola- 
ganju z družbenim kapitalom, ki določa tudi 6-mesečni rok za 
ustanovitev takšnih skladov v vseh republikah in pokrajinah. 

Sprememba načina zagotavljanja sredstev za razvoj je 
tesno povezana s prejetimi amadmaji k zvezni in republiški 
ustavi. Obstoječi sistem je potrebno do konca leta 1990 spre- 
meniti. S sprejetjem amandmajev k Ustavi SFRJ namreč ni več 
eksplicitno določeno, da družbenopolitične skupnosti (z 
izjemo federacije) deponirajo svoja sredstva pri narodnih ban- 
kah. Tudi XXXI. amandma k Ustavi SR Slovenije v delu, ki se 
nanaša na določitev statusa in pristojnosti Narodne banke 
Slovenije ne daje več tej instituciji možnosti, da se pri njej 
deponirajo sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Hkrati pa 
je bilo s sprejetjem ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 
k Ustavi SR Slovenije določeno, da je potrebno veljavno 
zakonsko ureditev, ki je vezana na deponiranje sredstev druž- 
benopolitičnih skupnosti pri Narodni banki Slovenije (odlok 
Skupščine SR Slovenije), uskladiti z ustavnimi amandmaji do 
31.12.1990. S spremembo odloka bi se sredstva družbenopo- 
litičnih skupnosti v bodoče vodila pri poslovnih bankah, 
s čimer se tudi posredno ukinja možnost oblikovanja sredstev 
za razvoj na dosedanji način. 

Pomemben vpliv na možnost nadaljnjega oblikovanja sred- 
stev za razvoj imajo tudi konec preteklega leta sprejeti ukrepi 
v Skupščini SFRJ, ki med drugim ukinjajo sistem revaloriza- 
cije in indeksacije. Razvojni dinar se zato lahko od 1. 1. 1990 
oblikuje samo iz naslova obresti, ki se bodo po prvih ocenah 
v letu 1990 gibale v višini od 16 do 24% na letni ravni. Iz 
navedenih razlogov izhaja, da dosedanji vir sredstev za raz- 
vojni dinar ni več primeren in da njegov nadaljni obstoj nima 
več realne podlage. 

Zavedajoč se navedenih dejstev in že začetih procesov 
prilagajanja gospodarstva in bank novim razmeram (upravlja- 
nje na principu vlaganja) se je Izvršni svet odločil, da sredstva 
razvojnega dinarja, usmerjenega v razvojne programe s pre- 
nosom terjatev iz tega naslova vloži kot svoj delež v ustanovi- 
tveni sklad Ljubljanske banke-d.d. Takšno odločitev je Izvršni 
svet oprl na dopolnjeni odlok o prenosu denarnih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki 
Slovenije, ki ga je Skupščina SR Slovenije sprejela na sejah 
Zbora združenega dela in Zbora občin dne 18. decembra 1989 
(Ur. I. SRS, št. 41/2183/89). Z dopolnitvijo navedenega odloka 
je namreč omogočeno, da Izvršni svet sredstva iz naslova 
zaračunanih obresti za plasirana sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti, ki so v depozitu pri Narodni banki Slovenije upo- 
rabi tudi za nakup vrednostnih papirjev bank. S prenosom že 
usmerjenih sredstev za razvoj v ustanovitveni sklad Ljubljan- 

ske banke-d.d. se niso spremenile določbe veljavnih pogodb 
o usmeritvi razvojnega dinarja, ki jih je v imenu in na račun 
Izvršnega sveta sklenila Ljubljanska banka s končnim korist- 
nikom. Pač pa je bilo s prenosom terjatev iz razvojnega 
dinarja na Ljubljansko banko-d.d. omogočeno povečanje kre- 
ditnega potenciala banke v pogojih spremenjenega načina 
določanja možnega obsega kreditiranja in doseganje finanč- 
nih učinkov iz naslova lastništva v obliki dividende. Slednje pa 
tudi omogoča, da razvojni dinar v takšni ali drugačni instituci- 
onalni obliki pridobi enega od relativno stabilnih virov financi- 
ranja. 

ZAKLJUČEK 

Rezultati izvajanja projekta "razvojni dinar« v obdobju 
enega leta in pol kažejo, da je projekt utemeljen. Število 
programov, ki so kandidirali za dodelitev sredstev za razvoj se 
je neprestano večalo, kar dokazuje, da je v dobrem letu 
projekt spodbudil procese strukturnega spreminjanja sloven- 
skega gospodarstva. Vzporedno s spremembami v gospodar- 
skem sistemu, ki so odprle možnosti širšega razmaha podjet- 
ništva, je »razvojni dinar« pripomogel tudi k uresničitvi teh 
možnosti v okviru opredeljenih namenov, razpoložljivih sred- 
stev in izraženega interesa investitorjev. 

Celovita ocena o učinkovitosti »razvojnega dinarja« bo 
možna le z daljšim spremljanjem poslovanja po dokončanju 
investicije. Glede na to, da je večina investicij še v fazi izvaja- 
nja, je njihovo uspešnost možno presojati le z vidika dosega- 
nja načrtovanih parametrov (predračunska vrednost, termin- 
ski plan izgradnje). S tega vidika je možno že zaključene 
investicije oceniti v globalu pozitivno, medtem ko so pri 
investicijah v izvajanju prisotni enaki problemi kot pri ostalih 
investicijah, ki se ne financirajo z udeležbo »razvojnega 
dinarja« t. j. prekoračitev predračunske vrednosti in/ali preko- 
račenje terminskega plana izgradnje. 

Spremembe v gospodarskem sistemu narekujejo prilagodi- 
tev projekta »razvojni dinar« novim razmeram tako v vsebin- 
skem kot organizacijskem smislu. Tako, kot je spodbujal 
procese strukturnega spreminjanja gospodarstva v smeri 
tržno učinkovitega in izvozno usmerjenega, bi moral spodbu- 
jati tudi trajno kapitalsko povezavo preko posebnih, v razvitej- 
ših gospodarstvih poznanih in uspešnih organizacijskih oblik. 
Zato Izvršni svet ocenjuje, da je potrebno še v tem letu 
ustanoviti posebno razvojno institucijo, ki bo nadaljevala že 
začete procese srukturnega spreminjanja slovenskega 
gospodarstva in ji določiti nove, stabilne vire financiranja. 
V tem okviru bo potrebno opredeliti tudi sistem spodbujanja 
drobnega gospodarstva. 

PRILOGA 

Investitorji in programi, katerim so bila 
usmerjena sredstva za razvoj 
s sklepom Izvršnega sveta 
(zneski v mio din) 

Predrač. Skupaj Namen 
vred. 

1. Donit Medvode 
- modernizacija in razširitev 
proizvodnje tesnilnih 
materialov TESNIT - 1 faza 
in proizvodnja spiralnih 
tesnilk 9.506 

2. Ilirija Vedrog Ljubljana 
- izgradnja novega 
proizvodnega objekta za 
izdelavo sveč in sredstev za 
nego obutve v Lendavi I. faza 56.178 

3. Mineral Ljubljana 
- modernizacija pridobivanja 
in obdelave naravnega 
kamna 5.071 

4. DO Brest, TOZD Jelka 
- investicijsko-sanacijski 
program rekonstrukcije in 
modernizacije proizvodnih 
kapacitet 6.219 

998 izvoz 

1.967 izvoz 

532 izvoz 

630 izvoz 
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5. Belinka T02D Perkemija 
- izgradnja objekta za 
proizvodnjo vodika 
(Vodikarnall) 

6. Alpetour, DO RTC Krvavec 
- izgradnja nove dvojne 
smučarske dvesedežnice na 
lokaciji Njivic na Krvavcu 

7. Avtomontaža TGN 
- pilotna proizvodnja 
sistema za merjenje in 
razdelitev stroškov ogrevanja 

8. Gradiš, Ljubljana 
- razvoj tehnologije 
temeljenja na kolih malega 
preseka 

9. Metalurški institut 
- pilotna proizvodnja I. del 
talilno livni sklop 

10. Fakulteta za elektrotehniko 
in računalništvo, Ljubljana 
- izgradnja 
mikroelektronskega 
laboratorija 

11. DO Avtomontaža TOZD TTN 
Cerknica 
- razvoj avtomatskih 
dozirnih naprav, strojev za 
izdelovanje kartonskih 
pladnjev in platojev ter 
naprav za avtomatsko 
paletiziranje z ovijalcem 
v folijo 

12. Tovarna dokum. in kart. 
papir. Radeče 
- rekonstrukcija papirnega 
stroja III (PS III) 

13. Ljubečna Celje 
- modernizacija obstoječe 
proizvodnje - umetna 
tunelska sušilnica 

14. Garant Polzela 
- modernizacija in 
povečanje proizvodnje 
ploskovnega pohištva 

15. Steklarska šola Rogaška 
Slatina 
- modernizacija in 
povečanje proizvodnje 
kristalina za gostinstvo in 
gospodinjstvo 

16. SIP Šempeter 
- razvoj dvoosnega kosilnika 
za delo v strmini 

17. Kladivar Žiri VIBRO 
- ustanovitev nove delovne 
organizacije drobnega 
gospodarstva v družbenem 
sektorju 

18. LIP Bled 
- prestrukturiranje 
proizvodnega programa in 
povečanje izvoza v TOZD 
Lesna predelava Podnart 

19. IBI Kranj 
- posodobitev tkalnice 

20. HTP Bled 
- graditev mednarodnega 
kongresnega centra 

21. Institut Zoran Rant Kranj 
- proizvodi iz kriogene 
tehnike 

22. Kladivar Žiri 
- razvoj hidravlično 
integralnih komponent in 
sistemov 

33.973 3.567 rac. rab. ene. 

4.601 690 dr. g. d. s. 

3.998 559 inovacija 

3.978 557 inovacija 

7.476 1.047 inovacija 

37.266 4.000 inovacija 

1.738 244 

37.706 1.320 

1.030 

3.237 

5.1319 

904 

3.563 

3.995 

14.062 

9.000 

1.580 

2.500 

109 

113 

inovacija 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

591 izvoz 

127 inovacija 

700 dr. g. d. s. 

420 izvoz 

1.474 izvoz 

1.350 izvoz 

166 dr. g. d. s. 

175 inovacija 

23. ETA Cerkno 
- izgradnja livarne in 
povečanje proizvodnje 
grelnih plošč na 30.000 
kosov dnevno 2. faza 

24. Iskra Rotomatika Sp. Idrija 
- posodobitev proizvodnje, 
povečanje proizvodnje in 
izvoza ter osvajanje 
proizvodnje profesionalnih 
izdelkov 

25. Iskra Avtoelektrika Nova 
Gorica 
- proizvodnja modulov 
elektronskega vžiga 

26. Gorenje TOZD Štedilniki 
- projekt enojne in dvojne 
vgradnje pečice I. faza 
transfer linija 

27. Gorenje, Gradbeni elementi 
- modernizacija proizvodnje 
keramičnih ploščic - II. faza 

28. IMV Novo mesto 
- uresničitev programa 
proizvodnje novih modelov 
osebnih avtomobilov R-5 in 
R-21 

29. DO Radenska TOZD 
Zdravilišče Moravke toplice 
- izgradnja hotela visoke 
A kategorije 

30. KK Gornja Radgona 
- poenostavitev sistema 
aplikacije gnojevke na 
melioriranih površinah 

31. Tehnostroj Ljutomer 
- izvedba inovacijskega 
programa za 
prestrukturiranje proizvodnje 

32. Steklarna, Hrastnik 
- program varčevanja 
z energijo 

33. Elektroelement, Izlake 
- izboljšava proizvodnih 
postopkov z nabavo sodobne 
opreme ter povečanje 
kapacitet in zmanjšanje 
porabe energije na enoto 
proizvoda 

34. Železarna Ravne 
- prestrukturiranje 
proizvodnje jekla I. faza 

35. Lepenka Prevalje 
- modernizacija postrojenja 
za sušenje in končno 
formiranje bele lepenke 

36. SGP Konstruktor TOZD 
Gradbeništvo Maribor 
- izgradnja tovarne 
betonskih izdelkov - Tame 

37. TIMA AK Maribor TOZD 
Sadjarstvo-vinogradništvo 
- obnova 22 ha nasadov 
jablan in 15 ha vinogradov 

38. Cimos Koper 
- realizacija projekta 
»Vztrajnik« za proizvodnjo 
vztrajnikov za motorje nove 
generacije osebnih 
avtomobilov 

39. Mehano Izola 
- programsko tržno in 
tehnološko prestrukturiranje 
proizvodnje 

40. Iskra Elementi TOZD 
Keramika Lj. 
- tehnične izboljšave 
v proizvodnji varistorja 

36.414 5.462 izvoz 

36.486 3.831 IZVOZ 

14.889 1.630 izvoz 

31.699 2.410 izvoz 

3.505 307 izvoz 

448.307 25.000 izvoz 

73.674 7.736 izvoz 

421 

3.602 

19.863 

29 inovacija 

490 inovacija 

695 rac. rab. ene. 

7.435 

39.118 

2.576 

8.836 

1.860 

8.293 

781 izvoz 

4.107 rac. rab. sur. 

186 izvoz 

309 rac. rab. sur. 

195 izvoz 

624 izvoz 

13.665 1.435 izvoz 

1.729 346 inovacija 
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41. Iskra Elementi TOZD 
Keramika Lj. 
- tehnične izboljšave 
v proizvodnji potopno 
temperaturnega tipala 1.894 379 inovacija 

42. UEK FNT VTOZD Tekstilna 
tehnologija Lj. 
- visokotrdne poliamidne 
filamentne preje 1.740 348 inovacija 

43. Iskra Center za elektooptiko 
Lj. 
- razvoj laserskega 
polvodniškega detektorja 
razdalje 3.952 790 inovacija 

44. DO Agrostroj Ljubljana 
- razvoj sistemov za 
namakanje 1.799 360 inovacija 

45. KTL TOZD Valkarton, 
Logatec 
- rekonstrukcija in 
povečanje proizvodnje 
valovitega kartona 22.915 1.539 izvoz 

46. DO Labod Kemična čistilnica 
Ljubljana 
- povečanje in 
modernizacija pralnice 501 100 dr. g. d. s. 

47. DO Inštitut Jožef Štefan Ljub- 
ljana 
- robotizacija kopirnega les- 
no obdelovalnega stroja 1.500 300 inovacija 

48. DO Pohištvo Ljubljana 
- tehnološka usposobitev ob- 
jekta z ustreznimi instalacija- 
mi ter potrebna oprema 1.555 467 dr. g. d. s. 

49. DO Foto Tivoli Ljubljana 
- nabava mini laboratorija 903 271 dr. g. d. s. 

50. DO Zdravilišče Rogaška Sla- 
tina 
- naložbe v izven penzionsko 
ponudbo v Rogaški slatini 31.184 4.376 izvoz 

51. DO Unior Zreče 
- izgradnja obrata za proiz- 
vodnjo namenskih strojev za 
obdelavo kovin 76.361 8.014 izvoz 

52. DO Polzela Tov. nogavic Pol- 
zela 
-nakup sodobnih pletilnih 
strojev 3.700 740 izvoz 

53. DO Železarna Štore 
- povečanje kapacitet proiz- 
vodnje jekla 
- II. faza 44.262 4.647 rac. rab. sur. 

54. DO Metalles Radeče 
- modernizacija proizvodnje 847 254 dr. g. d. s. 

55. DO Kovinar Vitanje 
- formiranje obrata finalizaci- 
je odkovkov 

56. DO SAVA Kranj TOZD Umetno 
usnje 
- prestrukturiranje proizvod- 
nje izdelkov umetnega usnja 4.887 513 rac. rab. sur. 

57. DO Salonit Anhovo 
- proizvodnja poliesterskih 
cevi, armiranih s steklenimi 
vlakni in kremenovim peskom 105.611 11.089 

58. DO Primex Nova Gorica 
- izgradnja I. faze carinske co- 
ne Nova Gorica 12.081 1.260 

59. MIP Nova Gorica 
- modernizacija klavnice in 
energetskega objekta 31.230 3.276 

60. Medobčinska zdravstvena 
skupnost Nova Gorica 
- ustanovitev DO Zdravstveni 
informacijski center 

61. DO Slovenijales Mizar Volčja 
Draga 
- modernizacija proizvodnje 
stavbnega pohištva 5.651 595 izvoz 

5.755 1.727 dr. g. d. s. 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

3.687 1.660 dr. g. d. s. 

62. DO Ciciban Miren 
- izdelava izzdelkov iz polikar- 
bonata 

63. DO Gorenje Gospodinjski 
aparati, TOZD Štedilniki Tito- 
vo Velenje 
- linija direktnega emajliranja 

64. DO Gorenje Mali gospodinjski 
aparati Nazarje 
- razširitev in posodobitev 
proizvodnje malih gospodinj- 
skih aparatov - II. faza 

65. DO Iskra Semič TOZD Ener- 
getski kondenzatorji Semič 
- povečanje in modernizacija 
proizvodnje energetskih kon- 
denzatorjev 

66. DO Novoles TOZD TVP Straža 
- rekonstrukcija proizvodnje 
TOZD Tovarna vezanih plošč 

67. Zorko Jože in Tatjana Novo 
mesto 
- ustanovitev nove enote 
drobnega gospodarstva - na- 
ložba v objekt in opremo za 
nudenje gostinsko prenoči- 
tvenih storitev 

68. Kisilak Herman in Erika Ser- 
dica 
- izgradnja proizvodno skla- 
diščnega objekta 

69. Obrtna zadruga Prlekija Lju- 
tomer 
- razvoj etiketirke 

70. Železarna Ravne TOZD Je- 
klarna Ravne 
- racionalizacija in ekološka 
sanacija proizvodnje v jeklar- 
ni II. 

71. DO Gorenje Metalplast Ruše 
- nova generacija splakoval- 
nikov in tehnološka zaokroži- 
tev proizvodnje 

72. Tovarna Dušika Ruše TOZD 
Metalurgija 
- izgradnja nove tovarne mo- 
difikatorjev 

73. Mercator DO Ograd Ormož 
- izvedba III. a faze rekon- 
strukcije in izgradnje opekar- 
ne Ograd Ormož 

74. Paloma TOZD Tovarna papir- 
ja Sladki vrh 
- povečanje pakirnih zmoglji- 
vosti za serviete ter lepljenje 
toaletnih rolic in kuhinjskih 
brisač 

75. Paloma TOZD Tovarna papir- 
ja Sladki vrh 
- povečanje zmogljivosti pro- 
izvodnje tissue serviet z viso- 
kokvalitetnim tiskom 

76. Ferromoto TOZD Ferrotherm 
Selnica 
- realizacija programa moder- 
nizacije proizvodnega proce- 
sa in uvedba proizvodnega 
programa za izvoz 

77. DO AGIS Ptuj 
- najnujnejša tehnološka po- 
sodobitev proizvodnje za re- 
alizacijo izvoznega programa 

78. KZ Zadružnik TZO Živin, in 
vin. Pesnica 
- obnova 23,75 ha vinogra- 
dov, 16 ha nasadov jablan in 
15,60 ha nasadov robid 

1.850 370 izvoz 

61.673 6.476 izvoz 

38.243 4.015izvoz 

29.376 

24.590 

3.084 rac. rab. ene. 

2.582 izvoz 

1.334 

480 

852 

667 dr. g. z. s. 

144 dr. g. z. s. 

256 dr. g. d. s. 

162.171 13.150 rac. rab. sur. 

3.943 789 izvoz 

89.128 13.238 izvoz 

8.081 

3.985 

3.942 

882 

9.731 

2.815 

848 rac. rab. ene. 

797 izvoz 

788 izvoz 

176 

1.022 

253 
140 
102 

izvoz 

izvoz 

izvoz 
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79. KZ Zadružnik TZO Sadjarstvo 
Selnica 
- obnova 5,10 ha vinogradov 308 54 

80. KZ Zadružnik TZO Kmetova- 
lec Korena 
- obnova 14,8 ha nasadov ja- 
blan 740 130 

81. Obrtna zadruga Lestro Hoče 
- razvoj NC in CNC strojev in 
linij za obdelavo lesa 3.934 1.180 

82. LKI Lesonit TOZD Furnirnica 
II. Bistrica 
- modernizacija proizvodnje 
luščenega furnirja 14.570 2.186 

83. Samoupravna komunalna in- 
teresna skupnost občine Se- 
žana, namensko za Sklad 
stavbnih zemljišč občine Se- 
žana 
- izgradnja carinske cone Se- 
žana 
-1, etapa, 1. podetapa 15.952 1.675 

84. Piskar Kati in Marjan Domžale 
- izgradnja proizvodnega ob- 
jekta in nabava opreme za 
predelavo plastičnih rrfas 1.117 330 

85. Gorenc Milan Domžale 
- usposobitev objekta in na- 
bava opreme za regeneracijo 
odpadnih plastičnih materi- 
alov 690 207 

86. KIMI Imperl Iva, Thaler Andrej 
in B. Mengeš 
- usposobitev objekta in na- 
bava opreme za izdelavo ke- 
mičnih izdelkov 650 195 

87. Stenko Jože Moravče 
- usposobitev objekta in na- 
bava opreme za sortiranje, 
čiščenje in granulacijo pla- 
stične in steklene embalaže 767 230 

88. DO Mlinostroj Domžale 
- razvoj sistema dozirno pol- 
nilnih naprav 1.677 333 

89. DO Mercator Kopitarna Sev- 
nica 
- tehnološka modernizacija 
za proizvodnjo kopit in obutve 2.603 521 

90. DO Juteks Žalec 
- modernizacija in razširitev 
strojne opreme za proizvod- 
njo toplega poda 14.536 1.526 

91. DO Kroj Ljubljana 
- združitev proizvodnje na eni 
lokaciji in delna posodobitev 
proizvodnje 

92. Integral DO TP Viator TOZD 
Tovorni promet Ljubljana 
- nabava 25 kom tovornih vo- 
zil M.A.N 21.503 2.400 

93. DO Lek TOZD Kemija Mengeš 
- proizvodnja linkomicina 114.248 17.038 

94. DO Kibernetika TOZD Vega 
Ljubljana 
- optične naprave 18.105 2.997 

95. Grad Ljubljana 
- ustanovitev nove enote 
drobnega gospodarstva druž- 
benega sektorja Podjetniško 
inovacijski center Ljubljana 
(PIC) 

96. Elektrotehna TOZD Elex Ljub- 
ljana 
- ustanovitev nove delovne 
organizacije Extrem audio/vi- 
deo za servisiranje audio in 
video aparatur, inženiring in 
montaža 684 342 

izvoz 

izvoz 

dr. g. d. s. 

izvoz 

izvoz 

dr. g. z. s. 

dr. g. z. s. 

dr. g. z. s. 

dr. g. z. s. 

inovacija 

izvoz 

izvoz 

11.534 3.460 dr. g. d. s. 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

5.487 1.715 dr. g. d. s. 

dr. g. d. s. 

97. Elektrotehna TOZD Elex Ljub- 
ljana 
- ustanovitev nove delovne 
organizacije Digi Key za servi- 
siranje računalniške opreme 
in računalniški inženiring 1.296 648 

98. DO Avtomontaža TOZD TGN 
Ljubljana 
- pilotna proizvodnja fleksi- 
bilne avtomatizacije in roboti- 
zacije obločnega varjenja 9.000 1.800 

99. DO Titan kamnik TOZD Proiz- 
vodnja ključavnic in okovja 
- modernizacija proizvodnje 
ključavnic in okovja ter razši- 
ritev orodjarne 35.520 5.683 

100. Rudnik kaolina in kalcita 
Kamnik TOZD Kaolin 
- modernizacija zgoščevanja 
kaolinske pulpe z dekantacij- 
sko centrifugo 1.605 321 

101. DO Papirnica Vevče Ljubljana 
- povečanje zmogljivosti pre- 
mazne kuhinje 13.159 2.632 

102. Inštitut Jožef Štefan Ljubljana 
- razvoj in pilotna proizvod- 
nja funkcionalnih simulator- 
jev 3.000 600 

103. DO Iskra Elementi TOZD Feriti 
Ljubljana 
- pilotna proizvodnja visoko- 
permeabilnih feritnih jeder 5.697 1.140 

104. Kočar Franc, Kamnik 
- gradnja obrata za reciklažo 
odpadnih kloriranih topil 5.300 2.300 

105. Fakulteta za elektrotehniko in 
računalništvo Ljubljana 
- izgradnja mikroelektron- 
skega laboratorija II. faza 28.061 3.453 

106. Srednja tehnična šola M. Tita 
Celje 
- uvajanje CAD/CAM sistem 
v izobraževanje 1.474 295 

107. Franc Sajko Rogaška Slatina 
- povečanje in modernizacija 
steklopihaške delavnice 1.988 596 

108. Hmezad DO Kmetijstvo Žalec 
- izgradnja hmeljskih žičnic 
in posaditev hmelja na površi- 
ni 19 ha 5.207 1.042 

109. Hmezad KZ Savinjska dolina 
Žalec 
- ureditev 62,57 ha hmeljskih 
nasadov 9.980 1.996 

110. DO Tekstilna tovarna Prebold 
- nabava opreme za tehnolo- 
ško posodobitev priprave pre- 
je 9.225 1.476 

111. DP STIK Šentvid pri Gro- 
belnem 
- ustanovitev novega družbe- 
nega podjetja 1.720 860 

112. DO Unior Zreče 
- izgradnja terme v Zrečah 32.372 5.443 

113. DO Iskra Elektromotorji Že- 
lezniki 
- prestrukturiranje proizvod- 
nje in modernizacija opreme 
-1, faza 64.274 6.721 

114. DO Sava TOZD Velopnevmati- 
ka Kranj 
- modernizacija in prestruk- 
turiranje proizvodnje zračnic 9.981 1.987 

115. Kladivar Žiri 
- proizvodnja učil za fluidno 
tehniko 9.800 1.960 

116. Vozila Gorica Šempeter pri 
Gorici 
- program hidrostatike 72.735 13.796 

dr. g. d. s. 

inovacija 

izvoz 

rac. rab. sur. 

izvoz 

inovacija 

inovacija 

dr. g. z. s. 

inovacija 

inovacija 

dr. g. z. s. 

izvoz 

izvoz 

dr. g. d. s. 

izvoz 

izvoz 

inovacija 

izvoz 
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H7. KK Vipava Šempeter pri Go- 
rici 
- obnova nasada hrušk 

"8. DO Gorenje GA TOZD Vzdrže- 
vanje T. Velenje 
- uvedba zemeljskega plina 

119. Inženiring Titovo Velenje 
- izgradnja proizvodnega 
obrata v Lučah ob Savinji 

'20. DO Opekarna Novo mesto 
- dograditev objektov in 
opreme za imobilizacijo po- 
sebnih odpadkov 121. Marton Ladislav Lendava 
- ustanovitev nove enote 
drobnega gospodarstva - na- 
ložba v proizvodnjo aparatov 
za privarjenje vijakov in cevi 
pri izvajanju toplotnih in zvoč- 
nih izolacij 122. Podunšek Zdenka in Aleksan- 
der M. Sobota 
- nakup tehnološke opreme 
za razvoj in širitev proizvodnje 
medicinske opreme 123. DO ORIA Zagorje 
- ustanovitev nove DO 

'24. Saksida Daniel, Kamnica 
- ustanovitev nove enote 
drobnega gospodarstva - ob- 
jekt in oprema za proizvodnjo 
strojev in naprav za potrebe 
kemičnih čistilnic in ostalo 
predelovalno industrijo 

'25. Paloma Sladkogorska TOZD 
Lepenka Ceršak 
- optimiranje površinske ob- 
delave sive lepenke za proiz- 
vodnjo registratorjev 

'26. Slovin KK Jeruzalem TOZD 
Kmetijstvo Ormož 
- povečanje že obstoječih 31 
ha nasadov hmelja za 15 ha 
z obnovami 

'27. Slovin KK Jeruzalem TOZD Vi- 
nogradništvo Ormož 
- obnova 10 ha nasadov ja- 
blan 

128. Tovarna dušika Ruše TOZD 
Metalurgija 
- modernizacija proizvodnje 
kalcijevega karbida - odpra- 
ševanje peči 

129. Kolar Janko Makole 
- izgradnja male hidroelek- 
trarne na Dravinji 

'30 Majda in Janez Kurbus Sel- 
nica 
- izgradnja maie hidroelek- 
trarne Plešiščica 

131 Tehnična fakulteta VTO Ke- 
mijska tehnologija Maribor 
- nabava opreme za razvojno 

. raziskovalni laboratorij 
IJ2 DO Kraški zidar TOZD Mar- 

mor Sežana 
- obnova dela proizvodne li- 
nije v enoti predelava 

133- SOZ Galeb Izola TOZD Trže- 
te inženiring 
- obrat za predelavo poliure- 
tanske mase v prosti carinski 

134 COni v Sežani 4- Kovinska industrija »Kovind« 
Unec 
~ posodobitev proizvodnih 
zmogljivosti 

26.670 

5.244 

7.159 

939 

1.323 

1.024 

2.182 

3.848 izvoz 

1.049 varst. okolja 

2.148 d. g. d. s. 

2.405 481 varstva okolja 

425 dr. g. z. s. 

397 dr. g. z. s. 

512 dr. g. d. s. 

5.488 

5.172 

1.858 

1.154 

7.739 

2.557 

1.669 

2.744 dr. g. z. s. 

827 izvoz 

372 izvoz 

231 izvoz 

1.161 varstvo okolja 

839 dr. g. z. s. 

548 dr. g. z. s. 

14.335 2.867 inovacija 

436 izvoz 

3.455 1.037 izvoz 

4.500 1.350 dr. g. d. s. 

135. DO Droga TOZD Delamaris 
Izola 
- proizvodnja zmrznjenih pa- 
kiranih rib in polpripravljenih 
ribjih jedi 

136. DO PK Pivka TOZD Tovarna 
močnih krmil Neverke 
- linija za peletiranje krme 

127. TOP Portorož TOZD Kobilar- 
na Lipica 
- izgradnja jahalnice 

138. DO Djuro Salaj TOZD Proiz- 
vodnja papirja Krško 
- modernizacija in rekon- 
strukcija papirnega stroja PS 
- 1 in deinking oddelka 

139. DO TVT Boris Kidrič Maribor 
TOZD Proizvodnja tirnih vozil 
- razvoj in pilotna proizvod- 
nja notranje in zunanje opre- 
me elektromotornega vlaka 
z izmeničnim elektromotor- 
nim pogonom 

140. Slovenijales DO KLI Logatec 
- inovacijski razvoj NC moz- 
ničark 

141. Tovarna vzmeti Ptuj 
- proizvodnja tehničnih 
vzmeti 

142. ZP Iskra Telekom 
- proizvodnja javnih digital- 
nih telefonskih central 

143. DO Sava, TOZD Tovarna av- 
topnevmatike Sava - Sem- 
perit 
- nadaljevanje projekta Opti- 
ma II. - 2. faza 

144. DO TAM, TOZD Mehanska ob- 
delava Maribor 
- modernizacija in prestruk- 
turiranje proizvodnje TAM - 2. 
faza 1 

145. DO Tajfun Planina pri Sevnici 
- proizvodnja sestavnih de- 
lov za krožne žage - koopera- 
cija 

146. DO HP Pivovarna Laško 
- nakup in montaža fermen- 
torjev 

147. Hmezad DO sadjarstvo Mi- 
rosan 
- obnova 13 ha jablanovih 
nasadov 

' 148. DO Ljubečna Celje 
- zamenjava strojev za obli- 
kovanje ploščic 

149. DO Steklarna Boris Kidrič R. 
Slatina 
- modernizacija in rekon- 
strukcija proizvodnje in pre- 
delave kristalina in kristala 

150. DO Zdravilišče Dobrna 
- adaptacija depandanse 
Beograd 

151. DO Avtoservis Domžale 
- proizvodnja oprtnega siste- 
ma integralnega transporta 
- tehnika C 

152. Oven Anton, Domžale 
-ustanovitev in usposobitev 
skupne obratovalnice za pro- 
izvodnjo higiensko-tehnične 
čistilne kreme za roke 

153. Marina Koper 
- izgradnja mini marine v Ko- 
pru 

7.329 

4.796 

1.296 

1.466 

700 

259 

izvoz 

rac. rab. sur. 

izvoz 

193.022 21.801 

1.620 

4.000 

5.707 

755.095 

324 

800 

1.712 

128.000 

199.973 25.000 

281.968 75.510 

inovacija 

inovacija 

dr. g. d. s. 

izvoz 

izvoz 

ostalo 

16.308 4.892 dr. g. d. s. 

48.443 9.700 rac. rab. ene. 

6.071 

2.900 

1.214 

580 

80.971 16.194 

14.678 2.935 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

4.200 1.260 dr. g. d. s. 

956 470 dr. g. z. s. 

17.800 3.560 izvoz 
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154. Promess Sežana 
- nabava potrebne opreme 
za redno poslovanje novo 
ustanovljenega podjetja 

155. Konjerejsko turistični center 
Lipica 
- klubska hiša ob hotelu Ma- 
estozo 

156. MHE Dovje 
- izgradnja male hidroelek- 
trarne Mlinca II Dovje 

157. DO Inštalacija Škofja Loka 
- prestrukturiranje proizvod- 
nje na osnovi dodatnih pro- 
gramov 

158. HTP Bled 
- izgradnja žičnice in smu- 
čarske proge na Straži na Ble- 
du 

159. Mercator KŽK Gorenjske 
Kranj TOZD Agromehanika 
- tehnična izboljšava delova- 
nja škropilnih in pršilnih agre- 
gatov 

160. M-KK Sevnica TOZD Proiz- 
vodnja 
- izgradnja hladilnice Blanca 
- II. laza 

161. DO Konfekcija Lisca Sevnica 
- ustanovitev mešanega po- 
djetja 

162. Gornik Mitja, Ljubljana 
- izdelovanje kovinskih plaš- 
čev R6 za baterije 

163. DO Glinek Škofljica 
- medenirijenje na avtomat- 
ski liniji Ni-Cr-Ms 

164. Alpetour DO RTC Krvavec 
Kranj 
- rekonstrukcija in dogradnja 
doma na Krvavcu 

165. Turistično podjetje Alpinium 
Bohinj 
- ustanovitev mešanega po- 
djetja 

166. DO Nastro Ljubljana 
- obdelovalni center za indi- 
vidualno proizvodnjo oken 

16/. Iskra Elementi TOZD Feriti 
Ljubljana 
- uvedba ničelne serije PTC 
pozistorjev 

168. Iskra Baterije Zmaj Ljubljana 
- modelno uvajanje pretočne 
celične proizvodnje 

169. Iskra Center za elektrooptiko 
Ljubljana 
- razvoj mikrokirurškega of- 
tamološkega laserja (MOL) 

170. Iskra Antene Vrhnika 
- modelno uvajanje pretočne 
celične izdelave v proizvodnjo 

171. DO Liko Vrhnika 
- rekonstrukcija in moderni- 
zacija oddelka strojne obdela- 
ve z montažo 

172. DO Color Medvode 
- modernizacija proizvodnje 
poliesterskih smol 

173. Turner Mirko, Šmartno na Pp- 
horju 
- izgradnja male hidroelek- 
trarne Smrečno-Šmartno na 
Pohorju 

174. Emona KK Ptuj TOZD Kmetij- 
stvo Dravsko polje 
- rekonstrukcija sušilnice za 
hmelj, dopolnitev opreme za 
obiranje hmelja 

5.511 2.756 dr. g. d. s. 

2.091 418 

8.052 2.416 dr. g. z. s. 

1.881 500 dr. g. d. s. 

32.00 6.400 izvoz 

31.951 6.390 inovacija 

35.175 7.035 izvoz 

10.126 3.038 dr. g. d. s. 

670 200 dr. g. z. s. 

2.884 865 dr. g. d. s. 

21.055 6.300 dr. g. d. s. 

75.770 22.731 skup. vlag. 

3.474 695 inovacija 

3.976 795 inovacija 

9.849 1.969 inovacija 

10.773 2.155 inovacija 

8.131 1.626 inovacija 

19.170 3.834 rac. rab. sur. 

18.871 3.774 izvoz 

1.710 598 dr. g. z. s. 

8.675 1.735 IZVOZ 

175. Kovinoplastika Pavlinjek Šte- 
fan in Irena Murska Sobota 
- ekološka sanacija in širitev 
proizvodnje, gradnja objekta 
na novi lokaciji 

176. Strojno ključavničarstvo Pa- 
vlinjek Jože 
- ekološka sanacija in širitev 
proizvodnje, gradnja objekta 
na novi lokaciji 

177. DO Radenska TOZD Jeruza- 
lem Ljutomer 
- sanacija termalnega kopa- 
lišča Banovci 

178. DO Mura Murska Sobota 
-nabava računalniškega si- 
stema za izdelavo krojev 

179. ABC Pomurka DO KG Raki- 
čan TOZD Poljedelstvo in go- 
ved. Rakičan 
- gradnja farme za goveje pi- 
tance v Motvarjevcih 

180. ABC Pomurka KZ Panonka 
TOZD Sadjarstvo in vinog. 
Murska Sobota 
- naprava 24 ha jablan v kra- 
jih Fokovci, Selo in Kančevci 

181. Vidič Vili, Vuk Bogdan, Kralj 
Ivo in Lestan Žarko iz Nove 
Gorice 
- ustanovitev družbe Modu- 
larni industrijski sistemi (MIS) 

182. Velušček Dario, Tolmin 
- izgradnja in oprema delav- 
nice za izdelavo plastične em- 
balaže 

183. Kramar Franko, Kobarid 
- izgradnja in oprema turi- 
stičnih sob 

184. Jazbec Roman, Idrsko 
- adaptacija zadružnega do- 
ma v turistično gostinski ob- 
jekt 

185. DO Čipka Idrija 
- modernizacija tehnologije 
in strojne opreme 

186. Kompas ATC Bovec 
- adaptacija in dozidava ho- 
tela ALP v Bovcu 

187. Slovenijales Idrija TOZD Pohi- 
štvo 
- modernizacija lakirnice 

188. DO Metalflex Tolmin 
- modernizacija in razširitev 
proizvodnih kapacitet 

189. Tovarna poljedeljskega oro- 
dja Batuje 

modernizacija kovačnice 
190. DO Kmetijsko veterinarski za- 

vod N. Gorica 
- Sadjarski center Nova Gori- 
ca 

191. Jurglič Pavel, Trebnje 
- izgradnja kovinsko-prede- 
lovalnega obrata 

192. Iskra Elementi TOZD Elektro- 
liti Mokronog 
- uvajanje proizvodnje mini- 
aturnih radialnih elektrolit- 
skih kondenzatorjev 

193. DO Trimo Trebnje 
- modernizacija in razširitev 
proizvodnje gradbenih plošč 

194. DO Tekstilna industrija Otiški 
vrh 
- proizvodnja moških in žen- 
skih nogavic 

3.363 1.000 dr. g. z. s. 

3.340 1.000 dr. g. z. s. 

10.950 2.190 

10.330 2.066 

9.532 1.906 

7.720 1.544 

3.039 912 

2.704 800 

12.016 6.000 

2.000 600 

izvoz 155.478 

10.993 2.154 

20.747 4.051 

2.204 441 

12.000 2.400 

3.722 609 

40.886 8.177 

12.547 2.437 

58.122 11.624 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

2.600 1.300 dr. g. z. s. 

dr. g. z. s. 

dr. g. z. s. 

dr. g. z. s. 

dr. g. d. s. 

30.940 

izvoz 

izvoz 

izvoz 

inovacija 

dr. g. z. s. 

izvoz 

izvoz 

izvoz 
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195. Servisno montažna obratoval- 
nica Nikolete Rifelj, Gornji 
Grad 
- izgradnja proizvodno-mon- 
tažnih zmogljivosti za progra- 
me TORI, MERI in TOREX 

196. DO Gorenje GA TOZD Pralno 
pomivalna tehnika Titovo Ve- 
lenje 
- zmanjšanje porabe defici- 
tarnih surovin z uvedbo novih 
sistemov embaliranja pralnih 
strojev 

197. DO Slovenijales Montažna 
gradnja »Smreka« Gornji 
Grad 
- razširitev in posodobitev 
proizvodnje montažnih objek- 
tov 

198. DO Iskra Elementi TOZD Pol- 
prevodniki Trbovlje 
- povečanje proizvodnje 
usmerniških 
mostičkov C 1500 

199. Tomanič Roman, Lovrenc na 
Dravskem polju 
- izgradnja proizvodnih pro- 
storov 

200. DO Avtotehnika Celje 
nakup in adaptacija objekta 
za obrtno kooperacijo 

201. Kovinsko obrtna gradbena 
DO Laško 
proizvodnja večnamenskega 
trikolesnega vozila za komu- 
nalne in druge namene 

202. DO Prevozništvo DONAT 
R. Slatina 
nakup kamionov s sistemom 
snemljivih in izmenljivih nad- 
gradenj 

203. DO Comet Zreče 
izgradnja kapacitet za proiz- 
vodnjo diamantnih brusov 
v glavnem vezivu 

204. DO Alpos Šentjur pri Celju 
modernizacija proizvodnje 
kovinskega pohištva 

205. DO TIM Laško 
modernizacija proizvodnje 
stiropor plokov in embalaže 

206. DO Helios Domžale TOZD Ke- 
mična tovarna 
izgradnja separacije škroba 

207. DO Tosama Domžale 
projekt zmanjšanja porabe ze- 
meljskega plina in toplotne 
energije 

208. Iskra Kibernetika TOZD Števci 
Kr. 
modernizacija tarifnih meril- 
nih naprav 

2°9. Iskra ind. za električ. orodja 
Kr. 
povečanje proizvodnje in mo- 
dernizacije 

210. NIKO Železniki 
izgradnja novega obrata za 
površinsko zaščito 

1 Iskra Instrumenti Otoče 
? statični rekorder HT 7000 
^'2 Steklarstvo Resnik Miran 

Krško 
moder. in razširitev proizvod, 
kapacitet 

1.023 306 dr. g. z. s. 

19.208 3.842 rac. rab. sur. 

3.338 668 izvoz 

4.154 831 izvoz 

650 195 dr. g. z. s. 

3.848 1.155 dr. gosp. d. s. 

3.228 969 dr. gosp. d. s. 

13.300 2.660 izvoz 

14.885 2.977 izvoz 

43.989 8.800 izvoz 

47.993 4.800 rac. raba ener. 

34.917 3.500 izvoz 

23.365 4.673 rac. raba. ener. 

38.913 7.783 izvoz 

235.298 27.060 izvoz 

290.940 29.000 izvoz 

17.500 3.500 inovacija 

21.722 4.470 dr. gosp. z. s. 

213. Metalna Maribor TOZD Tov. 
gradbene opreme Senovo 
izgradnja objekta za antikoro- 
zijsko zaščito 

214. Tov. pohištva Brežice 
modernizacija površinske ob- 
delave 

215. SCT TOZD Proizvodnja kme- 
tijske mehanizacije Krška vas, 
Brežice 
razvoj kmetijskih strojev 

216. DO Mikrohit v ustanavljanju 
Lj- 
Mikrohit 1993 

217. DO Mikrohit v ustanavljanju 
Li- 
Mikrohit 1993 A 

218. Alpetour DO RTC Krvavec 
Kranj 
izvedba druge faze dvojne 
dvosedežnice Tiha dolina 
- Njivice 

219. Birografika BORI Ljubljana 
pridobitev novih proizv. pro- 
storov in teh. posodobitev ter 
zaposlitev novih invalidnih 
delavcev 

220. Alpetour Škofja Loka DO Go- 
stin. TOZD Žicnice Bohinj 
izgradnja dvosedežnice Zad- 
nji Vogel na Voglu v Bohinju 

221. DO Mizarstvo IG Ljubljana 
tehnološka posodobitev pro- 
izvodnje 

222. Saša Slavec Kranj 
razširitev proizvodnje kemič- 
nih izdelkov za gradbeništvo 

223. DO Gorenje TIKI, Ljubljana 
posodobitev proizvodnje ma- 
lolitražnih električnih grelni- 
kov vode 

224. KTL TOZD Kartonažna Ljub- 
ljana 
najem opreme za sanacijo in 
povečanje proizvodnje 

225. DO Iskra Elementi TOZD Feriti 
Li- 
uvedba proizvodnje visoko 
permeabilnih feritnih jeder in 
povečanje proizvodnje 

226. Iskra Elementi TOZD Magneti 
Lj. 
razširitev in posodobitev pro- 
izvodnje AINiCo magnetov 

227. LIK Kočevje TOZD Žaga Ko- 
čevje 
integralna predelava lesne 
mase 

228. DO Hoja TOZD Pohištvo Polh. 
Gradec 
rekonstrukcija in moderniza- 
cija proizvodnje 

229. Brest TOZD Žagalnica Stari 
Trg 
modernizacija in rekonstruk- 
cija žage 

230. DO Brest Cerknica TOZD 
Iverka 
rekonstrukcija proizvodnje 
ivernih plošč 

231. DO Žima Ljubljana 
modernizacija in rekonstruk- 
cija proizvodnje čopičev 

232. Kmetijska zadruga Gabrovka- 
Dole 
proizv. motnega jabolčnega 
BIO soka 

8.972 1.800 izvoz 

63.146 6.500 izvoz 

10.277 2.055 inovacija 

16.895 4.750 dr. gos. d. s. 

10.676 2.600 dr. gosp. d. s. 

30.787 9.236 dr. gosp. d. s. 

8.037 2.900 dr. gosp. d. s. 

39.596 11.879 dr. gosp. d. s. 

2.064 625 dr. gosp. d. s. 

16.981 5.090 dr. gosp. z. s. 

55.285 6.000 izvoz 

51.717 10.343 izvoz 

4.831 966 izvoz 

10.326 • 2.078 izvoz 

28.496 5.700 izvoz 

46.778 4.700 izvoz 

9.500 1.900 izvoz 

15.919 3.183 izvoz 

8.168 1.633 izvoz 

14216 2.843 izvoz 
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233. DO Julon Ljubljana 
četrti 'predilrii sistem PA 66 
POY 

234. Ilirija Vedrog Ljubljana 
izgradnja novega proizvodne- 
ga objekta za izdelavo sveč in 
sredstev za nego obutve 
v Lendavi II. faza 

235. DO Liko Vrhnika 
obnova kapacitet za proizvod- 
njo masivnega pohištva 

236. Avtomontaža TOZD Tov. vozil 
Lj. 
unifikacija proizvodnje karo- 
serije visokopodnega turistič- 
nega avtobusa 

237. Iskra Caenter za elektrooptiko 
M- 
termovizijski sistem TOPS- 
CAN 808 

238. Iskra Center za elektrooptiko 
Lj- 
antirefleksni sloji za optične 
komponente za daljnji infra 
rdeči spekter 

239. Inštitut Jožef Štefan Ljubljana 
prototipna proizvodnja STN 
LCD prikazalnikov 

240. DO Agroemona TOZD Prašič. 
Ihan 
izgradnja čistilne naprave pri 
farmi prašičev Ihan 

241. M-KG Kočevje TOZD Kmetij- 
ska koop. 
naložbe v zasebni sektor kme- 
tijstva 

242. Droga TOZD Gosad Središče 
ob Dravi 
izgradnja skladišča embalaže 
ter dopolnitev opreme za kon- 
zerviranje gob in vrtnin s kot- 
lovnico in servisnim objektom 

243. Skupna obratovalnica Ledi- 
nek, Hoče 
razvoj NC in CNC strojev in 
linij za obdelavo lesa 

244. DO Murska Sobota 
modernizacija prikrojevalnic 

245. ABC Pomurka, KZ Panonka 
TOZD Sadjarstvo in vinog. M. 
Sobota 
dodelavno-predelovalne 
zmogljivosti za sadje in zele- 
njavo v hladilniško predel, 
centru 

246. DO Servis AOP Nova Gorica 
nabava računalniške opreme 
- mikroračunalniškega siste- 
ma MICROVAX II 

247. Golja Darko Tolmin 
razširitev delavnice in nabava 
opreme za predelavo plastič- 
nih mas 

248. DO IKA Ajdovščina 
modernizacija proizvodnje 
v matični tovarni v Ajdovščini 
in prenos dela proizv. na Otli- 
co 

249. Tekstilna tovarna Okroglica 
nabava dveh kaširnih linij 

250. Iskra Avtoelektrika Nova Go- 
rica 
proizvodnja vztrajnikov mag- 
netnega vžigalnika 

251. DO Kolektor Idrija 
razširitev kapacitet proizvod- 
nih linij in uvedba nove tehno- 
logije 

248.302 37.000 izvoz 

147.433 26.860 izvoz 

384.686 38.500 izvoz 

173.065 34.613 inovacija 

21.250 4.250 inovacija 

21.690 4.338 inovacija 

29.431 5.886 inovacija 

147.748 20.000 varstvo okolja 

21.521 4.304 kmet. zas. s. 

5.262 1.000 izvoz 

16.234 4.870 dr. gosp. z. s. 

22.000 4.400 izvoz 

15.799 3.118 izvoz 

3.200 960 dr. gosp. d. s. 

5.859 1.758 dr. gosp. z. s. 

39.255 7.851 izvoz 

29.185 5.837 izvoz 

18.935 3.254 izvoz 

71.242 9.000 izvoz 

252. DO Meblo Nova Gorica 
prestrukturiranje proizvodnje 
delovne enote Pohištvo 

253. DO Gostol Nova Gorica 
realizacija projekta »fleksibil- 
ni proizvodni sistem« 

254. DO TIK Kobarid, Tov. igel 
povečanje in racionalizacija 
proizvodnje injekcijskih igel 
enkratne uporabe 

255. DO Plastik Kanal 
nabava opreme za izdelavo 
ekološko varne embalaže vo- 
lumna 60 litrov 

256. DO Fructal Ajdovščina TOZD 
Fructa 
linija za izdelavo prigrizkov 
- sadnih rezin 

257. Osolnik Milan in Sonja Novo 
mesto 
povečanje proizvodnih kapa- 
citet v skupni obratovalnici 
DEKOP 

258. IMV Novo mesto TOZD Tov. 
prikolic Adria Novo mesto 
nadomestna gradnja proiz- 
vodne hale in uvedba nove 
tehnologije 

259. Iskra Industrija elementov za 
elekt. 
TOZD Tov. potenciometrov in 
hibridnih vezij - Hipot Šent- 
jernej 
avtomatizacija montaže zapr- 
tih trimer potenciometrov 

260. Iskra Elementi, TOZD Upori, 
Šentjernej 
melf tehnološka linija za 
plastne upore 

261. DO GIP Pionir Novo mesto 
TOZD MKI 
objekt za montažo in površin- 
sko zaščito gradbene mehani- 
zacije in opreme 

262. Lesna Gozdarstvo in lesna 
ind. Slovenj Gradec 
rekonstrukcija proizvodnje la- 
melnih vrat v DE Podvelka 

263. RTC Golte Mozirje 
izgradnja dvosedežnice 
Smrekovec 

264. Ključavničarstvo Alojz Ikovic 
Ljubno ob Savinji 
dopolnitev strojnega parka in 
povečanje obsega proizvod- 
nje turbin za male hitroelek- 
trarne 

265. DO Gorenje Procesna oprema 
T. Vel. 
osvajanje novih vrst orodij 

266. DO Juteks Žalec 
uvedba programa proizvodnje 
preciznih monofilov 

267. DO Juteks Žalec 
uvedba programa proizvodnje 
filcev 

268. DO Razvojni inženiring Lj. 
zagotovitev sodobnih tehnič- 
nih pogojev (opreme) za po- 
trebe izvajanja dejavnosti 
Razvojnega inženiringa 

270. Mešano podjetje Felis Celje 
ustanovitev mešanega podjet- 
ja za proizvodnjo in predelavo 
higienskih peskov in artiklov 
za male živali 

72.940 14.588 izvoz 

55.723 11.144 izvoz 

275.942 27.500 izvoz 

43.500 8.700 varstvo okolja 

340.395 48.058 ostalo 

22.307 4.700 dr. gosp. z. s. 

119.603 17.946 izvoz 

21.890 4.378 inovacija 

15.798 3.160 inovacija 

48.512 9.700 varstvo okolja 

21.961 4.392 izvoz 

8.554 2.566 dr. gosp. d. s. 

6.500 1.950 dr. gosp. z. s. 

42.537 8.507 rac. raba ener. 

14.790 2.958 izvoz 

47.327 9.465 izvoz 

22.646 11.323 dr. gosp. d. s. 

5.713 2.856 dr. gosp. m. p. 
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271. EXIDO Domžale 
ustanovitev družbe z omejeno 
zavezo za opravljanje ZT po- 
slov 

272. Bojan Turk in Miran Strikovič 
Lj. 
prenova ladje TEUTA v motor- 
no turistično jahto 

273. SRC Kemija v ustanavljanju 
M- 
izgradnja računalniško pod- 
prtih informacijskih sistemov 

274. Mešano podjetje Kruhar Lj. 
ustanovitev mešanega podjet- 
ja za peko kruha 

275. Iskra »Zaščite« Ljubljana 
realizacija programa prenape- 
tostih zaščit 

276. Lesjak Gorazd, Petrič Miro 
Mar. 
ustanovitev podjetja za orga- 
nizacijo pridelave proizvodnje 
ter prodaje naravnih in ma- 
krobiotičnih živil in izdelkov 
domače obrti »AJDA« 

277. MIKROKOZMOS Ljutomer 
ustanovitev nove enote drob- 
nega gospodarstva za nude- 
nje storitev na področju raz- 
vojnih programov za proiz- 
vodnjo BIO hrane in računal. 

278. Tovarna keramike Keral Len- 
dava 
izgradnja tovarne uporabne in 
okrasne keramike 

279. Mešano podjetje EURO-DA 
Solkan 
ustanovitev mešanega podjet- 
ja za proizvodnjo ženske lah- 
ke konfekcije 

4.463 2.134 dr. gosp. dr. s. 

8.967 4.483 dr. gosp. z. s. 

42.807 21.404 dr. gpsp. d. s. 

46.429 23.215 dr. gosp. m. p. 

36.341 18.171 dr. gosp. d. s. 

1.402 515 dr. gosp. z. s. 

7.082 3.480 dr. gosp. d. s. 

98.240 27.120 dr. gosp. dr. s. 

8.406 3.000 dr. gosp. m. p. 

280. Studio VITIS Nova Gorica 
ustanovitev nove enote drob- 
nega gospod, za inozemski 
zdraviliški turizem 

281. Mešano podjetje »Duka« Aj- 
dovščina 
nakup in oprema proizvodnih 
prostorov 

282. Mešano podjetje UNICAL-AH 
Solkan 
ustanovitev nove enote drob- 
nega gospod, izgradnja in 
oprema proizvodnih prosto- 
rov 

283. Mešano podjetje Lesimpex 
N. Gorica 
za proizvodnjo lesnih izdelkov 

284. Lesno podjetje Koradin Aj- 
dovščina 
uvajanje nove tehnologije 
v okviru programa tipizirane 

opreme objektov 
285. Črtalič Bojan Novo mesto 

ustanovitev nove enote drob- 
nega gospodar, izgradnja in 
oprema obratovalnice za izde- 
lavo peskalne opreme 

286. DO Korona Ljubljana 
računalniški sistem za avto- 
matizacijo procesov 

287. CIOS Center za investicijske 
in organizacijske storitve Lj. 
ustanovitev podjetja AUDIT za 
ekonomske storitve 

288. CIOS za investicijske in orga- 
nizacijske storitve Lj. 
ustanovitev podjetja LIPA za 
inženiring in projektiranje 

10.698 5.348 dr. gosp. z. s. 

14.057 6.719 dr. gosp. m. p. 

15.167 7.584 dr. gosp. m. p. 

17.734 7.000 dr. gosp. m. p. 

10.860 5.430 dr. gosp. z. s. 

50.937 25.468 dr. gosp. z. s. 

10.506 4.728 dr. gosp. d. s. 

3.033 1.517 dr. gosp. d. s. 

5.920 2.960 dr. gosp. d. s. 

INFORMACIJA 

v zvezi s problematiko odkupa stanovanj 

v družbeni lastnini ter predlog ukrepov 

Izvrini svet Skupičine SR Slovenije je na seji dne 23. 
1.1990 obravnaval: 
- INFORMACIJO V ZVEZI S PROBLEMATIKO 

ODKUPA STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI TER 
PREDLOGI UKREPOV, 
- in določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVI 

ZAKONA O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 
S PREDLOGOM ZAKONA IN 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO STANOVANJSKIH 
HIŠ IN STANOVANJ V DRUŽBENI LASTNINI S PREDLO- 
GOM ZAKONA, 

ki vam jih poilljamo v obravnavo na podlagi prve 
alinee 215. člena, 222., 266, 267., 311. in 312. člena 
poslovnika Skupičine SR Slovenije ter sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije z dne 27.12.1989, za seje zborov 
Skupičine SR Slovenije dne 7. februarja 1990. 

Izvrini svet Skupičine SR Slovenije predlaga Skupi- 

činl SR Slovenije, da sprejme navedena zakona po skraj- 
ianem postopku, ker gre za manj zahtevne dopolnitve 
zakonov, ki pa so nujne za reievanje nastalih problemov 
v gospodarstvu. K razreiltvi teh problemov prispeva tudi 
iirii vidik uporabe sredstev solidarnosti v stanovanj- 
skem gospodarstvu, kot ga omogoča zakon o dopolnitvi 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Izvrini svet Skupičine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvrinega sveta Skupičine SR Slove- 
nije in na podlagi, 220. in 221. člena poslovnika Skupi- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupičlnskih delovnih teles sodelovali: 
- Tomaž VUGA, član Izvrinega sveta Skupičine SR 

Slovenije in predsednik Republiikega komiteja za var- 
stvo okolja in ure|anje prostora, 
- Maver JERKIČ, namestnik predsednika Republi- 

ikega komiteja za varstvo okolja in ure|anje prostora, 
- Igor BRATINA, pomočnik predsednika Republi- 

ikega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je na 49. seji zbora dne 
27. 12. 1989 obravnaval pobudo Skupščine občine Celje, 
Podprto v Izvršnem svetu Skupščine občine Žalec, za spre- 
membo 37. člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije je pobudo sprejel ter 
naložil Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
informacijo o problemih odkupa stanovanj v družbeni last- 

nini, na katere pobuda opozarja ter predlaga Skupščini SR 
Slovenije ustrezne ukrepe. 

Omenjeno pobudo je obravnaval tudi zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije ter sklenil, da se Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije do navedene pobude opredeli oziroma 
zavzame stališče. 
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I. 

S spremembo 37. člena zakona o stanovanjskem gospodar- 
stvu v letu 1988 je bila družbena pomoč v stanovanjskem 
gospodarstvu postavljena tudi v funkcijo vzpodbujanja lastnih 
skrbi za rešitev stanovanjskega vprašanja, s tem pa je bila 
povečana možnost za aktivno vlogo pričakovalcev stanovanj. 

Glede na sedanje družbenoekonomske razmere pri poslo- 
vanju na trgu in pridobivanju prihodka pa se kaže kot smo- 
trno, da bi s sredstvi solidarnosti v stanovanjskem gospodar- 
stvu omogočili tudi reševanje težkih ekonomskih in drugih, 
zlasti razvojnih vprašanj v podjetjih oziroma drugih skupnih 
družbenih potreb. 

V številnih podjetjih, ki so v preteklosti precej vlagala v sta- 
novanjsko izgradnjo, je v sedanjih razmerah nastala dejanska 
potreba, da bi denar oziroma vsaj del denarja, ki je bil v prete- 
klosti iz akumulacije vložen v stanovanjsko izgradnjo, vrnili 
akumulaciji, preko nje pa novim razvojnim programom v pro- 
izvodnji. Na ta način bi pomagali konsolidirati ta podjetja. 

Ob tem gredo zaenkrat razmišljanja, konkretne pobude in 
aktivnosti predvsem v smeri, da bi se sredstva solidarnosti 
izjemoma uporabila tudi za odkup zasedenih stanovanj tistih 
podjetij, ki so v težki gospodarski situaciji. 

Pri tem se pojavljajo tudi določeni pomisleki, zlasti v tem, 
da solidarnostni stanovanjski sklad ni splošen sklad za razre- • 
ševanje vseh oziroma kakršnihkoli socialnih problemov, 
ampak je ožje namenjen le solidarnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu, zato bi vsekakor kazalo v bodoče ustanoviti 
posebne sklade za financiranje razvojnih in drugih skupnih 
družbenih potreb. Drug pomislek zadeva prodajo družbenih 
stanovanj podjetij stanovanjskim skupnostim oziroma po 1.1. 
1990 družbenopolitičnim skupnostim, ki je ni mogoče eno- 
stavno izvajati kot obliko ekonomske solidarnosti, pač pa je 
sprejemljiva le v primeru obojestranskega interesa. 

Odločitve v zvezi z neposredno razvojno funkcijo sredstev 
solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu, čeprav le v izjem- 
nih primerih, zahtevajo skrbno tehtanje argumentov za in 
proti pred dokončno odločitvijo. Vsa razmišljanja s tem 
v zvezi morajo biti podrejena stališču, da obveznosti gospo- 
darstva za izdvajanje sredstev v stanovanjsko gospodarstvo 
ne moremo oziroma ne smemo večati, to pa pomeni razmislek 
o posledicah teh sprememb na socialno sfero'v stanovanj- 
skem gospodarstvu in na splošne socialne razmere v nekate- 
rih sredinah, zlasti v regijskih centrih. 

Po eni strani bi del sredstev solidarnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu, porabljen za razvojne in druge skupne druž- 
bene potrebe, pomenil ustrezno manj sredstev za financiranje 
in kreditiranje gradnje, nakupa in prenove stanovanj in stano- 
vanjskih hiš v družbeni in zasebni lastnini za delavce in 
občane z nižjimi dohodki, posledično to pomeni tudi krčenje 
obsega sredstev za gradbeništvo pri stanovanjski gradnji 
kakor tudi industrijo gradbenega materiala in opreme, po 
drugi strani pa bi v primeru številnejših stečajev v družbi 
gotovo prišlo do izredno hudih motenj pri izpolnjevanju 
obveznosti do splošnih družbenih potreb in na področju druž- 
benih dejavnosti, ki bi pomenile tudi zmanjšanje tekočega 
izdvajanja sredstev za splošne družbene potrebe. 

Kolikor bi razvojnim programom tistih podjetij, kjer stro- 
kovna presoja in siceršnje aktivnosti v družbenopolitični 
skupnosti ali širše kažejo na realnost ekonomske konsolida- 
cije oziroma prestrukturiranja, odtegnili v sedanjrih razmerah 
nujno potrebno finančno pomoč, bi posledično ogrozili nada- 
ljevanje proizvodnje in s tem tudi zaposlitev številnih delav- 
cev; kar pa lahko pomeni težje, predvsem pa tudi dlje časa 
trajajoče negativne posledice za osnovne namene solidarno- 
sti v stanovanjskem gospodarstvu, to je za stanovanjsko gra- 
ditev za določene kategorije delavcev in občanov, kajti more- 
bitno namenjanje dela sredstev solidarnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu, izjemoma tudi za razvojne programe, v nobe- 
nem primeru ne sme ogroziti potrebnih virov sredstev za 
delno nadomeščanje stanarin. 

Glede na konkretne potrebe in programe v občinah pa je 
v vsakem primeru potrebno poskrbeti tudi za dogovorjen 
program zagotavljanja stanovanj oziroma kreditnih sredstev 
za solidarnostno razreševanje najbolj perečih socialnih stano- 
vanjskih vprašanj in stanovanjskih vprašanj mladih. 

Ker sedanja razmišljanja, zlasti v nekaterih sredinah, vidijo 
učinkovito družbeno pomoč nekaterim podjetjem, ki so v zelo 

težki gospodarski situaciji, tudi v odprodaji stanovanj oziroma 
z nakupom stanovanj podjetij tudi s pomočjo sredstev solidar- 
nosti v stanovanjskem gospodarstvu, je potrebno opozoriti, 
da je bila že na posvetu, ki ga je v juliju 1989 organizirala 
Skupščina SR Slovenije o zasnovi stanovanjskega gospodar- 
stva v pogojih družbenoekonomske prenove, splošna oprede- 
litev za dejansko uveljavljanje ekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva in to v vseh segmen- 
tih od graditve do uporabe stanovanj, z vnašanjem nekaterih 
korektivov socialne politike, o prodaji stanovanj pa naj odlo- 
čajo zgolj lastniki glede na svoje interese in potrebe brez 
omejitev, pri čemer naj se omogoči nemoten pretok stano- 
vanjskega sklada v poslovna sredstva in obratno. Splošne 
družbenoekonomske razmere potrjujejo tehtnost te oprede- 
litve. 

Z ustavnimi amandmaji k Ustavi SR Slovenije je bil črtan 
tudi zadnji odstavek 65. člena, ki je določal, da se z zakonom 
oziroma odlokom, ki temelji na zakonu, lahko določi obvez- 
nost temeljnih organizacij združenega dela in drugih zavezan- 
cev, da iz dohodka izločajo in združujejo sredstva za graditev 
stanovanj in za pomoč pri graditvi in uporabi stanovanj delov- 
nim ljudem in občanom z nižjimi dohodki, kar daje širšo 
možnost uporabe sredstev solidarnosti v skladu z zakonom. 

II. 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pogojih 
za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
(Uradni list SRS, št. 46/88), so bile odpravljene nekatere admi- 
nistrativne in druge omejitve pri reševanju stanovanjskih 
vprašanj glede prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš v druž- 
beni lastnini. 

S tem, ko je bilo uvedeno več tržnosti in ekonomskih 
zakonitosti, naj bi v danih pogojih bila omogočena tudi večja 
fleksibilnost v prometu z nepremičninami na tem področju in 
možnost večjega vlaganja lastnih sredstev delavcev in obča- 
nov v reševanje stanovanjskih vprašanj. 

Pričakovanja, da se bo s spremembami pogojev za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini povečala 
prodaja povsod tam, kjer je to smotrno, s tako pridobljenimi 
sredstvi pa zmanjšajo potrebe za izločanje sredstev za stano- 
vanjsko gospodarstvo iz novo ustvarjene vrednosti, skupaj 
s sredstvi amortizacije pa omogoči boljše gospodarjenje 
s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, pa 
se niso v celoti uresničila. Vzroki so predvsem naslednji: 

- po zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini se kupnina obvezno določa na 
podlagi enotne metodologije za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj; 

- kupnina ne sme biti nižja od vrednosti nezasedene stano- 
vanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje; 

- za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu 
stanovanjske hiše alki stanovanja veljajo enaki pogoji kot za 
nakup novih stanovanj; 

- pri obročnem odplačevanju se neodplačani del kupnine 
valorizira med letom v skladu z indeksom cen na drobno. 

Navedeni pogoji so sicer bistveno milejši od prejšnjih, še 
vedno pa ne dajejo stanodajalcu - prodajalcu vseh možnosti, 
da sam odloča, kdaj in pod kakšnimi pogoji bo prodal nepre- 
mičnino. Prav tako pa ob teh pogojih tudi imetnik stanovanj- 
ske pravice ni motiviran za nakup družbenega stanovanja, 
v katerem stanuje, dodatno pa ga k temu tudi ne stimulirajo 
izredno nizke, neekonomske stanarine. 

Večja fleksibilnost v prometu s stanovanji in stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini, večje angažiranje lastnih sredstev 
pri reševanju stanovanjskih vprašanj, predvsem pa smotr- 
nejše gospodarjenje s stanovanji in stanovanjskimi hišami 
zahteva nove rešitve. 

Zato je treba spremeniti in dopolniti zakon o pogojih za 
prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
tako, da se odpravi pogoj, s katerim je določeno, da kupnina 
ne sme biti nižja od vrednosti nezasedene stanovanjske hiše 
ali stanovanja na dan prodaje in s tem omogočiti prodajalcu, 
da proda stanovanje glede na povpraševanje. Lastnikom sta- 
novanj ali stanovanjskih hiš oziroma prodajalcem je treba 
omogočiti, da sami v skladu s svojimi splošnimi akti določajo 
pogoje prodaje stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini. Odpraviti pa je treba tudi določbe zakona, ki onemo- 
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9očajo kreditiranje kupca za plačilo kupnine v skladu 
s poslovno politiko in cilji prodajalca oziroma posojilodajalca. 
2 zakonom je treba omogočiti prodajo stanovanjske hiše ali 
stanovanja v družbeni lastnini, kadar je za to podan interes, 
Predvsem pa kadar prodajalec oceni, da je to za njega smo- 
trno. 

Ne glede na to, pa je treba ob takem konceptu sproščanja 
vseh pogojev za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj 
v družbeni lastnini, še zadržati določbo o prodaji zasedenega 
stanovanja le imetniku stanovanjske pravice oziroma z njego- 
vim soglasjem uporabnikom. Taka določba je potrebna, glede 
na z ustavo zajamčeno stanovanjsko pravico, ki bi se s pro- 
dajo stanovanja drugemu občanu spremenila le v pravico do 
uPorabe stanovanja, to je v manj varovano pravico. 

III. 

Promet z nepremičninami ureja tudi zakon o davku na 
Promet nepremičnin (Uradni list SRS, št. 35/85). S tem zako- 
nom je določeno, da se davek na promet nepremičnin (v 
Nadaljnjem besedilu: davek) plačuje po določbah tega zakona 
ln na njegovi podlagi izdanih predpisov ter po odlokih občin- 
skih skupščin. Na kratko povzeto po navedenem zakonu, se 
davek ne plačuje, ko gre za prvo prodajo stanovanjske hiše ali 
stanovanja kot posameznega dela stavbe, vključno garažo 
°bčanu, kadar je bila hiša oziroma stanovanje zgrajeno 
s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev, od kupnine, pre- 
jete za prodajo oziroma zamenjavo nepremičnin, ki jo proda- 
jalec uporabi za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stano- 
vanja, v katerega se bo preselil sam oziroma njegov ožji 
sorodnik, od kupnine, prejete za prodajo nepremičnin, ki jo 
Prodajalec uporabi za nakup ali gradnjo poslovnega prostora, 
v katerem bo opravljal gospodarsko ali poklicno dejavnost, 
'er od kupnine, prejete od prodaje nepremičnin, ki jo prodaja- 
le uporabi za nakup ali gradnjo kmetijskega gospodarskega 
Poslopja oziroma za nakup kmetijskega zemljišča zaradi 
opravljanja kmetijske dejavnosti pod pogojem, da pridobi 
status kmeta. 

V zakonu so opredeljeni natančnejši pogoji za oprostitev 
Plačila davka na promet nepremičnin, ki so bili vgrajeni 
v sedaj veljavni zakon v skladu s sprejeto politiko. 

2 ozirom na predlagane ukrepe na področju uporabe stano- 
vanjskih sredstev pri prodaji stanovanj bi bilo treba spreme- 
niti nekatere določbe o davčnih oprostitvah. Tako naj bi se pri 
Prvi prodaji stanovanjskih hiš oziroma stanovanj, zgrajenih 
s sredstvi uporabnikov družbenih sredstev občanom črtala 
oba pogoja, pod katerimi se priznava oprostitev (da kupec 
°zlroma njegov zakonec ni lastnik stanovanjske hiše ali sta- 
novanja, katerega površina presega 120 m2; če je kuupec ali 
njegov zakonec imetnik stanovanjske pravice na stanovanju 
^ družbeni lastnini, da v roku dveh let po nakupu izprazni 
družbeno stanovanje). Poleg obstoječih oprostitev zaradi vla- 
9anja kupnine od prodaje nepremičnin (v nakup ali gradnjo 
stanovanjske hiše ali stanovanja, poslovnega prostora, kme- 
''iskega gospodarskega objekta, kmetijskih zemljišč) bi bilo 
Potrebno uvesti še dodatno davčno oprostitev in sicer v pri- 
merih, ko se kupnina od prodaje nepremičnin vloži v nakup 
vrednostnih papirjev. 

IV. 

Celoten sklop vprašanj, povezanih s pospešitvijo prodaje 
stanovanj, zlasti v družbeni lastnini, je tesno povezan s pro- 
blematiko stanovanjskih razmerij. Glede tega je bilo že na 
Posvetu, ki ga je v juliju 1989 pripravila Skupščina SR Slove- 
le o zasnovi stanovanjskega gospodarstva v pogojih druž- 
benoekonomske prenove poenoteno stališče, da je potrebno 
adikalno spremeniti veljavno ureditev v zvezi s stanovanjsko 

Pravico. Stanovanjska razmerja med stanodajalci in najemniki 
al bi se urejala s pogodbo, s katero naj bi se natančno 
Predelile pravice in obveznosti obeh pogodbenih strank. 
Problematika preobrazbe stanovanjske pravice na stanova- 

la v družbeni lastnini je bila strokovno odprta ob obravnavi 

amandmajev k ustavi SR Slovenije. V Ustavi SFRJ je ostal 
nespremenjen 164. člen in sicer v poglavju svoboščin, pravic 
in dolžnosti človeka in občana. 

Besedilo 206. člena Ustave SR Slovenije je povsem iden- 
tično besedilu člena 164. Ustave SFRJ. Občanu je zajamčeno, 
da pridobi stanovanjsko pravico na stanovanju, ki je družbena 
lastnina; s to pravico se mu zagotavlja, da pod pogoji, ki jih 
določa zakon, trajno uporablja to stanovanje za zadovoljeva- 
nje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. 

Ustavna norma torej napotuje na zakon, s katerim se dolo- 
čijo le pogoji za trajno uporabo stanovanja. 

Vsled tega je vendarle možno z zakonom, to je zakonom 
o stanovanjskih razmerjih, določene pogoje za uporabo sta- 
novanja tudi spremeniti. Spremembe morajo biti take, da se 
zlasti okrepi funkcijo razpolaganja stanodajalca s stanova- 
njem, kajti tak način bi lahko pomenil realizacijo tistih načel, 
ki stimulirajo po eni strani nadaljnjo skrb podjetij za reševanje 
stanovanjskih vprašanj svojih delavcev z nakupom družbenih 
stanovanj, na drugi strani pa tudi večjo oziroma odločilno 
vlogo stanodajalca pri gospodarjenju s takim stanovanjem, 
obenem pa tudi prodajo tistih zasedenih stanovanj podjetja, 
ki jih v tem trenutku zasedajo delavci, ki niso več v delovnem 
razmerju pri podjetju kot stanodajalcu. 

Opredelitve v tej smeri so bile sprejete tudi na že omenje- 
nem posvetu v Skupščini SR Slovenije. 

Ukrepe za izvedbo omenjenih opredelitev vidimo predvsem 
v spremembi tistih določb zakona o stanovanjskih razmerjih, 
ki sedaj dopuščajo relativno širokemu krogu uporabnikov 
stanovanja, da pridobijo stanovanjsko pravico potem, ko je 
imetnik stanovanjske pravice trajno nehal uporabljati stano- 
vanje iz različnih razlogov, navedenih v zakonu. 

Sedanje pojmovanje o »dednosti« stanovanjske pravice, je 
dejansko nujno potrebno z ustreznimi spremembami 5. člena 
zakona o stanovanjskih razmerjih, ki sedaj opredeljuje, kdo 
šteje za uporabnike stanovanja, zožiti na ožji krog upravičen- 
cev, na katere bi bil možen prenos stanovanjske pravice po 
izgubi le-te s strani imetnika stanovanjske pravice. 

Po drugi strani pa je potrebno proučiti določbe tretjega 
odstavka 62. člena zakona o stanovanjskih razmerjih, ki 
določa, da imetniku stanovanjske pravice, ki je dopolnil 10 let 
delovne dobe, od tega pet let ali krajšo delovno dobo pri 
stanodajalcu, kadar je tako določeno z njegovim samouprav- 
nim splošnim aktom, ni mogoče odpovedati stanovanjskega 
razmerja, kadar mu preneha delovno razmerje pri stanoda- 
jalcu. V 62. členu bi bilo mofno v smislu krepitve funkcije 
stanodajalca ustrezno podajšati dosedanje časovne omejitve 
za možnost odpovedi stanovanjskega razmerja v primeru pre- 
nahanja delovnega razmerja iz razlogov na strani delavca 
oziroma celo izenačiti z delovno dobo, pri tem pa ustrezno 
zaščititi stanovalce v družbenih stanovanjih glede na starost, 
delovno sposobnost in druge socialne razloge. 

Zato bi za vsebinsko zaokroženo in celovitejšo ureditev 
položaja stanodajalca bilo potrebno ustrezno spremeniti te in 
tudi druge določbe zakona o stanovanjskem gospodarstvu in 
stanovanjskih razmerij, kar pa vendarle že predstavlja tak 
poseg, ki pomeni celotno revizijo vse stanovanjske zakono- 
daje. To naj bi bilo opravljeno z reformo stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji tekom leta 1990. 

* * * 

Odprta problematika, ki zadeva namene uporabe sredstev 
solidarnosti, prodajo družbenih stanovanj, stanovanjska raz- 
merja ter davčno zakonodajo, vezano na promet nepremičnin, 
seveda potrjuje stališče, da so nujne čimprejšnje celovite 
spremembe na področju stanovanjske zakonodaje oziroma 
uskladitev s sprejetimi ustavnimi amandmaji. V sedanjih 
pogojih, ko še nimamo povsem izoblikovanih ukrepov soci- 
alne politike, pa bi lahko na sprejetih ustavnih načelih v kar 
največji meri sprostili prodajo družbenih stanovanj, v pove- 
zavi s tem pa razširili, seveda z restriktivnim pristopom, tudi 
namene uporabe sredstev solidarnosti za reševanje nakopiče- 
nih socialnih problemov. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o stanovanjskem gospodarstvu s predlogom zakona (ESA 976) 

i. 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona 
o stanovanjskem gospodarstvu je podana v 2. podtočki prve 
točke amandmaja LXVII k Ustavi SR Slovenije, o kateri ureja 
Skupščina SR Slovenije v okviru pravic in dolžnosti republike 
z zakonom tudi druga razmerja, ki so skupnega pomena za 
delovne ljudi in občane na področju stanovanjskega gospo- 
daistva; v prvi točki 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri 
Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom zagotavljanje 
z ustavo določenega družbenoekonomskega položaja in pra- 
vic delovnih ljudi v združenem delu ter izenačevanje splošnih 
pogojev za delo in življenje delovnih ljudi na podlagi vzajem- 
nosti in solidarnosti, v tretjem odstavku prve točke amand- 
maja XXXII k Ustavi SR Slovenije, ter amandmaju XXXIX, po 
katerem delovni ljudje in občani v občini zlasti skrbijo za 
socialno varnost delovnih ljudi in občanov. 

II. Ocena stanja ter razlogi za izdajo 
zakona 

Uporabo sredstev solidarnosti v stanovanjskem gospodar- 
stvu ureja 37. člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu 
(Uradni list SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85, 1/86 in 11/88) in se 
namenjajo za: 

1. financiranje in kreditiranje gradnje, nakupa in prenove 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in za krediti- 
ranje gradnje, nakupa in prenove stanovanj in stanovanjskih 
hiš v osebni lastnini za delavce, delovne ljudi in občane ter 
njihove družine z nižjimi dohodki; 

2. delno nadomeščanje stanarin; 
3. vračilo lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pra- 

vice na solidarnostnem stanovanju; 
4. za vračilo namenskih kreditnih sredstev, pridobljenih za 

potrebe solidarnosti. 
Glede na sedanje zaostrene družbenoekonomske razmere 

pri poslovanju na trgu in pridobivanju dohodka pa spre- 
memba zakona o stanovanjskem gospodarstvu omogoča, da 
se s pomočjo sredstev solidarnosti podpre tudi razvojne pro- 
grame zlasti tistih podjetij, ki so v preteklosti nesorazmerno 
veliko vlagala v stanovanjsko izgradnjo in za potrebe družbe- 
nega standarda, vsled spremenjenih družbenoekonomskih 
razmer pa so se številna od teh podjetij znašla v težavah, 
nekatera celo pred stečajem. 

Ker številna od takih podjetij razpolagajo z obsežnim stano- 
vanjskim skladom, v njihovih stanovanjih tudi v mnogih pri- 
merih ne stanujejo več njhovi delavci, bi z odkupom njihovih 
stanovanj iz sredstev solidarnosti zagotovili vsaj del sredstev, 
potrebnih za realizacijo razvojnega programa podjetja, ki 
zagotavlja finančno konsolidacijo oziroma prestrukturiranje 
proizvodnje. 

V primeru, da bi bili dobri razvojni programi brez učinkovite 
družbene pomoči bi številnejši stečaji povzročili izredno hude 
motnje pri izpolnjevanju obveznosti do splošnih družbenih 
potreb in na področju družbenih dejavnosti, s tem pa do 
zaostrenih socialnih razmer, zlasti v regijskih centrih. 

V sedanjih gospodarskih razmerah je dejansko nujen tudi 
pretok stanovanjskega sklada v poslovna sredstva in obratno, 
to pa je bilo tudi eno izmed stališč posveta v Skupščini SR 
Slovenije o zasnovi stanovanjskega gospodarstva v SR Slove- 
niji in pogojih družbenoekonomske prenove, ki se sedaj uve- 
ljavlja s spremembo 37. člena zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvu. 

S tem, ko je bil črtan zadnji odstavek 65. člena Ustave SR 
Slovenije, se širi možnost uporabe solidarnosti v stanovanj- 
skem gospodarstvu v skladu z zakonom. V sedanjih družbe- 
noekonomskih razmerah pa širitev namembnosti uporabe 
sredstev solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu pomeni 
tudi nujno potrebno podporo razvojnim programom tistih 

podjetij, ki so v težki gospodarski situaciji, poenoten interes 
družbenopolitičnih skupnosti in podjetja pa kaže na realnost 
ekonomske konsolidacije oziroma prestrukturiranja podjetja. 
Ob tehtanju ene družbene potrebe, ki je nesporno v tem, da se 
s sredstvi za solidarnost, ki se napajajo iz prispevkov iz 
dohodka, financira in kreditira gradnjo, nakup in prenovo 
stanovanj za delavce ter občane in njihove družine z nižjimi 
dohodki, z drugo družbeno potrebo, da je treba zagotoviti 
nadaljevanje opravljanja gospodarskih dejavnosti, ne pa pre- 
prosto številnih podjetij potisniti v brezizhoden položaj - sled- 
nje bi ogrozilo nadaljevanje proizvodnje in s tem tudi zaposli- 
tev številnih delavcev, kar pa pomeni težje, predvsem pa tudi 
dlje časa trajajoče negativne posledice za osnovne namene 
solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu, to je za stano- 
vanjsko graditev za določene kategorije delavcev in občanov, 
gre odločitev, ob realno ocenjenih razvojnih programih takih 
podjetij, nedvomno v prid drugi. 

V nobenem primeru namenjanje dela sredstev solidarnosti 
tudi za razvojne programe ne sme ogroziti potrebnih virov 
sredstev za delno nadomeščanje stanarin, glede na konkretne 
potrebe v občinah pa je potrebno tucji ob delni uporabi 
sredstev solidarnosti za razvojne programe poskrbeti za 
dogovorjene programe stanovanjske graditve in stanovanj- 
skega kreditiranja za najbolj ogrožene, pri tem tudi za stano- 
vanjska vprašanja mladih. 

Pri tem zagotavljajo restriktivnost pri odločitvah s tem 
v zvezi tudi zvezni predpisi, še posebej odlok o ciljih kreditno 
monetarne politike v letu 1990, kakor tudi zakon o računovod- 
stvu, ki družbenopolitičnim skupnostim preprečuje najema- 
nje kreditov kot tudi uporabo teh sredstev za osebne do- 
hodke. 

III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 
ZAKONA 

Cilj zakona je razširiti namembnost sredstev solidarnosti, ki 
bi se lahko uporabila tudi za reševanje razvojnih vprašanj 
podjetij. Številna podjetja, ki so v preteklosti precej vlagala 
tudi v stanovanjsko gradnjo, so zaradi spremenjenih gospo- 
darskih in tržnih razmer v procesu krčenja ali prestrukturira- 
nja proizvodnih programov. Zaradi preskromne lastne aku- 
mulacije so mnoga od teh podjetij v izjemno težkem finanč- 
nem položaju, nekatera celo pred stečajem. 

V tistih primerih pa, ko se zagotavlja uspešna sanacija 
oziroma prestrukturiranje bi na primer z odkupom zasedenih 
stanovanj tudi s sredstvi solidarnosti v stanovanjskem gospo- 
darstvu kot konkretno obliko podpore sprejetemu razvoj- 
nemu programu podjetja, zagotovili vsaj del sredstev, potreb- 
nih za uspešno realizacijo razvojnih programov teh podjetij. 

Podlaga za odločitve s tem v zvezi morajo biti sprejeti 
razvojni programi tistih podjetij, ki so se znašla v težavah, 
vendar se v občini oziroma širše zagotavlja uspešna ekonom- 
ska konsolidacija, kajti odločitev mora temeljiti na usklajenem 
interesu družbenopolitične skupnosti ter podjetja. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Po predlogu zakona bi se sredstva solidarnosti izjemoma 
lahko uporabila tudi za reševanje razvojnih problemov. Odlo- 
čitev s tem v zvezi mora biti stvar najširše presoje v družbeno- 
političnih skupnosti, ki bi tako odločitev sprejela z odlokom. 

Zakon s tem omogoča, da se med ukrepe in v zvezi z realiza- 
cijo razvojnih programov vključi tudi odkup stanovanj podjetij 
s sredstvi solidarnosti, kjer se zagotavlja sanacija oziroma 
prestrukturiranje. 
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V. FINANČNE POSLEDICE 

Za izvedbo tega zakona bi se uporabljala sredstva solidar- 
nosti v stanovanjskem gospodarstvu, ki se zagotavljajo v pro- 
računu občine, katera bi s svojim predpisom odločila, da jih 
uporabi za te namene. 

VI. PREDLOG ZA OBRAVNAVO 
ZAKONA PO SKRAJŠANEM 
POSTOPKU 

(Uradni list SRS, št. 34/85) se predlaga skrajšani postopek za 
izdajo zakona tako, da se v Zborih Skupščine SR Slovenije 
hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo in predlog 
zakona. 

Gre za manj zahtevne dopolnitve zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu, ki so pa nujne za reševanje nakopičenih pro- 
blemov v gospodarstvu. K razreševanju teh problemov pri- 
speva tudi širša možnost uporabe sredstev solidarnosti v sta- 
novanjskem gospodarstvu kot jo omogoča zakon o dopolnitvi 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu. 

Na podlagi 312. člena Poslovnika Skupščine SR Slovenije 

PREDLOG ZAKONA 

O DOPOLNITVAH ZAKONA 

O STANOVANJSKEM 

GOSPODARSTVU 

1. Člen 
V 37. členu zakona o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni 

list SRS, št. 3/81, 34/83, 24/85,1/86 in 11/88) se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Sredstva solidarnosti se izjemoma lahko uporabijo tudi za 
financiranje razvojnih in drugih skupnih družbenih potreb, 
v skladu z odlokom skupščine občine oziroma posebne druž- 
benopolitične skupnosti.« 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 
Z dopolnitvijo 37. člena zakona o stanovanjskem gospodar- 

stvu se uporaba sredstev solidarnosti v stanovanjskem gospo- 
darstvu širi, in sicer izjemoma tudi za financiranje razvojnih in 
drugih skupnih družbenih potreb. Pri tem je taka uporaba 
sredstev solidarnosti mogoča le izjemoma, kadar se v družbe- 

nopolični skupnosti za to odločitjo in z odlokom konkretneje 
opredelijo katere so tiste razvojne in druge skupnega druž- 
bene potrebe v okviru družbenopolitične skupnosti, za katere 
bodo uporabili tudi sredstva solidarnosti v stanovanjskem 
gospodarstvu. 

DOLOČBA ZAKONA 
O STANOVANJSKEM 

GOSPODARSTVU, KI SE 

DOPOLNJUJE 
37. Člen 

Sredstva za solidarnost se uporabljajo: 

1 za financiranje in kreditiranje gradnje, nakupa in prenove 
stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini in za krediti- 
ranje gradnje, nakupa in prenove stanovanj in stanovanjskih 
hiš v osebni lastnini za delavce, delovne ljudi in občane ter 
njihove družine z nižjimi dohodki; 

2. za delno nadomeščanje stanarin: 
3. za vračilo lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske 

pravice na solidarnostnem stanovanju: 
4. za vračilo namenskih kreditnih sredstev, pridobljenih za 

potrebe solidarnosti. 

POVZETEK PREDLOGA ZA IZDAJO 
ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA 
O STANOVANJSKEM GOSPODARSTVU 

S tem predlogom za izdajo zakona o dopolnitvah zakona 
0 stanovanjskem gospodarstvu se nameni uporabe sredstev 
solidarnosti v stanovanjskem gospodarstvu razširjajo, sicer 

izjemoma, tudi za reševanje razvojnih in drugih skupnih druž- 
benih potreb. 

Odločitev glede uporabe sredstev solidarnosti v stanovanj- 
skem gospodarstvu za razvojne in druge skupne družbene 
potrebe mora biti stvar najširše presoje v družbenopolitični 
skupnosti, ki s svojimi predpisom odloči, da se lahko sredstva 
solidarnosti, ki se zagotavljajo v proračunu občine, uporab- 
ljajo tudi za razreševanje razvojnih in drugih skupnih družbe- 
nih potreb. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah zakona o pogojih za prodajo 

stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini s predlogom 

zakona 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Ustavna podlaga za zakonsko ureditev navedene materije je 
podana v: 

- 10. točki prvega odstavka 321. člena Ustave SRS, po 
kateri Skupščina SR Slovenije ureja z zakonom med drugim 
tudi promet z nepremičninami, stanovanjska razmerja in evi- 
denco družbenega premoženja; 

- drugem odstavku 15. člena Ustave SR Slovenije, po 
katerem pravice, obveznosti in odgovornosti glede razpolaga- 
nja, uporabe in upravljanja družbenih sredstev ureja ustava in 
zakon v skladu z njihovo naravo in namenom. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Prodaja družbenih stanovanj kot ena izmed pomembnejših 
sestavin prometa z nepremičninami je načelno urejena 
z zakonom o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 
10/76, 42/86). 

Podrobnosti pri prodaji stanovanj in stanovanjskih hiš 
v družbeni lastnini pa ureja zakon o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list 
SRS, št. 38/86, 46/88). 

Z uveljavljanjem vse večje tržnosti in ekonomskih zakoni- 
stosti naj bi bila omogočena tudi vse večja fleksibilnost v pro- 
metu z nepremičninami in večja samostojnost gospodarskih 
subjektov pri razpolaganju z lastnimi stanovanji in možnost 
večjih vlaganj lastnih sredstev občanov v reševanje stanovanj- 
skih vprašanj. 

Kljub odpravi nekaterih omejitev, ki jih je prinesla spre- 
memba zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini in razširitvi možnosti odkupa 
tudi s strani uporabnikov na takem stanovanju oziroma stano- 
vanjski hiši se prodaja ni bistveno povečala. 

Vzroki so predvsem naslednji: 
- po zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in 

stanovanj v družbeni lastnini se kupnina določi na podlagi 
enotne metodologije za izračun prometne vrednosti stano- 
vanjskih hiš in stanovanj; 

- kupnina ne sme biti nižja od vrednosti nezasedene stano- 
vanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje; 

- za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu 
stanovanjske hiše ali stanovanja veljajo enaki pogoji kot za 
nova stanovanja; 

- pri obročnem odplačevanju se neodplačani del kupnine 
valorizira med letom v skladu z indeksom cen na drobno v SR 
Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objavlja Zavod SR 
Slovenije za statistiko, če se predpisi o valorizaciji družbenih 
sredstev ni določen drugačen način valorizacije sredstev za 
stanovanjsko gradnjo. 

Navedeni pogoji so bistveno milejši od tistih, ki jih je dolo- 
čal zakon pred spremembo, še vedno pa prodajalec nima 
možnosti, da bi se sam odločil, kdaj in pod kakšnimi pogoji bo 
prodal nepremičnino, kupca pa odvračajo od lastnih vlaganj 
za odkup in prenovo stanovanj, ker kupec pod takimi pogoji 
ni zainteresiran za nakup. 

Večja fleksibilnost v prometu z nepremičninami, večje 
angažiranje lastnih sredstev pri reševanju stanovanjskih vpra- 
šanj), predvsem pa smotrnejše gospodarjenje s stanovanji in 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini ter neovirano razpo- 
laganje z lastnimi sredstvi lastnikov stanovanj zahtevajo nove 
zakonske rešitve. 

III. TEMELJNA NAČELA IN CILJI 
ZAKONA 

S spremembami zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih 
hiš in stanovanj v družbeni lastnini naj bi čim bolj zmanjšali 
obseg zakonskega urejanja zadev in dali možnost prodajalcu, 
da je popolnoma svoboden pri odločanju o taki prodaji in pri 
presoji smotrnosti. S tako prodajo bi si prodajalec zagotovil 
tudi dodatna sredstva in jih uporabil za namene po lastni 
presoji, lahko pa tudi z reševanjem drugih nerešenih stano- 
vanjskih vprašanj. Dosegla bi se tudi večja sprememba pri 
strukturi potrošnje, nesmotrno vlaganje zasebnih.sredstev za 
druge namene in zmanjšal pritisk za nove lokacije in na novo 
izdvajanje sredstev za stanovanjsko gradnjo. 

IV. POGLAVITNE REŠITVE 

Spremeniti bi bilo treba zakon o pogojih za prodajo stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini tako, da bi se 
odpravil pogoj, da kupnina ne sme biti nižja od vrednosti 
nezasedene stanovanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje 
in s tem omogočiti prodajalcu, da lahko glede na lastno 
presojo glede smotrnosti prodaje kupnino tudi zniža. Lastnik 
stanovanjske hiše oziroma stanovanja oziroma prodajalec, 
naj bi sam v svojih splošnih aktih določil pogoje prodaje 
stanovanjske hiše in stanovanja v družbeni lastnini, odpraviti 

.pa bi bilo treba tudi določbe zakona, ki onemogočajo krediti- 
ranja kupca za plačilo kupnine v skladu s poslovno politiko in 
cilji posojilodajalca. Omogočiti bi bilo treba prodajo stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, kadar je zato 
podan interes, predvsem pa kadar prodajalec oceni, da je to 
zanj ekonomsko smotrno. 
Zakon ohranja določbo, po kateri se zasedeno stanovanje 
oziroma stanovanjska hiša lahko proda le imetniku stanovanj- 
ske pravice oziroma uporabniku na tem stanovanju s soglas- 
jem imetnika stanovanjske pravice. S tako določbo se prepre- 
čuje prodaja zasedenega stanovanja drugim občanom in civil- 
nopravnim osebam. Položaj imetnika stanovanjske pravice bi 
se pri taki prodaji bistveno spremenil (iz stanovanjske pravice 
v pravice do uporabe stanovanja) kar je v nasprotju z opredeli- 
tvijo pravne narave stanovanjske pravice po 206. členu Ustave 
SR Slovenije, ki zagotavlja imetniku stanovanjske pravice, da 
pod pogoji, ki jih določa zakon, trajno uporablja to stanovanje 
za zadovoljevanje osebnih in družinskih stanovanjskih 
potreb. S predlagano določbo pa ni oviran prenos stanovanja 
od ene družbenopravne osebe na drugo družbenopravno 
osebo, ker se s takim prenosom status imetnika stanovanjske 
pravice ne spremeni. 

Zakon naj ne bi več urejal posebnih pogojev prodaje neza- 
sedene stanovanjske hiše oziroma stanovanja, ki naj bi 
v bodoče potekala v skladu z zakonom o prometu z nepremič- 
ninami. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvedbo predlaganega zakona ne bodo potrebna 
finančna sredstva. 

VI. PREDLOG ZA OBRAVNAVO 
ZAKONA PO SKRAJŠANEM 
POSTOPKU 

Na podlagi 312. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 34/857 se predlaga skrajšani postopek za 
izdajo zakona tako, da se v zborih Skupščine SR Slovenije 
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hkrati obravnava in sprejme predlog za izdajo in predlog 
Zakona, ker gre za prenehanje veljavnosti določb zakona. 

S predlaganimi spremembami se omogoča podjetjem in 

drugim lastnikom stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni 
lastnini prožnejša prodaja stanovanj in stanovanjskih hiš po 
pogojih, opredeljenih v njihovih aktih. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
ZAKONA O POGOJIH ZA PRODAJO 
STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ 
V DRUŽBENI LASTNINI 

1. člen 
V zakonu o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stano- 

vanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 38/86, 46/88, 
v nadaljnjem besedilu: zakon) se 1. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

»S tem zakonom se urejajo pogoji za prodajo zasedenih 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (v nadalj- 
njem besedilu: stanovanjske hiše in stanovanja). 

Stanovanjske hiše in stanovanja se prodajajo v skladu 

z določbami tega zakona in splošnega akta družbeno pravne 
osebe. 

Za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj po tem zakonu se 
ne uporabljajo določbe zakona o prometu z nepremični- 
nami.«. 

2. člen 
Črtajo se naslovi poglavij in 2., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 

14. člen zakona ter 10. člen zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o pogojih za prodajo stanovanjskih hiš in stano- 
vanj (Uradni list SRS, št. 46/88). 

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

SRS. 

OBRAZLOŽITEV 

S spremembami Zakona o pogojih za prodajo stanovanj- 
skih hiš in stanovanj v družbeni lastnini je v drugem odstavku 
'■ člena določeno, da se stanovanjske hiše in stanovanja 
v družbeni lastnini prodajajo v skladu z določbami splošnega 
akta družbeno pravne osebe, s čimer se utrjuje razpolaganje 
Podjetij in drugih lastnikov družbenih stanovanjskih hiš in 
stanovanj. Tako sami določijo vse pogoje za prodajo zasede- 
nih družbenih stanovanjskih hiš in stanovanj. 

Pri tem je potrebno posebno opozoriti, da se ta zakon ne 
uporablja za prodajo nezasedenih stanovanjskih hiš in stano- vanj, katerih prodaja teče po zakonu o prometu z nepremični- 
nami. 

S črtanjem 2. člena sedaj veljavnega zakona se odpravlja 
obveznost, da kupnina ne more biti nižja od vrednosti nezase- 
denega stanovanja ali stanovanjske hiše na dan prodaje, prav 
tako se odpravlja obveznost določena v 5. členu, da je 
Potrebno pogodbo predložiti samoupravni stanovanjski skup- 
nosti. Sedaj črtani 7. in 9. člen sta urejala prodajo nezasedene 
stanovanjske hiše ali stanovanja, kar naj v bodoče teče po 
določbah zakona o prometu z nepremičninami. S črtanjem 8. 
člena zakona se opravljajo določbe s katerimi so za plačilo 
kupnine pri nakupu zasedene stanovanjske hiše ali stanova- 

nja veljali enaki pogoji kot za nova stanovanja, prav tako pa 
tudi določbe, da se pri obročnem plačevanju kupnine neod- 
plačani del kupnine valorizira v skladu z indeksom cen na 
drobno v SR Sloveniji. 

Črtajo se določbe 10., 11. in 12. člena v katerih je določena 
obveznost, da pristojni republiški upravni organ predpiše 
enotno metodologijo za izračun vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj ter obveznost predložitve pogodbe o prodaji 
s cenitvijo in splošnim aktom pristojnemu javnemu pravobra- 
nilcu kakor tudi postopek javnega pravobranilca v primeru 
kršitev. 

Določbe 13. in 14. člena, ki se tudi črtajo se nanašajo na 
kazenske in prehodne določbe. 

Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vred- 
nosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin se 
lahko tudi v naprej uporablja kot neobvezni strokovni pripo- 
moček pri ocenjevanju vrednosti stanovanjske hiše in stano- 
vanja. 

V zakonu pa ostane določba na podlagi katere je mogoče 
zasedeno stanovanjsko hišo ali stanovanje v družbeni lastnini 
prodati le imetniku stanovanjske pravice oziroma uporabniku 
na tem stanovanju oz. stanovanjski hiši s soglasjem imetnika 
stanovanjske hiše. 

POVZETEK PREDLOGA ZA IZDAJO 
zakona o spremembah zakona 
O POGOJIH ZA PRODAJO 

STANOVANJSKIH HIŠ IN STANOVANJ 
V DRUŽBENI LASTNINI 

2 zakonom o spremembah zakona o pogojih za prodajo 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini naj bi čim- 
bolj zmanjšali obseg zakonskega urejanja zadev in dali mož- 
nost prodajalcu, da je popolnoma prost pri odločanju o taki 
Prodaji in pri presoji smotrnosti. Lastnik stanovanjske hiše 
oziroma stanovanja (prodajalec) naj bi sam v svojih splošnih 
aktih določil pogoje prodaje, zato naj zakon ne bi več predpi- 

soval omejitev pri prodaji stanovanjskih hiš ali stanovanj. 
V zakonu naj bi se ohranila določba, po kateri se zasedeno 

stanovanje oziroma stanovanjska hiša proda le imetniku sta- 
novanjske pravice oziroma uporabniku na tem stanovanju 
oziroma stanovanjski hiši s soglasjem imetnika stanovanjske 
pravice, saj bi se v nasprotnem primeru, to je pri prodaji 
kateremukoli kupcu položaj imetnika stanovanjske pravice 
bistveno spremenil, kar bi bilo v nasprotju z opredelitvijo 
stanovanjske pravice po 206. členu Ustave SR Slovenije, ki 
zagotavlja imetniku stanovanjske pravice, da pod pogoji, ki jih 
določa zakon, trajno uporablja to stanovanje za zadovoljeva- 
nje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. 

Zakon naj ne bi več urejal posebnih pogojev prodaje neza- 
sedenega stanovanje ali stanovanjske hiše, ki naj bi potekala 
po določbah zakona o prometu z nepremičninami. 

določbe zakona, ki se 
SPREMINJAJO 

1. člen 
S tem zakonom se zaradi ohranitve vrednosti družbenega 

Premoženja ter zagotovitve družbenega nadzorstva nad pro- 
dajo stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (v 

nadaljnjem besedilu: stanovanjske hiše in stanovanja) urejajo 
pogoji za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj občanom in 
civilnim pravnim osebam. 

Za prodajo stanovanjskih hiš in stanovanj se uporabljajo 
predpisi o prometu z nepremičninami, kolikor s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

Določbe tega zakona ne veljajo za prvo prodajo še nazase- 
denega novega stanovanja kot posameznega dela stavbe ali 
nezasedene nove stanovanjske hiše. 
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2. člen 
Stanovanjske hiše in stanovanja se lahko prodajajo v skladu 

z zakonom in splošnim aktom družbene pravne osebe pod 
pogojem, da kupnina ni nižja od vrednosti nezasedene stano- 
vanjske hiše ali stanovanja na dan prodaje, izračunane na 
podlagi enotne metodologije za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj. 

5. člen 
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 

prodajalec predložiti samoupravni stanovanjski skupnosti. 

7. člen 
Nezasedene stanovanjske hiše in stanovanja se prodajajo 

samo na javni dražbi. 
Javna dražba se opravi ob pogojih in na način, ki jih dolo- 

čajo ta zakon in predpisi o prometu z nepremičninami. 
Pogodba sklenjena v nasprotju s prvim odstavkom tega 

člena je nična. 

8. člen 
Za pridobivanje sredstev za plačilo kupnine pri nakupu 

stanovanjske hiše oz. stanovanja veljajo enaki pogoji kot za 
nova stanovanja. 

Pri obročnem odplačevanju kupnine se neodplačani del 
kupnine valorizira med letom v skladu z indeksom cen na 
drobno v SR Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objav- 
lja Zavod SR Slovenije za statistiko, če s predpisi o valorizaciji 
družbenih sredstev ni določen drugačen način valorizacije 
sredstev za stanovanjsko gradnjo. 

9. člen 
Izklicna cena za javno dražbo se določi najmanj v višini 

vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja iz 2. člena tega 
zakona. 

Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh 
po opravljeni javni dražbi. 

10. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za stanovanjsko gospo- 

darstvo, predpiše v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona 
enotno metodologijo za izračun vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj. Metodologija vsebuje zlasti naslednje elemente: 
vrednost stavbnega zemljišča, sorazmerni del stroškov ureja- 
nja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter 
napravami, gradbeno vrednost stanovanjske hiše oz. stanova- 
nja in stroške zunanje ureditve. 

11. člen 
Pogodbo o prodaji stanovanjske hiše ali stanovanja mora 

prodajalec skupaj z dokumentom o določitvi vrednosti in 
splošnim aktom, ki določa pogoje za prodajo stanovanjske 
hiše ali stanovanja, predložiti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe 
javnemu pravobranilcu, pristojnem po kraju, kjer je nepremič- 
nina. 

Brez potrditve pogodbe po pristojnem javnem pravobra- 
nilcu sodišče ne sme overiti podpisov na pogodbi in ne izvesti 
pogodbe v zemljiški knjigi. 

12. člen 
Če javni pravobranilec meni, da so bile kršene določbe tega 

zakona ali splošnega akta družbene pravne osebe, opozori 
pogodbeni stranki na nezakonitost pogodbe v 30 dneh od 
predložitve pogodbe in ju pozove, da v 30 dneh po prejemu 
opozorila odpravita pomanjkljivosti v pogodbi. Če pogodbeni 
stranki v navednem roku ne odpravita pomanjkljivosti 
v pogodbi, vloži javni pravobranilec tožbo na razveljavitev 
pogodbe in na vrnitev stanovanjske hiše oz. stanovanja 
v družbeno lastnino. Razveljavitev pogodbe se lahko zahteva 
v roku enega leta od predložitve pogodbe javnemu pravobra- 
nilcu. 

če javni pravobranilec v 30 dneh po predložitvi pogodbe ne 
potrdi pogodbe niti ne opozori pogodbenih strank na nezako- 
nitost pogodbe, se šteje, da je potrdil pogodbo. 

Če javni pravobranilec meni, da je pogodba nična, vloži 
tožbo za ugotovitev ničnosti pogodbe. 

Če sodišče ne ugodi zahtevku za razveljavitev pogodbe, pa 
kupnina še ni bila plačana, se kupnina določi po vrednosti 
stanovanjske hiše oz. stanovanja na dan pravnomočnosti 
sodne odločbe. 

13. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000.000 din se kaznuje za 

gospodarski prestopek družbeno pravna oseba, ki neodplača- 
nega dela kupnine ne valorizira v skladu z drugim odstavkom 
8. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 din se kaznuje za 
gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna 
oseba družbeno pravne osebe. 

14. člen 
Pogodba, ki do uveljavitve tega zakona ni bila predložena 

pristojnemu javnemu pravobranilcu, se presoja po določbah 
tega zakona. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o kmetijskih zemljiščih s predlogom 

zakona (ESA 963)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 11. 
1. 1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 
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 za seje zborov Skupščine SR 
Slovenije dne 7. 2. 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem 
postopku in skrajšanih rokih, ker je sprejem zakona 
nujen, saj se zaradi neustrezne odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda ter 
zaradi neustreznega postopka določanja te odškodnine 
dela velika in nepopravljiva škoda. Še naprej se pozldu- 
jejo najboljša kmetijska zemljišča. Za ta zemljišča se 
sicer plačuje odškodnina, ki pa še zdaleč ne dosega 

svojega namena, to je usmerjanje gradenj na slabša 
kmetijska zemljišča in zagotavljanje sredstev za uredi- 
tev nadomestnih kmetijskih zemljišč. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Milan KNEŽEVIČ, član Izvršnega sveta in predsed- 
nik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- dr. Matija KOVAČIČ, namestnik predsednika Repu- 

bliškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Albin DEBEVEC, namestnik predsednika Republi- 

škega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
- Martina LIPPAI, republiška svetovalka v Republi- 

škem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

USTAVNA PODLAGA 

Ustavna podlaga za zakonsko urejanje tega področja je 
dana v naslednjih določbah: 

- v 4., in 5. in 10. točki prvega odstavka 321. člena ustave 
SR Slovenije in v (1) podtočki 1. točke LXVII amandmaja 
k ustavi SR Slovenije, po katerih Skupščina SR Slovenije 
ureja z zakonom tudi urejanje prostora, pogoje rabe ter razpo- 
laganja in izkoriščanja prostora ter zemljišč in stvari v splošni 
rabi; rabo, izkoriščanje in varstvo kmetijskih površin; varstvo 
človekovega okolja; lastninska, zemljiška in druga stvarno- 
pravna razmerja ter promet z nepremičninami; 

- v 1. točki amandmaja XXVI k ustavi SR Slovenije, po 
kateri Socialistična republika Slovenija pospešuje razvoj kme- 
tije kot trajne in enakopravne gospodarske enote v kmetijstvu 
zaradi zagotavljanja pridelave hrane, ekološko primernega 
obdelovanja zemlje, poseljenosti in pomena kmetijstva; 

- v prvem odstavku 76. člena ustave SR Slovenije, v kate- 
rem je opredeljen družbenoekonomski položaj kmetov in čla- 
nov njegovih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetovanjem in 
delajo s sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico; 

- v 97. členu ustave SR Slovenije in v 2. točki amandmaja 
XXVIII k ustavi SR Slovenije, ki zagotavlja kmetom lastninsko 
pravico na kmetijskem obdelovalnem zemljišču, ki meri naj- 
več 30 ha na kmečko gospodarstvo; v teh določbah je dana 
tudi podlaga, da imajo lahko kmetje v hribovitih in planinskih 
območjih v lasti več kmetijskih obdelovalnih zemljišč, ter 
podlaga za urejanje lastninske pravice drugih občanov na 
kmetijskih zemljiščih; 
- v 99. členu ustave SR Slovenije, po katerem je mogoče 

nepremičnine, na katerih ima kdo lastninsko pravico, za pra- 
vično odškodnino razlastiti in to pravico omejiti, če to zahteva 
na podlagi zakona ugotovljen splošni interes, zakon pa določi 
osnove in merila za izplačilo pravične odškodnine; 

- v 100. členu ustave SR Slovenije, po katerem so občani in 
civilne pravne osebe dolžni uresničevati lastninsko pravico 
v skladu z naravo in namenom nepremičnine in v skladu 
z družbenipi interesom, ki ga določa zakon; v tem členu je 
dana tudi podlaga za zakonsko urejanje prometa z zemljišči; 

- v amandmaju XXIX k ustavi SR Slovenije, po katerem so 
plodna zemlja in zemljišča kot dobrine splošnega pomena 
pod posebnim varstvom, določenim z zakonom; zakon določa 
pogoje in način njihove z varstvom skladne in smotrne porabe 
in gospodarjenja tako, da se zagotavljata njihova ohranitev in 
razvoj; v tej določbi so dane tudi podlage za urejanje pravic in 
dolžnosti do zagotavljanja naravnega ravnovesja ter pogojev 

za ohranitev, izboljšanje in razvoj sestavin človekovega okolja 
ter za preprečevanje zdravju škodljivih posledic, ki nastanejo 
v proizvodnji, porabi in prometu, dana je tudi podlaga za 
zakonsko prepoved uporabe energije, snovi ali tehnoloških 
postopkov, ki so škodljivi za zdravje ljudi in človekovo okolje, 
oziroma za določitev pogojev za njihovo uporabo. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
SPREMEMBO ZAKONA 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ) je 
Skupščina SR Slovenije sprejela v integralnem besedilu 25. 
decembra 1978 (Uradni list SRS, št. 1/79), njegove spre- 
membe in dopolnitve pa 25. marca 1981 (Ur. I. SRS, št. 11/81) 
in 18. decembra 1985 (Ur. I. SRS, št. 1/86). 

1. V zadnjem času je Skupščina SR Slovenije prejela več 
delegatskih vprašanj in pobud za spremembe predpisov 
o kmetijskih zemljiščih, s katerimi naj bi bolje zavarovali zlasti 
najboljša kmetijska zemljišča in v ta namen bistveno povečali 
odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozda ter poenostavili njeno obračunavanje in plače- 
vanje. 

Poleg tega je delegat v Zboru združenega dela predlagal 
v sprejem svoj predlog zakona o odškodnini za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč in predlagal, da ga Skupš- 
čina SR Slovenije sprejme na zasedanju zborov 7. 2. 1990. 

Zaradi vseh teh pobud je Skupščina SR Slovenije sprejela 
22. 11. 1989 naslednji sklep: »Na področju varovanja kmetij- 
skih zemljišč ter določanja nadomestila za spremembo 
namembnosti teh zemljišč naj se čimprej pripravi zakonska 
ureditev tega področja predvsem z ureditvijo postopka za 
realno vrednotenje nadomestil za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč ter njihovo varovanje.« 

Po 14. členu veljavnega ZKZ mora vsakdo, ki spremeni 
namembnost kmetijskega zemljišča ali gozda tako, da se ne 
uporablja za kmetijsko ali gozdno proizvodnjo plačati 
odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča ali gozda. V ZKZ so taksativno našteti tudi objekti, 
katerih gradnja se ne šteje za spremembo namembnosti, ter 
objekti, katerih gradnja je oproščena plačila odškodnine. Ta 
odškodnina se plača pristojni KZS, poleg te odškodnine pa 
mora investitor posega plačati še odškodnino oziroma kup- 
nino lastniku oziroma uporabniku kmetijskega zemljišča 
v skladu s predpisi o razlastitvi oziroma prometu z nepremič- 
ninami. 
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Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda (v nadaljevanju: odškodnina) določi občin- 
ska skupščina ob upoštevanju lege in kakovosti kmetijskega 
zemljišča ali gozda, določb dogovora o skupnih osnovah in 
merilih za določitev odškodnine zaradi spremembe namemb- 
nosti kmetijskih zemljišč in gozda (Ur. I. SRS, št. 5/82 in 7,85) 
ter minimalne odškodnine, določene z ZKZ, ki pa jo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije valorizira v skladu s splošnim 
gibanjem cen. Takšen postopek pa je silno dolgotrajen, saj od 
valorizacije minimalne odškodnine z odlokom Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije pa do sprejema novih odškodnin 
z odloki skupščin občin preteče več mesecev in je s tem 
valorizacija povsem razvrednotena. Poseben problem pa je 
tudi rok za plačilo odškodnine, ki ni določen. V ZKZ je dolo- 
čeno le, da brez potrdila o plačani odškodnini ni mogoče 
izdati gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenja o izkorišča- 
nju rudnin oziroma začeti gradnje na podlagi priglasitve. 

Odškodnina se plačuje pristojni kmetijski zemljiški skupno- 
sti, ki odvaja eno polovico minimalne odškodnine po kvadrat- 
nem metru Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. ZKZ določa tudi 
namensko uporabo sredstev odškodnin, in sicer se ta sred- 
stva lahko uporabijo le za pridobivanje in izboljšanje kmetij- 
skih zemljišč, za izpolnitev obveznosti po zakonu o dedovanju 
kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev 
(kmetij), za stroške dejavnosti kmetijskih zemljišč in zasebnih 
kmetijskih gospodarstev (kmetij), za stroške dejavnosti kme- 
tijske zemljiške skupnosti, za urejanje kmetijskih zemljišč 
zaradi povečanja njihove,rodovitnosti (melioracije, komasa- 
cije), za raziskovalne teme s teh področij (17. čl. ZKZ) in za 
uresničevanje zakona o preživninskem varstvu kmetov (Ur. I. 
SRS, št. 1/79 in 1/86). 

Administrativno varstvo kmetijskih zemljišč na podlagi 
opredelitev območij kmetijskih zemljišč v planskih aktih občin 
in republike ne daje zadovoljivih učinkov. V Sloveniji so 
ponovno načrtovani številni posegi na kmetijska zemljišča 
prvega območja na podlagi uveljavljanja najrazličnejših mož- 
nih izjem, ki jih dopuščajo zakonodaja in kriteriji oziroma 
usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru 
(poglavje 3. 4. 24. Dolgoročnega plana SR Slovenije .za 
obdobje 1986-2000), pa tudi na podlagi nezakonitih posegov. 
Veliko od načrtovanih posegov je bilo na podlagi intervent- 
nega zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminja- 
njem namembnosti (Uradni list SRS, št. 44/82) nedopustnih že 
izločenih iz srednjeročnih planov občin za obdobje 
1981-1985. 

V SR Sloveniji imamo izredno malo obdelovalnih in ornih 
zemljišč. Ta zemljišča ne zadoščajo za zagotovitev prehrane 
prebivalstva. Njiv v ravnini in v blagem nagibu (I. in II. katego- 
rija) je samo 207.000 ha (10,3 ara na prebivalca, kar pomeni 
predzadnje mesto v Evropi), vseh obdelovalnih zemljišč je po 
podatkih iz kategorizacije kmetijskih zemljišč (od I. do IV. 
kategorije) 511.649 ha oziroma 25,5 ara na prebivalca, vseh 
kmetijskih zemljišč po razvrstitvi (I. do VI. kategorija) v sred- 
njeročnih planih občin za obdobje 1981-1985 pa je 772.811 
ha. 

V strokovnih in političnih razpravah na različnih ravneh 
v republiki je prevladalo mnenje, da so najboljša kmetijska 
zemljišča ekonomsko preslabo varovana in da je to eden 
izmed ključnih dejavnikov, ki spodbujajo njihovo spremembo 
namembnosti kljub zakonskim omejitvam. Zato bi bilo 
potrebno, da se odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
za najboljša kmetijska zemljišča občutno, vendar diferenci- 
arno poveča. Takšno stališče je bilo izraženo tudi v dveh 
pomembnih dokumentih: v Priporočilu o uresničevanju zem- 
ljiške politike (Uradni list SFRJ, št. 48/88) in v Dodatni infor- 
maciji k poročilu o urejanju prostora v SR Sloveniji (skupščin- 
ski poročevalec, št. 22/88). 

Da bi doslednejše varovanje najboljših kmetijskih zemljišč 
naslonili na strokovno utemeljene podlage, je Republiški 
komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri Biotehniški 
fakulteti, VTOZD za agronomijo v Ljubljani naročil posebno 
študijo v zvezi z ovrednotenjem pridelovalnih sposobnosti 
kmetijskih zemljišč, stroški urejenja slabših zemljišč z name- 
nom, da se nadomesti izgubljene pridelovalne možnosti pozi- 
danih zemljišč, in izračunavanjem odškodnine za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. 

V omenjeni študiji VTOZD za agronomijo so bili ovrednoteni 
naslednji elementi: cena melioracije, cena komasacije, cena 

vzdrževanja melioracijskega objekta, izpad dohodka od zem- 
lje med melioracijo in po njej, faktor zamenjave (koliko hekta- 
rov zamočvirjenih zemljišč je treba meliorirati, da nadome- 
stimo pridelovalno zmogljivost 1 hektara dobrega zemljišča, 
ki smo mu spremenili namembnost), vlaganja v obnovo meli- 
oracijskega sistema (po predpisu vsakih 15 let). Pri oblikova- 
nju meril za določanje odškodnine so bili upoštevani tudi 
dolgoročni cilji zemljiške politike ter elementi ekonomske 
prisile. 

Ugotovitve iz omenjene študije kažejo tudi, da izgubljenih 
najboljših kmetijskih zemljišč ni mogoče ustrezno nadome- 
stiti. Poskušamo jih nadomeščati z melioriranjem slabših 
zemljišč, za kar uporabljamo tudi del sredstev od odškodnine 
za spremembo namembnosti. Ob tem pa bi morali bolj upo- 
števati dvoje: 

- da z melioracijami ni mogoče enakovredno nadomestiti 
izgubljenih kmetijskih zemljišč na odcednih, prodnatih podla- 
gah, značilnih za naša predalpska polja, 

- da meliorirana zemljišča trajno terjajo velike stroške za 
vzdrževanje drenažnih sistemov, njihovo čiščenje, obvezno 
zamenjavo, krtičenje zemljišč in druge agrotehnične ukrepe, 
ki pomenijo dražje pridobivanje hrane. Meliorirana zemljišča 
na težkih, oglejenih tleh se brez trajnega vzdrževanja povr- 
nejo prej ali slej v prvotno, zamočvirjeno stanje. 

Predpisi določajo, da investitorji v zameno za posege na 
najboljša kmetijska zemljišča financirajo potrebne agrarne 
operacije ter tako nadomestijo izgubljene pridelovalne mož- 
nosti. Te določbe pa se v praksi niso uveljavile. Pa tudi realna 
vrednost minimalne odškodnine se je v obdobju 1979-1989 
zmanjšala na tretjino. Najnižja odškodnina je bila v februarju 
1979m 10 din/m2 ali 1 DEM, decembra 1989 pa 25.700 din ali 
0,37 DEM. 
Zato je utemeljena zahteva, da se odškodnina za izgubljena 
najboljša kmetijska zemljišča močno poveča in da breme 
urejanja kmetijskih zemljišč zaradi spremembe namembnosti 
prevzamejo investitorji posegov v kmetijska zemljišča. 

Posebne režime varstva najboljših kmetijskih zemljšč poz- 
najo tudi v drugih evropskih državah, seveda pa so rešitve 
različne. 

Tudi v drugih državah cena in davki (pri nas odškodnina) 
nista edini in tudi ne poglavitni način varovanja kmetijskih 
zemjišč. Varstvo zemljišč temelji na njihovi namembnosti. Ta 
namembnost se sme spremeniti le v izjemnih - nujno potreb- 
nih primerih po postopku in na način, določen v predpisih. Ko 
se namembnost spremeni, mora investitor kmetu - lastniku 
zemljišča plačati trikratno tržno ceno, državi pa plača davek (v 
Italiji 10-15% cene za zemljišče). Če gre za gradnje za javne 
potrebe, se davek ne plača. Ekonomski inštrumentarij za 
varovanje kmetijskih zemljišč v Avstriji in Italiji zagotavlja 
lastniku pozidanega zemljišča primerno odškodovanje, s tem 
pa njegovo socialno varnost, možnost nakupa drugih zemljišč 
oziroma vlaganje v drugačno proizvodnjo, po njegovi izbiri. 
Sredstva, ki jih država pridobi z davkom, so namenjena za 
izboljševanje kmetijskih zemljišč. 

V Sloveniji pa je stanje povsem drugačno. Lastnik zemljišča 
za pozidano zemljišče sicer dobi odškodnino oziroma tržno 
ceno (izračunano po posebni metodologiji), poleg tega pa se 
za zemljišča plača še odškodnina za spremembo namembno- 
sti, ki je bistveno večja od cene, ki jo prejme lastnik. Ob 
spremembah in dopolnitvah zakona o prometu z nepremični- 
nami ter zakona o razlastitvi in prisilnem prenosu nepremič- 
nin v družbeni lastnini bo treba te rešitve proučiti in pretežni 
del denarja, ki ga mora investitor plačati ob pridobivanju 
zemljišč za gradnjo, izplačati lastniku zemljišča. Družbeni 
interes za varovanje kmetijskih zemljišč pa je treba povečati 
na ta način, da se kmetijska zemljišča kot nacionalno boga- 
stvo bolj zaščitijo že v postopku planiranja posegov, za pri- 
mere, ko je njihova sprememba nujna, pa je treba izdelati 
poseben program nadomeščanja njihovih proizvodnih mož- 
nosti. 
Razlogi za spremembo višine odškodnine ter njenega obraču- 
navanja in izplačevanja so predvsem naslednji: 
- odškodnina je prenizka in ne uresničuje svojih namenov, to 
je varstvo boljših kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem 
namembnosti, usmerjanje gradenj na slabša zemljišča in 
zagotavljanje sredstev za izboljšanje slabih zemljišč z name- 
nom nadomestitve izgubljene pridelovalne zmogljivosti, 

- način določanja odškodnine je zapleten in dolgotrajen, 
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saj bi morali za bistveno povečanje odškodnine najprej spre- 
meniti dogovor občinskih skupščin o osnovah in merilih za 
določanje odškodnine, na podlagi tega dogovora pa bi občin- 
ske skupščine vsaka za svojo občino določile višino odškod- 
nine; 
- rok za plačilo odškodnine ni določen, zato se od obra- 

tna do plačila odškodnina bistveno razvrednoti, saj ni 
mogoče obračunavati zamudnih obresti. 

Z ukinitvijo samoupravnih interesnih skupnosti in kmetij- 
skih zemljiških skupnosti ter prenosom njihovih nalog na 
'Zvršne svete, so se sredstva teh skupnosti ter obveznost 
financiranja njihovih programov prenesla v proračune druž- 
benopolitičnih skupnosti. Tako so družbenopolitične skupno- 
sti postale investitor objektov gospodarske infrastrukture in 
družbenih dejavnosti. 

2. V postopkih reševanja pritožb zoper odločbe o novi 
razdelitvi kmetijskih zemljišč iz komasacijskega sklada se 
Prekoračuje 2 mesečni rok, predpisan z zakonom o splošnem 
upravnem postopku, predvsem iz naslednjih razlogov: 

- postopki se vodijo za večje komplekse s povprečno 400 
strankami, 

- potrebno je javno obravnavanje obstoječega stanja in 
bodoče ureditve, 

- vsako spreminjanje prvotno zamišljene nove ureditve 
Povzroči spreminjanje predvidenega novega stanja pri drugih 
komasacijskih udeležencih, 

- pritožbe zoper odločbo o novi razdelitvi zemljišč se rešu- 
jejo celovito za posamezno območje, in to šele potem, ko je 
organ druge stopnje prejel zadnjo možno pritožbo, 

- praktično ni komasacijskega območja, da ne bi bil pri 
reševanju pritožb potreben vsaj en ogled zemljišč, ker se 80% 
Pritožbenih navedb nanaša na kakovost zemljišč, preverjanje 
kakovosti v zimskih mesecih ni možno, 

- praviloma se geodetske meritve na komasacijskem 
območju izvajajo poleti, odločbe o novi razdelitvi pa izdajo 
konec koledarskega leta. Pritožbene navedbe se lahko začno 
Preverjati šele v aprilu ali maju naslednjega leta, 
- če je na pritožbo odloča o novi razdelitvi v celoti ali 

deloma odpravljena, je potreben nov, navadno dolgotrajen 
Postopek, ki lahko prizadene tudi komasacijske udeležence, 
ki se niso pritožili, nakar navadno sledijo nove pritožbe in novi 
Postopki. 

Prekoračitev rokov pa povzroča nezadovoljstvo pri komasa- 
cijskih udeležencih ter veliko število nepotrebnih tožb zato, 
ker odločba ni izdana. 

Zato je treba rok za rešitev pritožbe podaljšati in tako 
zagotoviti realno možnost za varovanje pravic komasacijskih 
udeležencev pri uveljavljanju rednih pravnih sredstev v uprav- 
nem postopku. 

3. v spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih v letu 1986 so bile valorizirane denarne kazni za gospo- 
darske prestopke in prekrške, določene v tem zakonu. Od 
yalorizacije višin kazni so torej pretekla že več kot 3 leta, zato 
|'b je treba uskladiti s sedanjimi realnimi vrednostmi, da bo 
'ako ponovno vzpostavljeno ustrezno razmerje med višino 
Predpisane kazni in težo kršitve, kot je bilo ob sprejemu 
zakona v letu 1986. Zaradi inflacije je bilo to razmerje poru- 
šeno. Za učinkovitejše uresničevanje zakona o kmetijskih 
zemljiščih je zato treba povečati višine denarnih kazni za 
9ospodarske prestopke in prekrške, določene v tem zakonu. 

načela, na katerih bo temeljil 
zakon in cilji, ki jih želimo 
doseči 

Spremembe zakona temeljijo na naslednjih načelih in ures- 
ničitvi naslednjih ciljev: 

- družbeno politična skupnost mora zagotoviti nadomesti- 
tev pozidanih zemljišč; 

- odškodnina zaradi spremembe kmetijskega zemljišča ali 
9ozda je nadomestilo družbi za izgubljen naravni vir in mora 
biti tolikšna, da bo iz ekonomskih razlogov omejevala posege 
na najboljša kmetijska zemljišča in da bodo sredstva, zbrana 
s to odškodnino, zadoščala najmanj za urejanje nadomestnih 
zemljišč; 

- z zakonom je treba določiti posebnosti upravnega 
postopka pri komasacijah, 

poročevalec 

- denarne kazni za gospodarske prestopke in prekrške 
morajo biti v sorazmerju s kršitvijo in morajo doseči svoj 
namen, to je preprečevanje kršitev in kaznovanje kršitelja. 

PREDLAGANE REŠITVE 

1. Kadar je investitor gradnje objektov družbeno politična 
skupnbst, zagotovi nadomestitev pozidanih zemljišč na pod- 
lagi programa usposabljanja zemljišč, za katerega se sredstva 
zagotavljajo v proračunu SR Slovenije. 

2. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda bi bila določena z zakonom o kmetijskih 
zemljiščih glede na kakovost in lego zemljišč. Izražena bi bila 
v številu točk na kvadratni meter. Kvaliteta in lega zemljišča bi 
bila izraženi v katastrskih kulturah, razredih in okrajih. 
Vrednost točke bi določil odlok Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije. Občinski upravni organ, pristojen za lokacijske 
zadeve, pa bi to vrednost vsak tekoči mesec usklajeval 
z indeksom cen na drobno v SR Sloveniji, ki ga za pretekli 
mesec objavi Zavod SRS za statistiko. 

3. Odškodnino bi bilo treba plačati v 15 dneh od prejema 
odločbe o njeni odmeri, od takrat dalje bi se obračunavale 
zamudne obresti. Ta določba bi se uporabljala tudi v postop- 
kih odmere, ki so se že začeli, ni pa še izdana prvostopenjska 
odločba. Če so odločbe ob uveljavitvi zakona že izdane, je 
treba odškodnino plačati v 15 dneh od uveljavitve zakona, 
sicer je treba plačati tudi zamudne obresti. To pa ne velja za 
objekte, ki bodo po novem oproščeni plačila odškodnine, če 
le-ta še ni plačana. 

4. Odškodnina bi se vplačevala na poseben račun prora- 
čuna občine. Le-ta bi 70% sredstev odškodnine najmanj 
enkrat mesečno nakazovala na ustrezne republiške institu- 
cije. Zakon bi določil namen uporabe sredstev, podrobne 
programe pa bi sprejeli občinski oziroma republiški organi. 

5. Podaljšal bi se rok za rešitev pritožbe zoper odločbo 
o novi, razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada z 2 na 
6 mesecev. Enak rok bi veljal, če bi bila v pritožbenem 
postopku prvostopenjska odločba odpravljena in vrnjena 
v novi postopek. 

6. Z desetkratnikom bi se povišale denarne kazni, zagro- 
žene za gospodarske prestopke in prekrške po zakonu o kme- 
tijskih zemljiščih. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S sprejemom tega zakona bi se bistveno povečala odškod- 
nina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda in s tem tudi finančne obveznosti investitorjev, ki pose- 
gajo na kmetijska zemljišča, od katerih je treba plačevati 
odškodnino oziroma izdelati programe urejanja zemljišč. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami nastanejo 
nove obveznosti za organe družbenopolitičnih skupnosti, ki 
morajo pripraviti programe nadomeščanja zemljišč, na kate- 
rih se gradijo objekti, ki jih le-te investirajo. Nova je tudi 
obveznost republiškega upravnega organa, pristojnega za 
kmetijstvo, da preverja občinske programe urejanja zemljišč 
in odloča o prenosu sredstev na republiko, če občina takega 
programa nima. 

Taka zakonska ureditev v zvezi z odmero in plačevanjem 
odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč 
in gozda bi imela nekaj pomembnih posledic: 

- po podatkih, ki jih je zbrala Zveza kmetijskih zemljiških 
skupnosti Slovenije, je bila v letu 1988 odmerjena odškodnina 
za spremembo namembnosti za 426 ha kmetijskih zemljišč in 
gozda. Razmerje med zemljišči 1. in 2. območja je po teh 
podatkih približno 52:48, s tem da smo kot mejno kakovost 
vzeli travnik 5. katastrskega razreda (ki sodi že v 2. območje). 
Novi predlog odškodnine močno ščiti 1. območje kmetijskih 
zemljišč, saj predstavlja delež celotne odškodnine po uporab- 
ljeni primer, ki odpade na 1. območje, 90%. Zaradi tega je 
realno predpostavljati, da se bodo posegi na najboljša kmetij- 
ska zemljišča zaradi močnega ekonomskega varovanja 
v naslednjih 2 letih zmanjšali za 50%. Tako bi se razmerje med 
pozidanimi zemljišči 1. in 2. območja spremenilo na 24:76. 
V naslednjem srednjeročnem obdobju pa bi moral biti ta 
učinek že bistveno večji; 

- pomembno bi se povečali stroški naložb, kar mora inve- 
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stitorje spodbujati po eni strani k racionalizaciji gradenj, po 
drugi strani pa k uporabi slabših zemljišč, kar je temeljni cilj 
tega zakona; 

- družbeno politične skupnosti bodo morale pripraviti in 
izvesti programe za usposobitev nadomestnih zemljišč. 

S predlaganimi spremembami se ukinja odvajanje deia 
sredstev (1/2 minimalne odškodnine na m2) Zvezi vodnih 
skupnosti Slovenije, uvaja pa se odvajanje 55% teh sredstev 
na Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in 
15% v sklad za varstvo okolja. 

S predlaganimi spremembami bi poenostavili tudi način 
določanja odškodnine, saj ne bi bili več potrebni dogovor 
o osnovah in merilih za določitev te odškodnine, ki ga skle- 

nejo občinske skupščine, in vsakokratni odloki občinskih 
skupščin o višini odškodnine, ki jih morajo sprejemati o& 
vsakokratni valorizaciji najmanjše odškodnine, ki jo doloi' 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Prenehanje uporabe tef 
aktov bi predpisali s tem zakonom, saj se z njimi ne urejaj" 
zadeve, ki bi bile po ustavi SR Slovenije v pristojnosti obči^ 
temveč je bila ta pristojnost dana občinam z zakonom o kme- 
tijskih zemljiščih. 

S podaljšanjem roka za reševanje pritožbenih zadev bi s" 
izognili številnim tožbam zaradi nepravočasne izdaje drugo- 
stopne odločbe. 

Zaradi povečanja denarnih kazni za gospodarske prestopke 
in prekrške se ne nalagajo nova dela pristojnim organom. 

PREDLOG ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA 
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH 

1. člen 
Za drugim odstavkom 14. člena zakona o zemljiščih (Uradry 

list SRS, št. 1/79, 4/81 in 1/86) se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Kadar gre za gradnjo objektov, katerih investitor je družbe- 
nopolitična skupnost, mora le-ta namesto plačila odškodnine 
pripraviti program za nadomestitev zemljišč, ki so spremenila 
namembnost. Sredstva za izvedbo teh programov se zagoto- 
vijo v proračunu SR Slovenije najmanj v višini odškodnine 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč oziroma 
gozda, obračunane po tem zakonu.« 

Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

Sedanji peti odstavek, ki postane šesti, se spremeni tako, da 
se glasi: 

»Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč ali gozda se določi v znesku na kvadratni meter ob 
upoštevanju lege in kakovosti zemljišč. Kakovost in lega kme- 
tijskega zemljišča se ovrednotita s številom točk na kvadratni 
meter glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastr- 
ski okraj po tabeli 1, ki je sestavni del tega zakona in je 
objavljena skupaj z njim.« 

Sedanji šesti odstavek, ki postane sedmi, se spremeni tako, 
da se glasi: 

»Vrednost točke določi z odlokom Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije. Občinski upravni organ, ki odmerja odškod- 
nino, valorizira to vrednost mesečno v skladu z indeksom cen 
na drobno v SR Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca 
objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko.« 
Sedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti 
odstavek. 

Sedanji deveti, ki postane deseti, se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda je treba plačati v 15 dneh od prejema 
odločbe o njeni določitvi. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži 
njene izvršitve. Če odškodnina ni plačana v roku, mora zave- 
zanec plačati tudi zakonite zamudne obresti. Brez potrdila 
o plačani odškodnini ni dovoljeno izdati gradbenega dovolje- 
nja oziroma dovoljenja za izkoriščanje rudnin, prav tako pa ne 
začeti gradnje na podlagi priglasitve.« 

2. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Odškodnine po 14. členu tega zakona se plačujejo na 

poseben račun proračuna občine, ki najmanj enkrat mesečno 
nakaže 15% zbranih sredstev v Sklad za sofinanciranje pro- 
gramov varstva okolja na ravni republike (v nadaljnem bese- 
dilu: Sklad), 55% sredstev pa na poseben račun republiškega 
upravnega organa, pristojnega za kmetijstvo. 

(2) Del sredstev odškodnine za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda, ki ostane na občini, se uporablja 
za: 

- pripravo strokovnih podlag za varstvo in urejanje kmetij- 
skih zemljišč ter planiranja, 

- občinski program urejanja kmetijskih zemljišč. 
(3) Če republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo 

ugotovi, da občina nima sprejetega programa po prejšnjem 
odstavku, odredi, da ustrezen del sredstev odškodnine vplača 
na poseben račun pri republiškem upravnem organu, pristoj- 
nem za kmetijstvo. 

(4) Del sredstev odškodnine zaradi spremembe namembno- 
sti, ki se prenesejo v Sklad, se uporablja za: 

- spremljanje onesnaženosti kmetijskih zemljišč in gozda 
in vzpostavitev ustrezne službe, 
- razvoj ekološko prijaznejših tehnologij v kmetijstvu in 

gozdarstvu, 
- pripravo sanacijskih programov za kmetijska zemljiša in 

gozd. 
(5) Del sredstev odškodnine zaradi spremembe namembno- 

sti kmetijskih zemljišč in gozda, ki se nakažejo na poseben 
račun republiškega upravnega organa, pristojnega za kmetij- 
stvo, se uporablja za nadomestitev proizvodnih možnosti 
pozidanih zemljišč in za spodbujanje razvoja območij z ome- 
jenimi možnostmi za kmetijsko proizvodnjo, in sicer za: 

- osuševanje zemljišč. 
- vzdrževanje melioracijskih sistemov, 
- namakanje, 
- komasacije kmetijskih zemljišč. 
- agromelioracije, 
- pripravo razvojnih projektov in študij za celoten razvoj 

podeželja, 
- sofinanciranje izgradnje infrastrukture v območjih z ome- 

jenimi možnostmi kmetovanja, 
- sofinanciranje razvoja dejavnosti na kmetijah. 

(6)Odškodnine po 15. členu in po prvem odstavku 16. člena 
tega zakona se plačujejo na poseben račun proračuna občine 
in so namenjene za izvajanje nalog, navedenih v drugem 
odstavku tega člena.« 

3. člen 
Tretji odstavek 65. člena se črta. 

4. člen 
Za prvim odstavkom 93. b člena se doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

»Odločbe na pritožbe iz prejšnjega odstavka je treba izdati 
najpozneje v šestih mesecih od dneva, ko je potekel rok za 
pritožbo vsem komasacijskim udeležencem. Če je odločba 
o novi razdelitvi zemljišč odpravljena in zadeva vrnjena v nov 
postopek, je prvostopni organ dolžan izdati novo odločbo 
o novi razdelitvi zemljišč v šestih mesecih od izdaje zadnje 
odločbe na pritožbe komasacijskih udeležencev.« 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

5. člen 
Četrti odstavek 94. člena se črta, sedanji peti in šesti odsta- 

vek postaneta četrti in peti odstavek. 
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1 
j 6. člen 

V prvem odstavku 137. člena se številka »60.000« nadome- 
i sti s številko »60,00«. 

V drugem odstavku se številka »20.000« nadomesti s šte- 
vilko »20,00«. 

7. člen 

V 138. členu se številka »20.000« nadomesti s številko 
»20,00«. 

8. člen 
V 139. členu se številka »20.000« nadomesti s številko 

"20,00«. 

11. člen 
Postopki odmere odškodnine zaradi spremembe namemb- 

nosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki so bili uvedeni pred 
uveljavitvijo tega zakona in do njegove uvljavitve še niso 
končani na prvi stopnji, se nadaljujejo po odoločbah tega 
zakona. 

Zavezanci za plačilo odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki jim je bila 
odškodnina odmerjena pred uveljavitvijo tega zakona, jo 
morajo plačati v 15 dneh od uveljavitve tega zakona. Če 
odškodnine ne plačajo v tem roku, morajo plačati tudi 
zamudne obresti v skladu s 1. členom tega zakona. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so od uveljavitve 
tega zakona oproščeni plačila odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda objekti iz prvega 
odstavka 1. člena tega zakona tudi, če je že izdana odločba 
o odmeri te odškodnine, odškodnina pa še ni plačana. 

9. člen 
V prvem odstavku 139. a člena se številka »60.000« nado- 

mesti s številko »60,00«. 
V drugem odstavku se številka »20.000« nadomesti s šte- 

vilko »20,00«. 

10. člen 
V prvem odstavku 140. člena se številka »100.000« nadome- 

sti s številko »100,00«. 
V drugem odstavku se številka »40.000« nadomesti s šte- 

vilko »40,00«. 

12. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehata uporabljati: 
- dogovor o skupnih osnovah in merilih za določitev 

odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč ali gozda (Uradni list SRS, št. 5/82 in 7/85), 

- odloki občinskih skupščin o določitvi odškodnine zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč ali gozda. 

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

SRS. 

Vrednotenje kmetijskih zemljišč glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastrski okraj TABELA 1 
Katastrske kulture in razredi število točk po skupinah 

katastrskih okrajev 
njive, 

vinogradi, 
plantažni 

sadovnjaki, 
hmeljišča 

travniki, 
ekstenzivni 
sadovnjaki 

barjanski 
travniki 

plantaže 
gozdnega 

drevja 

pašniki gozd nerodo- 
vitno 

I. 
100 

90 
80 
60 
40 
30 
20 
10 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

80 
75 
65 
55 
40 
30 
20 
10 

5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

60 
55 
50 
40 
30 
20 
15 
10 
5 
8 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

Skupine katastrskih okrajev: 
I. Brežice, Celje, Nova Gorica, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Sežana, Vipava 

H. Črnomelj, Gornji grad, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kanal, Kočevje, Litija, Logatec, Novo mesto, Poljane-Selce, Postojna, Radgona, 
Radovljica, Rogatec, Slovenj Gradec, Tržič, Vitanje, Višnja gora, Vransko-Laško 

"I. Bohinj, Bovec, Črna, Kranjska Gora, Planina, Pohorje, Suha krajina - Gorjanci, Tolmin, Trbovlje, Volovsko 

OBRAZLOŽITEV 

predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih 

V veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih je predvideno, 
da se morajo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki se pozidajo 
oziroma kako drugače spremenijo namembnost, ustrezno 
nadomestiti. V ta namen je doslej predpisana obveznost pla- 
čila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda. V spremembah in dopolnitvah zakona 

o kmetijskih zemljiščih pa se predlaga, da se ta obveznost 
v primerih, ko je investitor gradnje družbenopolitična skup- 
nost, izpolni z izvedbo programa usposabljanja nadomestnih 
zemljišč, za katerega se sredstva zagotavljajo v proračunu SR 
Slovenije. 

Predlagane spremembe so potrebne, ker so bile pravice, 
obveznosti in odgovornosti samoupravnih interesnih skupno- 
sti in kmetijskih zemljiških skupnosti prenesene na izvršne 
svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti. S tem so druž-, 

poročevalec 55 



benopolilične skupnosti postale investitor gradnje objektov 
gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti. Ob 
nespremenjenih določbah zakona o kmetijskih zemljiščih bi 
morale tudi družbenopolitične skupnosti plačati odškodnino 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda, kar bi pomenilo prelivanje sredstev znotraj proračuna 
in opravljanje nesmotrnih administrativnih opravil v finančnih 
službah družbenopolitičnih skupnosti. 

Ob predlaganih spremembah zakona o kmetijskih zemljiš- 
čih pa varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov pred spreminja- 
njem namembnosti ne bo zmanjšalo. Predlagane rešitve 
namreč povečujejo odgovornost družbenopolitičnih skupno- 
sti in njihovih organov za zagotovitev optimalnega varstva 
kmetijskih zemljišč in gozdov pred spreminjanjem namemb- 
nosti. Ker bo družbenopolitična skupnost investitor gradnje, 
bo pri takšnih objektih lahko od samega začetka vplivala na 
smotrno izrabo prostora in optimalno varstvo kmetijskih zem- 
ljišč ter gozdov. To bo zagotavljala že v pripravah idejnih 
zasnov za gradnjo takih objektov, v postopku priprave in 
sprejemanja planskih aktov, priprave in sprejemanja prostor- 
skih izvedbenih aktov ter ob izdaji lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj. 

S tem bo dosežen tudi cilj, ki ga sicer zasledujemo pri 
odškodnini za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč 
in gozda, to je varstvo zlasti najboljših kmetijskih zemjišč pred 
spreminjanjem njihove namembnosti, in to tako, da se prven- 
stveno pozidujejo za kmetijsko proizvodnjo manj primerna 
zemljišča, ter da so posegi na boljša kmetijska zemljišča, ki so 
nacionalna dobrina splošnega pomena, res izjemni. S pri- 
pravo in izvedbo programa usposabljanja nadomestnih zem- 
ljišč pa bo družbenopolitična skupnost zagotovila tudi nado- 
mestitev proizvodnih možnosti pozidanih zemljišč. Za izvedbo 
programa nadomeščanja pozidanih zemljišč bo treba v prora- 
čunu SR Slovenije zagotoviti najmanj toliko sredstev, kolikor 
bi znesla odškodnina za ta pozidana zemljišča. 

Zagotovilo, da bodo zemljišča bolje varovana, pa tudi 
v vlogi Odborov za varstvo kmetijskih zemljišč, ki so jih 
izvolile skupščine bivših kmetijskih zemljiških skupnosti. Ti 
odbori sodelujejo z vidika varstva kmetijskih zemljišč 
v postopku priprave planskih aktov občin ter dajejo soglasje 
k prostorskim izvedbenim aktom in lokacijski dokumentaciji. 

Predlagani izračun odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda temelji na štu- 
diji Ovrednotenje proizvodne sposobnosti kmetijskih zem- 
ljišč, stroški urejanja nadomestnih zemljišč in gozda, ki jo je 
po naročilu Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano izdelala VTOZD za agronomijo Biotehniške fakul- 
tete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Za izračun odškod- 
nine so bili v študiji ovrednoteni naslednji elementi: cena 
melioracije, cena komasacije, cena vzdrževanja melioracij- 
skega objekta, izpad dohodka od zemlje med melioracijo in 
po njej, faktor zamenjave (koliko hektarov zamočvirjenih zem- 
ljišč je treba meliorirati, da nadomestimo pridelovalno zmog- 
ljivost enega hektara dobrega zemljišča, ki se mu je spreme- 
nila namembnost), vlaganja v obnovo melioracijskega 
sistema (po predpisu vsakih 15 let). Pri oblikovanju meril za 
določanje odškodnine so bili upoštevani tudi dolgoročni cilji 
zemljiške politike ter elementi ekonomske prisile, ki naj zago- 
tovijo preusmerjanje naložb na slabša zemljišča. S tem pa bi 
obenem zagotovili tudi sredstva za izboljšanje slabših zem- 
ljišč z namenom nadomestitve izgubljene pridelovalne zmog- 
ljivosti. 

Višina odškodnine po kvadratnem metru zemljišča bi se 
določila na podlagi števila točk in vrednosti točke. 

Število točk za konkretno zemljišče bi se določilo po kata- 
strskem razredu in katastrski kulturi (podatki iz katastra) ter 
skupini katastrskega okraja. Število točk je tako izraz proiz- 
vodne sposobnosti tega zemljišča. Število točk za konkretno 
zemljišče se odčita neposredno iz tabele, ki je sestavni del 
zakona. Strokovna podlaga za relativno razmerje števila točk 
med posameznimi razredi iste katastrske kulture in med raz- 
redi različnih katastrskih kultur je proizvodna sposobnost 
zemljišča, izražena s talnim številom, ki je empirično 
natančno določeno s pedološkimi lastnostmi posameznih vrst 
zemljišč. Tako znaša po omenjeni študiji talno število za njive 
od povprečno 20 za 8. razred do največ 100 za 1. razred, za 
travnike od okrog 12 do BO, za barjanski travnik 11 do 41, 
plantažni gozd 34 do 75, pašnik 6 do 30. Pri razporedu števila 

točk je pri najboljših zemljiščih uporabljena večja progresija 
kot bi izhajala iz doslednega upoštevanja talnega števila, in 
sicer z namenom, da bodo z relativno večjo odškodnino ta 
zemljišča močneje zavarovana pred spreminjanjem namemb- 
nosti, zato pa je pri nižjih kategorijah relativno nižja, kar naj bi 
ekonomsko spodbujalo interes za pozidavo slabših zemljišč 

Razlike v številu točk za enaka zemljišča med skupinami 
katastrskih okrajev so utemeljene z razlikami v proizvodni 
sposobnosti zemljišč enakega katastrskega razreda v različ- 
nih okrajih. (Na njivi 1. razreda v katastrskem okraju Tolmin ni 
mogoče pridelati toliko kot na njivi 1. razreda v katastrskem 
okraju Brežice.) Te razlike se konkretno izražajo v različni 
višini katastrskega dohodka. Za zemljišča istega razreda so 
v izjemnih primerih v razmerju 2:1 V SR Sloveniji je 42 katastr- 
skih okrajev, ki so za potrebe odmere odškodnine po tem 
zakonu razvrščeni v tri skupine, predvsem po kriteriju katastr- 
skega dohodka. Število točk za II. in III. skupino katastrskih 
okrajev se določi na podlagi razmerja višine katastrskega 
dohodka v primerjavi s katastrskim dohodkom I. skupine 
katastrskih okrajev. 

Določanje števila točk za odmero odškodnine za spre- 
membo namembnosti je razmeroma enostavno. Organ, ki 
opravi odmero, pridobi potrebne podatke za določitev točk za 
posamezno parcelo (katastrsko kulturo, razred in okraj) pri 
geodetskem upravnem organu. Na podlagi razvrstitve katastr- 
skih okrajev, ki je sestavni del tega zakona, opredeli ustrezno 
skupino in število točk za katastrsko kulturo in katastrski 
razred. 

Vrednost točke bo določil odlok Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, valorizirala pa bi se mesečno v skladu z indek- 
som cen na drobno v SR Sloveniji, ki ga na koncu vsakega 
meseca objavlja Zavod SR Slovenije za statistiko. Na to pa bo 
moral biti občinski upravni organ, pristojen za lokacijske 
zadeve, ki to odškodnino odmerja, posebej pozoren. To 
pomeni, da bo moral pristojni od 1. v tekočem mesecu valori- 
zirati in obračunavati odškodnino, povečano za indeks cen na 
drobno, ki ga za pretekli mesec objavi Zavod SRS za stati- 
stiko. 

Ker so v višino odškodnine vračunani tudi stroški agrarne 
operacije (komasacije, menjava, arondacija ipd.), potrebne 
zaradi posega v kmetijska zemljišča, oziroma gozd, je treba 
črtati tretji odstavek 65. člena in četrti odstavek 94. člena 
veljavnega zakona o kmetijskih zemljiščih. V teh določbah je 
namreč posebej določena ta obveznost investitorjev. 

Odškodnina bi se plačevala na poseben račun proračuna 
občine, ki bi 70% sredstev nakazoval na republiko, in sicer: 
-15% v republiški sklad za sofinanciranje programov varstva 
okolja: ta sredstva bi se po programu Sklada, ki ga bo sprejela 
Skupščina SR Slovenije, uporabljala za spremljanje onesna- 
ženosti kmetijskih zemljišč in gozda ter vzpostavitev ustrezne 
službe, razvoj ekološko prijaznejših tehnologij v kmetijstvu in 
v gozdarstvu ter za pripravo sanacijskih programov za kmetij- 
ska zemljišča in gozdove; 

-55% na posebni račun pri Republiškem komiteju za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano za izboljševanje in urejanje kme- 
tijskih zemljišč po republiškem programu z namenom, da se 
nadomesti proizvodni potencial pozidanih zemljišč in za 
spodbujanje razvoja območij z omejenimi možnostmi kmeto- 
vanja po republiškem programu. 

Sredstva, ki bodo ostala na občini, bodo namenjena za 
- pripravo strokovnih podlag za varstvo in urejanje kmetij- 

skih zemljišč ter planiranje, 
- občinski program urejanja kmetijskih zemljišč. 
Če občina ne bo imela programa urejanja kmetijskih zem- 

ljišč, bo morala sredstva odstopiti republiki za republiški 
program. 

Rok za plačilo odškodnine v veljavnem zakonu ni določen. 
V posameznih primerih je bila odškodnina plačana šele po 
več letih od njenega obračuna, kar jo je povsem razvrednotilo. 
Zato se predlaga določitev petnajstdnevnega roka od prejema 
odločbe za plačilo te obveznosti, po izteku tega roka pa naj bi 
se obračunavale zakonite zamudne obresti. Tudi na ta način 
bi zagotovili realno vrednost odškodnine 

Določbe tega zakona bi se uporabljale tudi v že začetih 
postopkih, v katerih do uveljavitve zakona še ne bo izdana 
prvostopna odločba o odmeri odškodnine. 

Za tiste zavezance, ki jim je bila odškodnina že odmerjena, 
pa je še niso plačali, bi zakon določil, da bi jo morali plačati 
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v 15 dneh po uveljavitvi zakona, sicer bi tudi oni morali plačati 
zamudne obresti. Ta določba pa ne velja za objekte, katerih 
investitor je družbenopolitična skupnost, četudi je odločba 
o odškodnini že izdana, odškodnina pa še ni plačana. 

Po izteku roka za plačilo odškodnine bi se lahko predlagala 
izvršitev odločbe o plačilu odškodnine. Pri tem pritožba zoper 
odločbo ne bi zadržala njene izvršitve. Takšna določba je 
potrebna, ker je treba s sredstvi odškodnine nadomeščati 
proizvodne možnosti pozidanih zemljišč z izboljševanjem 
slabših zemljišč. Če bi pritožba zadržala izvršbo, bi se plačilo 
obveznosti zavleklo na pritožbeni rok in čas trajanja postopka 
na drugi stopnji, to pa je najmanj 2 meseca. Z izvršitvijo 
odločbe tudi ne bi nastale nepopravljive posledice in bi se 
neupravičeno zaračunana odškodnina vrnila s pripadajočimi 
obrestmi. 

Pri reševanju pritožb zoper odločbe o novi razdelitvi zem- 
ljišč iz komasacijskega sklada se prekoračujejo roki, predpi- 
sani v zakonu o splošnem upravnem postopku. Reševanje 
pritožb v postopkih, ki zadevajo komasacijo zemljišč, zaradi 
specifičnega in dolgotrajnega postopka sploh ni izvedljivo 
v dvomesečnem roku, zakon o kmetijskih zemljiščih pa ni 
predvidel posebnega roka za ta postopek. 

Dosedanja praksa nakazuje potrebo po določitvi šestme- 
sečnega roka tako za rešitev pritožbe kot za izdajo nove 
odločbe o novi razdelitvi zemljišč, če je bila prva odločba 
v pritožbenem postopku odpravljena. Zaradi ozke medse- 
bojne povezanosti reševanja vseh pritožb iz enega komasacij- 
skega območja lahko začne teči rok za izdajo ustreznega akta 
šele od sprejetja zadnje možne pritožbe oziroma izdaje zadnje 
odločbe na pritožbe komasacijskih udeležencev. Na ta način 
bo pri uveljavljanju rednih pravnih sredstev v upravnem po- 
stopku. 

Zaradi inflacije je bilo porušeno razmerje med kršitvijo in 
zagroženo kaznijo pri gospodarskih prestopkih in prekrških, 
ki jih določa zakon o kmetijskih zemljiščih. Zato je predlagano 
desetkratno povečanje denarnih kazni za gospodarske pre- 
stopke in prekrške. 

S samim zakonom bi določili, da se prenehajo uporabljati 
dogovor občinskih skupščin o osnovah in merilih za določitev 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti in odloki občin- 
skih skupščin o določitvi te odškodnine. S temi akti se ne 
urejajo zadeve, ki bi po sami ustavi SR Slovenije spadale 
v občinsko pristojnost, temveč je bilo pooblastilo za sprejem 
in izdajanje teh aktov dano z zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
S spremembo zakona pa te podlage ne bi bilo več, ker bi to 
uredil zakon sam, zato ti akti ne morejo več veljati. 

DOLOČBE ZAKONA O KMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH, KI SE SPREMINJAJO 

14. člen 
(1) Kdor spremeni namembnost kmetijskega zemljišča ali 

gozda na podlagi lokacijskega dovoljenja ali drugega uprav- 
nega akta ali če spremeni namembnost tega zemljišča brez 
takega akta zato, ker ta ni predpisan, ali pa v nasprotju 
s predpisi tako, da se to zemljišče ne uporablja za kmetijsko 
ali gozdno proizvodnjo, plača odškodnino zaradi spremembe 
namebnosti kmetijskega zemljišča. 

(2) Gradnja objektov za rejo govedi, konj, prašičev in drob- 
nice s pripadajočimi objekti, gradnja gozdnih prometnic in 
dovoznih poti do gorskih in hribovitih predelov ter gradnja 
rastlinjakov se ne štejejo za spremembo namembnosti kmetij- 
skega zemljišča ali gozda. 

(3) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča se plača od površine zemljišča, ki je po 
1okacijskem dovoljenju določeno za gradnjo objekta, in od 
Površine zemljišča, ki je z lokacijskim dovoljenjem namenjeno 
za redno rabo objekta. Če gre za gradnjo objekta, predvide- 
nega z zazidalnim načrtom, se šteje da je za redno rabo 
objekta določeno vse zemljišče, ki po zazidalnem načrtu 
Pripada objektu. 

(4) Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča ali gozda se ne plačuje: 

- kadar gre za spremembo namembnosti kmetijskega zem- 
ljišča ali gozda za potrebe JLA, in to za namene v okviru 
Programa splošnega ljudskega odpora; 

- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi obrambe 
pred poplavami; 

- kadar se na zemljišču gradijo objekti za urejanje vodnega 
režima z namenom, da se zagotovijo varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda in erozije, varstvo vodnih količin in zalog ter 
varstvo kakovosti voda; 

- kadar se na zemljišču gradijo objekti zaradi vzdrževanja 
naravnih vodotokov, vodnogospodarskih objektov in naprav 
v splošni rabi. 

(5) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč in gozda predpiše z odlokom občinska skupš- 
čina. Odškodnina se določi v znesku za kvadratni meter 
zemljišča ob upoštevanju lege in kakovosti zemljišč in ne sme 
biti manjša od 40 dinarjev. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije lahko valorizira ta znesek v skladu s splošnim gibanjem 
cen. 

(6) Občinske skupščine sklenejo na pobudo Zveze kmetij- 
skih zemljiških skupnosti Slovenije dogovor o skupnih osno- 
vah in merilih za določitev odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda. Šteje se, da je 
dogovor sklenjen, ko ga sklene najmanj 40 občinskih skupš- 
čin. Če dogovor ni sklenjen oziroma ga ne sklenejo vse 
občinske skupščine v SR Sloveniji v petih masecih, ko je bila 
dana pobuda za njegovo sklenitev, Skupščine SR Slovenije 
predpiše osnove in merila za določitev odškodnine za vse 
občine oziroma le za tiste, ki dogovora ne sklenejo. 

(7) Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča ali gozda odmeri v upravnem postopku 
občinski upravni organ, pristojen za lokacijske zadeve. Če se 
odškodnina ne da odmeriti po tretjem odstavku tega člena, 
odmeri odškodnino upravni organ, pristojen za lokacijske 
zadeve, potem ko je dobil mnenje občinskega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijsko inšpekcijo. 

(8) Odškodnina se obračuna: 
- za gradnje, za katere se vloži vloga za lokacijsko dovolje- 

nje oziroma priglasi dela, v višini, ki velja na dan, ko je bila 
vložena popolna vloga; 

- za gradnje, ki so bile zgrajene v nasprotju s predpisi in se 
legalizirajo, v višini, ki velja na dan, ko je bila vložena popolna 
vloga za legalizacijo gradnje; 

- za gradnje, ki so bile zgrajene v nasprotju s predpisi in jih 
mora investitor porušiti, v višini, ki velja na dan izdaje odločbe 
o obračunu odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča ali gozda. Ko investitor poruši tako 
gradnjo in vzpostavi zemljišče v prejšnje stanje, se mu vrnejo 
nevalorizirana sredstva plačane odškodnine. 

(9) Brez potrdila o plačani odškodnini ni mogoče izdati 
gradbenega dovoljenja oziroma dovoljenja za izkoriščanje 
rudnin, prav tako pa ne začeti gradnje na podlagi priglasitve. 

17. člen 
(1) Odškodnine po 14. členu tega zakona se plačujejo pri- 

stojni kmetijski zemljiški skupnosti, ki odvaja 20 dinarjev po 
kvadratnem metru zemljišč Zvezi vodnih skupnosti Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije lahko valorizira ta znesek 
v skladu s splošnim gibanjem cen. 

(2) Odškodnine po 15. členu tega zakona in po prvem 
odstavku prejšnjega člena se plačujejo pristojni kmetijski 
zemljiški skupnosti. 

(3) Kmetijska zemljiška skupnost sme sredstva, ki jih pri- 
dobi po določbah 1., 2. in 3. alinee prvega odstavka 7. člena 
tega zakona, uporabiti samo za pridobivanje in izboljševanje 
kmetijskih zemljišč po določbah tega zakona, za izpolnitev 
obveznosti po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in 
zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij) (Uradni list SRS, 
št. 26-237/73 in 1-2/86) ter za svojo dejavnost. 

(4) Kmetijske zemljiške skupnosti lahko sprožijo postopek 
za združevanje sredstev za kmetijske prostorsko ureditvene 
operacije. Ta sredstva in sredstva iz 4. alinee prvega odstavka 
7. člena so namenska in se vodijo ločeno. 

(5) S samoupravnim sporazumom o temeljih skupnega 
srednjeročnega plana kmetijskih zemljiških skupnosti v SR 
Sloveniji se določi obseg sredstev, ki jih kmetijske zemljiške 
skupnosti združujejo za tiste kmetijske prostorsko-ureditvene 
operacije, ki so posebej pomembne za uresničevanje osnov- 
nih ciljev družbenega razvoja, določenih v družbenem planu 
SR Slovenije, in v skladu s 6. členom tega zakona za druge 
skupno dogovorjene namene. 
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(6) Če samoupravni sporazum iz prejšnjega odstavka ni 
sklenjen oziroma ga ne sklenejo vse kmetijske zemljiške 
skupnosti v SR Sloveniji, se s posebnim zakonom lahko 
določi obseg sredstev, ki jih kmetijske zemljiške skupnosti 
združujejo za uresničevanje osnovnih ciljev družbenega raz- 
voja, določenih z družbenim planom SR Slovenije, za vse 
kmetijske zemljiške skupnosti oziroma le za tiste, ki tega 
samoupravnega sporazuma ne bi sklenile. 

(7) Sredstva, ki jih s plačilom odškodnine pridobi Zveza 
vodnih skupnosti Slovenije, se smejo uporabiti v skladu s pro- 
grami izključno le za urejanje kmetijskih zemljišč zaradi pove- 
čanja njihove rodovitnosti, in sicer za kmetijske melioracije iz 
četrtega odstavka 97. člena tega zakona, in komasacije, ter do 
5% vseh sredstev za sofinanciranje raziskovalnih tem s tega 
področja in Zveze kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. 

(8) Programe urejanja kmetijskih zemljišč po prejšnjem 
odstavku sprejmeta sporazumno Zveza vodnih skupnosti Slo- 
venije in Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije. 

65. člen 
(1) Občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, lahko 

odredi, da se v primernem roku odstranijo objekti v strnjenem 
zemljiškem kompleksu, ki ovirajo izvedbo agrarnih operacij. 

(2) Odločba o odstranitvi se lahko izda šele, ko je odločba 
o agrarni operaciji dokončna oziroma, ko je začel veljati odlok 
o uvedbi agrarne operacije. Odškodnina za odstranjene 
objekte iz prejšnjega odstavka, ki jo plačajo tisti, v katerih 
korist se izvaja agrarna operacija, se odmeri po predpisih 
o razlastitivi. 

(3) Če se zaradi izgradnje infrastrukturnih objektov (ceste, 
vodne akumulacije, kanali in podobno) ali izgradnje stano- 
vanjske in drugačne kompleksne graditve povzroči razdrob- 
ljenost, kmetijskih zemljišč, težji dostop do njih ali težja obde- 
lava, je investitor dolžan plačati stroške za potrebne agrarne 
operacije. 

93. b člen 
(1) O pritožbah na odločbo o novi razdelitvi zemljišč odloča 
republiški upravni organ, pristojen za geodetske zadeve. 

(2) Reševanje pritožb in reševanje upravnih sporov v zvezi 
s komasacijskim postopkom se šteje za nujno. 

94. člen 
(1) Sredstva za izdelavo projekta komasacije, izvedbo opera- 
tivnih del, prestavitev osnovnih geodetskih točk ter sredstva 
za izvedence in cenilce zemljišč, objektov in nasadov v koma- 
sacijskem skladu zagotavlja SR Slovenija. 

(2) Občina, na območju katere se izvaja komasacija, krije 
stroške priprave seznamov lastnikov in zemljišč ter drugih 
podatkov, stroke potrebnih upravnih postopkov, kot so razgr- 
nitve, zaslišanja strank, reševanje ugovorov in pritožb, izdaja 
odločb, itd., ter stroške uvedbe novega parcelnega stanja 
v zemljiško knjigo in zemljiški kataster. Občina krije tudi 
stroške naknadne prerazporeditve zemljišč in s tem poveza- 
nih operativnih in izvedeniških del ob reševanju pritožb zoper 
odločbo o novi razdelitvi zemljišč. 

(3) Komasacijski udeleženci krijejo stroške prenosa načrta 
nove razdelitve zemljišč v naravo. 

(4) Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena, 
krije stroške za komasacijo investitor infrastrukturnega 
objekta, ki z gradnjo tega objekta povzroči razdrobitev zem- 
ljišč in s tem poslabša pogoje za kmetijsko proizvodnjo. 

(5) Operativna dela za izvedbo komasacije opravljajo 
geodetske organizacije združenega dela in sicer tisti delavci 
teh organizacij, ki so usposobljeni za vodenje upravnih 
postopkov in so v skladu s predpisi opravili preizkus znanja 
pri republiškem upravnem organu, pristojnem za geodetske 
zadeve. 

(6) Investitor, ki sklepa pogodbo za izvajanje komasacij 
tudi za udeležence, ima proti njim regresno pravico. 

137. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek kmetijska organizacija ali druga družbenopravna 
oseba: 

1. če začne graditi objekt na podlagi priglasitve, ne da bi 
plačala odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skega zemljišča oziroma gozda (deveti odstavek 14. člena); 

2. če v predpisanem roku ne prijavi količine izkopanih 
rudnin pristojnemu organu (prvi odstavek 15. člena); 

3. če proda kmetijsko zemljišče brez mnenja kmetijske 
zemljiške skupnosti (prvi odstavek 30. člena); 

4. če pogodbe o prodaji kmetijskega zemljišča v družbeni 
lastnini občanu, društvu ali drugi civilni pravni osebi ne pred- 
loži v predpisanem roku občinskemu javnemu pravobranilcu 
(prvi odstavek 35. člena); 

5. Če odda kmetijsko zemlišče kmetu v zakup v nasprotju 
s prvim odstavkom 39. člena; 

6. Če ne vzdržuje melioracijskih objektov in naprav na 
zemljiščih, ki jih upravlja (104. člen); 

7. če ne dovoli kmetijskemu inšpektorju izpolnjevati poo- 
blastil iz 1. alinee prvega odstavka 134. člena; 

8. če v nasprotju s prepovedjo kmetijskega inšpektorja iz 2. 
alinee prvega odstavka 134. člena izkorišča kmetijsko zem- 
ljišče; 

9. če ni prenesla v predpisanem roku vseh kmetijskih zem- 
ljišč v kmetijski zemljiški sklad (prvi odstavek 145. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba kmetij- 
ske organizacije ali druge družbene pravne osebe. 

138. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje posa- 

meznik, če stori prekršek iz 1., 2., 6., 7. ali 8. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

139. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik: 

1. če ne naznani v predpisanem roku, da ima v lasti kmetij- 
sko zemljišče, ki presega z zakonom določeni maksimum 
(drugi odstavek 22. člena); 
2. če po določbah tega zakona ni kmet, pa ne naznani v pred- 
pisanem roku, da ima v lasti kmetijsko zemljišče iz prvega 
območja kmetijskih zemljišč; 

3. če odda kmetijsko zemljišče v zakup v nasprotju z dru- 
gim odstavkom 40. člena tega zakona; 
4. če gradi nova poslopja za individualno uporabo na skup- 
nem pašniku, v nasprotju s prvim, drugim in četrtim odstav- 
kom 129. člena tega zakona. 

139.a člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek društvo ali druga civilna pravna oseba, če v predpi- 
sanem roku ne naznani, da ima v lasti kmetijsko zemljišče iz 
prvega območja kmetijskih zemljišč (četrti odstavek 22. 
člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba dru- 
štva ali druge civilne pravne osebe. 

140. člen 
(1) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek kmetijska organizacija: 
1. če uporabi denarni znesek, ki ga pridobi za prodano ozi- 
roma v zakup ali podzakup dano kmetijsko zemljišče, 
v nasprotju z drugim odstavkom 30. člena tega zakona; 

2. če gospodari s skupnim pašnikom v nasprotju z drugim 
odstavkom 126. člena tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 40.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka tudi odgo- 
vorna oseba kmetijske organizacije. 

58 poročevalec 



POVZETEK 

predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetij- 
skih zemljiščih temelji na tistih določbah ustave SR Slo- 
venije in amandmajev k tej ustavi, po katerih so kmetij- 
ska zemljišča dobrina splošnega pomena, ki je pod 
posebnim, z zakonom določenim varstvom, in se smejo 
uporabljati le pod pogoji in način, določen z zakonom. 
Spremembe in dopolnitve zakona so pripravljene na 
podlagi ugotovitev, da postopek in način določanja ter 
višina odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda niso ustrezno opredeljeni 
v zakonu o kmetijskih zemljiščih, da se v splošnem 2- 
mesečnem zakonskem roku za izdajo odločbe o novi 
razdelitvi zemljišč in komasacijskega sklada objektivno 
ne da izdati drugostopenjska odločba, da se je porušilo 
razmerje med težo kršitve in zagroženimi denarnimi kaz- 
nimi za gospodarske prestopke in prekrške, določene 
z zakonom o kmetijskih zemljiščih. Zaato se predlagajo 
ustrezne spremembe in dopolnitve 14., 17., 65., 39. b, 
137., 138., 139. a in 140. člena zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 11/71 in 1/86). 

Predlagane spremembe so: 
1. Družbenopolitične skupnosti morajo izdelati pro- 

grame nadomeščanja kmetijskih zemljišč in gozda, na 
katerih se postavijo objekti, ki jih le-te investirajo. 

2. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kme- 
tijskih zemljišč in gozda bi bila za vsa kmetijska zem- 
ljišča in gozdove določena z zakonom in ne več z odloki 
občinskih skupščin, z dogovorom o skupnih osnovah in 
merilih za določitev te odškodnine ter z vsakokratno 
valorizacijo najmanjše odškodnine z odlokom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Njena višina bi bila 
odvisna od kakovosti in lege zemljišča, izražene v številu 
točk glede na katastrsko kulturo, razred in okraj. 
Odškodnino bo treba plačati v proračun občine v 15 dneh 
od prejema odločbe o njeni odmeri, po preteku tega roka 
se obračunavajo zakonite zamudne obresti. Sredstva, ki 

ostanejo v občini, se uporabljajo za pripravo strokovnih 
podlag za varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč ter za 
občinski program urejanja kmetijskih zemljišč. Občina 
nakaže 70% zbranih sredstev najmanj 1x mesečno na 
republiko, in sicer 15% v republiški sklad za sofinancira- 
nje programov varstva okolja, 55% pa na poseben račun 
pri Republiškem komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano za usposabljanje nadomestnih zemljišč ter za 
celovitejši razvoj območij z omejenimi možnostmi za 
kmetijsko proizvodnjo. 

3. Rok za izdajo odločbe na pritožbo o postopku nove 
razdelitve kmetijskih zemljišč iz komasacijskega sklada 
bi se z 2 mesecev podaljšal na 6 mesecev. 

4. Z 10-kratnikom bi se povečale denarni kazni, zagro- 
žene za gospodarske prestopke in prekrške. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami nasta- 
nejo nove obveznosti za organe družbeno političnih 
skupnosti, ki morajo pripraviti programe nadomeščanja 
zemljišč, na katerih se gradijo objekti, ki jih le-te investi- 
rajo. Nova je tudi obveznost republiškega upravnega 
organa, pristojnega za kmetijstvo, da preverja občinske 
programe urejanja zemljišč in odloča o prenosu sredstev 
na republiko, če občina takega programa nima. Dogovor 
skupščin občin o osnovah in merilih za določanje 
odškodnine in vsakokratni odloki občinskih skupščin 
o določitvi te odškodnine ne bi bili več potrebni, ker bi 
bilo to določeno z zakonom, to pa pomeni bistveno raci- 
onalizacijo in poenostavitev. Poenostavljen bi bil tudi 
postopek valorizacije te odškodnine, saj bi jo po podat- 
kih Zavoda SR Slovenije za statistiko mesečno zviševal 
pristojni organ v občini, ki to odškodnino odmerja 
v upravnem postopku. Če pa bi bilo potrebno odškod- 
nino spremeniti iz drugih razlogov, bi to napravil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije z odlokom. 

Posledica novega načina obračunavanja odškodnine 
je bistveno povečanje odškodnine za najboljša zem- 
ljišča, z namenom, da se vse gradnje usmerjajo na 
slabša zemljišča in da se za spremenjena zemljišča 
dobijo sredstva za nadomeščanje njihovih pridelovalnih 
možnosti. To povečanje odškodnine bi moralo povzročiti 
pri marsikaterem posegu v prostor ponovno preverjanje 
ekonomičnosti predvidene lokacije, kar je tudi namen 
zakona. 

PREDLOG 

zakona o odškodnini za spremembo namembnosti kmetijskih 

zemljišč (ESA 960)  

Na podlagi 266. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije kot pooblaščeni predlagatelj (delegat v Zboru zdru- 
ženega dela na seji 11.1.1990) pošiljam v obravnavo na 
podlagi 314. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

- PREDLOG ZAKONA O ODŠKODNINI ZA SPRE- 
MEMBO NAMEMBNOSTI KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ. 

Predlagam, da pristojni zbori Skupščine SR Slovenije 
obravnavajo predlog zakona na sejah 7. februarja 1990. 
Hitri postopek za Izdajo tega zakona predlagam zaradi 

preprečevanja in odpravljanja motenj, ki nastajajo 
zaradi neustrezne odškodnine, ki se nanaša na spre- 
membo namembnosti kmetijskih zemljišč. Na ta problem 
je bilo že večkrat opozorjeno v delegatskih vprašanjih in 
konkretnih pobudah, zlasti pa je na to opozarjal in spre- 
jel ustrezne sklepe za pripravo tega zakona tudi Odbor 
Zbora združenega dela za kmetijstvo. Ocenjujem, da so 
navedeni razlogi utemeljeni in da ni zadržkov, da zbori 
zakon ne bi obravnavali po hitrem postopku. 

1. člen 
»Odšodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 

zemljišč ali gozda se določi v znesku na kvadratni meter ob 
upoštevanju lege in kakovosti zemljišč. Kakovost in lega kme- 
tijskega zemljišča se ovrednotita s številom točk na kvadratni 
meter glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastr- 
ski okraj po tabeli 1, ki je sestavni del tega zakona in je 
objavljena skupaj z njim.« 

2. člen 
»Vrednost točke je določena z odlokom Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije, ki velja ob uveljavitvi tega zakona in 

se valorizira mesečno v skladu z indeksom cen na drobno 
v SR Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objavlja Zavod 
SR Slovenije za statistiko « 

<* 
3. člen 

»Odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda je treba plačati v 15 dneh od prejema 
odločbe o njeni določitvi. 

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve. Ce 
odškodnina ni plačana v roku, mora zavezanec plačati tudi 
zakonite zamudne obresti. Brez potrdila o plačani odškodnini 
ni mogoče izdati gradbenega dovoljenja oz. dovoljenja za 

poročevalec 59 



izkoriščanje rudnin, prav tako pa ne začeti gradnje na podlagi 
priglasitve.« 

4. člen 
»1) Odškodnina se plačuje na poseben račun proračuna 

občine. 
2) Sredstva iz prejšnjega odstavka so namenjena za: 
20% za naloge bivših kmetijskih zemljiških skupnosti 

v občinah, in sicer za: 
- funkcionalne izdatke, 
- pripravo strokovnih podlag za varstvo in urejanje kmetij- 

skih zemljišč ter planiranje, 
- občinski program urejanja kmetijskih zemljišč. 
60% za izboljševanje in urejanje kmetijskih zemljišč po 

republiškem programu z namenom, da se nadomesti proiz- 
vodni potencial pozidanih zemljišč, in sicer za: 

- osuševanje zemljišč 
- vzdrževanje melioracijskih sistemov, 
- namakanje, 
- komasacije in zamenjava kmtijskih zemljišč, 
- agromelioracije. 
20% za spodbujanje razvoja območij z omejenimi mož- 

nostmi kmetovanja po republiškem programu, in sicer: 
- pripravo razvojnih projektov in študij za celoten razvoj 

podeželja, 
- sofinanciranje izgradnje infrastruktur v območjih z omeje- 

nimi možnostmi kmetovanja, 
- sofinanciranje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kme- 

tijah.« 

5. člen 
Občina sme sredstva, ki jih pridobi po določbah tega 

zakona uporabiti samo za namene, navedene v 2. členu 
zakona. V primeru, da v občini ni programov iz 2. člena, se 
sredstva združujejo na ravni republike za iste namene. 

6. člen 
Postopki odmere odškodnine zaradi spremembe namemb- 

nosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki so bili uvedeni pred 
uveljavitvijo tega zakona in do njegove uvelajvitve še niso 
končani na prvi stopnji, se nadaljujejo po določbah tega 
zakona. 

Zavezanci za plačilo odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, ki jim je bila 
odškodnina odmerjena pred uveljavitvijo tega zakona, jo 
morajo plačati v 15 dneh od uveljavitve tega zakona. Če 
odškodnine ne plačajo v tem roku, morajo plačati tudi 
zamudne obresti v skladu s 1. členom tega zakona. 

7. člen 
S sprejetjem tega zakona smiselno prenehajo veljati 

določbe zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS št. 1/79, 
11/81 in 1/86), ki veljajo za Odškodnino za spremembo 
namembnosti kmetijskih zemljišč do sprejetja novega zakona 
o kmetijskih zemljiščih. 

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

SRS. 

Vrednotenje kmetijskih zemljišč glede na katastrsko kulturo, katastrski razred in katastrski okraj TABELA 1 
Katastrske kulture in razredi število točk po skupinah 

katastrskih okrajev 
njive, travniki, barjanski plantaže pašniki 

vinogradi ekstenzivni travniki gozdnega 
plantažni sadovnjaki drevja 

sadovnjaki, 
hmeljišča 

gozd nerodo od sprejema zakona do 
vitno 31.12.1990 

od 1.1.1991 

II. 

N 

50 
45 
40 
35 
25 
20 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
7 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

35 
30 
25 
20 
15 
12 
10 

7 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

80 
75 
70 
55 
40 
30 
20 
10 

5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

65 
60 
55 
40 
30 
20 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

55 
50 
45 
35 
25 
20 
15 
10 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
0 

Skupine katastrskih okrajev: 
I. Brežice, Celje, Nova Gorica, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Sežana, Vipava 

II. Črnomelj, Gornji grad, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kanal, Kočevje, Litija, Logatec, Novo mesto, Poljane-Selce, Postojna, Radgona, 
Radovljica, Rogatec, Slovenj Gradec, Tržič, Vitanje, Višnja gora, Vransko-Laško 

III. Bohinj, Bovec, Črna, Kranjska Gora, Planina, Pohorje, Suha krajina - Gorjanci, Tolmin, Trbovlje, Volovsko 

OBRAZLOŽITEV 

Zaradi neustrezne odškodnine zaradi spremembe namemb- 
nosti kmmetijskih zemljišč in gozda ter zaradi neustreznega 
postopka določanja te odškodnine se dela velika in nepoprav- 
ljiva družbena škoda. Še naprej se pozidujejo najboljša kme- 
tijska zemljišča. Za ta zemljišča se sicer plačuje odškodnina, 
ki pa še daleč ne dosega svojega namena, to je usmerjanja 
gradenj na slabša kmetijska zemljišča in zagotavljanje sred- 
stev za ureditev nadomestnih kmetijskih zemljišč. 

Na novembrski seji je Izvršni set obljubil, da bo s predlogom 
zakona prišel v Skupščino SR Slovenije na prvi januarski seji. 
Tega ni storil. Zato predlagam ta zakon. Hitri postopek za 
izdajo tega zakona pa predlagam zaradi preprečevanja in 

odpravljanja motenj, ki nastajajo zaradi neustrezne odškod- 
nine, ki se nanaša na spremembo namembnosti kmetijskih 
zemljišč. Na navedeni problem je bilo že večkrat opozorjeno 
v delegatskih vprašanjih in konkretnih pobudah, zlasti pa je 
na to opozarjal in sprejel ustrezne sklepe za pripravo tega 
zakona tudi Odbor Zbora združenega dela za kmetijstvo. 
Ocenjujem, da so navedeni razlogi utemeljeni In da ni zadrž- 
kov, da zbori zakon ne bi obravnavali po hitrem postopku. 
S sprejetjem tega zakona smiselno prenehajo veljati določbe 
zakona o kmetijskih zemljiščih, ki veljajo za odškodnino za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč do sprejetja 
novega zakona o kmetijskih zemljiščih. 
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MNENJE IZVRŠNEGA SVETA 
O PREDLOGU ZAKONA O ODŠKODNINI 
ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI 
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se predlog 
delegata v Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije 
Janeza Bratkoviča, da naj zbori Skupščine SR Slovenije po 
hitrepi postopku sprejmejo predlog zakona o odškodnini za 
spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, ki ga je dele- 
gat predložil, ne sprejme. Predlaga pa, da zbori Skupščine SR 
Slovenije na zasedanju 7. 2. 1990 sprejmejo po skrajšanem 
postopku in s skrajšanjem rokov obravnave predlog za izdajo 
s predlogom zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kmetijskih zemljiščih, ki ga je pripravil Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije in ga sprejel na seji 11. 1. 1990; v tem 
zakonu so vsebovane tudi določbe, ki jih predlaga delegat. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je zakon pripravil na 
podlagi več pobud delegatov ter sklepa vseh zborov Skupš- 
čine SR Slovenije, sprejeta na zasedanju 22. 11. 1989, s kate- 
rim ga je Skupščina SR Slovenije zadolžila, da čimprej pri- 
pravi zakonsko ureditev varovanja kmetijskih zemljišč ter 
določanja nadomestia za spremembo namembnosti teh zem- 
ljišč predvsem z ureditvijo postopka za realno vrednotenje 
nadomestil za spremembo namembnosi kmetijskih zemljišč 
ter njihovo varovanje. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ugotovil, da je pred- 
log zakona o odškodnini za spremembo namembnosti kmetij- 
skih zemljišč, ki ga predlaga v sprejem delegat Janez Bratko- 
vič, ena od delovnih verzij zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o kmetijskih zemljiščih, ki ga je pripravil Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, ki pa še ni bila usklajena. Na 
podlagi ponovnega usklajevanja pa je bila ta verzija spreme- 
njena oziroma dopolnjena v besedilu, ki ga je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije sprejel na seji 11.1. 1990. 

Predlog Janeza Bratkoviča in predlog Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije se razlikujeta v naslednjem: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga da se cilji, 
zaradi katerih je uvedena odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda, pri objektih, kate- 
rih investitor je družbenopolitična skupnost, uresničijo s spre- 
jemom in izvedbo programa usposabljanja nadomestnih zem- 
ljišč. 

Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je to 
ključna razlika med obema zakonoma. 

V veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih je predvideno, 
da se morajo kmetijska zemljišča in gozdovi, ki se pozidajo 
oziroma kako drugače spremenijo namembnost, ustrezno 
nadomestiti. V ta namen je doslej predpisana obveznost pla- 
čila odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč in gozda. V spremembah in dopolnitvah zakona 
o kmetijskih zemljiščih pa se predlaga, da se ta obveznost 
v primerih, ko je investitor gradnje družbenopolitična skup- 
nost, izpolni z izvedbo programa usposabljanja nadomestnih 
zemljišč, za katerega se sredstva zagotavljajo v proračunu SR 
Slovenije. 

Predlagane spremembe so potrebne, ker so bile pravice, 
obveznosti in odgovornost samoupravnih interesnih skupno- 
sti in kmetijskih zemljiških skupnosti prenesene na izvršne 
svete skupščin družbenopolitičnih skupnosti. S tem so druž- 
benopolitične skupnosti postale investitor gradnje objektov 
gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti. Ob 
nespremenjenih določbah zakona o kmetijskih zemljiščih bi 
morale tudi družbenopolitične skupnosti plačati odškodnino 
zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda, kar bi pomenilo prelivanje sredstev znotraj proračuna 
in opravljanje nesmotrnih administrativnih opravil v finančnih 
službah družbenopolitičnih skupnosti. 

Ob predlaganih spremembah zakona o kmetijskih zemljiš- 
čih pa varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov pred spreminja- 
njem namembnosti ne bo zmanjšalo. Predlagane rešitve 
namreč povečujejo odgovornost družbenopolitičnih skupno- 
sti in njihovih organov za zagotovitev optimalnega varstva 
kmetijskih zemljišč in gozdov pred spreminjanjem namemb- 
nosti. Ker bo družbenopolitična skupnost investitor gradnje, 
bo pri takšnih objektih lahko od sameaa začetka vplivala na 

smotrno izrabo prostora in optimalno varstvo kmetijskih zem- 
ljišč ter gozdov. To bo zagotavljala že v pripravah idejnih 
zasnov za gradnjo takih objektov, v postopku priprave in 
sprejemanja planskih aktov, priprave in sprejemanja prostor- 
skih izvedbenih aktov ter ob izdaji lokacijskih in gradbenih 
dovoljenj. 

S tem bo dosežen tudi cilj, ki ga sicer zasledujemo pri 
odškodnini za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč 
in gozda, to je varstvo zlasti najboljših kmetijskih zemljišč 
pred spreminianjem njihove namembnosti, in to tako, da se 
prvenstveno pozidujejo za kmetijsko proizvodnjo manj pri- 
merna zemljišča, ter da so posegi na boljša kmetijska zem- 
ljišča, ki so nacionalna dobrina splošnega pomena, res 
izjemni. S pripravo in izvedbo programa usposabljanja nado- 
mestnih zemljišč pa bo družbenopolitična skupnost zagoto- 
vila tudi nadomestitev proizvodnih možnosti pozidanih zem- 
ljišč. Za izvedbo programa nadomeščanja pozidanih zemljišč 
bo treba v proračunu SR Slovenije zagotoviti najmanj toliko 
sredstev, kolikor bi znesla odškodnina za ta pozidana zem- 
ljišča. 

Zagotovilo, da bodo zemljišča bolje varovana, pa je tudi 
v vlogi Odborov za varstvo kmetijskih zemljišč, ki so jih 
izvolile skupščine bivših kmetijskih zemljiških skupnosti. Ti 
odbori sodelujejo z vidika varstva kmetijskih zemljišč 
v postopku priprave planskih aktov občin ter dajejo soglasje 
k prostorskim izvedbenim aktom in lokacijski dokumentaciji. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga takojšnjo 
uveljavitev celotnega povečanja odškodnine, medtem ko 
delegat predlaga postopno povečanje, delno v letu 1990, nato 
pa še v letu 1991, vendar je tudi to povečanje manjše kot ga 
predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 

Predlagani izračun višine odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišč in gozda temelji na študiji 
ovrednotenja proizvodne sposobnosti kmetijskih zemljišč, 
stroški urejanja nadomestnih zemljišč in gozda, ki ga je po 
naročilu Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izdelala VTOZD za agronomijo Biotehniške fakul- 
tete Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani. Za izračun odškod- 
nine so bili v študiji ovrednoteni naslednji elementi: cena 
melioracije, cena komasacije, cena vzdrževanja melioracij- 
skega objekta, izpad dohodka od zemlje med melioracijo in 
po njej, faktor zamenjave (koliko hektarov zamočvirjenih zem- 
ljišč je treba meliorirati, da nadomestimo pridelovalno zmog- 
ljivost enega hektara dobrega zemljišča, ki se mu je spreme- 
nila namembnost), vlaganja v obnovo melioracijskega 
sistema (po predpisu vsakih 15 let). Pri oblikovanju meril za 
določanje odškodnine so bili upoštevani tudi dolgoročni cilji 
zemljiške politike ter elementi ekonomske prisile, ki naj zago- 
tovijo preusmerjanje naložb na slabša zemljišča. S tem pa bi 
obenem zagotovili tudi sredstva za izboljšanje slabših zem- 
ljišč z namenom nadomestitve izgubljene pridelovalne zmog- 
ljivosti. Na podlagi te študije je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije pripravil lestvico števila točk za določitev odškod- 
nine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in 
gozda po katastrskih kulturah, razredih in okrajih. Zaradi 
varstva kmetijskih zemljišč na podlagi te študije Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlaga takojšnje povečanje 
odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč in gozda. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 30% 
sredstev odškodnine zaradi spremembe namembnosti zadrži 
na občini, Janez Bratkovič predlaga, da se na občini zadrži le 
20% sredstev. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se v občini 
zadrži 30% sredstev zato, ker je ob predlaganem novem 
načinu plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda ocenil, da je potrebno ta odsto- 
tek povečati zato, da bodo lahko uresničene naloge, ki jih 
morajo izvesti občine, in bo lahko plačana služba, ki bo te 
naloge izvajala. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da se 15% 
sredstev odškodnine nameni v republiški sklad za sofinanci- 
ranje programov varstva okolja in se sredstva uporabijo za 
specifično varstvo kmetijskih zemljišč in gozda pred onesna- 
ževanjem, tov. Bratkovič ne predlaga, da bi se sredstva upora- 
bila za ta namen. 

Ž v veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih je določena 
obveznost Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, da izda 
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predpise o ugotavljanju onesnaženosti kmetijskih zemljišč in 
gozda. Ti predpisi so pripravljeni, vendar se je glede na nove 
ustavne določbe in nova izkustva pokazalo, da je nujno 
potrebno zagotoviti spremljanje onesnaženosti kmetijskih 
zemljišč in gozda in zato vzpostaviti ustrezno službo, razvijati 
ekološko prijaznejše tehnologije v kmetijstvu in gozdarstvu 
ter pripraviti sanacijske programe za kmetijska zemljišča in 
gozd. Gre za specifično varstvo okolja, to je kmetijskih zem- 
ljišč in gozda, ki ne more biti prioritetno zagotovljeno na 
podlagi zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za 
varstvo okolja. Zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, 
da je nujno zagotoviti tudi del sredstev, iz katerih bo to 
specifičlno varstvo zagotovljeno. ' 

Delno se predloga razlikujeta tudi po namenih uporabe 
sredstev v občini, ko tov. Bratkovič predlaga, da bi se ta 
sredstva poleg za namene, ki jih predlaga Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije po izrecni določbi zakona uporabljala tudi 
za funkcionalne izdatke bivših kmetijskih zemljiških skup- 
nosti. 

Izvrni svet Skupščine SR Slovenije je predlagal namene 
uporabe teh sredstev, izhajajoč iz določb ustavnega zakona 
ter drugih predpisov, ki urejajo prenos pravic, obveznosti in 
odgovornosti bivših samoupravnih interesnih skupnosti in 
kmetijskih zemljiških skupnosti na izvršne svete. Po predla- 
gani določbi Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije se 
v uporabo sredstev odškodnine za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč in gozda ter drugih odškodnin po zakonu 

PREDLOG 

za izdajo zakona o spremembah kazenskega zakona SR 

Slovenije s predlogom zakona (ESA 956)  

Izvrinl svet Skupščine SR Slovence je na seji dne 23/1- 
1990 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH 

KAZENSKEGA ZAKONA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 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 za seje zborov Skupščine SR 
Slovenije, dne 7. februarja 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Sioveni|e predlaga Skupš- 
čini SR Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem 
postopku, ker se s predlaganimi spremembami zakona 
ne posega v temeljna načela zakona. Ge za manjše 

spremembe zakona, s katerimi se posamezne določbe 
v zakonu usklajujejo z že sprejetimi in predvidenimi 
spremembami zveznih zakonov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije in republiški sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja 
za pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, republiški svetovalec v Republi- 
škem sekretariatu za pravosodje in upravo. 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah kazen- 
skega zakona Socialistične republike Slovenije (v nadaljnem 
besedilu KZ SRS) je podana v 11. točki prvega odstavka 321. 
člena ustave SR Slovenije, ki določa, da Skupščina SR Slove- 
nije z zakonom ureja določanje kaznivih dejanj in kazni zanje 
ter varnostnih in vzgojnih ukrepov. Na podlagi tega ustavnega 
določila je Skupščina SR Slovenije v letu 1977 sprejela KZ 
SRS, v letih 1984, 1987 in 1989 pa spremembe in dopolnitve 
tega zakona. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Kazenski zakon SR Slovenije, ki je začel veljati 1. julija 1977, 
je bil večkrat spremenjen, zadnjič v letu 1989. Z zadnjimi 
spremembami zakona, ki so pričele veljati 19. 10. 1989, je bil 
zakon bistveno vsebinsko sprememnjen in dopolnjen. Ob 
obsežnih vsebinskih spremembah zakona je bila opravljena 
tudi desetkratna valorizacija dinarskih zneskov v zakonu, ki 

o kmetijskih zemljiščih vključuje tudi plačilo službe, ki ta deli 
izvaja, ne da bi bilo to posebej navedeno v zakonu. Delegat pi 
predlaga, da se to v zakonu izrecno navede. 

5. Tov Bratkovič predlaga sprejem posebnega zakoni 
o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskih 
zemljišč, medtem ko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
predlaga spremembe in dopolnitve ustreznih členov zakoni 
o kmetijskih zemljiščih, v katerih je ta problematika urejena 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je to proble- 
matiko potrebno urediti v zakonu, ki to že ureja, to je v zakonu 
o kmetijskih zemljiščih. 

6. Tov. Bratkovič predlaga sprejem zakona po hitrem 
postopku, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa po skrajša- 
nem postopku s skrajšanjem rokov obranave tako, da bi bil 
zakon obravnavan in sprejet na Zborih Skupščine SR Slove- 
nije 7. 2. 1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ves čas nameraval 
predlagati spremembo zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo 
urejal obravnavano probtematko, po skrajšanem postopku, to 
je istočasen sprejem predloga za izdajo in predloga zakona. 

Iz zgoraj navedenih razlogov Izvršni svet Skupščine SP 
Slovenije predlaga, da Skupšina SR Slovenije obravnava in 
sprejme zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kme- 
tijskih zemljiščih na zasedanju zborov 7. 2. 1990, predloga 
zakona o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč, ki ga predlaga Janez Bratkovič, pa naj Skupš- 
čina SR Slovenije ne obravnava. 

predstavljajo elemente posameznih kaznivih dejanjali njiho- 
vih kvalificiranih oblik. 

Ob zadnji noveli zakona je bila izvedena le desetkratna 
valorizacija dinarskih zneskov, ker je za toliko zvezni zakono- 
dajalec v oktobru 1989 valoriziral dinarske zneske v KZ SFRJ. 
Zaradi nujne usklajenosti jugoslovanske kazenskezakonodaje 
takrat predlagatelj zakona ni mogel uporabiti drugačne valori- 
zacijske stopnje, čeprav so takratna inflacijska gibanja nare- 
kovala višjo valorizacijo. Predlagatelj zakona je obveščen, da 
je Zvezni zbor Skupščine SFRJ že sprejel novelo kazenskega 
zakona SFRJ, s katero je izvedena še desetkratna valorizacija 
dinarskih zneskov v KZ SFRJ, ki bo pričela veljati 1. februarja 
1990. Predlagatelj zakona meni, da je zaradi usklajenosti 
jugoslovanske kazenske zakonodaje potrebno ustrezno spre- 
meniti določbe KZ SRS in v njem dinarske zneske valorizirati 
z desetkratnim faktorjem, takšno valorizacijo pa po oceni 
predlagatelja zakona narekuje tudi sprememba realne vred- 
nosti dinarja. 

Skupščina SFRJ je koncem leta sprejela vrsto ukrepov za 
stabilizacijo dinarja, v zvezi z njimi pa tudi zakon o spremembi 
vrednosti dinarja (Uradni list SFRJ št. 83/89). Po določbah 
tega zakona je novi konvertibilni dinar vreden 10.000 sedanjih 
dinarjev. Tudi zaradi navedene spremembe vrednosti dinarja 
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je treba tej novi vrednosti dinarja prilagoditi dinarsk6 zneske 
v posameznih določbah K2 SRS. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI 
PREDLAGANI ZAKON, IN 
POGLAVITNE REŠITVE 

Predlagane spremembe zakona ne spreminjajo načel, na 
katerih temelji KZ SRS. S predlaganimi spremembami zakona 
se le opravlja desetkratna valorizacija absolutnih zneskov, ki 
pri posameznih kaznivih dejanjih opredeljujejo njihove znake 
oziroma so znak njihovih kvalificiranih oblik. 

Poleg izvedene desetkratne revalorizacije pa predlagatelj 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
KAZENSKEGA ZAKONA SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

1.člen 
V kazenskem zakonu Socialistične republike Slovenije 

(Uradni list SRS, št. 12/77, 3/78,19/84, 47/87 in 33/89) se v 127. 
členu besedi »pet milijonov« nadomestita z besedama »pet 
tisoč«. 

2. člen 
V 129. členu se besedi »pet milijonov« nadomestita z bese- 

dama »pet tisoč«. 

3. člen 
V drugem odstavku 130. člena se besedi »petdeset milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«. 

4. člen 
V tretjem odstavku 133. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 
V četrtem odstavku se besedi »petdeset milijonov« nado- 

mestita z besedama »petdeset tisoč«. 

5. člen 
V drugem odstavku 138. člena se besedi »petsto tisoč« 

nadomestita z besedo »petsto«. 

6. člen 
V drugem odstavku 141. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 
V tretjem odstavku se besedi »petdeset milijonov« nadome- 

stita z besedama »petdeset tisoč«. 

7. člen 
V drugem odstavku 148. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 

8. člen 
V prvem in drugem odstavku 152. člena se besedi »pet 

milijonov« nadomestita z besedama »pet tisoč«. 
V tretjem odstavku se besedi »petindvajset milijonov« 

nadomestita z besedama »petindvajset tisoč«. 

9. člen 
V drugem odstavku 165. člena se besedi »petsto tisoč« 

nadomestita z besedo »petsto«. 

10. člen 
V drugem odstavku 166. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 
V tretjem odstavku se besedi »petdeset milijonov« nadome- 

stita z besedama »petdeset tisoč«. 

dinarske zneske v zakonu ob ustrezni računski operaciji spre- 
minja v zneske novih konvertibilnih dinarjev. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Izvajanje določb predlaganega zakona ne bo zahtevalo 
dodatnih finančnih sredstev. Zvišanje absolutnih zneskov kot 
znakov posameznih kaznivih dejanj za storilce kaznivih dejanj 
predstavlja zmanjšanje obsega kaznivosti, kar v posledici 
lahko vsaj krajši čas predstavlja tudi zmanjšanje števila kazen- 
skih zadev in s tem delno razbremenitev sodišč in javnih 
tožilstev. 

11. člen 
V drugem odstavku 167. člena se besedi »petdeset milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«. 

12. člen 
V drugem odstavku 168. člena se besedi »petdeset milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«. 
13. člen 

V drugem odstavku 169. člena se besedi »petsto tisoč« 
nadomestita z besedo »petsto«. 

V četrtem odstavku se besedi »petnajst milijonov« nadome- 
stita z besedama »petnajst tisoč«. 

V petem odstavku se besedi »petdeset milijonov« nadome- 
stita z besedama »petdeset tisoč«. 

14. člen 
V drugem odstavku 171. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 
V tretjem odstavku se besedi »petdeset milijonov« nadome- 

stita z besedama »petdeset tisoč«. 
V četrtem odstavku se besedi »petsto tisoč« nadomestita 

z besedo »petsto«. 
15. člen 

V tretjem odstavku 176. člena se besedi »petdeset milijo- 
nov« nadomestita z besedama »petdeset tisoč«. 

16. člen 
V drugem odstavku 177. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 

17. člen 
V drugem odstavku 178. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 

18. člen 
V četrtem odstavku 191. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 
V petem odstavku se besedi »petdeset milijonov« nadome- 

stita z besedama »petdeset tisoč«. 

19. člen 
V prvem odstavku 192. člena se besedi »pet milijonov« 

nadomestita z besedama »pet tisoč«. 

20. člen 
V drugem odstavku 200. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 

21. člen 
V drugem odstavku 203. člena se besedi »petnajst milijo- 

nov« nadomestita z besedama »petnajst tisoč«. 

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

SRS. 
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Obrazložitev: 

S predlaganimi spremembami zakona se ne posega 
v temeljna načela zakona. Dinarski zneski v zakonu, ki so 
element posameznih kaznivih dejanj ali njihovih kvalificiranih 
oblik, se zaradi uskladitve s sprejetimi spremembami kazen- 
skega zakona SFRJ in preteklimi inflacijskimi gibanji valorizi- 
rajo z desetkratnim faktorjem, hkrati pa nominalno znižujejo 
na sedanjo vrednost konvertibilnega dinarja (vsi dinarski zne- 
ski v zakonu se pomnožijo z 10 in nato delijo z 10.000). 

Spremembe dinarskih zneskov so predlagane pri nasled- 
njih kaznivih dejanjih: 

- 127. člen zakona - nevestno gospodarjenje (1. člen 
predloga) 

- 129. člen zakona - nevestno ravnanje z zaupanimi 
stvarmi (2. člen predloga), 

- 130. člen zakona - sklenitev škodljive pogodbe (3. člen 
predloga), 

- 133. člen zakona - zloraba položaja ali pravic odgovorne 
osebe (4. člen predloga), 

- 138. člen zakona - krivo merjenje (5. člen predloga), 
- 141. člen zakona - poneverba (6. člen predloga), 
- 148. člen zakona - nedovoljeno posojanje denarja (7. 

člen predloga), 
- 152. člen zakona - zatajitev davščin in drugih družbenih 

dajatev (8. člen predloga), 
- 165. člen zakona - tatvina (9. člen predloga), 
- 166. člen zakona - velika tatvina (10. člen predloga), 

POVZETEK 
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 
O SPREMEMBAH KAZENSKEGA ZAKONA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah kazen- 
skega zakona Socialistične republike Slovenije je podana 
v 11. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije. 

Kazenski zakon SRS je bil zadnjič spremenjen in dopolnjen 
v oktobru 1989. Takrat so bili tudi valorizirani dinarski zneski 
v zakonu, ki so element posameznih kaznivih dejanj ali njiho- 
vih kvalificiranih oblik in sicer z desetkratnim faktorjem. 

- 167. člen zakona - roparska tatvina (11. člen predloga), 
- 168. člen zakona - rop (12. člen predloga), 
- 169. člen zakona - zatajitev (13. člen predloga), 
- 171. člen zakona - goljufija (14. člen predloga), 
- 176. člen zakona - prikrivanje (15. člen preloga), 
- 177. člen zakona - poškodovanje tuje stvari (16. člen 

predloga), 
- 178. člen zakona - poškodovanje ali uničenje stvari, ki so 

posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, in narav- 
nih znamenitosti (17. člen predloga), 

-191. člen zakona - zloraba uradnega položaja ali uradnih 
pravic (18. člen predloga), 

- 192. člen zakona - nevestno delo v službi (19. člen 
predloga), 

- 200. člen zakona - protipravna prilastitev stvari ob prei- 
skavi ali izvršbi (20. člen predloga), 

- 203. člen zakona - nezakonita oprostitev obveznega 
plačila (21. člen predloga). 

Predlagana je uveljavitev sprememb zakona osmi dan po 
objavi v Uradnem listu SRS (22. člen predloga). Zvezne spre- 
membe bodo namreč uveljavljene s 1. februarjem 1990 in je 
treba tudi spremembe kazenskega zakona SRS uveljaviti čim- 
hitreje. 

Predlagane spremembe zakona ne bodo imele finančnih 
posledic za družbenopolitične skupnosti, organizacije in po- 
sameznike. 

V federaciji so ponovno valorizirali dinarske zneske 
v kazenskem zakonu SFRJ, z desetkratnim faktorjem, ter jih 
prilagodili novi vrednosti konvertibilnega dinarja. Spre- 
membe bodo uveljavljene s 1.februar)em 1990. Spremembam 
dinarskih zneskov v zvezni kazenski zakonodaji morajo zaradj 
enotnosti jugoslovanske kazenske zakonodaje slediti tudi 
ustrezne spremembe v republiških in pokrajinskih kazenskih 
zakonih. Zato se predlagajo ustrezne spremembe KZ SRS, ki 
so po mnenju predlagatelja tudi sicer ustrezne, glede na 
pretekla inflacijska gibanja. 

Predlagane spremembe zakona ne bodo imele finančnih 
posledic. 

PREDLOG 

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 

(ESA 903)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 18. 
1. 1990 določil besedilo: , 
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O PREKRŠKIH, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

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

nije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Janez ZAJC, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za pravosodje in upravo, 

- Jože TRATNIK, namestnik republiškega sekretarja 
za pravosodje in upravo, 

- Jože BREZNIK, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prekrških, ki ga je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
poslal v obravnavo Skupščini SR Slovenije z dopisom št. 
734-01/90-1/1-8 dne 19/1-1990, vsebuje med drugim 
uskladitev dinarskih zneskov z nivojem, ki je bil sprejet 
v zakonu o spremembah kazenskega zakona SFR Jugo- 
slavije, zakona o gospodarskih prestopkih in zakona 
o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi. S temi 
spremembami bodo dinarski zneski, določeni v teh zako- 
nih, povečani za desetkrat. Zakone je Zvezni zbor Skupš- 
čine SFR Jugoslavije sprejel na seji 17. januarja 1990 in 
bodo začeli veljati 1. februarja 1990. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o prekrških je po periodičnem delovnem načrtu zborov 

Skupščine SR Slovenije uvrščen na seje zborov 28. 
februarja 1990. Ker so bile vsebinske rešitve, predla- 
gane v tem zakonu, že obravnavane v prvi fazi zakono- 
dajnega postopka in pretežno sprejete, Izvršni svet 
predlaga, da se navedeni zakon uvrsti na seje zborov 7/ 
2-1990 istočasno s predlogom za izdajo zakona o spre- 
membah kazenskega zakona SR Slovenije s predlogom 
zakona. Z uvrstitvijo zakonov na seje zborov 7/2-1990, bi 
bila časovna razlika med uveljavitvijo zveznih zakonov in 
predlaganih republiških zakonov čim manjša. 

Vprašanja, povezana s predloženim zakonom, so 
ostala odprta, ker od zveznih organov nismo mogli dobiti 
pravočasne informacije o tem, kdaj bodo uveljavljeni 
navedeni zvezni zakoni. 
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1.člen 
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/ 

87) se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da se v 1. in 3. 
točki številka »2.500« nadomesti s številko »25«, številka 
»500.000« pa s številko »5000«; v 2. točki se številka »12.500« 
nadomesti s številko »125«, številka »5.000.000« pa s številko 
»50.000«. 

V tretjem odstavku se številka »20.000.000« nadomesti 
s številko »200.000«. 

V četrtem odstavku se številka »2.500« nadomesti s številko 
»25«, številka »500.000« pa s številko »5000«. 

V petem odstavku se v 1. in 3. točki številka »1.250« nado- 
mesti s številko »12,50«, številka »250.000« pa s številko 
»2.500«; v 2. točki se številka »5.000« nadomesti s številko 
»50«, številka »1.500.000« pa s številko »15.000«. 

V šestem odstavku se številka »50.000« nadomesti s šte- 
vilko »500«, številka »100.000« pa s številko »1.000«. 

2. člen 
V prvem odstavku 28. člena se številka »5.000« nadomesti 

s številko »300«. 

3. člen 
V 35. členu se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi: »2. 

začasni odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem;«. 
Dosedanje 2. do 4. točka postanejo 3. do 5. točka. 

4. člen 
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi: 
»Začasen odvzem motornega kolesa in kolesa z motorjem 

37. a člen 
(1) Motorno kolo ali kolo z motorjem, s katerim je bil storjen 

prekršek zoper varnost cestnega prometa, se sme začasno 
odvzeti, če je storilčeva last. 

(2) Vozilo iz prejšnjega odstavka se sme začasno odvzeti 
tudi, če ni storilčeva last, če je lastnik vozila dovolil ali dopuš- 
čal storilcu njegovo uporabo. 

(3) Ta ukrep se sme izreči, če se da iz narave kršitve 
predpisov o varnosti cestnega prometa ali iz njegovih prejš- 
njih kršitev teh predpisov sklepati, da je za storilca ali druge 
udeležence v prometu nevarno, če storilec uporablja to vo- 
zilo. 

(4) Ukrep iz prvega odstavka tega člena sme trajati najmanj 
en mesec in največ šest mesecev.« 

5. člen 
V tretjem odstavku 44. člena se besede »sme izreči samo 

varstveni ukrep odvzema predmetov« nadomestijo z bese- 
dami »smeta izreči samo varstveni ukrep odvzema predmetov 
ali varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa in 
kolesa z motorjem«. 

6. člen 
V prvem odstavku 84. člena se številka »100.000« nadome- 

sti s številko »1.000«, številka »200.000« pa s številko »2.000«. 

7. člen 
V drugem odstavku 105. člena se na koncu drugega stavka 

pika nadomesti z vejico, za njo pa doda besedilo »ali organ za 
notranje zadeve, ki pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti 
ugotovi tudi kršitev predpisa, ki sodi v pristojnost drugega 
organa.«. 

8. člen 
V prvem odstavku 111. člena se številka »5.000« nadomesti 

s številko »300«. 

9. člen 
V prvem odstavku 152. člena se besedi »37. člena« nadome- 

stita z besedami »37. in 37. a člena«, med besedi »vzamejo« in 
»se« pa vstavijo besede »oziroma začasno vzamejo«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

»(4) Zaseg motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki se 
sme po prvem in drugem odstavku 37. a člena začasno odv- 
zeti, lahko odredi tudi pooblaščena uradna oseba organa za 
notranje zadeve. Zaseg mora organ za notranje zadeve nazna- 
niti organu, ki vodi postopek o prekršku, obenem pa poskr- 
beti za hrambo vozila.«. 

Dosedanji četiti do šesii odstavek postanejo peti do sedmi 
odstavek. 

10. člen 
V četrtem odstavku 159. člena se številki »50.000« nadome- 

stita s številkama »500«, številka »500.000« pa s številko 
»5.000«. 

11. člen 
V prvem odstavku 160. člena se številka »15.000« nadome- 

sti s številko »150«. 

12. člen 
V prvem odstavku 161. člena se številka »15.000« nadome- 

sti s številko »150«. 

13. člen 
V 2. točki 202. člena se številka »250.000« nadomesti s šte- 

vilko »2.500«. 
V 2. in 3. točki se številki »500.000« nadomestita s števil- 

kama »5.000«. 

14. člen 
2. točka 203. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»2. če je bila v postopku o prekršku prekršena kakšna 

določba postopka iz 1., 2., 4., 8., 9. ali 10. točke prvega 
odstavka 186. člena tega zakona«. 

3. točka se črta. 

15. člen 
Za 207. členom se doda nov, 207. a člen, ki se glasi: 

»207. a člen 
Glede zahteve za sodno varstvo se smiselno uporablja 222. 

člen tega zakona.«. 
16. člen 

V prvem odstavku 241. člena se besede »do 50.000 oziroma 
do 100.000 dinarjev« črtajo. 

Drugi odstavek se črta. 
Dosedanji tretji do deseti odstavek postanejo drugi do 

deveti odstavek. 

17. člen 
V 257. členu se na koncu pika nadomesti z vejico in dodajo 

besede »če ta zakon ne določa drugače,«. 

18. člen 
Za 257. členom se dodata nova 257. a in 257. b člena, ki se 

glasita: 

»257. a člen 
(1) Kaznovani, ki je prestal polovico oziroma tretjino kazni 

zapora, se lahko pogojno odpusti s prestajanja kazni, če je iz 
narave prekrška in iz njegovega obnašanja v zaporu mogoče 
utemeljeno pričakovati, da je bil s prestanim delom kazni 
zapora namen kaznovanja dosežen. 

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je bila 
kaznovanemu izrečena kazen zapora do petnajstih dni. 

(3) O pogojnem odpustu odloča upravnik zapora. 

257. b člen 
(1) Varstveni ukrep začasnega odvzema motornega kolesa 

in kolesa z motorjem izvrši sodnik za prekške, ki je izdal 
odločbo o prekršku na prvi stopnji. 

(2) Varstveni ukrep iz prejšnjega odstavka izvrši sodnik za 
prekrške po postaji milice, pristojni za območje, na katerem 
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ima kaznovani prebivališče ali na katere območju je bil prekr- 
šek storjen. 

(3) Motorno kolo oziroma kolo z motorjem se za čas trajanja 
varstvenega ukrepa hrani pri pristojni postaji milice.«. 

19. člen 
V prvem odstavku 265. člena se za besedo »skupščina« črta 

pika in doda besedilo »z liste kandidatov, na kateri je število 
kandidatov, enako številu, ki se voli«. 

20. člen 
Zahteve za sodno varstvo, ki so bile vložene do uveljavitve 

tega zakona, se rešujejo po dosedanjih predpisih. 

21. člen 
V zakonih, uredbah oziroma odlokih Izvršnega sveta Skupš- 

čine SR Slovenije in v odlokih občinskih skupščin in skupščin 
posebnih družbenopolitičnih skupnosti, se dinarski zneski, 

s katerimi je določena spodnja ali zgornja meja predpisane 
denarne kazni za prekršek ali znesek denarne kazni, ki se 
izterja takoj na kraju prekrška (241. člen): 

- znižajo za 100 krat, če so bili uveljavljeni v času od 1. 
januarja 1988 do dneva uveljavitve tega zakona; 

- znižajq za 20 krat, če so bili uveljavljeni v času od 29. 
decembra 1985 do 31. decembra 1987; 

- znižajo za 5 krat, če so bili uveljavljeni v času od 1. 
januarja 1984 do 28. decembra 1985. 

Predpisi, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se uskla- 
dijo z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

Dinarski zneski, spremenjeni po določbah prvega odstavka 
tega člena, predstavljajo novo vrednost dinarja v smislu 1. 
člena zakona o spremembi vrednosti dinarja (Uradni list 
SFRJ, štev. 83/89). 

22. člen 
Ta zakon začne veljati 15. marca 1990. 

Obrazložitev: 

I. Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta na svojih sejah dne 27. decembra 1989 sprejela 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prekrških z osnutkom zakona. Izvršnemu svetu 
SkupščionikSR Slovenije sta naložila, da pripravi predlog 
zakona, prrtem pa prouči in ustrezno upošteva pripombe, 
predloge in mnenja delovnih teles zbora in skupščine, pri- 
pombe skupine delegatov in pripombe iz razprave delegatov 
na sejah zborov. 

II. Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj zakona 
skrbno proučil vse podane pripombe in predloge. Pri tem je 
upošteval tudi novo nastalo situacijo po sprejemu zveznih 
ukrepov za stabilizacijo dinarja ter sprejeti zakon o spre- 
membi vrednosti dinarja. Predlagatelj zakona je pri pripravi 
zakonskega predloga upošteval tudi gradivo Zveznega izvrš- 
nega sveta, ki je bilo že predloženo v obravnavo Skupščini 
SFRJ in po katerem se predlaga zvišanje denarnih kazni 
v zakonu o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi še za 
desetkrat. Predvideno je, da bo ta valorizacija uveljavljena s 1. 
februarjem 1990. 

Ob takšni situaciji je predlagatelj ocenil, da v sedanji fazi ni 
nujno in smotrno v zakon o prekrških uvajati točkovni sistem, 
kot tudi ne v osnutku predlagane valorizacije nepravočasno 
plačanih denarnih kazni. V predlogu zakona se zato predlaga 
le valorizacija dinarskih zneskov v zakonu in njihovo izražen je 
v sedaj veljavnih konvertibilnih dinarjih. Predlaga se stokratna 
valorizacija dinarskih zneskov (desetkratna zaradi uskladitve 
z oktobra sprejetimi novelami zveznih zakonov s področja 
kaznovalnopravne zakonodaje in nadaljna desetkratna zaradi 
predvidene nadaljne desetkratne valorizacije dinarskih zne- 
skov v zadevnih zveznih predpisih). Takšna, stokratna valori- 
zacija po oceni predlagatelja tudi ustreza realni spremembi 
vrednosti dinarja od zadnje spremembe zakona o prekrških 
pa do uveljavitve predlaganega zakona. Ob tem predlagatelj 
pripominja, da še v letošnjem letu predvideva obširnejše vse- 
binsko spreminjanje določb zakona o prekrških. Če se bo ob 
pripravi teh sprememb pokazalo, da sprejeti protiinflacijski 
program ne dosega zaželenih rezultatov, bo predlagatelj 
zakona ob teh spremembah predlagal tudi uvedbo točkov- 
nega sistema in valorizacijo izrečenih kazni. 

Glede ostalih, v osnutku predlaganih rešitev, je predlagatelj 
upošteval pripombo Zakonodajno-pravne komisije in 
ustrezno dodelal inštitut varstvenega ukrepa začasnega odv- 
zema motornega kolesa ali kolesa z motorjem v tem smislu, 
da je mogoče ta ukrep izreči tudi takrat, če storilec prekrška 
ni lastnik vozila, vendar le v primeru, da je storilcu dovolil ali 
pa dopuščal uporabo vozila. S tem je bil presplošni izraz 
»omogočal« nadomeščen z izrazom »dopuščal«, ki preciz- 
neje pojasnjuje lastnikov odnos do storilčeve uporabe njego- 
vega vozila (4. člen predloga). V zvezi s tem varstvenim ukre- 
pom je delno upoštevana tudi pripomba delegatov, podana na 
sejah zborov in opuščena rešitev, po kateri bi se vozilo hranilo 
na stroške storilca prekrška. Tako je predlagana rešitev glede 
izvrševanja tega varstvenega ukrepa usklajena s splošnim 
načelom, po katerem se kazenske sankcije (razen denarne 

kazni) izvršujejo v breme proračunskih sredstev. Da pa bi 
stroške izvrševanja tega ukrepa omejili na nujno potreben 
obseg, je predlagana dopolnitev, po kateri se lahko vozilo 
hrani pri postaji milice, pristojni po prebivališču kaznovanega 
ali za območje, na katerem je bil prekršek storjen (predlagani 
257. b člen zakona oziroma 18. člen predloga zakona). 

Predlagatelj je upošteval tudi. pripombo Zakonodajno- 
-pravne komisije k 8. členu osnutka in s tem deloma tudi 
pripombo Komisije za pravosodje k tej določbi. Tako v 7. 
členu predloga uvaja subsidiarno pristojnost organa za notra- 
nje zadeve kot predlagatelja postopka o prekršku le v omeje- 
nem obsegu in sicer le v primerih, ko organ za notranje 
zadeve pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti ugotovi tudi 
kršitev predpisa, ki sodi v pristojnost drugega organa (pa ta 
organ ne ukrepa). 

Upoštevana je nadalje pripomba Zakonodajnd-pravne 
komisije, po kateri je treba predvideti v zakonu prehodno 
rešitev glede tistih zahtev za sodno varstvo, ki so že 
v postopku. V 20. členu predloga je zato predvideno, da se 
zahteve za sodno varstvo, vložene do uveljavitve novele 
zakona, rešujejo po dosedanjih določbah zakona. Ustrezno 
upoštevana je tudi redakcijska pripomba Zakonodajno- 
-pravne komisije k 24. členu osnutka zakona (21. člen pred- 
loga) glede pravilne navedbe datuma v drugem oziroma tret- 
jem odstavku te določbe. 

Sicer pa predlog zakona (21. člen predloga) ohranja rešitev, 
s katero bodo hkrati z uveljavitvijo sprememb zakona o prekr- 
ških ustrezno valorizirane denarne kazni v vseh predpisih , ki 
določajo prekrške. Sprememba v odnosu na osnutek zakona 
je v tem, da se upošteva pri preračunu uvedbo novih dinarjev 
in pa opustitev točkovnega sistema. Ostale spremembe 
v besedilu te določbe so le redakcijske narave in so potrebne 
zaradi večje jasnosti besedila. 

III. Pri pripravi predloga zakona predlagatelj ni mogel upo- 
števati pripomb, danih k 4. členu osnutka zakona, ki se nana- 
šajo na nov varstveni ukrep začasnega odvzema motornega 
kolesa ali kolesa z motorjem in so bile podane s strani Komi- 
sije za pravosodje ter delegatov na sejah obeh zborov. Pred- 
vsem predlagatelj meni, da iz zakona in predlagane dopolni- 
tve zakona jasno izhaja, da je mogoče ta varstveni ukrep izreči 
mladoletniku tudi ob izreku vzgojnega ukrepa in ne le ob 
izrečeni kazni. To jasno določa tretji odstavek 44. člena 
zakona. Vprašanje, zvezano z hrambo začasno odvzetega 
vozila (kdo ga bo hranil), je jasno urejeno v predlaganem 257. 
b členu zakona (18. člen predloga). Vprašanje odgovornosti 
za škodo, ki bi eventuelno na vozilu nastala v času hrambe, pa 
urejajo predpisi o civilni odškodninski odgovornosti. 

Pripomba Komisije za pravosodje glede subsidiarnega 
predlagatelja je bila deloma upoštevana v zvezi z pripombo 
Zakonodajno-pravne komisije. V celoti pa te pripombe ni 
mogoče upoštevati, ker predlagatelj ocenjuje, da je vendarle 
treba dati organom za notranje zadeve možnost vložiti pred- 
log za postopek o prekršku v primeru, ko tega pooblaščen 
predlagatelj ne stori, če so ugotovili prekršek ob opravljanju 
zadev iz svoje pristojnosti. Pripombe Komisije za pravosodje 
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k 20. členu osnutka (valorizacija izrečenih kazni) predlagatelj 
ni mogel upoštevati, glede na to, da je urejanje tega vprašanja 
v tej fazi spreminjanja zakona iz že povedanih razlogov opu- 
stil. 

IV. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona bodo pri- 
spevale k večji učinkovitosti izvajanja zakona. Spremembe ne 
bodo zahtevale dodatnih finančnih sredstev družbeno politič- 
nih skupnosti in dodatnih namestitev. 

DOLOČBE ZAKONA 
O PREKRŠKIH (URADNI LIST SRS, ŠT. 
25/83, 42/85 IN 47/87), KI SE 
SPREMINJAJO 

Denarna kazen 
25. člen 

(1) Denarna kazen se lahko predpiše v razponu ali v določe- 
nem znesku. 

(2) Z zakonom oziroma z uredbo ali odlokom Izvršnega 
sveta Skupščine Socialistične republike Slovenije se lahko 
predpiše denarna kazen: 

1. za posameznika od 2.500 do 500.000 dinarjev; 
2. za pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek 

v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti od 12.500 do 
5.000.000 dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 2.500 do 500.000 
dinarjev. 

(3) Z zakonom se sme predpisati za prekrške, ki pomenijo 
hujše kršitve predpisov o varstvu naravnih bogastev oziroma 
varstvu človekovega okolja, za posameznika, za pravno osebo 
in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, ter za odgovorno osebo pravne 
osebe denarna kazen do 20.000.000 dinarjev. 

(4) Z zakonom se lahko predpiše denarna kazen za odgo- 
vorno osebo organa družbenopolitične skupnosti drugega 
državnega organa ali krajevne skupnosti od 2.500 do 500.000 
dinarjev. 

(5) Z odlokom občinske skupščine se lahko predpiše 
denarna kazen: 

1. za posameznika od 1.250 do 250.000 dinarjev. 2. za 
pravno osebo in za posameznika, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti, od 5.000 do 1.500.000 
dinarjev; 

3. za odgovorno osebo pravne osebe od 1.250 do 250.000 
dinarjev; 

(6) Denarna kazen, ki se izterja takoj na kraju, se sme 
predpisati za posameznika in za odgovorno osebo v določe- 
nem znesku do 50.000 dinarjev, za pravne osebe in za posa- 
meznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, pa v določenem znesku do 100.000 dinarjev. 

(7) Denarne kazni, plačane za prekrške, so dohodek repu- 
blike. 

(8) Republika odstopi občinam 30 odstotkov dohodka iz 
prejšnjega odstavka v razmerju, v kakršnem posamezne 
občine financirajo organe za postopek o prekrških, 70 odstot- 
kov pa v razmerju, v kakršnem posamezne občine financirajo 
temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva. 

(9) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 
republiški funkcionar, ki vodi republiški upravni organ, pristo- 
jen za pravosodje. 

Način spremembe denarne kazni v zapor 
28. člen 

(1) Pri spremembi denarne kazni v zapor se računa vsakih 
začetih 5.000 dinarjev za en dan zapora, vendar pa zapor ne 
sme biti daljši od 30 dni. 

(2) Če je poleg denarnih kazni izrečena tudi kazen zapora, 
pri spremembi denarne kazni v zapor skupna kazen zapora ne 
sme biti daljša kot 60 dni. 

(3) Če je za prekršek predpisan poleg denarne kazni alter- 
nativno tudi kazen zapora, tedaj zapor, v katerega se spre- 
meni denarna kazen, ne sme presegati največje mere kazni 
zapora, ki je predpisana za ta prekršek. 

(4) Če se izrečeta za prekrške storjene v steku, kazen zapora 
nad 30 dni in denarna kazen, ne sme zapor, v katerega se 
spremeni neizterjana denarna kazen, skupaj z izrečeno kaz- 
nijo zapora, presegati 90 dni. 

(5) Če kaznovani plača samo del denarne kazni, se mu 
ostanek, ob upoštevanju omejitev iz prejšnjih odstavkov tega 
člena, sorazmerno spremeni v zapor. 

(6) Prestajanje kazni zapora, v katerega je bila spremenjena 
denarna kazen, preneha, če kaznovani plača ostanek denarne 
kazni po vštetju tistega njenega dela, ki ustreza prestani kazni 
zapora. 

Vrste varstvenih ukrepov 
35. člen 

Storilcu prekrška se smejo poleg kazni za prekršek izreči 
tile varstveni ukrepi: 

1. odvzem predmetov; 
2. prepoved samostojnega opravljanja dejavnosti ali po- 

klica; 
3. prepoved vožnje motornega vozila; 
4. odstranitev tujca iz države. 

Izrekanje sankcij mladoletnikom 
44. člen 

(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 
let, ni pa še dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik) se smejo izreči 
le vzgojni ukrepi. 

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16 
let, ni pa še dopolnil 18 let (starejši mladoletnik) se smejo 
izreči le vzgojni ukrepi, izjemoma pa se mu sme izreči 
denarna kazen. 

(3) Mladoletnemu storilcu prekrškov se sme izreči samo 
varstveni ukrep odvzema predmetov, in to le, če mu je izrečen 
vzgojni ukrep ali denarna kazen. 

84. člen 
(1) Če obdolžena pravna oseba na zahtevo organa, ki vodi 

postopek, ne določi predstavnika, jo ta organ z odločbo 
kaznuje z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev. Če tudi po tej 
kazni ne določi predstavnika, se kaznuje za vsako nadaljnjo 
nespoštovanje takega naloga z denarno kaznijo do 200.000 
dinarjev. 

(2) Odločba o denarni kazni po prejšnjem odstavku se lahko 
izpodbija s samostojno pritožbo, če se postopek ustavi, sicer 
pa samo s pritožbo zoper odločbo o prekršku. 

Uvedba postopka 
105. člen 

(1) Postopek o prekršku se uvede na predlog pristojnega 
organa, organizacije ali oškodovanca (predlagatelj postopka). 

(2) Pristojni organi in organizacije iz prejšnjega odstavka so 
upravni organi, organi za notranje zadeve, inšpektorji, javni 
tožilci, družbeni pravobranilci samoupravljanja in drugi 
organi ter organizacije,k ki izvajajo javna pooblastila in ki so 
pristojni za neposredno izvrševanje ali nadzor nad izvrševa- 
njem predpisov, s katerimi so določeni prekrški. Če ti organi 
ne predlagajo uvedbe postopka, jo lahko predlaga organ, ki 
nadzoruje delo organa ali organizacije, ki je pristojna za 
izvrševanje predpisov. 

(3) Predlog za uvedbo postopka mora biti pismen. Oškodo- 
vanec lahko vloži predlog tudi ustno na zapisnik. Predlog za 
uvedbo postopka se vloži v toliko izvodih, kolikor jih je treba 
za organ, ki vodi postopek in za osebe, zoper katere je 
predlagana uvedba postopka o prekršku. Le-temu se vroči 
predlog hkrati z vabilom ali hkrati z odločbo, izdano po 159. 
členu tega zakona. 

(4) Če organ za postopek o prekrških med postopkom zve 
za prekršek, glede katerega ni bil vložen predlog, sporoči to 
organu oziroma organizaciji, ki je upravičena predlagati 
uvedbo postopka. 

(5) Predlog za uvedbo postopka o prekršku mora navajati 
podatke o istovetnosti storilca (ime in priimek, dan, mesec, 
leto in kraj rojstva, poklic in zaposlitev, stanovanje), oziroma 
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ime in sedež pravne osebe, za odgovorno osebo pravne osebe 
pa tudi dela in naloge, ki jih opravlja, dejanski stan prekrška, 
čas in kraj storitve prekrška predpis o prekršku, podatke 
o morebitni premoženjski koristi in dokaze. Navajati mora tudi 
podatke o predlagatelju postopka in vsebovati podpis predla- 
gatelja postopka. 

(6) Če predlaga uvedbo postopka o prekršku oškodovanec, 
mora predlog za uvedbo postopka navajati ime in priimek 
storilca prekrška, njegovo stanovanje, dejanski stan prekrška 
ter čas in kraj storitve prekrška. 

(7) Ko organ za postopek o prekršku prejme predlog, oceni, 
ali so podani pogoji za postopek. Če ugotovi, da je predlog 
nepopoln ali nerazumljiv, zahteva od predlagatelja postopka, 
naj ga v osmih dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predla- 
gatelj postopka v roku ne stori, z odločbo zavrže predlog za 
uvedbo postopka za prekršek. 

(8) Če organ za postopek o prekrških oceni, da so izpolnjeni 
pogoji za uvedbo postopka, izvede postopek o prekršku po 
uradni dolžnosti. 

(9) Če organ za postopek o prekrških ob predlogu za 
uvedbo postopka spozna, da ni pogojev za uvedbo postopka, 
zavrne predlog z obrazloženo odločbo, oškodovanca pa 
napoti, da lahko svoj premoženjskopravni zahtevek uveljavlja 
pred pristojnim sodiščem. Če so oškodovana družbena sred- 
stva, obvesti o zavrnitvi predloga organ, ki je z zakonom 
pooblaščen skrbeti za varstvo družbenih sredstev. 

(10) Pogojev za uvedbo postopka ni, če dejanje ni prekršek, 
če je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za prekr- 
šek, če zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mogoč, 
če je predlog za uvedbo postopka vložil nepristojni organ 
oziroma oseba, ali če je podan kakšen drug razlog, zaradi 
katerega po zakonu ni mogoče začeti postopka o prekršku. 

111. člen 
(1) Čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana 

odločba o prekršku, se obdolžencu všteje v kazen. Pri tem se 
pridržanje, ki je trajalo več kot 12 ur, šteje za en dan zapora 
oziroma 5.000 dinarjev denarne kazni. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v pri- 
poru, se šteje čas pripora v kazen zapora, izrečeno za prekr- 
šek, če je zoper njega ustavljen kazenski postopek in je bil za 
isto dejanje kaznovan v postopku o prekršku. 

Zaseg stvari 
152. člen 

(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 37. člena 
tega zakona vzamejo, se smejo zaseči še pred izdajo odločbe 
o prekršku. 

(2) Zaseg odredi s svojo odredbo organ, ki vodi postopek 
o prekršku. Tistemu, ki se mu stvari zasežejo, je treba izročiti 
overjen prepis odredbe. 

(3) S posebnimi predpisi o prekrških se lahko pooblastijo 
uradne osebe inšpekcijskih organov in pooblaščene uradne 
osebe organov za notranje zadeve, da smejo zaseči predmete 
iz prvega in drugega odstavka 37. člena tega zakona, kadar 
uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene pred- 
mete takoj oddati organu, ki je pristojen za postopek o prekr- 
šku. Če predmeti niso v kraju omenjenega organa, mu morajo 
zaseg takoj naznaniti, obenem pa poskrbeti za hrambo pred- 
metov, dokler organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, 
ne izda odredbe o tem. 

(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potr- 
dilo z natančnim popisom zaseženih predmetov. 

(5) Če je stvar pokvarljiva ali je njena hramba zvezana 
s prevelikimi stroški, odredi organ, ki je pristojen za postopek 
o prekršku, da se taka stvar proda. 

(6) Organ, ki je pristojen za postopek o prekršku, lahko na 
ugovor prizadetega ali po uradni dolžnosti, zasežene pred- 
mete vrne lastniku. 

Izdaja odločbe o prekršku v skrajšanem postopku 
159. člen 

(1) Če temelji predlog za uvedbo postopka o prekršku na 
neposredni osebni ugotovitvi pooblaščene uradne osebe ali 
na uradnih podatkih in če organ, ki vodi postopek o prekršku, 
na podlagi takega predloga ter priloženih podatkov in drugih 

dokazov spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko tudi 
brez zaslišanja obdolženca izda odločbo o prekršku. 

(2) Odločba o prekršku po določbah prvega odstavka tega 
člena se lahko izda za prekrške, za katere je predpisan« 
denarna kazen. 

3) Odločba o prekršku se lahko izda ob pogojih iz prvega 
odstavka tega člena tudi v primerih, ko je za prekršek predpi- 
sana poleg denarne kazni tudi kazen zapora, če organ za 
postopek o prekršku ugotovi, da je treba glede na naravo 
prekrška, glede na okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen 
in glede na osebne lastnosti obdolženca izreči denarno 
kazen. 

(4) Z odločbo o prekršku, izdano v skrajšanem postopku, se 
sme izreči posamezniku denarna kazen do 50.000 din, pravni 
osebi ali posamezniku, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjerf 
samostojne dejavnosti, denarna kazen do 500.000 din, odgo- 
vorni osebi pa denarna kazen do 50.000. 

(5) V skrajšanem postopku po določbah tega člena ni 
mogoče izreči varstvenega ukrepa, ne odločiti o premoženj- 
skopravnem zahtevku, niti odvzeti protipravne premoženjske 
koristi, pridobljene s prekrškom. 

(6) Zoper odločbo o prekršku, izdano po prvem odstavku 
tega člena, lahko vložijo obdolženec in osebe, navedene 
v drugem odstavku 181. člena tega zakona, v osmih dneh od 
dneva vročitve ugovor. Zoper odločbo, s katero se ugovor 
zavrže, je dovoljena pritožba. 

(7) Če je bil ugovor vložen pravočasno, razveljavi organ, ki 
vodi postopek, odločbo o prekršku in nadaljuje redni posto- 
pek. 

(8) Odločba o prekršku, izdana v rednem postopku, ne sme 
biti za obdolženca manj ugodna od odločbe, ki je bila ne 
njegov ugovor razveljavljena. , 

Kazni za kršitev postopka 
160. člen 

(1) Priča ali izvedenec, ki brez opravičenega razloga noče 
pričati oziroma opraviti izvedenskega dela, se kaznuje 
z denarno kaznijo do 15.000 dinarjev. 

(2) Če tisti, ki je kaznovan po prejšnjem odstavku, ne plača 
denarne kazni, lahko organ, ki vodi postopek, odredi, da se 
kazen prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper odločbo o denarni kazni ne zadrži njene 
izvršitve. 

161. člen 
(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojne 

obnaša ali ovira delo, se kaznuje z denarno kaznijo do 15.000 
dinarjev. 

(2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali 

ovira delo, se sme odrediti, da se obdolženec odstrani iz 
prostora, v katerem se opravlja dejanje v postopku, ne sme pa 
se kaznovati z denarno kaznijo. 

202. člen 
Zahtevo za sodno varstvo je mogoče vložiti zoper odločbo, 

izdano na drugi stopnji: 
1. če je izrečena za prekršek kazen zapora ali je izrečen 

varstveni ukrep prepovedi opravljanja samostojne dejavnosti 
ali poklica ali prepoved vožnje motornega vozila; 

2. če je izrečena za prekršek posamezniku oziroma odgo- 
vorni osebi denarna kazen nad 250.000 dinarjev ali pravni 
osebi oziroma posamezniku, ki stori prekršek v zvezi s samo- 
stojnim opravljanjem dejavnosti, denarna kazen nad 500.000 
dinarjev. 

3. če je odločeno o premoženjskopravnem zahtevku ali 
o odvzeti premoženjski koristi v znesku nad 500.000 dinarjev. 

203. člen 
Odločbo, izdano na drugi stopnji, je mogoče izpodbijati 

z zahtevo za sodno varstvo: 
1. če je bila z odločbo prekršena materialne določba tega 

zakona ali predpis, ki določa prekršek (187. člen); 
2. če je bila v postopku o prekršku prekršena kakšna 

določba postopka (186. člen); 
3. če je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno ali je bil 
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iz ugotovljenih dejstev napravljen nepravilen sklep glede 
dejanskega stanja (188. člen). 

241. člen 
(1) Če gre za prekrške, za katere je predpisana samo 

denarna kazen v določenem znesku do 50.000 oziroma do 
100.000 dinarjev, izterjajo pooblaščene uradne osebe uprav- 
nih organov in organizacij, ki izvajajo javna pooblastila ali 
nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in drugih predpisov, 
s katerimi so določeni prekrški, takoj na kraju prekrška tako 
kazen od tistih, ki jih zalotijo pri prekršku. 

(2) Ni dovoljeno izterjati takoj na kraju prekrška denarno 
kazen za več prekrškov, storjenih v steku. 

(3) Za prekršek, ki ga je storil mladoletnik, se ne sme 
izterjati denarna kazen takoj na kraju prekrška. 

(4) O plačani denarni kazni se izda potrdilo. Če storilec 
denarne kazni ne plača, mu izda pooblaščena oseba plačilni 
nalog (položnico). 

(5) Zoper izrek o izterjanju denarne kazni takoj na kraju 
prekrška ni pritožbe. 

(6) Storilec, ki denarne kazni ne plača takoj na kraju prekr- 
ška, je dolžan denarno kazen plačati v roku osmih dni ali 
v tem roku ugovarjati pri organu, katerega uradna oseba je 
izrekla kazen. Storilcu, ki mu ni bilo mogoče takoj izreči 
kazni, se pošlje obvestilo o prekršku in plačilni nalog; tudi 
v tem primeru lahko kazen plača, ali vloži ugovor v istem roku. 

(7) Ugovor se poda ustno ali pismeno priporočeno po pošti. 
Ugovor pošlje organ skupaj s predlogom za uvedbo postopka 

o prekršku in s plačilnim nalogom, izdanim takoj na kraju 
prekrška, pristojnemu organu za postopek o prekršku. 

(8) Za tak prekršek ne sme izreči organ, ki je pristojen za 
postopek o prekršku večje denarne kazni, kot se sme izterjati 
takoj na kraju prekrška. 

(9) Če se denarna kazen ne izterja takoj na kraju prekrška, 
ali če je tisti, ki je storil prekršek, ne plača v določenem roku, 
pa ni vložil ugovora, se pošlje plačilni nalog v izvršitev 
organu, ki je pristojen za izterjavo davkov. 

(10) Organ iz prejšnjega odstavka tega člena pred prisilno 
izterjavo ni dolžan zavezancu poslati pismenega opomina. 

257. člen 

Za izvrševanje kazni zapora, varstvenih ukrepov in vzgojnih 
ukrepov se uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazen- 
skih sankcij. 

265. člen 

(1) Občinskega sodnika za prekrške voli in razrešuje občin- 
ska skupščina. 

(2) Občinskega sodnika za prekrške v skupnem organu za 
postopek o prekrških volijo in razrešujejo občinske skupš- 
čine, na katerih območju opravlja sodnik za prekrške svojo 
funkcijo. 

(3) Občinski sodnik za prekrške v skupnem organu za 
postopek o prekrških je izvoljen, če so ga izvolile vse pristojne 
občinske skupščine, razrešen pa je, če ga je razrešila le ena 
izmed njih. 

PREDLOG 

odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih 

skupnosti iz depozita pri Narodni banki Slovenije v depozit 

bank (ESA 972)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 18. 
1.1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O PRENOSU DENARNIH SRED- 
STEV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI IZ DEPOZITA 
PRI NARODNI BANKI SLOVENIJE V DEPOZIT BANK, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve 
alinee 215. člena, 266., 267., 311. in 319. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije za seje zborov Skupščine SR 
Slovenije dne 7. 2.1990. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 220. In 221. člena poslovnika Skupš- 
čine SR Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstav- 
niki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

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

- Miroslav ZEMLJIČ, namestnik republiškega sekre- 
tarja za finance, 

- Franc POČIVAVŠEK, pomočnik republiškega sekre- 
tarja za finance. 

1. člen 
Denarna sredstva družbenopolitičnih skupnosti, ki so 

v depozitu pri Narodni banki Slovenije na podlagi odloka 
o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
v depozit pri Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 21/ 
86- prečiščeno besedilo, 24/88 in 41/89) se prenesejo v depo- 
zit banke, s katero družbenopolitične skupnosti sklenejo 
pogodbo o deponiranju denarnih sredstev. 

2. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo določil banko pri 

kateri bodo v depozitu sredstva SR Slovenije. 
Pogodbo o deponiranju denarnih sredstev iz prejšnjega 

odstavka pri banki sklene v imenu SR Slovenije republiški 
sekretar za finance. 

knjigovodstva na podlagi sklenjenih pogodb o deponiranju 
denarnih sredstev. 

4. člen 
Banke, ki v skladu s 5. členom odloka o prenosu denarnih 

sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni 
banki Slovenije uporabljajo kredite iz sredstev družbenopoli- 
tičnih skupnosti, vrnejo Narodni banki Slovenije te kredite 
v rokih zapadlosti, oziroma najpozneje v treh dneh po uvelja- 
vitvi tega odloka. 

5. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 

o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
v depozit pri Narodni banki Slovenije (Uradni list SRS, št. 21/ 
86 - prečiščeno besedilo, 24/88 in 41/89). 

3. člen 6. člen 
Prenos in vključitev denarnih sredstev družbenopolitičnih Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

skupnosti v depozit pri bankah opravi Služba družbenega listu SRS. 

poročevalec 69 



OBRAZLOŽITEV 

1. S četrtim odstavkom 108. člena ustave SR Slovenije iz 
leta 1974 je bilo določeno, da Narodna banka Slovenije spre- 
jema v depozit proračunska sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti in da lahko v imenu in za račun družbenopolitičnih 
skupnosti opravlja tudi druge bančne zadeve, določene 
z zakonom. Enako določbo je imela tudi ustava SFRJ v 262. 
členu. 

Z amandmajem XXXV k ustavi SFRJ je v 4. točki določeno, 
da samo Narodna banka Jugoslavije sprejema v depozit sred- 
stva družbenopolitičnih skupnosti, medtem ko za narodne 
banke republik in narodne banke avtomnih pokrajin to ni več 
predvideno. Ta ustavna ureditev kot tudi zakon o Narodni 
banki Jugoslavije in amandma XXIX k ustavi SR Slovenije, 
v katerem so opredeljene pristojnosti in naloge Narodne 
banke Slovenije, ne predvidevajo več možnosti, da bi Narodna 
banka Slovenije imela v depozitu sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti. 

2. S sprejetjem amandmajev k ustavi SFRJ, amandmajev 
k ustavi SR Slovenije in zakona o Narodni banki Jugoslavije, 
narodne banke republik in narodne banke avtonomnih pokra- 
jin ne morejo več opravljati bančnih poslov, to je poslov, ki 

predstavljajo dejavnost poslovnih bank. 
3. Služba družbenega knjigovodstva po preteku šestih 

mesecev, (v katerem mora Narodna banka Jugoslavije uskla- 
diti svoje poslovanje z zakonom in z njo, kot ustanovo enot- 
nega monetarnega sistema tudi narodne banke republik in 
narodne banke avtonomnih pokrajin), ne bo več vodila sred- 
stev družbenopolitičnih skupnosti, kot depozit narodne 
banke, ampak jih bo vključevala v depozit bank, pod pogojem, 
da bodo družbenopolitične skupnosti sklenile ustrezne 
pogodbe o deponiranju sredstev. Sredstva družbenopolitič- 
nih skupnosti, ki ne bodo sklenile depozitnih pogodb z ban- 
kami, bo služba družbenega knjigovodstva vodila na poseb- 
nih računih. 

4. Po vključitvi denarnih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti v potencial bank, bodo banke na ta sredstva obračuna- 
vale in izločale 5% obvezno rezervo. 

5. Z uveljavitvijo predloženega odloka bo ukinjena možnost, 
da Skupščina SR Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije usmerjata razpoložljiva sredstva družbenopolitičnih 
skupnosti in, da se iz naslova plačanih obresti oblikuje »raz- 
vojni dinar«. S tem usahne dosedanji vir za oblikovanje sred- 
stev za razvoj. 

POROČILO 

delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin 

Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja nekaterih aktov iz 

pristojnosti Zbora republik in pokrajin  

Na zasedanju 50. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ od 18. do 22. decembra 1989 so bili sprejeti kot začasni 
ukrepi naslednji akti: 

predlog zakona o regresiranju dela obresti za kredite, ki se 
uporabljajo za prednostne namene v kmetijstvu; predlog 
zakona o spreminjanju tečajnih razlik iz deponiranih deviznih 
prihrankov pri Narodni banki Jugoslavije v javni dolg federa- 
cije; predlog odloka o skupni devizni politiki in projekciji 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1990; predlog zakona 
o posebnem davku od prometa proizvodov in storitev za 
financiranje JLA v letu 1990; predlog zakona o temeljih davč- 
nega sistema; predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju. 

Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za ustanoviteljsko 
vlogo federacije v Jugoslovanski banki za mednarodno eko- 
nomsko sodelovanje ni bil usklajen in" ni bil sprejet kot 
začasni ukrep, ker pri glasovanju ni dobil večine glasov. 

Hkrati so bili usklajeni in sprejeti naslednji akti: 
predlog odloka o določitvi višine regresa za umetna gnojila, 

sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 
1990; predlog odloka o višini sredstev za regresiranje dela 
obresti v letu 1990 za kredite, ki so jih delovne organizacije 
črpale za poravnavo obveznosti iz že črpanih zunanjih kredi- 
tov z dopolnilnim predlogom Zveznega izvršnega sveta; pred- 
log odloka o predračunu odhodkov tečajnih razlik iz določe- 
nih zunanjih kreditov za leto 1990 z dopolnilnim predlogom 
Zveznega izvršnega sveta; predlog odloka o ciljih in nalogah 
skupne monetarne politike ter skupnih temeljev kreditne poli- 
tike v letu 1990; predlog zakona o spremembi vrednosti 
dinarja; predlog zakona o agenciji federacije za zavarovanje 
depozitov in sanacijo bank; predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sredstvih rezerv; predlog zakona 
o prevzemu obveznosti federacije iz določenih zunanjih kredi- 
tov in o zadolžitvi Narodne banke Jugoslavije v tujini za račun 
federacije v letu 1990; predlog odloka o določitvi najvišjih cen 
v stanovanjsko-komunalni dejavnosti z dopolnilnim predlo- 
gom Zveznega izvršnega sveta; predlog zakona o zagotavlja- 
nju sredstev za delno financiranje programov za varstvo soci- 
alno ogroženega prebivalstva in delavcev, katerih delo ni več 
potrebno zaradi prestrukturiranja gospodarstva; predlog 
zakona o določanju skupnega zneska sredstev za financiranje 
progama zagotavljanja stanovanj za potrebe kadrov in vrnitev 

izseljenih oseb v SAP Kosovo v obdobju od 1989. do 1993. 
leta; predlog odloka o določanju sredstev za financiranje 
programa zagotavljanja stanovanj za potrebe kadrov in vrni- 
tev izseljenih oseb v SAP Kosovo v obdobju 1989. do 1993. 
leta v 1989. letu; predlog odloka o določanju sredstev za 
financiranje programa zagotavljanja stanovanj za potrebe 
kadrov in vrnitev izseljenih oseb v SAP Kosovo v obdobju od 
1989. do 1993. leta v 1990. letu; predlog odloka o spremembi 
odloka o ciljih in nalogah skupne monetarne politike in skup- 
nih osnov kreditne politike v 1989. letu; predlog zakona 
o sistemu družbene kontrole cen. 

Na 50. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je 
bila 28. in 29. decembra 1989, smo obravnavali in sprejemali 
naslednje akte: predlog zakona o odobritvi kredita za izgrad- 
njo plinovodnega omrežja skozi Jugoslavijo; predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetarnem poslovanju narodnih bank 
republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin; predlog 
zakona o določanju skupnega obsega odhodkov proračuna 
federacije za 1990. leto; predlog zakona o pogojih in načinu 
zagotavljanja sredstev v 1989. letu in koriščenju sredstev za 
pokritje razlike v ceni. tečajnih razlik in obresti nastalih na 
podlagi uvoza nafte in o pokritju tečajnih razlik za jugoslovan- 
ski naftovod; predlog zakona o supergaranciji federacije za 
obveznosti Vojvodinske banke Združene banke, Novi Sad, kot 
garanta za II posojilo Evropske investicijske banke za financi- 
ranje modernizacije magistralne železniške smeri »Jesenice 
(Sežana-Gevgelija) Dimitrovgrad«; predlog zakona o super- 
garanciji federacije za obveznosti Združene beograjske banke 
Beograd, kot garanta za II posojilo Evropske investicijske 
banke za financiranje modernizacije magistralne železniške 
smeri »Jesenice (Sežana-Gevgelija) Dimitrovgrad«.: predlog 
zakona o zagotavljanju dela sredstev za opravljanje železni- 
škega tovornega prometa med SFRJ in Ljudsko socialistično 
republiko Albanijo in o pogojih ter načinu koriščenja teh 
sredstev v 1990. letu; predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
med Zveznim izvršnim svetom Skupščine SFRJ in vlado Ljud- 
ske republike Madžarske o koriščenju reke Drave na odseku 
skupnega interesa; predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
o socialnem zavarovanju med SFRJ in Veliko socialistično 
ljudsko libijsko arabsko džamahirijo; predlog zakona o ratifi- 
kaciji Dunajske konvencije o zaščiti ozonskega plašča; pred- 
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log zakona o ratifikaciji sporazuma o zaščiti voda reke Tise in 
njenih pritokov pred onesnaževanjem; predlog zakona o rati- 
fikaciji protokola o zaščiti Sredozemskega morja pred ones- 
naževanjem s kopnega z aneksi I, II in III. 

I. 

PROGRAM EKONOMSKE REFORME IN UKREPI ZA 
NJEGOVO REALIZACIJO V LETU 1990 6(ZS 002-01/89-1) 

Odbor za družbeni plan in razvojno politiko je obravnaval ta 
program. Podprl je njegove osnovne opredelitve ter ugotovil, 
da predstavljajo dograditev opredelitev reforme in operaci- 
onalizacijo ukrepov za uresničevanje te reforme. V kritični in 
konstruktivni diskusiji je bilo ocenjeno, da obstajajo v njem 
nekatere pomanjkljivosti, predvsem v kontifikaciji predlože- 
nih ukrepov in učinkov njihove realizacije. 
V razpravi so člani delegacij, predvsem z manj razvitih obmo- 
čij, opozarjali na posledice, ki bodo nastale v njihovih okoljih 
po zamrznitvi cen energije, nekaterih surovin, metalurgije in 
drugo. Delegati so tudi opozarjali, da zaradi pomanjkanja 
ustreznih bilanc in ocen ni mogoče v celoti podati ocene 
konsistentnosti programa in realnosti rešitev, ki jih vsebuje. 

Najpomembnejše pripombe predstavnikov nekaterih dele- 
gacij so: 

Vo|vodina: Menijo, da se lahko sprejme zavzemanje, da se 
s sistemskimi rešitvami in ukrepi makroekonomske politike 
na področju cen, liberalizacije uvoza, kreditne in fiskalne 
politike zagotovi izenačenje pogojev gospodarjenja, v kmetij- 
stvu z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, vendar pa menijo, 
da je potrebno imeti pri tem v vidu specifičnost kmetijske 
proizvodnje in je zato nesprejemljivo prepuščati probleme 
reprodukcije v kmetijstvu samo tržnim pogojem. 

Črna gora: Predlagajo, da se po zamrznitvi osebnih dohod- 
kov določi minimum osebnih dohodkov, do katerih bi bilo 
mogoče izravnati osebne dohodke tistih, ki so zaradi težke 
situacije v posameznih okoljih in panogah na izredno nizkem 
nivoju. 

Določene sugestije in pripombe so imele tudi druge delega- 
cije, vendar so vsebovane v načelnih pripombah, razen članov 
delegacije SR Srbije, ki so v celoti zavrnili program, čeprav so 
podprli posamezne zakonske projekte, ki so bili predvideni za 
sprejem v okviru celotnega programa. 

Nekatere njihove glavne pripombe na program: 
Program ne vsebuje kvantifikacij predložene politike, pa je 

zaradi tega zelo težko oceniti uresničevanje zastavljenega 
cilja. V programu ni pravično rešen regionalni aspekt gospo- 
darske reforme. 

Ponujena rešitev je taka, da bi prišlo do velike prerazporedi- 
tve dohodka med bogatimi in revnimi predeli države in se 
bodo tako razlike med razvitimi in nerazvitimi povečale. 

Po njihovem mnenju so nerealne predpostavke, na katerih 
temelji reforma, saj izhaja iz predpostavke stabilnega 
podjetja, pravne države in tržne konkurence, vse to pa ni 
prisotno v jugoslovanski družbi. 

Odbor je po razpravi, poleg načelne podpore Programa 
reforme in ukrepov za njegovo realizacijo v letu 1990, sprejel 
stališča, da bi Zvezni izvršni svet moral zagotoviti tekoče 
spremljanje uresničevanja ukrepov, še posebno tistih, ki jih je 
sprejela Skupščina SFRJ in ji po potrebi, najmanj pa enkrat 
v treh mesecih poroča o njihovem uresničevanju. Ob informi- 
ranju Skupščine SFRJ o uresničevanju ukrepov, ji mora 
podati bilančno izražene učinke celotnih in posameznih 
ukrepov. 

Odbor prav tako poudarja, da je potrebno, da je Zvezni 
izvršni svet v pripravi in izvajanju ukrepov pozoren na pri- 
pombe, ki so bile podane v stališčih skupščin SR in SAP, 
kakor tudi na tiste, ki so bile izražene v razpravah na delovnih 
telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

II. 
OSNUTEK ZAKONA O SKUPNEM OBSEGU 
PRORAČUNSKIH ODHODKOV FEDERACIJE ZA LETO 1990 
S PRVIM IN DRUGIM DOPOLNILNIM PREDLOGOM - AS 
931 

Osnutek zakona je bil usklajen in sprejet na seji zbora 28/ 
12-1989. 

Delegacija je uveljavila vse pomembnejše pripombe Skup- 
ščine SR Slovenije. V skladu s sklepi in pooblastilom Skup- 
ščine SR Slovenije je delegacija dala soglasje k obsegu prora- 
čuna federacije za leto 1990. 

Pripomba Skupščine SR Slovenije, da se zniža obseg prora- 
čuna federacije in da se za enak znesek zmanjšajo prispevki 
SR in SAP zveznemu proračunu je bila upoštevana tako: 

- da je bil znižan prvotni obseg proračuna federacije za 350 
milijonov din, ker Zbor republik in pokrajin na seji 21/12-1989 
ni sprejel predloga začasnega ukrepa zakona o spremembi 
zakona o zagotovitvi sredstev za ustanoviteljsko vlogo federa- 
cije v JUBMES. Po tem zmanjšanju je obseg zveznega prora- 
čuna znašal 76,3 milijard dinarjev. Na prihodkovni strani so 
bili za enak znesek znižani viški prihodkov Narodne banke 
Jugoslavije, ki bi jih v letu 1990 le-ta morala vplačati v prora- 
čun federacije. Narodna banka Jugoslavije je namreč ocenila, 
potem ko je proučila vse predlagane ukrepe na področju 
bančništva v letu 1990, da se ji bodo prvotno planirani pri- 
hodki realizirali v manjšem obsegu za 350 milijonov din, kar 
pomeni da bo višek prihodkov Narodne banke Jugoslavije 
znašal (samo) 150 milijonov dinarjev; 

- da je bil dodatno, na račun znižanja stalne proračunske 
rezerve federacije, znižan obseg zveznega proračuna za 
nadaljnjih 1.068 milijonov din, za enak znesek pa so bili 
znižani prispevki SR in SAP zveznemu proračunu. Dokončno 
znaša sprejeti obseg zveznega proračuna za leto 1990 75,3 
milijard din, prispevki republik in pokrajin pa 5,9 milijard din. 

Dodatnih predlogov naše skupščine in skupščin drugih SR 
in SAP, da se še bolj povečajo izvirni prihodki federacije in 
znižajo prispevki SR in SAP, Zvezni izvršni svet ni sprejel, 
s pojasnilom, da so se povečali izvirni prihodki za financiranje 
zveznega proračuna s tem, ko je bila prvotna stopnja poseb- 
nega prometnega davka za financiranje JLA povečana od 1% 
na 3%, s čimer se je zmanjšala razlika med izvirnimi prihodki 
in obsegom skupnih odhodkov federacije, kar je imelo za 
posledico znižanje prispevkov SR in SAP zveznemu prora- 
čunu; da se je delež kotizacij v strukturi prihodkov proračuna 
federacije za leto 1990 v primerjavi z rebalansiranim proraču- 
nom za leto 1989 znižal z 12,8% na 7,9%; da obstaja ustavna 
omejitev o večjem zagotavljanju izvirnih prihodkov federacije; 
da je osnovni cilj gospodarske reforme pokrivanje javne 
porabe in odhodkov proračuna z realnimi viri in da je predvi- 
deno, da se prispevki SR in SAP v bodoče (kot vir financira- 
nja) v proračun federacije ne vključujejo. f 

Glede pripombe naše skupščine, da se pravice uporabnikov 
sredstev zveznega proračuna ne bi smele realno povečati 
oziroma, da bi bilo potrebno ponovno preveriti obveznosti, 
katerih višina se oblikuje na podlagi avtomatizmov iz veljavne 
zakonodaje, je Zvezni izvršni svet podal preračun sredstev za 
potrebe JLA in za nezadostno razvite republike in SAP 
Kosovo. Iz preračuna izhaja, da rast sredstev za JLA v letu 
1990, v primeru, da se upoštevajo v osnovo obveznosti do JLA 
v letu 1989, ki niso pokrite, znaša 378%, za nezadostno razvite 
pa 377,6%, kar je skladno z rastjo narodnega dohodka ozi- 
roma družbenega proizvoda. 

V zvezi s pripombo, da mora Zvezni izvršni svet predložiti 
bruto bilanco federacije za leto 1990, ki bo poleg bilance 
stanja federacije vključevala tudi prihodke in odhodke 
Narodne banke Jugoslavije in predviden priliv akumulacije iz 
tujine za leto 1990, je Zvezni izvršni svet zagotovil, da bo bruto 
bilanco sredstev federacije izdelal tekom leta 1990. 

Med pripombami skupščin drugih SR in SAP so izstopale 
zlasti pripombe Skupščine SR Srbije (zahteva, da se za finan- 
ciranje JLA uvedejo novi izvirni prihodki federacije - davek na 
osebni dohodek in davek na dobiček oziroma dohodek, ne pa 
uvajanje posebnega prometnega davka; zahteva, da ima med 
sredstvi za intervencije v gospodarstvu kmetijstvo prioritetni 
pomen) in SAP Kosovo (zahteva po višjih sredstvih za izbolj- 
šanje položaja družbenih služb v SAP Kosovo). 

Na zahtevo delegacije Skupščine SR Srbije, je Zvezni 
izvršni svet v Zboru republik in pokrajin 28/12-1989 podal 
naslednji izjavi: 

1. »Zvezni izvršni svet prevzema obveznost, da bo po izvr- 
šenih spremembah, vezanih na davčni sistem in skupne teme- 
lje davčne politike, ki so predložene na ustavo SFRJ, 
v postopku usklajevanja zakona o obdavčevanju proizvodov 
in storitev za financiranje JLA v letu 1990, kot tudi pri predloži- 
tvi novega zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev, 
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proučil in predlagal ustrezne rešitve, s katerimi bi se zagoto- 
vilo stabilno financiranje JLA iz prometnega davka in drugih 
davkov, za katerih uvedbo bo pristojna federacija. 

2. Zvezni izvršni svet sprejema obveznost, da bo do konca 
prvega četrtletja 1990. leta analiziral in proučil višino sred- 
stev, plasiranih za kmetijstvo iz primarne emisije, po stanju na 
dan 31/12-1989. leta, in predlagal svetu guvernerjev Narodne 
banke Jugoslavije, da se poišče rešitev za konverzijo teh 
kreditov ali druge ustrezne rešitve, s katerimi bi se urejala 
vprašanja kreditiranja prednostnih namenov v kmetijstvu, 
v skladu z odlokom o ciljih in nalogah skupne monetarne 
politike in skupnih temeljev kreditne politike za leto 1990. 

Zvezni izvršni svet meni, da je potrebno zagotoviti, da v letu 
1990 ne bi prišlo do zastoja v financiranju kmetijstva, posebno 
v času setve in žetve oziroma pri odkupu kmetijskih proizvo- 
dov. V tem smislu bosta Zvezni izvršni svet in Narodna banka 
Jugoslavije sprejela ukrepe, da se zagotovi zadosten znesek 
sredstev za te potrebe in to preko trga denarja in vzdrževanja 
likvidnosti predvsem tistih bank, ki podpirajo kreditiranje 
v kmetijstvu.« 

Na zahtevo delegacije Skupščine SAP Kosovo je Zbor repu- 
blik in pokrajin sprejel naslednji sklep: 

»Zbor republik in pokrajin zavezuje Zvezni izvršni svet, da 
v prvem trimesečju 1990. leta analizira stanje družbenih in 
drugih služb v SAP Kosovo in predlaga dodatne ukrepe za 
ublažitev stanja. Zvezni izvršni svet bo prav tako, v okviru 
skupnega obsega odhodkov proračuna federacije za leto 
1990 zagotovil sredstva za financiranje novo ustanovljenih 
občin v SAP Kosovo, v skladu z opredelitvami jugoslovan- 
skega programa o Kosovu in potrebami, ki bi se skupno 
določile z Izvršnim svetom SAP Kosovo.« 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v postopku usklajevanja 
posebej opozorila, da je bilo v zvezi s predloženim obsegom 
zveznega proračuna za leto 1990 premalo narejenega pri 
zmanjševanju oziroma reviziji pravic proračunskih porabni- 
kov in da zahtevanega prispevka proračunu federacije naša 
republika ne bo zmogla brez uvajanja novih davkov oziroma 
povečevanja obstoječih davčnih stopenj. Delegacija pa je 
podprla koncept zveznega proračuna, v katerega se prena- 
šajo in sanirajo finančne dubioze z realnimi viri, tako da 
proračun federacije postaja instrument ekonomske politike 
za leto 1990. 

OSNUTEK ZAKONA O TEMELJIH DAVČNEGA SISTEMA 
-AS 983/1 

Zakon je bil sprejet kot začasna ureditev, ker delegacija 
Skupščine SR Slovenije ni soglašala, da je davek na osebni 
dohodek pomemben za delovanje enotnega jugoslovanskega 
trga in k osnutku zakona ni dala soglasja. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 
O FINANCIRANJU FEDERACIJE - AS 922 

Usklajevanje osnutka zakona ni končano. Na pripombe 
Skupščin SR in SAP Zvezni izvršni svet še ni dal svojih stališč. 
Ko jih bo Zvezni izvršni svet pripravil, se bo usklajevanje 
nadaljevalo. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA 
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA USTANOVITELJSKO 
VLOGO FEDERACIJE V JUGOSLOVANSKI BANKI ZA 
MEDNARODNO EKONOMSKO SODELOVANJE 
Z DOPOLNILNIM PREDLOGOM ZVEZNEGA IZVRŠNEGA 
SVETA-AS 948 

Zakon ni bil sprejet. , 
V postopku usklajevanja nanj ni dala soglasja Skupščina 

SR Srbije. Zvezni izvršni svet je predlagal začasno ureditev, ki 
pa na seji zbora prav tako ni bila sprejeta, ker ni dobila 
polovice glasov vseh delegatov. 

OSNUTEK ZAKONA O REGISTRIRANJU DELA OBRESTI ZA 
KREDITE, KI SE UPORABLJAJO ZA PREDNOSTNE 
NAMENE V KMETIJSTVU Z DOPOLNILNIM PREDLOGOM 
ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA - AS 927 

Izhajajoč iz stališč Skupščine SR Slovenije v postopku 
usklajevanja naša delegacija ni dala soglasja. 

Zvezni izvršni svet je zato predlagal začasno ureditev, ki je 

bila sprejeta z dvotretjinsko večino. Tako ta zakon velja le za 
leto 1990, usklajevanje trajnejšega podpisa pa se bo nadalje- 
valo. 

OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA 
DELNO FINANCIRANJE PROGRAMOV ZA VARSTVO 
SOCIALNO OGROŽENEGA PREBIVALSTVA IN DELAVCEV, 
KATERIH DELO NI VEČ POTREBNO ZARADI 
PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA-AS 974 

Zakon je bil usklajen. 
Delegacija je uveljavila ključno pripombo Skupščine SR 

Slovenije, tako da je časovna veljavnost zakona omejena do 
31/12-1994. 

OSNUTEK ZAKONA O CELOTNEM ZNESKU SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA PRIDOBITVE STANOVANJ ZA 
KADRE IN VRNITEV IZSELJENIH OSEB V SAP KOSOVO 
V OBDOBJU OD 1989. DO 1993. LETA - ESA 832 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA PRIDOBIVANJA STANOVANJ 
ZA KADRE IN VRNITEV IZSELJENIH OSEB IZ SAP KOSOVO 
V OBDOBJU 1989-1993 ZA LETO 1990- AS 971/1 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE PROGRAMA PRIDOBITVE STANOVANJ ZA 
KADRE IN VRNITEV IZSELJENIH OSEB V SAP KOSOVO ZA 
LETO 1989-AS 967 

Vsi navedeni akti so bili usklajeni ob upoštevanju vseh 
pripomb Skupščine SR Slovenije. 

OSNUTEK ZAKONA O POSEBNEM DAVKU OD PROMETA 
PROIZVODOV IN STORITEV ZA FINANCIRANJE 
JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE V LETU 1990 
Z DOPOLNILNI PREDOGOM ZVEZNEGA IZVRŠNEGA 
SVETA-AS 928 . . 

Zakon ni bil usklajen, ker Skupščina SR Srbije zahteva, da 
se namesto predlaganega prometnega davka (oziroma poleg 
predvidenega prometnega davka) za financiranje JLA uvede 
poseben davek iz osebnih dohodkov. Zvezni izvršni svet ter 
delegacije skupščin SR in SAP tega niso podprli. Zato je 
Zvezni izvršni svet na izhodiščih osnutka zakona predlagal 
začasno ureditev, ki je bila na seji zbora sprejeta z večino 
glasov vseh delegatov. V postopku usklajevanja je Zvezni 
izvršni svet, predvsem na pripombe Skupščine SR Slovenije, 
besedilo zakona bistveno spremenil, tako da so v besedilu 
začasne ureditve uveljavljene vse pomembnejše pripombe 
Skupščine SR Slovenije (črtana je predvidena obdavčitev 
mleka, kruha, jedilnega olja in masti, izključeno je obdavčeva- 
nje transportnih storitev zasebnikov in iger na srečo, črtan je 
11. člen, ki bi v bodoče onemogočal, da Se za te vrste storitev 
uvajajo davki v republikah in SAP), dodatno pa je Zvezni 
izvršni svet iz tega davka izključil tudi gorivo za potrebe 
elektrarn in kotlarn. 

OSNUTEK ZAKONA O ZAGOTOVITVI DELA SREDSTEV ZA 
OPRAVLJANJE ŽELEZNIŠKEGA TOVORNEGA PROMETA 
MED SFRJ IN LJUDSKO SOCIALISTIČNO REPUBLIKO 
ALBANIJO TER O POGOJIH IN NAČINU UPORABE TEH 
SREDSTEV V LETU 1990 Z DOPOLNILNIM PREDLOGOM 
ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA - AS 926 

Zakon je bil usklajen in sprejet. 
Delegacija je uveljavila bistveno pripombo Skupščine SR 

Slovenije o ukinitvi prometa na tej železniški progi, Zbor 
republik in pokrajin pa je v tem smislu sprejel naslednji sklep: 

»Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ zavezuje Zvezni 
izvršni svet, da se, v kolikor se v letu 1990 ne doseže rentabil- 
nost proge Titograd-Božaj, z 31. decembrom 1990. leta ukine 
promet na progi in o tem pravočasno obvesti albansko stran.« 
OSNUTEK ODLOKA O VIŠINI SREDSTEV ZA 
REGRESIRANJE DELA OBRESTI V LETU 1990 ZA KREDITE, 
KI SO JIH DELOVNE ORGANIZACIJE ČRPALE ZA 
PORAVNAVO OBVEZNOSTI IZ ŽE ČRPANIH ZUNANJIH 
KREDITOV Z DOPOLNILNIM PREDLOGOM ZVEZNEGA 
IZVRŠNEGA SVETA - AS 918 
Odlok je bil usklajen v predloženem besedilu. 
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Zvezni izvršni svet je pojasnil, da v znesek sredstev za 
regresiranje obresti v letu 1990 niso vključena sredstva za 
plačilo zamudnih obresti. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O SREDSTVIH REZERV - AS 964 

Zakon je bil usklajen. V skladu s pripombami Skupščine SR 
Slovenije je bil zakon spremenjen tako, da se povečanje 
stopenj izločanja nanaša le na zaključne račune za leto 1989 
ter na vsa podjetja (družbena in mešana). Na zahtevo delega- 
cije Skupščine SR Slovenije je Zbor republik in pokrajin 
sprejel naslednji sklep: 

»Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ zavezuje Zvezni 
izvršni svet, da najkasneje do 31. marca 1990 pripravi in 
Skupščini SFRJ predloži osnutek novega zakona o sredstvih 
rezerv, ki bo usklajen z zakonom o podjetjih in zakonom 
o računovodstvu.« 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI VIŠINE REGRESA ZA 
UMETNA GNOJILA, SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN 
KAKOVOSTNO SORTNO SEME ZA LETO 1990 - AS 920 

Odlok je bil usklajen v predloženem besedilu. 
Po pojasnilu Zveznega izvršnega sveta, naj bi večje stopnje 

regresiranja predvsem motivirale kmetijske proizvajalce za 
večjo uporabo umetnih gnojil, sortnih semen in zaščitnih 
sredstev, ker se njihova uporaba v kmetijstvu vse bolj zmanj- 
šuje. 

OSNUTEK ZAKONA O KONČNEM OBRAČUNU, POGOJIH IN 
NAČINU ZAGOTOVITVE SREDSTEV V LETU 1989 IN 
UPORABI SREDSTEV ZA POKRITJE RAZLIKE V CENI, 
TEČAJNIH RAZLIK IN OBRESTI, NASTALIH NA TEMELJU 
UVOZA NAFTE IN O POKRITJU TEČAJNIH RAZLIK ZA 
JUGOSLOVANSKI NAFTOVOD - AS 735 

Zakon je bil usklajen in sprejet. 
Skupšina SR Slovenije k osnutku zakona ni imela pripomb. 
Na zahtevo delegacije Skupščine SR BiH je Zvezni izvršni 

svet v Zboru republik in pokrajin 28/12-1989 podal naslednjo 
izjavo: 

»Zvezni izvršni svet bo v skladu s 5. členom zakona proučil 
zahtevo delovnih organizacij iz 4. člena, ki predložijo 
potrebno dokumentacijo v zakonskem roku, in v primeru, da 
se ugotovi utemeljenost za plačilo njihovih terjatev, v skladu 
z zakonom poskrbel, da se jim v januarju izvrši izplačilo.«« 

III 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBI VREDNOSTI DINARJA 
(AS 960) 

Zakon je bil sprejet. Skupščina SR Slovenije k osnutku 
zakona ni imela pripomb. 

OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O CILJIH IN 
NALOGAH SKUPNE MONETARNE POLITIKE TER SKUPNIH 
TEMELJEV KREDITNE POLITIKE V LETU 1989 (AS 944) 

Odlok je bil sprejet. Skupščina SR Slovenije k osnutku 
odloka ni imela pripomb. 

OSNUTEK ODLOKA O CILJIH IN NALOGAH SKUPNE 
MONETARNE POLITIKE TER SKUPNIH TEMELJEV 
KREDITNE POLITIKE V LETU 1990 (AS 968) 

Odlok je bil usklajen in sprejet. Delegacija je v postopku 
usklajevanja uveljavila ključno pripombo Skupščine SR Slo- 
venije glede določanja višine eskontne stopnje Narodne 
banke Jugoslavije. Osnutek odloka je bil namreč dopolnjen 
s tem, da mora biti višina eskontne stopnje Narodne banke 
realno pozitivna. Prav tako je bil osnutek odloka dopolnjen 
s tem, da bo Narodna banka Jugoslavije posojilno sposobnim 
bankam in v okviru reeskontnih kvot refinancirala iz primarne 
emisije določene vrednostne papirje in druge določene listine 
prvenstveno za prioritetne namene v kmetijstvu. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMINJANJU TEČAJNIH RAZLIK 
IZ DEPONIRANIH DEVIZNIH PRIHRANKOV PRI NARODNI 
BANKI JUGOSLAVIJE V JAVNI DOLG FEDERACIJE (AS 925) 

Zakon ni bil usklajen, ker je delegacija Skupščine SR Črne 
gore zahtevala enake rešitve tudi za konvertirane zunanje 
kredite, kot so v zakonu predvidene za deponirane devizne 
prihranke. Zato je Zvezni izvršni svet predlagal sprejem 
zakona kot začasen ukrep in je Zbor republik in pokrajin to 
tudi sprejel. Naša delegacija je v postopku usklajevanja 
uspela uveljaviti večino predlogov Skupščine SR Slovenije za 
izboljšanje zakona. Prav tako je bil na predlog Zveznega 
izvršnega sveta zakon dopolnjen s tem, da se obresti od 
deponiranih deviznih prihrankov za leto 1989 obračunavajo in 
deponirajo po obračunski poti pri Narodni banki Jugoslavije 
ter tako povečajo javni dolg federacije na dan 31. decembra 
1989. Delegacija je v postopku usklajevanja zakona soglašala 
s predlogom zakona, zato je tudi glasovala za predlog zakona 
kot začasni ukrep, ki bo veljal največ leto dni. 

OSNUTEK ZAKONA O PREVZEMANJU OBVEZNOSTI IZ 
NASLOVA DOLOČENIH ZUNANJIH KREDITOV IN 
O ZADOLŽITVI NARODNE BANKE JUGOSLAVIJE V TUJINI 
NA RAČUN FEDERACIJE V LETU 1990 (AS 966) 

Zakon je bil usklajen in sprejet. 
V postopku usklajevanja je Zvezni izvršni svet predlagal 

nekaj sprememb za izboljšanje besedila zakona. Skupščina 
SR Slovenije k osnutku zakona ni imela pripomb. 

OSNUTEK ODLOKA O PREDRAČUNU ODHODKOV 
TEČAJNIH RAZLIK IZ DOLOČENIH ZUNANJIH KREDITOV 
ZA LETO 1990 (AS 921) 

Odlok je usklajen in sprejet. Glede na naše pripombe je 
Zvezni izvršni svet v postopku usklajevanja izjavil, da se 
z odlokom zagotavljajo sredstva le za pravice, ki so z zako- 
nom o pokrivanju tečajnih razlik iz določenih zunanjih kredi- 
tov že sprejete. 

OSNUTEK ZAKONA O AGENCIJI FEDERACIJE ZA 
ZAVAROVANJE DEPOZITOV IN SANACIJO BANK (AS 963) 

Zvezni izvršni svet je na zahtevo Zakonodajno-pravne komi- 
sije osnutek zakona umaknil iz postopka in istočasno dal 
v postopek zakon o agenciji federacije za zavarovanje depozi- 
tov in sanacijo bank. Zbor republik in pokrajin je zakon 
o zagotavljanju sredstev sprejel, prav tako je tudi Zvezni zbor 
sprejel zakon o agenciji federacije za zavarovanje dopozitov 
in sanacijo bank. 

V sprejetih besedilih obeh zakonov so pripombe Skupščine 
SR Slovenije vključene, zato je delegacija s predlogom 
zakona o zagotavljanju sredstev soglašala. 

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE IN ENOTNEM 
MONETARNEM POSLOVANJU NARODNIH BANK 
REPUBLIK IN NARODNIH BANK AVTONOMNIH POKRAJIN 
- ESA 908 

Skupščina SR Slovenije k osnutku zakona ni imela pri- 
pomb. V postopku usklajevanje je bil osnutek zakona na 
osnovi našega predloga dopolnjen v 5. členu tako, da 
Narodna banka Jugoslavije poleg Jugoslovanske banke za 
mednarodno ekonomsko sodelovanje, Poštne hranilnice in 
tržišča denarja in kratkoročnih vrednostnih papirjev kontro- 
lira tudi poslovanje Agencije federacije za zavarovanje dopo- 
zitov in sanacijo bank. Ker večina delegacij (razen Skupščine 
SR Slovenije in Sabora SR Hrvatske) ni soglašala z 9. in 10. 
členom osnutka zakona, s katerim se že v letu 1990 črta 
pravica usmerjanja viškov prihodkov narodnih bank SR in 
SAP za financiranje razvojnih in drugih potreb v SR in SAP ter 
tudi že v letu 1990 ukine možnost uporabe dela prihodkov 
Narodne banke Jugoslavije za regresiranje dela obresti od 
kreditov za kmetijstvo, je Zvezni izvršni svet črtal 9. in 10. člen 
osnutka zakona. Menimo, da Narodna banka Jugoslavije 
v letu 1990 kljub črtanju 10. člena osnutka zakona iz svojih 
prihodkov ne bo zagotavljala sredstev za regresiranje obresti 
od kreditov za kmetijstvo, saj se na osnovi posebnega zakona 
ta sredstva zagotavljajo v proračunu federacije. Na tako 
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dopolnjeni in spremenjeni predlog zakona so vse delegacije 
dale soglasje in predlog zakona je bil sprejet. 

OSNUTEK ZAKONA O ZADOLŽITVI FEDERACIJE PRI 
NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE - ESA 938 

Zakon ni bil usklajen. 
Skupščina SR Slovenije je zadolžila delegacijo, da 

v postopku usklajevanja skrajša rok vračila premostitvenega 
kredita. Zvezni izvršni svet in tudi ostale delegacije so sogla- 
šale s tako dopolnitvijo zakona, na osnovi katere je federacija 
dolžna vrniti 50% kredita do 15. julija in 50% kredita do 30. 
septembra 1990. S predlaganim osnutkom zakona ni sogla- 
šala Skupščina SR Srbije, ker smatra, da tako zadolževanje 
federacije ni v skladu s sprejeto ekonomsko politiko za leto 
1990. 

S postopkom usklajevanja bomo nadaljevali, saj Zvezni 
izvršni svet vztraja na tem, da se zakon sprejme. 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KRITJU TEČAJNIH RAZLIK IZ DOLOČENIH 
ZUNANJIH KREDITOV - ESA 869 

Zakon ni bil usklajen. 
Skupščina SR Slovenije je zadolžila delegacijo da 

v postopku usklajevanja ne da soglasja k 4. členu osnutka 
zakona (pokrivanje medvalutnih razlik Združeni beograjski 
banki za SAL - 1 kredit). Zvezni izvršni svet je v postopku 
usklajevanje umaknil besedilo 4. člena, zato je naša delega- 
cija soglašala z osnutkom zakona. Ker zaradi zahtev po dodat- 
nih pravicah za pokrivanje tečajnih razlik delegacije skupščin 
SR Srbije, SR Makedonije, SR BIH, SAP Kosovo in SAP 
Vojvodine niso dale soglasja k osnutku zakona, je Odbor za 
kreditno-monetarni sistem v skladu s poslovnikom Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ že drugič sprejel sklep, 
da so razlike v stališčih take, da ni mogoče doseči soglasja in 
je prenehal z usklajevanjem zakona. 

IV 

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU (AS 963/1) 

Zvezni izvršni svet je predložil osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju ker ni bilo 
doseženo soglasje delegacij SR in SAP o osnutku novega 
deviznega zakona. S temi spremembami je Zvezni izvršni svet 
predlagal uskladitev določb veljavnega zakona z rešitvami, ki 
so bile sprejete v zakonu o zunanjetrgovinskem poslovanju, 
zakonu o tujih vlaganjih in nekaterih drugih zakonih s tega 
področja (vključitev vseh vrst podjetij v devizno poslovanje, 
enako vključitev nosilcev samostojnega osebnega dela itd.). 
Poleg tega je Zvezni izvršni svet predlagal tudi ureditev klirin- 
škega poslovanja tako, da ne bo možna neposredna uporaba 
primarne emisije Narodne banke Jugoslavije za izplačevanje 
klirinškega izvoza. 

Osnutek tega zakona v rednem postopku ni bil usklajen 
zato, ker delegacija Skupščine SR Srbije ni dala soglasja na 
tisti del rešitev, ki na novo urejajo klirinško poslovanje. Zato je 
Zvezni izvršni svet predlagal Predsedstvu SFRJ, da ta predloži 
Zboru republik in pokrajin zakon o začasni ureditvi, s katerim 
so zajete vse, sicer v osnutku zakona predlagane spremembe 
in dopčlnitve veljavnega zakona o deviznem poslovanju. 
Zvezni izvršni svet je v osnutku zakona upošteval tudi del 
pripomb, ki so bile sicer predmet usklajevanja novega zakona 
o deviznem poslovanju in pri tem tudi del pripomb Skupščine 
SR Slovenije. 

Zakon o začasnih ukrepih je bil sprejet z 49. glasovi za in 21. 
glasovi proti, zato se je moralo Predsedstvo SFRJ odločiti 
o njegovi uveljavitvi. 

OSNUTEK ODLOKA O SKUPNI DEVIZNI POLITIKI IN 
PROJEKCIJI PLAČILNE BILANCE JUGOSLAVIJE ZA LETO 
1990 (AS 962/1) 

Zaradi enakih razlogov kot spremembe in dopolnitve 
zakona o deviznem poslovanju ni bil v rednem postopku 

usklajen osnutek odloka o skupni devizni politiki in projekciji j 
plačilne bilance Jugoslavije za leto 1990 (ureditev klirinškega 
poslovanja). Zato je Zvezni izvršni svet tudi za sprejetje tega 
odloka predlagal Predsedstvu SFRJ zakon o začasni ureditvi. ; 

Zakon je bil z navadno večino tudi sprejet, o njegovi uvelja- ' 
vitvi pa je nato odločilo Predsedstvo SFRJ. 

V rednem postopku usklajevanja je delegacija Skupščine 
SR Slovenije uveljavila nekatere pripombe Skupščine SR Slo- 
venije, in sicer: 

- opredelitev politike tečaja dinarja je sicer v zakonu ostala 
nespremenjena, vendar je Zbor republik in pokrajin zadolžil 
Zvezni izvršni svet in Narodno banko Jugoslavije, da mesečno 
poročata Skupščini SFRJ o gibanju cen in s tem povezano 
o konkurenčni sposobnosti jugoslovanskega izvoza ter da po 
potrebi sprejme oziroma predlaga ukrepe, ki bi bili potrebni, I 
v kolikor bo dejanska rast cen višja od planirane; 

- pri efektivnem povračilu carin in drugih uvoznih dajatev 
je bil namesto 5 mio dolarjev izvoza kot pogoj sprejet znesek 
3 mio dolarjev; 

- glede znižanja oziroma oprostitve plačevanja izvencarin- 
skih dajatev v celoti oziroma pri uvozu za proizvodnjo za 
izvoz, je bila sprejeta usmeritev, da bodo te dajatve posto- 
poma zmanjšane in ukinjene glede na materialne možnosti, ki 
bodo ustvarjene s prilivi sredstev na podlagi novoopredeljene 
zaščitne politike, z zmanjšanjem oziroma odpravo številnih 
dosedanjih oprostitev carine itd.. 

Delegacija ni uveljavljala pripombo glede oprostitve plačila 
izvencarinskih dajatev pri uvozu opreme in reprodukcijskega 
materiala, ki bo plačan iz vloge tuje osebe in sicer zato, ker je 
Zvezni izvršni svet pojasnil, da veljajo za oprostitev plačila 
carine pri uvozu opreme v celoti samo pogoji iz spremenje- 
nega carinskega zakona (pogodba nad 5 let, več kot 20% 
vložek tuje osebe od celotne investicije), medtem ko predla- 
gane oprostitve s pogojem 45% izvozne usmerjenosti veljajo 
le za oprostitev plačila izvencarinskih dajatev. 

OSNUTEK ZAKONA O ODOBRITVI KREDITA ZA ZGRADITEV 
ZMOGLJIVOSTI PLINOVODNEGA OMREŽJA SKOZI 
JUGOSLAVIJO - AS 872/1 

Osnutek zakona je bil usklajen. 
Delegacija je uveljavila vse pripombe Skupščine SR Slove- 

nije. 

V 

OSNUTEK ODLOKA O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN 
V STANOVANJSKO-KOMUNALNEM GOSPODARSTVU - AS 
976 

Odlok je bil usklajen ter sprejet na seji Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ 20/12-1989. 

K omenjenemu odloku je imela Skupščina SR Slovenije dve 
pripombi. 

Prva je bila formalnega značaja in se je nanašala na mnenje, 
da bi bilo potrebno to vprašanje urejati z zakonom in ne 
z odlokom. Zvezni izvršni svet je vztrajal pri stališču, da 
zadevo uredi z odlokom, ker temelji na zakonu o družbeni 
kontroli cen. 

Bistvo druge pripombe je bilo v tem, da se odlok nanaša 
tudi na ceno dobave toplotne energije in to na energijo, 
dobljeno preko toplovodnega omrežja. Zaradi različnega 
načina ogrevanja bodo na ta način uporabniki postavljeni 
v neenakopraven položaj; enako pa tudi izvajalci, saj vhodne 
cene ne bodo maksimirane (plin, premog za široko po- 
trošnjo). 

Zvezni izvršni svet in ostale delegacije niso sprejele naše 
pripombe, da se iz odloka črta »dobava toplotne energije«. 

Delegacija je z odlokom soglašala s pripombo, da bodo 
njeni argumenti gotovo v izvajanju odloka potrjeni in da bo ob 
verjetno pričakovanih spremembah odloka, kritično opozorila 
na sedanje neupoštevanje njenih argumentov. 
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POROČILO 

z 51. seje Zbora republik in pokrajin skupščine 
SFRJ z dne 17/1-1990 

Na 51. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ smo 
kot glavno točko dnevnega reda obravnavali: 

1. Aktualne družbenoekonomske razmere v državi. 
2. Predlog sprememb in dopolnitev jugoslovanskega pro- 

grama ukrepov in aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja 
Srbov in Črnogorcev s Kosova, hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga 
zapustili in vrnitev vseh, ki želijo živeti in delati na Kosovu. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije je v uvodni razpravi 
širše utemeljila razloge, zaradi katerih je 4/12-1989 zahtevala 
čimprejšnjo razpravo v Zboru republik in pokrajin o bojkotu 
s strani SR Srbije ter opozorila na neizbežne težke gospodar- 
ske in druge posledice, če se bo bojkot nadaljeval ter zahte- 
vala učinkovitejše ukrepanje vseh zveznih organov proti nosil- 
cev izvajanja bojkota. 

Delegacija je že na prejšnji seji Zbora republik in pokrajin 
zahtevala, da se naslov točke, ki je bila opredeljena za predvi- 
deno skupno zasedanje obeh zborov Skupščine SFRJ pod 
naslovom »Aktualno ekonomsko in politično-varnostno sta- 
nje v državi« preoblikuje tako, da bo odgovarjala zahtevi po 
razpravi o tem problemu s strani delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Naša delegacija je 
namreč zahtevala razpravo o proglasu P RK SZDL Srbije vsem 
institucijam in gospodarskim organizacijam, da naj prekinejo 
stike s SR Slovenijo in njenimi gospodarskimi organizacijami, 
o čemer mora glede na ustavno opredeljeno vlogo Zbor 
republik in pokrajin razpravljati. Ker nobena druga delegacija 
ali skupščina ni zahtevala razprave v Zboru republik in pokra- 
jin temveč v Skupščini SFRJ, je bila naša zahteva še bolj 
upravičena. Tako je Zbor republik in pokrajin na 50. seji 
z glasovanjem odločil, da'se točka dnevnega reda opredeli 
kot »Aktualne družbenoekonomske razmere v državi«. 

Delegacija je v zvezi s tem: 
- opozorila, da ne gre le za poziv P RK SZDL Srbije, ker je 

ta poziv v svojem nastopnem govoru 6/12-1989 podprl Slobo- 
dan Miloševič kot izvoljeni predsednik Predsedstva SR Srbije, 
Skupščina SR Srbije pa je to z aplavzom sprejela: 

- opozorila, da ta bojkot neposredno ruši možnosti za 
uspešno izvajanje gospodarske reforme in stabilizacijskega 
programa in da gre za protiustavno dejanje; 

- opozorila, da ta bojkot ne omeni le napad na Slovenijo, 
(emveč pomeni napad na Jugoslavijo: 
- opozorila, da del ugotovitev v informaciji Zveznega izvrš- 

nega sveta z dne 18/12-1989 o aktualno družbenopolitičnih 
vprašanjih v zvezi z najavljenim mitingom v Ljubljani - ter 
dogodki, ki so sledili - ni ustrezen, še posebej glede poziva 
P RK SZDL Srbije o bojkotu, ki ni sprejemljiv in ne temelji na 
ustrezni ustavno-pravni in zakonski kvalifikaciji odgovornosti; 

- zahtevala, da Predsedstvo SFRJ, ZIS ter zvezni upravni in 
inšpekcijski organi takoj sprejemejo vse ukrepe, za katere so 
pristojni, za odpravo bojkota ter da Skupščini SFRJ poročajo 
o svojih ugotovitvah in ukrepih; 

- ugotovila, da zvezni organi doslej niso sprejeli praktično 
nikakršnih neposrednih ukrepov za preprečevanje nadalj- 
njega bojkota ter da za ukrepanje ne potrebujejo novih ustav- 
nih in zakonskih pooblastil. 

V razpravi so delegati iz SR Srbije, SAP Vojvodine in SAP 
Kosova, deloma pa tudi iz SR Črne gore povezali bojkot 
slovenskega gospodarstva z: 

- prepovedjo mitinga v Ljubljani; 
- naštevanjem vseh »znanih grehov« slovenske politike 

oziroma slovenskega vodstva kot npr. odnos do reševanja 
problemov na Kosovu, napadi na JLA, prejšnja in sedanja 
blokada ustavnih sprememb s strani Slovenije; 

- z znanimi očitki o izkoriščanju juga s strani severa. 
Del delegatov, zlasti iz SR Makedonije, Bosne in Hercego- 

vine je približno enako obsodil tako prepoved mitinga v Ljub- 
ljani, kot tudi bojkot Slovenije, predlagal takojšnjo odpravo 
vseh blokad ter se zavzel za čimprejšen sprejem ustavnih 
dopolnil na podlagi predlogov ZIS. Tako so nekateri delegati 
neposredno povezali pripravljenost k prenehanju bojkota 
z istočasno pripravljenostjo Slovenije, da sprejme predlagana 
ustavna dopolnila. 

Delegati iz Srbije pa so zahtevali tudi opravičilo Skupščine 
SR Slovenije zaradi ocene in ugotovitev v pismu Skupščini 
SFRJ o spremembah in dopolnitvah programa o Kosovu. 
Nekateri delegati so zahtevali kot pot za izhod iz sedanjega 
položaja in bojkota neposredne pogovore med vodstvi SR 
Slovenije in SR Srbije. 

Člani delegacije Skupščine SR Slovenije smo argumenti- 
rano zavrnili te očitke in obtožbe, izrečene na seji, tako glede 
prepovedi mitinga v Ljubljani, kot tudi ocene, zlasti delegatov 
iz SR Srbije, da z bojkotom niso nastala nikakršne negativne 
posledice. Posebej smo zavrnili: 

- ocene o neustavnosti in nezakonitosti prepovedi mitinga 
v Ljubljani; 

- ocene, da je bilo na sploh prepovedano gibanje po 
območju SR Slovenije v dneh, ko je veljala prepoved v zvezi 
z nameravnim prihodom na prepovedani miting; 

- ugotovitve, da so bile v zvezi s prepovedjo mitinga aktivi- 
rane tudi enote teritorialne obrambe itd.; 

- zavrnili smo tudi trditve, da je bil dovoljen miting Alban- 
cev v Ljubljani; 

- opozorili smo na grožnje organizatorja mitinga, da bodo 
kljub prepovedi mitinga prišli in da bodo padale žrtve. 

Po razpravi je delovna skupina sestavljena iz delegatov 
vseh SR in SAP pripravila predlog sklepov in stališče, ki jih 
posredujemo v celoti kot sestavni del tega poročila. 

SKLEPI 
1. Zbor republik in pokrajin ugotavlja, da se'naša država 

v tem trenutku nahaja v fazi sprememb na gospodarskem, 
političnem in celotnem družbenem področju, ki jih je 
potrebno nujno opraviti, da bi se tako premostili številni znaki 
krize, ki se sedaj kažejo. Reformski procesi pa se odvijajo 
v zapletenih družbenoekonomskih in političnih razmerah, za 
katere je značilna predvsem dolgotrajna gospodarska stagna- 
cija in visoka inflacija ter dolgoletno etatistično vmešavanje 
v delovanje enotnega jugoslovanskega trga. Tudi delitve zno- 
traj države in zapiranje v meje republik in avtonomnih pokra- 
jih, rušenje mednacionalnih odnosov, ustave SFRJ in zveznih 
zakonov ter enotnosti jugoslovanskega trga otežujejo uresni- 
čevanje reformskih opredelitev, ki jih je nujno uresničiti. 

2. Glede na to, da so bile na sejah zborov Skupščine SFRJ, 
ki so bile od 18. do 19. decembra 1989, sprejete opredelitve 
ekonomske in politične reforme, ki jih je predložil Zvezni 
izvršni svet, je nujno ustvariti pogoje za realizacijo sprejetih 
odločitev in ustvariti pogoje za sprejetje ostalih ukrepov in 
aktov, ki so sestavni del reforme, kar naj prispeva k pospeše- 
nemu in stabilnemu ekonomskemu razvoju, vzpostavljanju 
enotnega trga, svobodnemu gibanju ljudi, idej, blaga in 
denarja, vzpostavljanju in delovanju pravne države, ustrez- 
nemu delovanju organov federacije idr. 

3. Nujno je, da imajo pristojni zvezni organi in organizacije 
ter predvsem inšpekcijski organi, pa tudi drugi kontrolo- 
nadzorni organi, učinkovitejši vpogled v stvari, da spremljajo 
stanje na tržišču in izvajanje predpisov na tem področju. 
V skladu s tem je nujno, da pravočasno, dosledno in odločno 
izvajajo z zakonom določene ukrepe za preprečevanje ruše- 
nja enotnega jugoslovanskega trga. 

Zbor poziva vse delovne organizacije, da vzpostavljajo 
poslovne odnose, jih razširjajo, izpolnjujejo in dopolnjujejo 
v skladu z lastnimi ekonomskimi interesi. 

4. Zbor republik in pokrajin bo v okviru svojega delovnega 
področja spremljal uresničevanje določene politike in predpi- 
sov, ki jih je sprejel in predlagal sprejetje aktov in izvajanje 
ukrepov, nujnih za realizacijo sprejete politike. 

5. Zbor republik in pokrajin predlaga skupščinam republik 
in avtonomnih pokrajin, Predsedstvu SFRJ in predsedstvom 
republik in avtonomnih pokrajin, da v mejah svojih pristojno- 
sti izvajajo ukrepe in ustvarijo pogoje, da bodo prenehala vsa 
dejanja in aktivnosti, ki vodijo k rušenju z ustavo SFRJ dolo- 
čenih odnosov in pravic ter delovanja enotnega jugoslovan- 
skega trga. 

6. Zbor zadolžuje Zvezni izvršni svet, da natančno prouči 
stanje in probleme na področju delovanja enotnega jugoslo- 
vanskega trga in da predlaga rešitve, ki bi ustvarile ekonom- 
ske in pravne možnosti za nemoteno delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga in da izvaja ukrepe za odpravo težav, ki 
ovirajo delovanje trga in to z odpravo vseh oblik ekonom- 
skega protekcionizma in političnega intervencionizma. 
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• 

Odbor za vprašanja hitrejšega razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in pokrajin je na sejah 27/12-1989 in 17/1- 
1990 razpravljal in sprejel sklep o Predlogu sprememb in 
dopolnitev jugoslovanskega programa ukrepov in aktivnosti 
za zaustavitev izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova, 
hitrejšo vrnitev tistih, ki so ga zapustili in vrnitev vseh, ki želijo 
živeti in delati na Kosovu. 
Delegacija Skupščine SR Slovenije je tako na odboru kot na 
Zboru republik in pokrajin v podrobnostih predstavila ocene, 
stališča in predloge, ki jih je Skupščina SR Slovenije sprejela 
na seji 27/11-1989, in s pismom podpredsednika Skupščine 
SR Slovenije Jožeta Kneza, z dne 6/12-1989 in 16/1-1990. 

Razprava je povzročila burne reakcije delegatov iz SR 
Srbije, SR Črne gore, SAP Vojvodine in SAP Kosova, v raz- 
pravi pa so sodelovali tudi delegati iz drugih republik, ki so 
program podprli. Pripombe na naša stališča so bile s strani 
delegatov SR Srbije, SAP Kosovo in delno delegatov SR Črne 
gore naslednje: 

- da je politika, ki jo vodi SR Srbija do Kosova v bistvu 
politika, ki je bila na splošno sprejeta od vseh federalnih enot 
ter da SR Srbija nima posebnega stališča glede na generalno 
sprejeto politiko. V kolikor obstajajo razlike v nijansah je to 
rezultat dejstva, da je SAP Kosovo sestavni del Srbije, ki ima 
zato tudi večje odgovornosti in obveznosti, to pa ne pomeni 
potrebe po ponovnem odpiranju in ocenjevanju programa in 
ocene politike SR Srbije do Kosova. Ocena stanja na Kosovu 
se je pričela na 9. seji ČK ZKJ. Sedaj to vprašanje ni potrebno 
ponovno odpirati, da se ne bi zmanjšala prizadevanja za 
hitrejše reševanje stanja v SAP Kosovo in tudi ponovna pro- 
učitev upravičenosti izrednih ukrepov na Kosovu bi vodila 
k podaljševanju reševanja problemov. Izredni ukrepi ne 
morejo biti sporni, saj so o njih odločili legitimni organi 
v državi. 

Kosovski delegat je bil mnenja, da ni potrebno širiti raz- 
prave. Potrebno je umiriti in približati poglede na ključna 
vprašanja na ekonomskem in političnem področju. Menil je, 
da o ključnih vprašanjih v Jugoslaviji obstajajo precej enotna 
stališča, manjka pa enotna akcija za reševanje problemov na 
Kosovu. Namesto, da se začenja vprašanje o upravičenosti 
uvedbe izrednih ukrepov na Kosovu, ki jih je uvedlo Predsed- 
stvo države, bi bilo bolj smotrno, da se razpravlja o tem, kako 
zagotoviti ustrezno pomoč progresivnim silam na Kosovu za 
družbenopolitično, ekonomsko in varnostno stabilizacijo. 

Delegat iz Vojvodine je poudaril, da je odnos, ki ga ima 
vodstvo v SR Sloveniji do politike vodstva SR Srbije do 
Kosova, nekorekten. Temu je verjetno krivo pomanjkljivo 
informiranje o stanju na Kosovu. V kolikor bo še nadalje 
prisotno nerazumevanje med vodstvi SR Srbije in SR Slove- 
nije, se bo zelo težko realiziral jugoslovanski program za 
Kosovo. Delegat SR Srbije je seznanil odbor tudi s sklepom 
srbske skupščine, ki ga je sprejela 5/12-1989, in se glasi: 

»Delegati Skupščine SR Srbije podpirajo izjavo Predsed- 
stva republiške konference SZDL Srbije in energično obsojajo 
brutalno kršitev človekovih pravic in svobode državljanov ter 
suspendiranje ustave SFRJ v zvezi z napovedanim mitingom 
v SR Sloveniji. Preprečitev prihoda s političnimi ukrepi in 
uporabo sile proti jugoslovanskim državljanom, ki so namera- 

vali povedati resnico o svojem dolgoletnem trpljenju in 
izgonu s svojih posestev in domov s strani albanskih separati- 
stov in šovinistov na Kosovu, so slovenske oblasti storile 
nepojmljiv akt agresije na osnovna demokratična, civilizacij-: 
ska in humana načela, na katerih temelji življenje v naši 
skupni domovini. S tem je bil zadan najtežji udarec svobod- 
nemu in enakopravnemu življenju ljudi, narodov in narodnosti 
v skupni državi z nepredvidenimi posledicami za integriteto! 
države in njen ugled v svetu. Ta akt ponižanja in nasilja proti 
jugoslovanskim državljanom s strani slovenskih oblasti je 
prišel po daljšem podpiranju terorizma albanskih separatistov 
iz SR Slovenije, kar je vplivalo na nastajanje nemirov in 
prelivanja krvi v SAP Kosovu. 

V nasprotju z jasnimi ocenami in ukrepi, ki so jih sprejemali 
in izvajali najvišji državni in partijski organ v SFRJ o Kosovu, 
od rušilnih kontrarevolucionarnih nemirov v letu 1981 do 
danes, ni bilo skoraj ničesar narejeno, da se prepreči podpora 
albanskemu separatizmu iz Slovenije, kar je otežkočalo reše- 
vanje kosovskega problema, kot ene največjih nevarnosti za 
varnost in obstanek države. 

Zato delegati zahtevajo, da Skupščina SR Srbije zahteva od 
Predsedstva SFRJ, Skupščine SFRJ in Zveznega izvršnega 
sveta, kot najvišjih organov oblasti SFRJ, da takoj ugotovijo 
odgovornost za teptanje ustave SFRJ in osnovnih človekovih 
pravic in svoboščin jugoslovanskih državljanov v Sloveniji ter 
da v okviru svojih ustavnih pooblastil, onemogočijo nadaljnje 
podpiranje nemirov in terorizma na Kosovu iz SR Slovenije« 
(konec citata). 

Naša delegacija je na te kvalifikacije odgovorila s stališči, ki 
jih je Skupščina SR Slovenije sprejela na seji 27/12-1989. 
Opozorila je tudi na pismo, ki ga je podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije Jože Knez naslovil na predsednika Skupščine 
SFRJ Slobodana Gligorijeviča, s katerim ga opozarja na sta-! 
lišča Skupščine SR Slovenije z dne 27/11-1989 in predlaga, da 
vodstvo Skupščine SFRJ oceni, ali je ustrezno, da Skupščina 
SFRJ obravnava dopolnitve programa, ne da bi poprej ugoto- 
vila ali so bili vsi delegati dejansko seznanjeni z različnimi 
pogledi in argumenti pa tudi odgovorni za predloge, ki se 
dajejo v jugoslovanskem programu za Kosovo. Opozorila je, 
da je odprava gospodarske blokade pogoj za izpolnjevanje 
obveznosti SR Slovenije do programa. Delegacija pričakuje, 
da bo Skupščina SR Slovenije dobila ustrezne odgovore na 
postavljena vprašanja ter da se bo o njih opravila vsebinska 
razprava na delovnih telesih. Delegacija je opozorila, da brez 
izpolnitve navedenih zahtev ne bo glasovala za dopolnitve 
programa. 

Zbor je sprejel sklep, s katerim zavezuje Zvezni izvršni svet, 
da prouči sugestije in predloge skupščin republik in pokrajin 
ter odgovori na osnovno vprašanje, zakaj se cilji programa ne 
uresničujejo. Delegacija je menila, da bi morale biti zahteve iz 
tega sklepa realizirane že ob predložitvi dopolnitev programa, 
da bi lahko na teh ocenah oblikovali vsebino dopolnitev 
programa. Ker to ni bilo narejeno, je delegacija menila, da je 
sklep brez pomena in zanj ni glasovala. 

Druge delegacije nas pri tem niso podprle. 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je 17/1-1990 kljub 

opozorilom in stališčem Skupščine SR Slovenije program 
sprejel. Naša delegacija je na podlagi stališč in ocen Skupš- 
čine SR Slovenije ocenila, da za dopolnitve programa ne 
more glasovati. 
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PREDLOG 

za izdajo zakona o Gospodarski zbornici Slovenije 

z osnutkom zakona (ESA 957)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na seji dne 18. 1. 
1990 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O GOSPODARSKI 
ZBORNICI SLOVENIJE Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266., 267. in 311. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije s predlogom, da 
se navedeni zakon odloži iz dnevnih redov sej zborov dne 
7. 2. 1990 in uvrsti na seje zborov Skupščine SR Slovenije 
dne 28. 2. 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: 

- dr. Miha RIBARIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zakonodajo, 

- Lojze JANKO, republiški svetovalec v Republiškem 
komiteju za zakonodajo, 

- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Jože Strle, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za drobno gospodarstvo, 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Reubliščkega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Milan KNEŽEVIČ, lan izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in pre- 
hrano. 

I. Ustavna podlaga za izdajo Zakona 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 6. točki 
ustavnega amandmaja XIV. k ustavi Socialistične republike 
Slovenije, ki določa, da se podjetja in druge organizacije ter 
posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in njihova 
poslovna združenja v skladu z zakonom združujejo v gospo- 
darske zbornice ali druga splošna združenja. Z drugim 
odstavkom 1. točke amandmaja LXXVI pa je določeno, da 
lahko zakon v zvezi z gospodarstvom predlaga tudi Gospo- 
darska zbornica Slovenije. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo 
zakona 

Zakon o združevanju organizacij združenega dela v splošna 
združenja in gospodarske zbornice (Uradni list SRS, št. 21/78) 
ureja cilje združevanja, subjekte združevanja, vrste gospodar- 
skih zbornic (GZS in MGZ), obvezno združevanje v splošna 
združenja, način odločanja v gospodarskih zbornicah in 
splošnih združenjih, način uresničevanja ciljev združevanja, 
pravno subjektiviteto gospodarskih zbornic in splošnih zdru- 
ženj in druga vprašanja notranje organiziranosti. 

Zakonski cilji in naloge Gospodarske zbornice Slovenije, 
medobčinskih gospodarskih zbornic in splošnih združenj 
izhajajo v veliki meri iz pogojev državnega administriranja in 
tako imenovane dogovorne ekonomije, ki je tuja tržnemu 
gospodarstvu. V ospredju se poudarjajo naloge, kot npr.: 
pospeševanje procesa samoupravnega organiziranja združe- 
nega dela, dajanje pobud za pripravo samoupravnih sporazu- 
mov o temeljih planov in sodelovanje pri pripravi republiških 
in zveznih družbenih planov, oblikovanje strokovnih rešitev za 
vse oblike samoupravnega združevanja dela in sredstev za 
dolgoročnejše povezovanje na dohodkovnih odnosih, sodelo- 
vanje pri sporazumevanju in dogovarjanju vseh vrst itd. Šte- 
vilni drugi predpisi pa so zahtevali od zbornic in splošnih 
združenj dnevno sodelovanje z državnimi organi, dajanje raz- 
nih mnenj in soglasij, žigov itd. 

Gospodarska zbornica Slovenije je sicer že vrsto preteklih 
let opozarjala na slabosti dogovorne ekonomije in se zavze- 
mala za delovanje tržnih zakonitosti, vendar so šele z ustav- 
nimi amandmaji in spremembami gospodarske zakonodaje 
dani normativni pogoji za prehod v tržno gospodarstvo. 

Zakon o podjetjih, ki zahteva novo konstituiranje in enako- 
pravnost gospodarskih subjektov ne glede na iastnino ter 
ustavni amandmaji k ustavi Socialistične republike Slovenije, 
po katerih ima gospodarska zbornica vlogo predlagatelja 
zakonov v zvezi z gospodarstvom, zahtevajo tudi korenite 
spremembe opredelitve nalog zborničnega sistema, njegove 
notranje organiziranosti in članstva. Zbornica mora prilago- 

diti svojo vlogo in delovanje tudi spremembam organizirano- 
sti gospodarske infrastrukture. 

Gospodarska zbornica Slovenije se je marca I989 vključila 
v razprave v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije o reor- 
ganiziranju zborničnega sistema v tržnem gospodarstvu, ki je 
v teku. Svojim članicam je poslala anketne vprašalnike 
o oceni dosedanjega dela zbornice in predloge za spre- 
membe. Julija 1989 je o tem organizirala tudi posvet z direk- 
torji največjih slovenskih podjetij. Iz anket in razprav na 
posvetih izhaja, da si slovensko gospodarstvo želi zbornico, ki 
bo zastopala njegove avtentične interese kot partner državi, 
ne pa njena podaljšana roka. Izvajati mora klasične naloge 
zbornic v tržnih gospodarstvih, kot so: predlaganje zakonov 
in drugih predpisov s področja ekonomskega sistema in 
gospodarske politike, razvijanje poslovnega informacijskega 
sistema, promocija blaga doma in v tujini, spodbujanje 
sodobnih tehnologih in metod vodenja podjetij, izobraževanja 
strokovnih in vodilnih delavcev itd. 

Po mnenju slovenskega gospodarstva je potrebno tem 
ciljem prilagoditi tudi regijsko in panožno organiziranost 
zbornice. 

III. Cilji in predlagane rešitve 
Odprava dogovorne ekonomije in teritorialnega zapiranja 

gospodarstva v občinah spreminja dosedanjo vlogo medob- 
činskih gospodarskih zbornic, ki so bile dnevno vpete v vpra- 
šanja tekoče ekonomske politike in sodelovanje z občinskimi 
organi, zlasti v postopkih planiranja, samoupravnega spora- 
zumevanja in dogovarjanja vseh vrst itd. Iz anket v gospodar- 
stvu pa tudi iz mnenj nekaterih medobčinskih gospodarskih 
zbornic izhaja, da bi bilo potrebno v tržnih razmerah odpraviti 
podvajanje članstva in nalog v medobčinskih gospodarskih 
zbornicah kot posebnih pravnih osebah. Ukiniti bi jih bilo 
potrebno kot pravne osebe in organizirati v obliki enot Gospo- 
darske zbornice Slovenije kot oblike oziroma metode dela. Te 
enote bi morale skrbeti za prvi stik zbornice s članstvom 
v regiji ter opravljati nekatere specifične naloge, vezane na 
njihovo ožje okolje. 

Prav tako bi bilo potrebno spremeniti dosedanjo vlogo 
splošnih združenj, v okviru katerih so se članice v obdobju 
administrativnega gospodarstva predvsem borile za čim 
ugodnejši položaj panoge nasproti državnim organom, za 
pridobitev raznih kontingentov, dovoljenj itd. Pogosto so 
delovale kot »zbornice« panoge, kar je povzročalo določeno 
podvajanje in neracionalnosti, predvsem pa zanemarjanje 
temeljnih nalog, ki jih imajo združenja tudi v okviru zbornič- 
nih sistemov v svetu, to je skrb za stroko v panogi. Tudi glede 
splošnih združenj so bili predlogi iz anket v gospodarstvu, da 
se ukine njihova pravna osebnost in organiziranjo kot oblika 
dela v sekcijah Gospodarske zbornice Slovenije. S takšno 
reorganizacijo splošnih združenj in medobčinskih gospodar- 
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skih zbornic bi zagotovili učinkovito izvajanje nalog in enoten 
nastop Gospodarske zbornice Slovenije do članstva. Tako bi 
dosegli tudi racionalizacijo, saj bi odpravili podvajanje član- 
stva v množici pravnih oseb z razvejano upravljalsko struk- 
turo, ki jih je sedaj v zborničnem sistemu Slovenije skupaj 38. 
S tem bi prihranili tudi velik del sedaj potrebnih režijskih 
stroškov. 

Zbornica naj bi tako postala samostojna, strokovna, ser- 
visna organizacija gospodarstva, ki si prizadeva za razvoj 
tržnega gospodarstva, svobodnega podjetništva in konku- 
rence. Tem ciljem in nalogam mora podrediti svojo notranjo 
organiziranost, ki mora zagotavljati visoko strokovnost in 
učinkovitost dela. 

V razpravi o novi vlogi in organiziranosti zbornice je bilo 
analizirano tudi delovanje zbornic v svetu, posebej tistih 
s tržno zasnovanim gospodarskim sistemom. Ugotovljeno je, 
da našemu sistemu najbolj ustreza tako imenovani kontinen- 
tali tip enotne zbornice z obveznim članstvom in s poudarjeno 
strokovno poslovno dejavnostjo ter izvajanje tistih javnih poo- 
blastil, za katere je racionalno, da jih država zaupa samemu 
gospodarstvu (npr. potrdila o izvoru blaga, o kvaliteti blaga, 
razna spričevala itd.). 

Tako se koncept novega modela zbornice močno približuje 
ureditvi zborničnega sistema v Avstriji. Glede na procese 
regionalnega povezovanja držav Alpe-Jadran in siceršnjega 
vključevanja v Evropo je potrebna tudi kompatibilnost zbor- 
ničnega sistema, tako po vsebinski kot po organizacijski plati. 

O potrebni preobrazbi zborničnega sistema v tržnem 
gospodarstvu je razpravljal Izvršilni odbor Gospodarske zbor- 
nice Slovenije 10. oktobra 1989 in sprejel koncept vsebinske 
in organizacijske prenove zborničnega sistema, ki je podlaga 
osnutku tega zakona. Zavzel se je za sprejetje povsem novega 

OSNUTEK ZAKONA O GOSPODARSKI 
ZBORNICI SLOVENIJE 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
V Gospodarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

zbornica) se s tem zakonom včlanijo: 
- podjetja, banke, zavarovalnice in druge pravne osebe, ki 

opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo sedež v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, 

- fizične osebe, ki kot posamezniki opravljajo gospodarsko 
dejavnost in kmetje - v skladu z zakonom neposredno ali 
preko svojih oblik organiziranja, 

- organizacije, ki opravljajo družbeno dejavnost in so orga- 
nizirane kot podjetja v skladu z zveznim zakonom 

(v nadaljnjem besedilu: člani). 
V zbornico se lahko včlanijo tudi organizacije, ki opravljajo 

družbeno dejavnost, poklicna in strokovna društva in združe- 
nja ter druge organizacije, ki s svojo dejavnostjo pospešujejo 
delo in poslovanje gospodarskih subjektov. 

2. člen 
Zbornica je samostojna strokovna - poslovna organizacija 

in je pravna oseba. 

3. člen 
Za razvijanje tržnega gospodarstva, svobodnega podjetni- 

štva in spodbujanje konkurence usmerja zbornica svoje delo 
v: 

- izboljševanje učinkovitosti dela in poslovanja članov ter 
njihove organiziranosti, dajanje pomoči pri razvijanju posa- 
meznih strok, uvajanju sodobnih tehnolgoij in metod vodenja 
podjetij, kakor tudi pri razvijanju kadrov in njihove ustvarjal- 
nosti; 

- čim uspešnejše vključevanje članov v mednarodno deli- 
tev dela; 

- oblikovanje skupnih stališč in predlogov gospodarstva za 
spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike; 

- dajanje pomoči posameznim članom pri snovanju njiho- 

zakona, ki bi urejal le temelje nove zbornične organiziranosti. 
Podrobnejša ureditev pa naj bo predmet statuta zbornice. 

Podrobnejša utemeljitev predlaganih rešitev izhaja tudi iz 
priložene dokumentacije - Zbornični sistem v tržnem gospo- 
darstvu, delovno gradivo, oktober I989, ki jo je pripravila 
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana. 

IV. Finančne in druge posledice 
S predlagano rešitvijo ne bodo nastale nove obveznosti za 

družbenopolitično skupnost. Z zakonom ne bo uvedena nova 
obveznost za podjetja in druge pravne ter fizične osebe 
- člane zbornice; že doslej so člani zbornice plačevali prispe- 
vek in sicer za delo gospodarske zbornice in splošnih zdru- 
ženj in za delo medobčinske zbornice. Ta prispevek je bil 
v preteklih letih zvišan zaradi novih nalog (informatizacija 
dela in poslovanja). Po predlagani rešitvi naj bi zbornica sama 
določila višino osnovne članarine, ki bi jo člani plačevali za 
njeno dejavnost oziroma njene naloge. Glede na predlagano 
racionalizacijo dela in poslovanja Gospodarske zbornice Slo- 
venije (ukinitev splošnih združenj in medobčinskih zbornic) 
bo možno z enakimi sredstvi doseči večji učinek. Ker bo 
rezultate tega procesa možno oceniti šele v naslednjih letih, 
trenutno r»i mogoče finančno ovrednotiti tako predlagane 
nove organiziranosti in delovanja Gospodarske zbornice Slo- 
venije. 

S predlaganimi rešitvami zakona ne nastajajo dodatni admi- 
nistrativno-strokovni in drugi postopki oziroma opravila, niti 
ne zahtevajo te rešitve novih delavcev. 

Po uveljavitvi zakona bo Gospodarska zbornica Slovenije 
zavezana, da v treh mesecih sprejme svoj statut in druge 
splošne akte. 

vega razvoja, kakor tudi usklajevanje razvojnih interesov 
posameznih članov; 

- usklajevanje interesov posameznih članov in skupnih 
interesov pri poslovanju in razvoju ter vplivanju na gospodar- 
ski sistem in ekonomsko politiko; 

- kvalitetno in učinkovito zagotavljanje strokovne pomoči 
in poslovnih storitev za potrebe članov; 

- spoštovanje dobrih poslovnih običajev in razvijanje 
poslovne morale. 

Pri uresničevanju ciljev iz prejšnjega odstavka zbornica 
zlasti: 

- zastopa interese članov pred državnimi organi pri obliko- 
vanju gospodarskega sistema in gospodarske politike s sode- 
lovanjem v postopkih njihovega sprejemanja; 

- usklajuje skupne in posamične interese članov pri obliko- 
vanju razvojne politike SR Slovenije; 

- usklajuje in zastopa interese slovenskega gospodarstva 
na področju standardizacije, metrologije in pri sprejemanju 
jugoslovanskih tehničnih predpisov ter na področju progra- 
miranja rednega strokovnega izobraževanja ustrezne kakovo- 
sti, v skladu z zahtevami sodobnega tržno usmerjenega go- 
spodarstva; 

- organizira aktivnosti na področju ekonomskih odnosov 
s tujino s posebno usmerjenostjo v promocije blaga in stori- 
tev, ekonomsko propagando, organiziranje sejmov, sodelova- 
nje pri razvijanju zunanje - trgovinske mreže, sodelovanje pri 
pospeševanju zunanje trgovinskih poslov in gospodarsko 
sodelovanje z zbornicami podjetij in ustanovami drugih 
držav; 

- razvija informacijski sistem in posredovanje sodobnih 
marketinških in tehnično tehnoloških informacij doma in v tu- 
jini; 

- spodbuja uvajanje sodobnih tehnologij, zagotavlja poli- 
tiko kakovosti, sodobnih metod vodenja in organiziranja 
podjetij ter drugih elementov izboljšanja dela in poslovanja; 

- pospešuje razvoj drobnega gospodarstva; 
- sama ali skupaj z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami 

ustanavlja lastna ali mešana podjetja; 
- organizira izobraževanje in usposabljanje poslovodnih in 

strokovnih kadrov; 
- sklepa kolektivne pogodbe; 
- ugotavlja dobre poslovne običaje; 
- opravlja druge naloge v interesu članov. 
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4. člen 
Zbornica sodeluje z gospodarskimi zbornicami drugih 

republik in pokrajin ter se vključuje v delo Gospodarske 
zbornice Jugoslavije v skladu z zakonom. 

5. člen 
Zbornica sodeluje z gospodarskimi zbornicami drugih 

držav in nacionalnimi gospodarskimi organizacijami. 

6. člen 
Zbornica izvršuje javna pooblastila, ki se določijo z zako- 

nom. Potrdila, spričevala in druge listine, ki jih izdaja zbornica 
pri izvrševanju javnih pooblastil, so javne listine. 

7. člen 
Delo zbornice je javno. 
Način zagotavljanja javnosti dela zbornice se določi s sta- 

tutom. 

II. ORGANI IN ORGANIZACIJA 
ZBORNICE 

8. člen 
Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih delegatov 

v organih zbornice. 

9. člen 
Organi zbornice so skupščina, izvršilni odbor, nadzorni 

odbor in predsednik zbornice. 

10. člen 
Skupščina zbornice je organ upravljanja zbornice. 
Skupščino zbornice sestavljajo delegati članov zbornice. 
Delegate v skupščino zbornice in v druge organe volijo 

člani zbornice na način, določen s statutom. 

11. člen 
Predsednik zbornice predstavlja zbornico, vodi njeno delo 

in izvršuje sklepe njenih organov. 

12. člen 
V zbornici se kot oblike dela in odločanja za dejavnosti 

oziroma področja ustanovijo sekcije, za območja pa enote 
zbornice. 

13. člen 
Sekcije opravljajo naloge, določene s statutom zbornice 

glede na potrebe posameznih dejavnosti oziroma panog. 
V sekcije se vključujejo člani zaradi opravljanja strokovnih 

nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno 
dejavnost, panogo oziroma področje. 

V okviru sekcij se člani, ki opravljajo istovrstno ali sorodno 
dejavnost, povezujejo v panožne organizacije oziroma stro- 
kovne skupine. 

14. člen 
Enote zbornice se ustanovijo zaradi zagotavljanja interesov 

članov iz dejavnosti zbornice za določena območja. 

15. člen 
V zbornici se lahko ustanovijo in organizirajo tudi druge 

oblike dela in telesa v skladu s statutom 
Podrobnejše določbe o nalogah v okviru oblik dela vsebuje 

statut zbornice. 

III. STATUT ZBORNICE 

16. člen 
S statutom zbornice se določijo zlasti: naloge zbornice, 

organi in njihova pristojnost, sestava in način odločanja orga- 

nov, pravice in obveznosti članov ter njihovih delegatov 
v organih zbornice, način sodelovanja z drugimi zbornicami, 
javnost dela, obveščanje članov, način financiranja zbornice, 
postopek sprejemanja splošnih aktov, ustanovitev in delo 
sekcij ter enot ter drugih oblik dela in organizacije, splošni 
akti zbornice in naloge strokovne službe. 

IV. ODNOSI ZBORNICE Z ORGANI 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

17. člen 
Zbornica ima pravico, da predlaga sprejem republiških zako- 
nov v zvezi z gospodarstvom, daje pobude za ukrepe tekoče 
ekonomske politike ter daje mnenja in predloge k osnutkom 
in predlogom republiških zakonov in drugih predpisov, 
pomembnih za njene člane. 

Zbornica obravnava pobude in predloge Skupščine Sociali- 
stične republike Slovenije, njenega izvršnega sveta in republi- 
ških upravnih organov ter jih obvešča o svojih stališčih. 

V. ČASTNO SODIŠČE IN STALNA 
ARBITRAŽA PRI GOSPODARSKI 
ZBORNICI SLOVENIJE 

18. člen 
Pri zbornici deluje častno sodišče. 
Častno sodišče skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev 

dobrih poslovnih običajev. 
Častno sodišče odloča: 
- o krišitvah dobrih poslovnih običajev: 
- o kršitvah statuta, drugih splošnih aktov ter sklepov 

organov zbornice, če je tako določeno z njenim statutom. 
Častno sodišče obravnava te kršitve, odloča o odgovornosti 

ter izreka kršilcem ukrepe, določene v statutu. 

19. člen 
Pri zbornici se ustanovi stalna arbitraža, ki rešuje spore 

med člani in fizičnimi osebami, ki izhajajo iz medsebojnih 
poslovnih odnosov. 

20. člen 
Pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega 

sodišča in stalne arbitraže urejajo statut in drugi splošni akti 
zbornice. 

VI. NAGRADE BORISA KRAIGHERJA 

21. člen 
Zbornica podeljuje vsako leto nagrade Borisa Kraigherja. 
Nagrade se podeljujejo kot moralno in materialno priznanje 

za izjemne gospodarske dosežke. 
Za podelitev nagrad skrbi posebna komisija. Pristojnost, 

postopek in sestava te komisije se uredijo v skladu s predpisi 
s statutom ali drugim splošnim aktom zbornice. 

VIL SREDSTVA ZA DELO ZBORNICE 

22. člen 
Sredstva za delo zbornice se pridobijo kot članarina, ki jo 

plačujejo njene članice, iz plačil za opravljene storitve iz 
dejavnosti zbornice in iz drugih virov v skladu s statutom in 
drugimi splošnimi akti zbornice. 

Članarino in roke plačevanja določi skupščina zbornice 
v skladu s splošnimi akti. 

Zbornica za vsako leto sprejema finančni načrt in zaključni 
račun. 

Za opravljanje določenih zadev ter za izvajanje določenih 
skupnih nalog, za katere je zainteresiranih več članov zbor- 
nice v okviru sekcije, panožne organizacije oziroma enote 
lahko člani združujejo svoja sredstva ter ustanavljajo posebne 
namenske sklade na način, ki ga določa splošni akt zbornice. 
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VIII. STROKOVNA SLUŽBA 

23. člen 
Strokovna in administrativno-tehnična in druga opravila za 

zbornico opravlja strokovna služba zbornice, ki se organizira 
v skladu s splošnim aktom zbornice. 

24. člen 
Akt o organizaciji in delu strokovne službe in akt, s katerim 

se urejajo delovna razmerja delavcev, sprejme organ zbornice 
v skladu z zakonom in statutom zbornice. 

25. člen 
Zbornica ima generalnega sekretarja, ki jo zastopa v premo- 

ženjskih in drugih pravnih poslih, vodi in organizira delo 
strokovne službe ter opravlja druge zadeve v skladu s sploš- 
nimi akti zbornice. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

26. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije mora statut in druge 

splošne akte, organizacijo in delo uskladiti s tem zakonom 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

27. člen 
Delovna skupnost strokovnih služb Gospodarske zbornice 

Slovenije, delovne skupnosti splošnih združenj ter splošna 
združenja in medobčinske gospodarske zbornice prenehajo 
z dnem uskladitve organiziranosti zbornice po tem zakonu 
oziroma najkasneje s potekom roka iz prejšnjega člena. 

S tem dnem prevzame zbornica njihove delavce in sredstva 
ter ostale pravice in obveznosti. 

28. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 

o združevanju organizacij združenega dela v splošna združe- 
nja in gospodarske zbornice (Uradni list SRS, št. 21/78). 

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

SRS. 

Obrazložitev 

Z osnutkom zakona je predvideno neposredno in obvezno 
članstvo podjetij, bank, zavarovalnic in drugih pravnih oseb 
s sedežem v SR Sloveniji. Obrtniki in kmetje naj bi se včlanili 
v zbornico preko svojih oblik organiziranja in v skladu s statu- 
tom zbornice. Obvezno bi se vanjo vključile tudi organizacije, 
ki opravljajo družbeno dejavnost in so organizirane kot 
podjetja v skladu z zveznim zakonom. V zbornico pa bi se 
lahko včlanile tudi organizacije, ki opravljajo družbeno dejav- 
nost, poklicna in strokovna združenja ter druge organizacije, 
ki s svojo dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje gospo- 
darskih subjektov. 

V letu 1989 je po podatkih iz registra organizacij in skupno- 
sti (ROS) reorganiziranih le 15% subjektov. Do 8/1-1990 je 
tako v SR Sloveniji reorganiziranih 1424 podjetij, od tega 290 
v družbeni, 1 v zadružni, 105 v mešani in 1028 v zasebni 
lastnini. Po ocenah Zavoda za statistiko SR Slovenije naj bi se 
reorganiziralo še približno 1270 subjektov s področja gospo- 
darstva (če upoštevamo še TOZD-e, 1462 subjektov), neka- 
teri bodo samostojna podjetja, nekateri bodo znotraj podjetij. 
Prava slika članstva zbornice bo možna šele takrat, ko se 
bodo vsi ti subjekti organizirali po zakonu o podjetjih; razmi- 
šljati bo zato treba o prehodni rešitvi glede teh podjetij zaradi 
sprejetja tega zakona. 

Zakon poudarja samostojnost in strokovnost zbornice kot 
pravne osebe (2. člen) in v 3. členu opredeljuje cilje in dejav- 
nost zbornice v pogojih tržnega gospodarstva in svobodnega 
podjetništva. Cilji so zlasti: učinkovitejše delo in poslovanje 
članic, napredek strok, uvajanje sodobnih tehnologih, pospe- 
ševanje politike kakovosti, razvoj kadrov in inovativnosti, čim 
uspešnejše vključevanje v mednarodno delitev dela, stro- 
kovna pomoč članicam, spoštovanje dobrih poslovnih običa- 
jev itd. Dejavnosti za realizacijo teh ciljev, ki so v osnutku 
zakona podrobneje opisane, pa so zlasti: zastopanje intere- 
sov članic pred državnimi organi pri oblikovanju gospodar- 
skega sistema in gospodarske politike ter sodelovanje 
v postopkih njihovega sprejemanja, pospeševanje ekonom- 
skih odnosov s tujino, razvijanje poslovnega informacijskega 
sistema, spodbujanje uvajanja sodobnih tehnologih in metod 
vodenja in organiziranja podjetij, pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva, organiziranje izobraževanja in uspo- 
sabljanja poslovodnih in strokovnih kadrov itd. Predvideno je 
tudi sodelovanje z drugimi gospodarskimi zbornicami repu- 
blik in pokrajin in Gospodarsko zbornico Jugoslavije ter 
z gospodarskimi zbornicami v tujini (4. in 5. člen). 

Zbornica bo tudi v naprej izvrševala javna pooblastila, ki jih 
bodo določali posebni predpisi (6. člen). Tukaj naj bi šlo 

predvsem za izdajanje raznih potrdil, npr. o kakovosti ali 
izvoru blaga, spričeval itd., ne pa dajanje soglasij ali žigov, ki 
jih je zbornica dajala kot paradržavna institucija v obdobju 
dogovorne ekonomije. 

V členih 8. do 11. zakon navaja organe zbornice, v členih 12. 
do 15. pa oblike dela in odločanja v zbornici. Kot oblike dela 
in odločanja za dejavnosti oziroma področia se ustanovijo 
sekcije, po posameznih območjih pa enote Gospodarske 
zbornice Slovenije. V panožnih sekcijah so organizirani člani 
zaradi opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki 
se nanašajo na posamezno dejavnost oziroma področje. 
V okviru sekcije naj bi se člani, ki opravljajo istovrstno ali 
sorodno dejavnost povezovali v panožne organizacije ozi- 
roma strokovne skupine. Enote zbornice bi se ustanovile 
zaradi zagotavljanja interesov članic iz dejavnosti zbornice za 
določena območja. Predlaga se torej enotna gospodarska 
zbornica za celotno območje Socialistične republike Slove- 
nije, kar je glede na cilje in naloge racionalnejša rešitev. 

16. člen opredeljuje vsebino statuta zbornice. 
17. člen ureja odnose zbornice z organi družbenopolitičnih 

skupnosti, kjer so izpostavljene pravice in dolžnosti zbornice 
glede predlaganja zakonov, pomembnih za delovanje gospo- 
darstva in dajanje pobud za ukrepe tekoče ekonomske poli- 
tike. 

Člena 18. in 19. v skrajšani obliki vendar smiselno enako kot 
sedaj urejata delovanje častnega sodišča in stalne arbitraže 
pri zbornici, 21. člen pa nagrade Borisa Kraigherja. 

Sredstva za delo zbornice se pridobijo kot članarina, kot 
plačila za opravljene storitve in iz drugih virov v skladu s sta- 
tutom in drugimi splošnimi akti zbornice. Določanje višine 
članarine in rokov plačevanja je v pristojnosti skupščine zbor- 
nice (22. člen). 

Zbornica ima strokovno službo, katere akt o organiziranju 
in delu, sprejme pristojni organ zbornice. Določeno je, da ima 
zbornica generalnega sekretarja, ki jo zastopa v premoženj- 
skih in drugih pravnih poslih ter vodi in organizira delo 
strokovne službe in opravlja druge zadeve v skladu s sploš- 
nimi akti zbornice (23. do 25. člen). 

V prehodnih določbah je predviden 3 mesečni rok za uskla- 
ditev nove zbornične organiziranosti. Z dnem uskladitve nove 
organiziranosti oziroma najkasneje s potekom tega roka pre- 
nehajo delovna skupnost strokovnih služb Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, delovne skupnosti splošnih združenj ter 
splošna združenja in medobčinske gospodarske zbornice, 
tako da zbornica prevzame njihove delavce in sredstva ter 
ostale pravice in obveznosti. 
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DELOVNO GRADIVO 

ZBORNIČNI 

SISTEM V TRŽNEM 

GOSPODARSTVU 

I. UVOD 

Za sleherno tržno gospodarstvo v svetu je značilen obstoj 
gospodarskih zbornic kot avtonomnih organizacij gospodar- 
skih subjektov za zastopanje njihovih interesov in sodelova- 
nje z državo pri urejanju gospodarsko - političnih vprašanj ter 
opravljanje vrste strokovnih aktivnosti za članstvo, kot so: 
razvijanje poslovnega informacijskega sistema, promocije 
blaga in storitev, dopolnilno izobraževanje vodilnih kadrov 
idr. V nasprotju s temi klasičnimi nalogami zbornic v svetu pa 
je imel zbornični sistem Jugoslavije v preteklosti vrsto nalog, 
ki so izhajale iz pogojev državnega administrativnega oz. 
takoimenovane dogovorne ekonomije. Dnevno je moral sode- 
lovati z državnimi organi različnih ravni, dajati razna mnenja 
in soglasja, sodelovati pri sporazumevanju in dogovarjanju 
vseh vrst. 

Z ustavnimi amandmaji in spremembami gospodarske 
zakonodaje se opušča dogovorna ekonomija in dajejo pogoji 
za prehod v tržno gospodarstvo. Zakon o podjetjih, ki zahteva 
novo konstituiranje gospodarskih subjektov in amandmaji 
k slovenski ustavi, po katerih ima Gospodarska zbornica 
Slovenije vlogo predlagatelja zakonov v zvezi z gospodar- 
stvom, terjajo tudi korenite spremembe glede nalog, notranje 
organiziranosti in člastva v zborničnem sistemu. 

V ta namen je Gospodarska zbornica Jugoslavije marca 
letos pripravila posvet o organiziranju zborničnega sistema 
v tržnem gospodarstvu in s tezami odprla javno razpravo 
o bodoči zbornični organiziranosti. Gospodarska zbornica 
Slovenije se je vanjo aktivno vključila in poslala svojemu 
članstvu anketne vprašalnike o oceni dosedanjega dela zbor- 
nice in pobudah za spremembe. O tem je julija letos organizi- 
rala na Brdu pri Kranju tudi posvet z direktorji največjih 
slovenskih podjetij. 

Na podlagi stališč in usmeritev iz odgovorov na anketo ter 
z omenjenih posvetov je v tem gradivu podana celovita ocena 
dosedanjega zborničnega delovanja s predlogi za njegovo 
vsebinsko in organizacijsko prenovo. 

II. GOSPODARSKE ZBORNICE 
V SVETU 

Gospodarske zbornice so se v svetu razmahnile zlasti 
z nastankom industrijskega kapitala in predstavljajo bolj ali 
manj avtonomne organizacije gospodarskih subjektov za 
zastopanje njihovih koristi, reševanje nasprotij med njimi in 
sodelovanje z državo o gospodarsko-političnih vprašanjih. 

1. Oblika in organizacija 

Po obliki in organizaciji obstajata v glavnem tipa zbornic: 
a) kontinentalni evropski tip, po katerem so zbornice javno 

pravne ustanove, ustanovljene svobodno, lahko pa tudi po 
vzpodbudi in ob sodelovanju države; urejajo jih posebni 
zakoni, ki podrobno določajo pristojnost, organizacijo, 
območje delovanja, itd; 

b) anglosaksonski tip, po katerem so zbornice svobodno 
organizirana združenja in imajo zaseben, ne pa uraden značaj 
javne ustanove; članstvo je prostovoljno. 

Glede na vključenost gospodarskih panog pa: 

a) enotne, oz. skupne zbornice, ki zajemajo celotno dejav- 
nost industrije, trgovine, kreditnih poslov, transporta, obrtni- 
štva in ponekod tudi kmetijstva; 

b) posamezne zbornice, ločene po gospodarski pripadnosti 
in po posameznih vejah; 
c) združene zbornice, ki zajemajo sicer samostojno panogo 
gospodarstva v skupno organizacijo. 

Razvoj je šel v smeri nastajanja enotnih oz. skupnih gospo- 
darskih zbornic. 

2. Naloge in pristojnosti 

Naloge in pristojnosti zbornic v različnih zakonodajah bi 
lahko na splošno strnili v naslednje: 

- pravica in dolžnost dajanja predlogov in mnenj državnim 
organom glede gospodarske politike in zakonodaje; 

- dajanje strokovne pomoči, mnenj in nasvetov svojemu 
članstvu glede različnih vprašanj s področja gospodarjenja; 

- razvijanje informacijskega sistema za potrebe svojih 
članic; 

- organiziranje razstav in velesejmov; 
- skrb za strokovno šolstvo; 
- ustanavljanje drugih organizacij za pospeševanje gospo- 

darstva, kot so borze, razni posredovalni uradi, po franco- 
skem pravu npr. sme zbornica ustanavljati tudi svoja podjetja; • 

- ugotavljanje ali predpisovanje uzanc ipd . 
Poleg tega imajo povsod tudi pristojnosti, ki sicer spadajo 

v področje državnih organov, pa so iz praktičnih razlogov 
prenešene na zbornico, npr.: 

- nadzorstvo nad borzami 
- izdajanje različnih uradnih certifikatov 
- vodstvo določenih registrov 
- zaprisego izvedencev 
- izdajanje potrdil o sposobnosti določenih podjeti z ude- 

ležbo pri javnih licitacijah 
- skrb za uradne statistike s področja gospodarstva itd. 
Kontinentalne države običajno v zakonodajah o zbornicah 

podrobno naštevajo njihove pristojnosti, pa tudi dolžnosti 
državnih organov do njih. Avstrijski zakon o trgovinskih zbor- 
nicah določa npr. naloge zbornic na tkim. samostojnem in 
zastopanem delovnem področju. Dolžnost vsake zbornice na 
samostojnem delovnem področju je, da: 

- izvršuje naloge, ki temeljijo na skupnem gospodarskem 
interesu v njej združenih podjetij, 

- varuje in zastopa interese članov na področju delovnega 
prava, 

- prispeva k vzdrževanju delavskega miru, 
- poroča in oblikuje predloge zakonodajnim organom 

o potrebah podjetij v gospodarstvu, kakor tudi vseh zadevah, 
ki urejajo delovna razmerja in zaščito delavcev, socialno zava- 
rovanje, trg delovne sile, stanovanjsko problematiko, pre- 
hrano in vzgojo, kar vse zadeva gospodarske interese, 

- podaja mnenje o ustanovitvi ustanov, katerih naloga je 
pospeševanje gospodarstva ali izobraževanje kadrov, 

- s poročili in predlogi sodeluje pri določanju cen izdelkov 
in storitev vseh vrst. 

Na tkim. zastopanem delovnem področju pa zbornice: 
- sodelujejo pri vodenju gospodarstva in pri sprejemu 

uredb in ukrepov, ki zadevajo delovna razmerja ali dvig 
gospodarskega in socialnega položaja delavcev in uslužben- 
cev, kadar tako določajo posebni zakoni in predpisi, 

- sodelujejo pri statističnih meritvah in raziskovanjih, ki 
zadevajo gospodarstvo ali te statistike same vodijo, 

- ustanavljajo in upravljajo ustanove in zavode za pospeše- 
vanje gospodarstva ali sodelujejo pri ustanavljanju teh 
ustanov, 

- izdajajo potrdila o stanju trgovinskih navad, 
- sprejemajo priglasitev blagovnih znamk in uporabnih 

modelov. 
Zakon na posebnem mestu predvideva dajanje mnenj 

deželne in zvezne zbornice k zakonskim osnutkom. Tako je 
predvideno, da je potrebno zakonske osnutke, ki zadevajo 
interese, ki jih zastopajo deželne zbornice pred njihovim 
sprejemom predložiti zbornicam v mnenje. Deželne zbornice 
morajo sporočiti svoje mnenje zvezni zbornici, kadar je le-ta 
pristojna za presojo zakonov, sicer oddajo svoje mnenje ne- 
posredno. 
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Zvezna zbornica pa je po avstrijskem zakonu zlasti dolžna, 
da daje poročila, mnenja in predloge po dogovoru z vsemi 
deželnimi zbornicami v naslednjih zadevah; 

- carinska in trgovinska politike, 
- pospeševanje zunanje trgovine, vključno s sejmi in razsta- 

vami, 
- finančna in kreditna politika, 
- pogodbeno zavarovanje, 
- obrtna politika, 
- prometna in tarifna politika, vključno s turizmom, 
- cenovna in kartelska politika, 
- civilno in kazensko pravo, 
- patentno, blagovno, vzorčno in avtorsko pravo, 
- obrtno pravo, pravo gospodarskih združenj, 
- splošno vprašanje prava s področja elektrike in vode, 
- delovno pravo, zaščita delavcev in uslužbencev, socialno 

zavarovanje, 
- zvezni davek in davčna uprava, 
- strokovno izobraževanje in nadaljnje poklicno izobraže- 

vanje, 
- javna preskrba, 
- gospodarska propaganda. 
V posebnih določbah so razdelane pristojnosti zvezne zbor- 

nice glede predlaganja poročanja in izražanja mnenja zvezni 
vladi, razvijanje odnosov s tujimi interesnimi zastopstvi in 
ustanovitev razsodišč za spore, pri katerih ima vsaj ena 
stranka svoj sedež izven področja Avstrije. 

3. Organiziranost glede na območje 

Glede območja, ki naj ga zbornice zajemajo ni enotnih 
kriterijev. Odločilne so konkretne razmere ter razvojna stop- 
nja in značaj gospodarstva posameznih območij. Avstrija ima 
npr. zbornico za vsako zvezno deželo, v Italiji ima vsaka 
provinca svojo zbornico in jih je skupaj kar 97, v ZDA pa se 
zbornice sploh ustanavljajo zelo svobodno in obstajajo prak- 
tično v vsakem večjem mestu. 

Ker gospodarstvo nasprotuje slehernemu partikularizmu in 
ker je potrebno v državi gospodariti po skupnih načelih, se 
zbornice v državah povezujejo v osrednje zbornice, ki tvorijo 
obenem zvezo z državnimi organi. 

Omenili smo že avstrijsko zvezno trgovinsko zbornico, za 
primer Italije pa je značilno, da je članstvo v Zvezi italijanskih 
zbornic za trgovino, industrijo in podjetništvo načeloma pro- 
stovoljno, vendar so dejansko vanjo včlanjene vse zbornice. 

V svetu torej obstojajo regionalne zbornice, ki zajemajo 
običajno večja območja (deželne oz. republiške zbornice) in 
opravljajo vsenaštete klasične naloge gospodarskih zbornic. 
Osrednje državne zbornice pa predstavjajo njihove zveze, ki 
pa ne opravljajo enakih nalog kot regionalne, pač pa je 
njihova naloga predvsem zagotavljanje vpliva pri odločanju 
v državnih organih, predstavljanje gospodarstva navzven, 
organiziranje raznih posvetov id. 

4. članstvo in notranja organizacija 

Članstvo in organizacija zbornic sta odvisna od tipa zbor- 
nice. Pri zbornicah evropskega kontinentalnega prava je član- 
stvo praviloma obvezno in vezano na kvalifikacijo trgovca po 
trgovinskem pravu. 

Po avstrijskem zakonu so tako npr. člani vsake zbornice vse 
fizične in pravne osebe, kakor tudi javne trgovinske družbe, ki 
so upravičene do samostojnega poslovanja v obrtnih podjet- 
jih, v industriji, trgovini, denarnem, kreditnem in zavarovalni- 
škem poslovanju, prometu in v turizmu. 

Zakonodaje pogojujejo tudi organe in organizacije zbornic. 
Za anglosaksonski tip zbornice je značilno prostovoljno član- 
stvo, notranjo organizacijo si zbornice same predpišejo. 

Na splošno je notranja organizacija zbornic izpeljana po 
naslednjih načelih: 

- zbornica je predstavniški organ podjetij oz. podjetnikov 
z voljeno skupščino, 

- o tekočih zadevah odloča ožje kolegialni organ: svet ali 
upravni odbor zbonice na čelu s predsednikom, 

- tekočo administracijo vodi posebni uradniški aparat, ki je 

podrejen upravnemu svetu oz. upravnemu odboru in skupi 
čini, 

- notranja organizacija je odvisna od gospodarskih panog 
ki so v zbornici zastopane in ki se v njej organizirane p« 
sekcijah; te sekcije imajo svoje samostojne organe v okviri 
zbornice, ki zastopajo njihove ožje interese. 

Zbornice v razvitih tržnih sistemih zaposlujejo večjo Števil« 
kadrov. Tako je npr. v zborničnem sistemu ZRN zaposlen« 
skupaj 6400 delavcev, v Italiji preko 7000, v Avstriji pa zapo 
sluje zvezna zbornica 1300 ljudi, dunajska 680, spodnji 
avstrijska 510 itd. 

5. Združenja podjetij 

Navedli smo že, da je šel razvoj gospodarskih zborni« 
v svetu v smeri nastajanja enotnih zbornic. To pomeni, da s< 
v zbornice vključene vse panoge gospodarstva in se podjetji 
ne združuejeo posebej še v združenja z lastnostjo pravnit 
oseb. 

Oblike združevanja podjetij določenih panog v okviru zbor 
nic pa je treba razlikovati od različnih oblik prostovoljnega 
poslovnega povezovanja (v smislu poslovnih skupnosti) in od 
združenj delodajalcev, ki skupaj nastopajo v razmerjih dc 
sindikatov delavcev. 

Po avstrijskem zakonu se posamezne panoge vključujejo 
v okviru zbornic v oddelke za obrt, industrijo, trgovino, 
denarno, kreditno in zavarovalniško pooslovanje, promet in 
turizem. 

V okviru posameznih oddelkov se organizirajo tkim. stro- 
kovne skupine oz. strokovna združenja v zvezni zbornici, ki 
zastqpajo izključno strokovne interese svojih članov. 

Za strokovne zadeve veljajo zlasti: 
- pospeševanje gospodarskih, socialnih in humanitarnih 

zadev članov, negovanje skupnega duha, znanje in dviganje 
stanovske časti; 

, - odstranjevanje ali preprečevanje navad, običajev ali novo- 
sti, ki so naproti stvaremu tekmovanju med člani; 

- pospeševanje in ustanavljanje pridobitnih in gospodar- 
skih zadrug. 

Posebni zakoni določajo sodelovanje strokovnih skupin pri 
gospodarskem in obrtnem upravljanju, še zlasti pravico do 
mnenja o obrtnem pravilniku, kot tudi sodelovanje v zadevah 
poklicnega izobraževanja. 

Strokovne skupine oziroma pri zvezni zbornici strokovna 
združenja imajo svoje organe - predstavnika, zbor in odbor. 

III. ZBORNIČNI SISTEM V SLOVENIJI 
- NUJNOST PREOBRAZBE V FUNKCIJI 
TRŽNEGA GOSPODARSTVA 

1. Zakonske in statutne določbe 

Zbornični sistem v Sloveniji je na podlag Ustave SR Slove- 
nije opredeljen v zakonu o združevanju OZD v splošna združe- 
nja in gospodarske zbornice. Uveljavljen je kontinentalni tip 
zbornice z obveznim vključevanjem OZD, ki opravljajo gospo- 
darsko dejavnost in njihovih poslovnih skupnosti, bančnih 
organizacij, skupnosti premoženjskega in osebnega zavaro- 
vanja, kmetijskih zadrug organizacij kooperantov in pogodbe- 
nih organizacij združenega dela. 

Ti subjekti se vključujejo v medobčinske gospodarske zbor- 
nice, po panožnem principu pa še v splošna združenja. 

Po medobčinskih zbornicah ter združenjih se združujejo 
v Gospodarsko zbornico Slovenije. 

a) Gospodarska zbornic Slovenije 
Po zakonskih in statutnih določilih v Gospodarski zbornici 

Slovenije njeni člani zlasti: 
- usklajujejo stališča o razvojnih možnostih celotnega 

gospodarstva ob hkratnem opredeljevanju položaja in razvoja 
vsake dejavnosti; 

- predlagajo rešitve za skladnejši razvoj območij s poseb- 
nim poudarkom na hitrejšem razvoju manj razvitih in obmej- 
nih območij v SR Sloveniji; 

- usklajujejo stališča glede predlogov za dograjevanje eko- 
nomske politike, ukrepov za izvajanje te politike ter zakonov 
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Dj in drugih predpisov s področja gospodarstva; 
- pospešujejo proces samoupravnega organiziranja zdru- 

)<j| ženega dela v gospodarstvu; 
p« - dajejo pobudo za priprvo samoupravnih sporazumov 
jri| o temeljih planov in sodelujejo pri pripravi in izvajanju repu- 

bliških in zveznih družbenih planov; 
ili - vlagajo napore in znanje za skupne rešitve za skladen in 
m hitrejši razvoj in napredek organizacij združenega dela, 
<ct pospešujejo uvajanje in povezovanje sodobne tehnologije, 
ij< gospodarskih dejavnosti, samostojnega osebnega dela in 

celotnega gospodarstva ter za skupno pospeševanje njiho- 
vega dela in poslovanja; 

- ugotavljajo in oblikujejo strokovne rešitve pri vseh oblikah 
samoupravnega združevanja dela in sredstev za dolgoroč- 

i< nejše povezovanje na dohodkovnih odnosih in na povezano- 
st sti v reprodukcijskem procesu z razvijanjem in utrjevanjem 

družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov; 
it! - pospešujejo in razvijajo zunanjo trgovino in druge oblike 

ekonomskih odnosov s tujino, dajejo pobude in strokovno ter 
r organizacijsko pomoč za usklajeno nastopanje gospodarstva 

i i na tujih trgih ter za prenos tehnologije in skupnih naložb 
d doma in v tujini; 
c - pospešujejo hitrejšo izmenjavo znanstvenih izsledkov za 

doseganje večjih rezultatov v delovnih procesih na osnovi 
0 kvalitetnih elementov gospodarjenja; 
> - skrbijo za varstvo prostorskih in naravnih zmogljivosti ter 
rl njihove racionalne uporabe; 

- sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju kadrovske 
- politike za potrebe gospodarstva; 
:l - v celotnem izobraževalnem sistemu še posebej skrbijo za 

izobraževanje kadrov v gospodarstvu, zlasti pa organizirajo 
funkcionalno izobraževanje poslovodnih kadrov v zunanji tr- 

1 govini; 
- dograjujejo informacijski sistem ter zagotavljajo stalno 

izmenjavo in pretok informacij in izkušenj v združenem delu; 
- prizadevajo si za razvijanje in krepitev socialistične 

poslovne morale, dobrih poslovnih običajev in odgovornosti 
organizacij združenega dela v medsebojnih razmerjih in 
v odnosih do družbene skupnosti, 

V okviru teh nalog zbornica tudi: 
- ugotavlja dobre poslovne običaje, 
- izdaje razne listine-spričevala, mnenja, potrdila in druge 

akte o dejstvih o katerih vodi uradno evidenco, 
- pri zbornici deluje stalna arbitraža in častno sodišče. 

b) Splošna združenja 
Splošno združenje se ustanovi za pospeševanje dela in 

poslovanja organizacij združenega dela ene ali več gospodar- 
skih panog ali dejavnosti. Njegova vloga je, da si pri tem zlasti 
prizadeva: 

- za ravijanje in organiziranje znanstveno raziskovalnega in 
razvojnega dela; za napredek tehnologije; za uporabo sodob- 
nih tehnoloških in tehničnih dosežkov; za varstvo človeko- 
vega okolja; za boljše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, 
sredstev in domačih surovinskih virov; za razvijanje različnih 
oblik poslovno tehničnega sodelovanja, združevanja dela in 
sredstev, delitve dela, kooperacije in specializacije; za skupno 
proučevanje in raziskovanje trga kakor tudi drugih tehničnih, 
strokovnih in ekonomskih vprašanj skupnega pomena; 
- za organiziranje in razvijanje izmenjave informacij in 

vzajemnega obveščanja organizacij združenega dela 
o gospodarskih gibanjih, o poslovnih rezultatih v gospodar- 
stvu in perečih vprašanjih s področja tehnike, tehnologije in 
razvoja. 

- za strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje kadrov, 
zlasti za redno in dopolnilno izobraževanje strokovnih ter 
poslovnih kadrov; 

- za spremljanje in organiziranje pogojev gospodarjenja in 
položaja organizacij združenega dela v posamezni gospodar- 
ski panogi in gospodarstvu v celoti, da bi dajalo pobude za 
ukrepe za izdajo zakonov in drugih predpisov, ki vplivajo na 
izboljševanje dela in poslovnanja organizacij združenega 
dela; 

- za pospeševanje blagovne menjave in drugih oblik eko- 
nomskih odnosov s tujino; 

- za pospeševanje prometa blaga in storitev, gojitev dobrih 
poslovnih običajev jn razvijanje socialistične poslovne mo- 
rale. 

- c) Medobčinske gospodarske zbornice 
Po zakonu se medobčinske gospodarske zbornice ustano- 

vijo za območje ene Oziroma več občin, da lahko v njih člani 
usklajujejo svoja stališča in interese ter se dogovarjajo in 
sporazumevanjo o vprašanjih, ki so pomembna za območje, 
za katero je zbornica ustanovljena, in sicer: 

- o pripravi, sprejemanju in izvajanju družbenih planov 
občin s posebnim poudarkom na smotrni uporabi prostora, 
varstvu človekovega naravnega in bivalnega okolja in sekun- 
darnih surovin in dogovorov o temeljih planov ter samouprav- 
nih sporazumov, na katerih ti dogovori in plani temeljijo; 
- o spodbujanju boljše organiziranosti, učinkovitosti, 

strukture in razvoja gospodarstva na območju, za katerega je 
bila zbornica ustanovljena; 
- o dogovajanju o razvoju gospodarstva glede na možnosti 

zaposlovanja delovnih ljudi in povečevanja njihovega življenj- 
skega standarda; 

- o organiziranju aktivnosti in strokovne pomoči pri sestav- 
ljanju in usklajevanju planov in razvojnih programov organi- 
zacij združenega dela; 

- o predlaganju ukrepov za hitrejši razvoj drobnega gospo- 
darstva, zlasti gostinstva, turizma, in obrti ter razvoja komu- 
nalne in stanovanjske dejavnosti, kmetijske dejavnosti in pre- 
skrbe občanov; 

- o skrbi za izobraževanje kadrov. 

2. Kaj smo v zborničnem sistemu že storili za 
uveljavitev tržnega gospodarstva 

Že v obdobju pred začetkom ustavne reforme, še zlasti ob 
razpravah o Kritični analizi delovanja političnega sistema, je 
Gospodarska zbornica Slovenije poudarjala potrebo po 
zamenjavi administriranja v ekonomskem sistemu z delova- 
njem realnih ekonomskih zakonitosti in trga. Postavila je 
zahtevo po večji samostojnosti gospodarskih subjetkov in 
razbremenitvi gospodarstva ter vlogi trga kot selektorja, moti- 
vatorja in verifikatorja gospodarskih odločitev. 

S ciljem iskanja ustreznejših normativnih podlag za poveča- 
nje gospodarske učinkovitosti podjetij je Gospodarska zbor- 
nica Slovenije izdelala več projektnih nalog: 
- V raziskavi o delovanju samoupravnih interesnih skupno- 

sti materialne proizvodnje je oblikovala vrsto predlogov za 
realno vrednotenje produkcijskih tvorcev in večjo tržno narav- 
nanost družbenoekonomskih odnosov v gospodarski infra- 
strukturi, zmanjšanje števila in racionalnejše organiziranje ter 
samoupravjanje v teh SIS. 

- V projektni nalogi o združevanju dela in sredtev za 
skupno poslovanje je prispevala k pojmovnemu izčiščenju 
združevanja dela in sredstev kot specifične, trg dopolnjujoče 
metode povezovanja gospodarskih subjektov, ne pa sploš- 
nega povezovanja s ciljem nadomeščanja oziroma odprave 
trga. Posebej se je opredelila proti vsakršni zakonski prisili za 
vzpostavljanje združevalnih razmerij. Raziskava je posebej 
poudarila pomen družbenega kapitala kot minulega dela, ki je 
prav tako kot živo delo podlaga za upravljanje in prilaščanje. 
- Glede investicijskih vlaganj v gospodarsko manj razvite 

republike in pokrajino Kosovo na osnovah združevanja dela in 
sredstev je še posebej opozorila na nujnost uveljvitve marke- 
tinške orientacije pri presoji investicijskih projektov in za 
ukinitev raznih soglasij k naložbam institucij izven gospodar- 
stva. Uspešno je spodbudila vrsto skupnih vlaganj, posebej na 
najbolj nerazvitih območjih - v pokrajini Kosovo. 

- Spodbujala je proces prestrukturiranja slovenskega 
gospodarstva in investicijsko-razvojne aktivnosti z alokacijo 
kapitala na tržnih osnovah. 
- V posebni študiji za dograditev delovno pravne zakono- 

daje je izhajala iz potreb po zagotovitvi podlage za večjo 
poslovno učinkovitost podjetij in se je zavzela za fleksibil- 
nejše urejanje delovnih razmerij v podjetjih, odpravo pretira- 
nega normativizma, togih in dolgotrajnih postopkov preraz- 
porejanja delavcev, zmanjšanje velikega števila stopenj odlo- 
čanja o pravicah delavcev, zaostritev delovne discipline, večjo 
mobilnost delovne sile, še posebej z vidika tehnoloških in 
ekonomskih itd. 

V zvezi s problematiko razmejitve upravljanja in poslovod- 
stva je pripravila posebno gradivo s predlogi za ustreznejšo 
delitev dela in pristojnosti v okviru upravljalske in poslovodne 
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funkcije v podjetju, pri čemer je upoštevala dognanja moder- 
nih organizacijskih ved in zakbnodaj s tega področja v svetu. 
Zavzela se je za bistveno zmanjšanje zakonoskega predpiso- 
vanja oblik in načinov odločanja o posameznih vprašanjih ter 
naštela upravljalske odločitve, ki naj jih sprejemajo delavci oz. 
organi upravljanja; vse druge odločitve so poslovodne in jih 
samostojno in odgovorno sprejema poslovodni organ. 

- Zaradi povečanja učinkovitosti gospodarstva se je zav- 
zela za pridobivanje sredstev občanov za vlaganja v produk- 
tivne naložbe. 

Organizirala je razprave o možnosti uvajanja obveznic, del- 
nic in trga vrednostnih papirjev kot mehanizmov zbiranja 
kapitala v razvitih tržnih sistemih. 

- Zavzela se je za uveljavitev podjetništva na vseh področ- 
jih osebnega dela in za razvoj različnih oblik zadružništva in 
o tem pripravila posebne raziskovalne naloge. 

- Zbornica že nekaj let namenja posebno pozornost prav- 
nemu svetovanju na področju mednarodnega gospodarstva 
prava in zagotavlja pridobivanje posebnih specialističnih 
znanj na tem področju v sodelovanju z visokošolskimi delov- 
nimi organizacijami. 

- Center za usposabljanje vodilnih delavcev v gospodarstvu 
pri GZS na Brdu pri Kranju je prva managerska šola v Jugosla- 
viji in koordinator jugoslovanskega projekta za šolanje kon- 
zultantpv (projekt poteka v okviru Mednarodne organizacije 
dela v Ženevi). Center je v zadnjih letih razvil močno medna- 
rodno sodelovanje z nekaterimi znanimi inštituti in šolami po 
svetu, kot so: Harvard Business School (ZDA), International 
Management Institute (IMI), Ženeva, INSEAD, Fontainebleau, 
M. I. T., ZDA, Univerza Stanford, ZDA, Sloan Management 
School (ZDA) itd. V zadnjem času dobiva center glede na 
udeležbo vedno bolj vsejugoslovanski pomen. 

- Izdelala je celovit projekt računalniško podprtega zbor- 
ničnega informacijskega sistema za zagotovitev tekočih teh- 
niških in tehnoloških ter marketinških informacij z domačega 
trga in sveta. 

- V posebnem projektu »Kaj storiti za bolj tržno gospodar- 
stvo«. je ob sodelovanju 14 vodilnih jugoslovanskih znanstve- 
nikov oblikovala vrsto konkretnih ugotovitev in predlogov 
glede potrebnih sprememb v zasnovi ekonomske politike, 
posebej z vidika ekonomskih odnosov s tujino, kreditno- 
monetarne politike in politike delitve dohodka, sistema cen, 
trga kapitala in delovne sile, sistema pomoči gospodarsko 
manj razvitim, itd. 

Posebej se je zavzela za lastninsko koncepcijo pojmovanja 
družbene lastnine in uveljavitev različnih vrst lastnine v go- 
spodarstvu. 

Posebej se je zavzela za lastninsko koncepcijo pojmovanja 
družbene lastnine in uveljavitev različnih vrst lastnine v go- 
spodarstvu. 

Dognanja iz tega projekta so bila podlaga za uveljavitev 
vrste stališč Gospodarske zbornice Slovenije v ustavni re- 
formi. 

- V letih 1986 in 1988 je opravila analizo razmer v slovenski 
industriji in materialnih potreb ter možnosti za njeno moder- 
nizacijo in prestrukturiranje, s katero je GZS prikazala raz- 
vojne trende in programske namere delovnih organizacij ter 
predlagala nekatere spremembe gospodarskega sistema in 
razvojne politike za pospešitev željene razvojne preobrazbe. 
- Zbornica je ob koncu leta 1987 pripravila konkretne pred- 

loge ukrepov, ki bi jih bilo potrebno takoj uveljaviti v gradivu 
»Temeljne usmeritve za izvajanje ekonomske politike v letu 
1988« in ki naj bi pomenile prehod k tržnemu gospodarstvu, 
vendar teh predlogov Zvezni izvršni svet ni upošteval pri 
ukrepih iz novembra 1987, pač pa je bi velik del predlogov 
uveljavljen šele ob majskih ukrepih 1988. 

- Pripravila je tudi informacijo ter stališča in predloge 
o nujnosti razbremenitve gospodarstva, ki je prvič analitično 
pokazala strukturo obremenitev gospodarstva in kritično 
sliko, saj se kar 59% ustvarjenega dohodka podjetij odliva iz 
gospodarstva. V predlogih za razbremenitev je poudarjeno, 
da je nujno prenehanje vmešavanja države v reprodukcijske 
tokove in da je potrebno ustvariti tržne pogoje poslovanja. Ni 
možno več pristajati na marginalne popravke, ampak predla- 
gamo konkretno zmanjšanje družbene nadgradnje in druž- 
bene režije. 
- Zbornica je že v teku razprave o ustavni reformi oblikovala 

svoje predloge za reformo gospodarske zakonodaje in se 

vanjo aktivno vključuje. Organizirala je več posebnih posve- 
tov z gospodarstveniki, specialisti za posamezna področja, 
kot npr.: o osnutkih zakona o tujih vlaganjih, zakona o podjet- 
jih, zakona o bankah, o računovodstvu itd. in posredovala 
predlagatelju svoje pripombe in predloge. 

3. Kaj je potrebno v zborničnem sistemu še storiti 
za prehod v tržno gospodarstvo 

3.1. Cilji in naloge zborničnega sistema 
Če primerjamo navedene zakonske opredelitve nalog in 

pristojnosti gospodarskih zbornic in splošnih združenj v Slo- 
veniji lahko ugotovimo, da se v glavnem smiselno pokrivajo 
z opredelitvami iz klasičnih zborničnih zakonodaj: predlogi 
glede ekonomske politike in zakonov, usklajevanje stališč 
o možnosti gospodarskega razvoja, pospeševanje ekonom- 
skih odnosov s tujino, razvijanje poslovnega informacijskega 
sistema, izobraževanja, različne oblike strokovne pomoči in 
razvijanje znanstveno raziskovalnega dela, ugotavljanje 
uzanc, itd. 

V zakonu pa je še vrsta nalog in aktivnosti, ki so vezane na 
takoimenovano dogovorno ekonomijo npr. preveč poudar- 
jeno združevanje dela in sredstev, sodelovanje pri pripravi 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov OZD in dogovo- 
rov o družbenih planih DPS, presojanje, katere dejavnosti se 
lahko opravljajo v podjetjih itd, za kar tudi ni več podlage 
v spremenjeni gospodarski zakonodaji. 

V razpravah o novem konceptu zbornice je treba izhajati iz 
samostojnosti gospodarskih subjektov - podjetij, za katere 
država skrbi samo toliko, kolikor ustvarja pogoje za konku- 
renco in spodbujanje močnejšega angažiranja na nekaterih 
segmentih gospodarjenja. 

Na tej osnovi je treba predvsem opredeliti dejavnosti in 
naloge zbornice, nato pa temu prilagojeno organizacijo in 
metode dela. 

Bistvene so naslednje funkcije: 
- partnerstvo državi, pa tudi dialog z državo pri oblikovanju 

ekonomskega sistema in politike; 
- izgradnja avtomatiziranega informacijskega sistema; 
- promocija blaga; 
- izobraževanje strokovnih in poslovodnih kadrov; 
- partnerstvo državi in sindikatu v t.i. »socialnem partner- 

stvu«. 
1. Vse analize kažejo, da je ena od glavnih funkcij zbornic 

v tržnih pogojih predlaganje rešitev v zvezi s pogoji poslova- 
nja - t.j. ekonomski sistem in ekonomska politika. V tej funk- 
ciji je prav, da je zbornica partner državi v imenu gospodar- 
stva. Ta funkcija bi morala priti bolj do izraza s tem, da bi 
zbornica dobila tudi status predlagatelja v skupščini, kot je to 
že primer pri nekaterih republiških zbornicah. 

2. Izgradnja informacijskega sistema in posredovanje 
sodobnih potrebnih informacij marketinškega in tehnično 
tehnološkega tipa članicam je povsod po svetu, pa tudi pri 
nas, ena od najpomembnejših funkcij zbornice. 

3. Promocija blaga, ki obsega tudi marketing, ekonomsko 
propagando, sejme in drugo, je posebej pomembna zaradi 
globalne tržne ekonomije, za katero je potreben velik rizični 
kapital, s kakršnim pa posamezno podjetje ne razpolaga, zato 
se vključuje v te skupne akcije. 

4. Ni treba posebej poudarjati pomembnosti funkcije izo- 
braževanja strokovnih in poslovodnih kadrov, ki jo opravljajo 
tudi druge zbornice - npr. avstrijske zbornice s svojim inštitu- 
tom WIFI, ki izobražuje tudi širok sloj nižjih strokovnih kadrov. 

5. Peta funkcija zbornice je njena partnerska funkcija v t.i. 
»socialnem partnerstvu«. Ta je povezana z vlogo zbornice kot 
partnerja države po eni strani in sindikata po drugi strani (npr. 
kolektivne pogodbe in podobno). To partnerstvo velja v naši 
družbi tudi širše - za sistem socialnega partnerstva v družbi 
- za reševanje najbolj žgočih problemov (kot npr. reševanje 
tehnoloških viškov in podobno). 

Vsekakor naj bi zbornica imela nekatera »javna poobla- 
stila«, kar ji daje status javno pravne institucije, kot tudi 
drugod po svetu, vendar gre za pooblastila drugačne vrste. Ne 
gre za dogovorno ekonomijo, delitev kontingentov, sporazu- 
mevanje o licitacijah, nakupu tehnologije itd., ampak za potr- 
dilo o kvaliteti standardih, izobraževanje in podobno. To 
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področje obsega tudi oblikovanje uzanc in pravil poslovnega 
obnašanja. 

Te usmeritve se v globalu pokrivajo tudi s predlogi iz Tez 
Gospodarske zbornice Jugoslavije o položaju in vlogi zbornic 
v gospodarski reformi. 

Odgovori iz ankete so takole rangirali posamezne naloge: 
- dajanje predlogov za gospodarski sistem in ekonomsko 

politiko; 
- izobraževanje in usposabljanje kadrov; 
- razvoj podjetništva in malega gospodarstva; 
- razvijanje informacijskega sistema; 
- promocije blaga na sejmih v tujini; 
- politika kakovosti in oblikovanja; 
- turistična propaganda. 
(Operacionalizacijo teh ciljev in nalog si je Gospodarska 

zbornica Slovenije zastavila v svojih programskih izhodiščih 
že v preteklem letu, zlasti naslednje: 

- Na področju gospodarskega sistema in ekonomske poli- 
tike bodo aktivnosti usmerjene predvsem v zagotovitev naj- 
večje možne oblike uveljavljanja tržne ekonomije. Poseben 
poudarek bo s sodelovanjem v skupščinskih postopkih dala 
še zlasti v smeri zagotavljanja pogojev gospodarjenja, ki bodo 
uveljavljali kvalitativne in razvojne perspektivne dejavnike 
rasti ter spodbujali prestrukturiranje slovenskega gospodar- 
stva na tržnih osnovah, njegovo tehnološko prenovo in odpr- 
tost v svet. 

- Na področju ekonomskih odnosov s tujino bo osrednja 
naloge iniciranje večjega vključevanja slovenskega gospodar- 
stva v mednarodno menjavo na podlagi dolgoročno zastavlje- 
nih poslov, uvajanje in uveljavljanje novih kvalitetnejših in 
tehnološko zahtevnejših programov usmerjenih v izvoz. Temu 
cilju bodo podrejene aktivnosti za ustrezno vsebinsko spre- 
membo zakonodaje s področja ekonomskih odnosov s tujino, 
za poslovno samostojnost delovnih organizacij in poslovnih 
bank, dohodkovno motiviranost izvoznega gospodarstva. 
Dolgoročno bo posebna pozornost usmerjena poslovni aktiv- 
nosti z najpomembnejšimi gospodarskimi partnerji - Evrop- 
sko gospodarsko skupnostjo in njenimi članicami, kjer bo dan 
poseben poudarek spremjanju in prilagajanju procesov zno- 
traj EGS do leta 1992. Nadalje Združenimi državami Amerike 
in državami daljnega vzhoda, med socialističnimi državami 
ČSSR, NDR in ZSSR in posebej izbranimi deželami v razvoju 
s posebnim poudarkom na možnosti povečanja sodelovanja 
posameznih proizvodnih grupacij in panog. 

- Na področju kadrovsko izobraževalne dejavnosti ostaja 
stalnica v aktivnosti na kvalitetnem strokovnem usposabljanju 
poslovodnih, vodilnih in zunanje trgovinskih delavcev sloven- 
skega gospodarstva v obeh zborničnih izobraževalnih cen- 
trih. 

Sočasno bodo še naprej tekli programi strokovnega uspo- 
sabljanja v tujini (ZDA, ZRN) in seminarskega izpopolnjevanja 
doma preko posebnih obnovljenih in kakovostno novih pro- 
gramih. 

Pomembna naloga bo tudi ugotavljanje dolgoročne 
potrebe po strokovnih kadrih v slovenskem gospodarstvu. 

- Na področju razvoja planiranja se bo zrobnica ukvarjala 
predvsem z vprašanji stratetškega razvoja gospodarstva in 
njegovih delov, ne pa tekoče ekonomske politike. Vsebinsko 
bo usmerjala pripravo programov za razvojno preobrazbo. 
Spremljani bodo investicijski procesi na izbranem vzorcu 
delovnih organizacij, ki so nadpovprečno usmerjene v kon- 
vertibilni izvoz ter tiste z razvojno in tehnološko intenzivnimi 
programi. 

- Na področju informativne dejavnosti bo v prihodnjih letih 
teklo delo po predvidenih etapah izgradnje računalniško pod- 
prtega integralnega informacijskega sistema zborničnega 
sistema Slovenije ob hkratni aktivnosti v smeri vključevanja 
v izgradnjo podobnega sistema na ravni Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije, da bi tako zagotovili povezljivost in komple- 
mentarnost obeh sistemov. Informacijski sistem mora omogo- 
čati vsem gospodarskim subjektom dostop do ključnih baz 
podatkov, ki obstajajo kjerkoli v družbi in so relevantni za 
gospodarjenje. 

- Z uveljavljanjem tržnega gospodarstva postaja protimo- 
nopolna dejavnost v gospodarstvu izredno pomembna. Zbor- 
nični sistem mora prevzeti v tem pogledu znaten del nalog. 

- Za razvijanje tržnega gospodarstva je eno ključnih vpra- 
šanj zagotavljanje pogojev za vstop novih podjetij v panoge. 

V bistvu gre za naloge pospeševanja ustanavljanja in razvija- 
nja malega gospodarstva. Naloga terja celovito pozornost 
v GZS, ne le v MGZ od snemanja stanja, izobraževanja, razvi- 
janja sistema, sooblikovanja ekonomske politike itd. 
- Na področju obmejnega gospodarskega sodelovanja 

ostaja v ospredju prizadevanje za višje oblike obmejnega 
gospodarskega sodelovanja, predvsem pa bodo tekle aktivno- 
sti za uveljavljanje sodelovanja v okviru delovne skupnosti 
Alpe Jadran. 

- Na področju gospodarskega sodelovanja z republikami in 
pokrajinama bomo v prihodnje posebej skrbeli za zagotavlja- 
nje uspešnosti in učinkovitosti projektov ter realizacijo intere- 
sov partnerjev združevanj tudi tako, da bomo izpopolnili 
kadrovsko sodelovanje in časovno spremljanje projektov. 
V procesu združevanja dela in sredstev bomo z vključevanjem 
kadrov pri vodenju prenosa tehnologij, s šolanjem kadrov 
v naših organizacijah združenega dela in povezovanjem dela 
skupnih poslovnih odborov skušali zagotoviti boljše poslovne 
rezultate. Predvsem si bomo prizadevali, da bodo odnosi 
v prihodnje bolj temeljili na poslovnih odnosih. 

- Poseben poudarek bo dan tvornemu sodelovanju na raz- 
ličnih področjih z zbornicami drugih republik in pokrajin. 
- Na področju napredka dela in tehnologije ostaja dolgo- 

ročno v ospredju naloga nenehnega izboljševanja kakovosti 
izdelkov in storitev, predvsem pa kakovost odločanja o raz- 
voju, poslovanju in drugih nalogah v gospodarskih organiza- 
cijah. Uresničevanje kakovosti mora postati eden glavnih 
ciljev delovnih organizacij in v ta cilj bomo usmerili strokovno 
pomoč (seminarji, izobraževanje, ipd ). 

Na tem področju ie še posebej aktualno hitrejše uvajanje 
sodobnih organizacijskih in tehnoloških rešitev v delovnih 
organizacijah. 

- Na področju razvoja organiziranosti in pravnih vprašanj 
bo pomemben poudarek predvsem na vključevanju v organi- 
zacijske in reorganizacijske procese v združenem delu, ki 
bodo nastajali v skladu z novo zakonodajo o podjetjih, pred- 
vsem z vidika samostojnosti, ki lahko zagotavlja večjo poslov- 
nost in dohodek in hkrati s tem samoupravno organiziranost. 

Posebna pozornost bo usmerjena v pravno svetovanje na 
področju mednarodnega gospodarskega prava in zagotavlja- 
nje pridobivanja posebnih specialističnih znanj iz mednarod- 
nega gospodarskega prava preko skupnih študijskih progra- 
mov z visokošolskimi delovnimi organizacijami. 

- Na področju turistične propagande bodo nadaljnje aktiv- 
nosti tekle predvsem v smeri izvajanja programsko zastavlje- 
nih aktivnosti komuniciranja z domačo in tujo javnostjo ter 
iskanja novih oblik turističnega trženja. 

- Na področju sejemske dejavnosti bodo aktivnosti usmer- 
jene v celovito predstavitev slovenskega gospodarstva v tistih 
deželah, s katerimi bo oz. je Slovenija dolgoročno opredelila 
svoje razvojno in poslovno sodelovanje. 

3.2. Izboljšanje notranje organiziranosti 
a) Gospodarska zbornica Slovenije 
Navedenim nalogam bo potrebno prilagoditi nekatera vpra- 

šanja notranje organizacije služb in teles gospodarske zbor- 
nice Slovenije, posebej nekaterih ključnih sektorjev, katerih 
aktivnosti morajo biti čim bolj usmerjene v zadovoljevanje 
potreb in interesov članic. 

Tako se na primer predvideva reorganizacija službe za 
ekonomske odnose s tujino, ki naj bi poleg svetovanja, sprem- 
ljanja in dajanja predlogov na področju sistema ekonomskih 
odnosov s tujino predvsem praktično delovala na pomoči 
gospodarstvu pri pospeševanju zunanjetrgovinskih poslov za 
posamezna regionalna področja v svetu (država OECD, soci- 
alistične države, dežele v razvoju, države daljnega vzhoda), 
spodbujala konkretne oblike gospodarskega sodelovanja 
s tujimi partnerji, organizirala skupne oblike nastopov, pred- 
stavitev itd. 

V zbornici bo dana posebna pozornost zaposlovanju mla- 
dih strokovnjakov in skrbi za njihovo nenehno izpopolnjeva- 
nje doma in v tujini. Zbornica bo nadaljevala s štipendiranjem 
najboljših štdentov zadnjih letnikov fakultete in si prizadevala 
za večje sodelovanje gospodarstva in univerz pri pripravi 
študijskih programov. 

Skrbela bo za okoli 15% fluktuacijo kadrov iz in v gospodar- 
stvu. 

b) Medobčinske gospodarske zbornice 
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Aktivnosti medobčinskih gospodarskih zbonic (v Sloveniji 
jih je 13) so zakonsko, statutarno, pa tudi v praksi zastavljene 
preveč široko in jih te zbornice glede na kadrovske in materi- 
alne pogoje objektivno ne morejo v celoti izvajati. Veliko je 
podvajanja dela s programom Gospodarske zbornice Slove- 
nije, kar ni racionalno. 

Če primerjamo zbornični sistem Jugoslavije s tujimi drža- 
vami, lahko ugotovimo, da so v Jugoslaviji pravzaprav republi- 
ške zbornice po obsegu in vsebini to, kar so drugod regi- 
onalne. 

Dnevna vpetost medobčinskih gospodarskih zbornic 
v vprašanja tekoče ekonomske politike in sodelovanje 
z občinskimi organi so predvsem odraz dogovorne ekonomije 
in teritorialnega zapiranja gospodarstva v občinah. V teh 
razmerah je bila poleg zveznega administriranja odločilna še 
občinska politika v gospodarstvu, ne pa samostojna iniciativa 
gospodarskih subjektov 

Iz ankete in posveta z direktorji največjih slovenskih podjetij 
izhaja, da so potrebne organizacijske spremembe zbornič- 
nega sistema v Sloveniji, ki bodo zagotovile doseganje zastav- 
ljenih ciljev zborničnega delovanja v tržnem gospodarstvo. 
Potrebna je racionalizacija, saj je sedaj značilno podvajanje 
nalog in članstva v množici splošnih združenj in medobčin- 
skih gospodarskih zbornic (vseh je 38), ki imajo tudi lastne 
pravne osebnosti. 

Iz odgovorov v gospodarstvu izhaja, da bi bila potrebna 
naslednja reorganizacija v zvezi z medobčinskimi gospodar- 
skimi zbornicami: 

- ukiniti pravne osebnosti in njihovo organiziranje v obliki 
poslovnih enot oz. metod dela Gospodarske zbornice Slove- 
nije: 

- zmanjšati njihovo število: 
- odpraviti podvajanje. 
Potrebno bi bilo torej preoblikovanje medobčinskih gospo- 

darskih zbornic v poslovne, teritorialne enote Gospodarske 
zbornice Slovenije, ki bi skrbele za prvi stik zbornice z gospo- 
darstvom v regiji. Določena vprašanja bi te enote samostojno 
reševale, druga pa z vključevanjem strokovnih služb Gospo- 
darske zbornice Slovenije. 

Število teritorialnih enot Gospodarske zbornice Slovenije 
se bi predvidoma prekrivalo z dosedanjo razporeditvijo 
medobčinskih gospodarskih zbornic v Sloveniji, v skladu 
s potrebami pa bi jo lahko tudi tekoče prilagajali. Tako bi se 
sedanje medobčinske gospodarske zbornice praviloma preo- 
blikovale v enote Gospodarske zbornice Slovenije, zbornica 
sama oziroma njen pristojni organ pa bi lahko v skladu 
s potrebami odločala o odpiranju novih enot Gospodarske 
zbornice Slovenije na terenu, prav tako pa tudi o združevanju 
in ukinjanju le-teh. 

Enota bi imela neprofesionalno in delegatsko sestavljen 
odbor kot posvetovalno telo v katerem bi bili direktorji večjih 
in uspešnejših podjeti. 

Tudi v nekaterih drugih republikah razmišljajo o ukinitvi 
regionalnih zbornic, zlasti v Bosni in Hercegovini, v Makedo- 
niji ima republiška zbornica neke vrste izpostave, v Črni gori 
sploh nimajo regionalnih zbornic. 

c) Splošna združenja 
Tudi za delovanje splošnih združenj (po panožni zastopa- 

nosti jih je v Sloveniji 22) je značilno posvečanje velike pozor- 
nosti dnevnim vprašanjem gospodarske politike in sistema, 
kar je sicer tudi ena od zakonskih nalog združenj. 

V pogojih administrativnega gospodarstva so imele članice 
združenj v njih interes, da se združene bore za čim ugodnejši 
položaj panoge nasproti državnim organom za pridobitev 
raznih kontingentov, dovoljenj in drugih pogojev. 

Združenja zato često delujejo kot »zbornice panoge«, kar 
povzroča določena podvajanja in neracionalnosti, predvsem 
pa zanemarjanje temeljnih nalog, ki jih imajo združenja tudi 
v okviru zborničnih sistemov v svetu, to je predvsem skrb za 
stroko v panogi. 

Predlogi gospodarstva za reorganizacijo splošnih združenj 
so: 
- ukiniti pravne osebnosti in jih organizirati kot oblike dela 
vGZS; 

- vsa združenja s področja industrije združiti v eno; 
- zmanjšati njihovo število. 
Glede na te predloge bi bilo smotrno organizirati panožno 

. zastopanost gospodarstva v Gospodarski zbornici Slovenije 

po vzoru avstrijskega sistema in sicer tako, da članice, ki so F 
poslovno in razvojno povezane, oblikujejo v zbornici panožne 2 

sekcije, katerih število in naloge določi statut zbornice 
V okviru panožnih sekcij, ki opravljajo istovrstno ali sorodno | 
dejavnost naj bi se oblikovale panožne organizacije, ki bi 
opravljale zlasti naslednje naloge: ' 

- organiziranje raziskovalno-razvojnega dela; 
- spodbujanje uporabe tehnično-tehnoloških dosežkov; 
- predlaganje načinov za bojše izkoriščanje zmogljivosti; 
- razvijanje raznih oblik poslovno-tehničnega sodelovanja 

in kooperacij; \ 
- skupne raziskave trga. | 
Ena od možnih rešitev bi bila, da bi oblikovali za dejavnosti 

oziroma področja naslednje sekcije: 
- industrija; | 
- trgovina; 
- energetika; 
- * gradbeništvo in komunala; 
- promet in zveze; 
- gostinstvo in turizem; 
- malo gospodarstvo; 
- ** kmetijstvo in gozdarstvo; 
- banke in zavarovalnice. 

V sekcijah bi zaposlovali vrhunske strokovnjake za posa- 
mezna področja. Sekcija bi imela neprofesionalno in delegat- 
sko sestavljen odbor, v katerem bi bili direktorji večjih in 
uspešnejših podjetij. Odbor naj bi predlagal oziroma verifici- 
ral glavne usmeritve, ki naj bi postale skupno zbornično 
stališče oziroma stališče za posamezno dejavnost organizacij. 

Za nadaljnjo strokovno povezanost naj bi se podjetja, ki 
opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, vključila 
v panožne organizacije, ki bi delovale izključno kot strokovne 
oblike dela. Tako bi se lahko oblikovale v okviru sekcij indu- 
strije panožne organizacije za: 

- kemijo: 
- metalurgijo (črna, barvna in livarstvo); ' 
- kovinsko predelovalno industrijo; 
- lesarstvo; 
- elektroindustrijo; 
- industrijo nekovin; 
- tekstilno industrijo; 
- usnjarstvo; 
- celulozno in papirništvo; 
- grafično, časopisno in založniško dejavnost; 
- inženiring. 
Panožne organizacije bi lahko povezovale podjetja, ki se 

sicer razvrščajo v različne panožne sekcije oziroma opravljal' 
posamezna dela tudi za podjetja, ki sicer niso njihovi člani. 

S tem bi vzpostavili tip tako imenovanih enotnih oz. skupnih 
zbornic, ki so značilne za kontinentalni tip zborničnega orga- 
niziranja. Odpravili bi vrsto neracionalnosti, ki izhajajo iz 
razloga, da so splošna združenja posebne pravne osebe: 
zbornični sistem je prenormiran, saj mora imeti vsak pravni 
subjekt svoje samoupravne splošne akte, določeno število 
strokovnih služb združenj deluje izven DSSS GZS, razvejano 
je računovodsko in knjigovodsko delovanje itd. 

3.3. Članstvo v Gospodarski zbornici Slovenije 
Skoraj polovica anketiranih direktorjev v Sloveniji meni, da 

je tudi v tržnem gospodarstvu potrebno obvezno članstvo 
podjetij v zbornici. Zato podpiramo nadaljnje obvezno član- 
stvo, ki pa naj bi bilo tudi neposredno, saj bi z novo organizi- 
ranostjo odpadlo včlanjevanje prek medobčinskih gospodar- 
skih zbornic in splošnih združenj. 

V zbornico naj bi se vključevali vsi gospodarski subjekti, ne 
glede na tip lastnine. 

3.4. Financiranje dela zbornice 
Uvesti bi bilo potrebno mešan način financiranja dela zbor- 

nice, tako da bi se s članarino pokrival le temeljni delovni 
program zbornice, opredeljen z akti njenih organov. Glede na 
novo usmeritev dela zbornice, ki naj bi opravljala čimveč 
servisnih, strokovnih, svetovalnih in drugih storitev, pa bi bilo 

* Opredeliti t« je potrebno ell spada to v dejavnost ali pa v panoino organizacijo 
v sklopu Industrije. 
•• V tem okviru je treba reftevatl tudi zadružno zvezo, privatni In druibenl sektor. 
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potrebno predvideti tudi možnost posebnega financiranja 
zborničnega dela na podlagi takšnih posebnih storitev. 

IV. GOSPODARSKA ZBORNICA 
JUGOSLAVIJE 

1. Zakonske in statutne naloge 

Po zakonu o združevanju v Gospodarsko zbornico Jugosla- 
vije in njenem statutu ima zbornica zlasti naslednje naloge in 

. pristojnosti: 
' - pospeševanje proizvodnje, trgovine in storitev; 

- usklajevanje razvoja panog in grupacij in gospodarstva 
kot celote; 
- funkcioniranje enotnega jugoslovanskega trga; 
- pospeševanje poslovno-tehničnega sodelovanja, koope- 

racij in skupnih vlaganj z inozemskimi partnerji in opravljanje 
drugih poslov za pospeševanje ekonomskih odnosov s tujino; 

- informiranje organizacij združenega dela v znanstvenem 
tehničnem sodelovanju, o kazalcih ponudbe in povpraševanja 
na trgu in o drugih poudarkih, ki prispevajo k pospeševanju 
njihovega dela in poslovanja; 

- obdelava in uresničevanje temeljnih opredelitev strate- 
gije enotnega tehnološkega razvoja Jugoslavije; 

- pospešuje povezovanje OZD, delitev dela, kooperacije 
specializacije in povečanje produktivnosti dela; 

- organiziranje priprav in sprejema skupnih programov 
razvoja združenega dela, ki so bistvenega značaja za skladen 
razvoj gospodarstva države in skupnih programov izvoza 
blaga in storitev; 

- organiziranje sprejemanja skupnih planov OZD, katerih 
dejavnosti je potrebna za usklajevanje posebnih, skupnih in 
splošnih interesov v pripravi skupnih programov in skupnih 
planov; 

- aktivnosti pri usklajevanju planov OZD, združenih 
v Skupnost jugoslovanskih železnic, skupnost jugoslovanskih 
PTT organizacij in skupnosti energetike; 

- sodelovanje v pripravi smernic za sprejem srednjeročnih 
planov, ki jih sprejema Skupščina SFRJ; 

- dajanje iniciativ in zaključevanje samoupravnih sporazu- 
mov o združevanju dela in sredstev za ustvarjanje skupnih 
programov izvoza in uvoza, o koordinaciji nastopa na tujih 
trgih itd; 

- zbornica organizira in zagotavlja informiranje članic 
tako, da povezuje znanstveno tehnološke in poslovne infor- 
macije doma in iz tujine; 

- spodbuja razvoj dobrih poslovnih običajev in poslovne 
morale; 

- izdaja posebne uzance za promet blaga in storitev itd. 
Kot oblike dela in odločanja se v zbornici med drugim 

oblikujejo združenja za pospeševanje ekonomskih odnosov 
s tujino kot posebna oblika skupnega dela in odločanja. 

2. Kaj je potrebno odpraviti v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije v pogojih tržnega 
gospodarstva 

Za delovanje Gospodarske zbornice Jugoslavije lahko nas- 
ploh ugotovimo podobne slabosti, kot smo jih opisali glede 
zborničnega sistema v Sloveniji. Še bolj kot v republikah se tu 
kaže zbornica kot podaljšana roka zvezne administracije 
z razvejenim uradniškim aparatom. 

Nekatere opredelitve iz zakona o združevanju v Gospodar- 
sko zbornico Jugoslavije (npr. usklajevanje in priprava skup- 
nih planov in programov OZD, kjer je potrebno uskladiti 
posebne, splošne in skupne interese, planiranje v velikih 
sistemih, sporazumevanje glede nastopa v tujini itd) in drugih 
predpisov, ki nalagajo zbornici celo vrsto administriranja in 
formaliziranja s podeljevanjem žigov, izražajo težnjo, da zbor- 
nični mehanizem uveljavi centralizirano in dirigirano gospo- 
darsko vodenje na zvezni ravni. To še posebej velja za celoten 
splet ekonomskih odnosov s tujino, urejanje odnosov na 
nekaterih ključnih področjih gospodarske infrastrukture, spo- 
razumevanje o cenah itd. 

Ob vsem tem deluje uradniški aparat zbornic počasi in na 
način oblastnih organov. 

Zato je treba v skladu z reformo gospodarske zakonodaje 
odpraviti vse tiste predpise, ki na različnih področjih gospo- 
darstva določajo kot pogoj razne cenzuse, kontingente, 
obvezne sporazume, mnenja, soglasja, žige in procedure, ki 
so značilne za dogovorno ekonomijo in katerih velik del se 
prenaša na zbornični sistem. 

3. Članstvo v GZJ 

V praksi se večkrat postavlja vprašanje možnosti uveljavlja- 
nja stališč, usklajenih v republiških zbornicah, v GZJ. Glede 
na to, da se po zakonu o združevanju v GZJ vanjo vključujejo 
OZD neposredno, republiške in pokrajinske zbornice pa ne, ta 
direktni vpliv ni mogoč. 

Zakon o združevanju v GZJ in Statut GZJ sicer vsebujeta 
načelne odločbe o sodelovanju z republiškimi in pokrajin- 
skimi zbornicami, oblikovan je celo poseben usklajevalni 
organ, vendar vsa ta določila ostajajo le na ravni načelnosti in 
se ne zagotavlja vpliv republiških gospodarskih zbornic. 

Zato predlagamo, da se Gospodrska zbornica Jugoslavije 
organizira kot zveza republiških gospodarskih zbornic ozi- 

> roma, da so v izvršilnem odboru predsedniki republiških 
gospodarskih zbornic. Republiške gospodarske zbornice so 
namreč bliže svojim članom, kar jim omogoča, da bolj opera- 
tivno delujejo, na zvezni ravni pa se uresničujejo določeni 
skupni interesi, kar je značilno za federativno ureditev. 

Tudi komparativna ureditev kaže, da se na nivoju države, 
tudi tam, kjer nimajo federativne ureditve, organizira zbornica 
bolj v smislu zveze regionalnih zbornic, npr.: 

- Italija ima 95 regionalnih zbornic, ki se na državnem 
nivoju povezujejo skozi zvezno združenje. 

- V Zahodni Nemčiji obstaja 68 IHK - industrijsko trgovin- 
skih zbornic - na državnem nivoju pa združenje, ki opravlja 
samo specifične naloge. 

- Švedska ima na državnem nivoju zelo majhno organiza- 
cijo. 

- Avstrija ima zvezno zbornico, v njenem izvršilnem organu 
so vključeni funkcionarji vseh deželnih zbornic. 
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DELEGATSKE POBUDE - DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE MARJANA JELENA, 
DELEGATA V DRUŽBENOPOLITIČNEM ZBORU 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, ZA ZAČETEK 
POSTOPKA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV 
KAZENSKIH DOLOČB ZAKONA O VODAH 

Marjan Jelen, delegat v Družbenopolitičnem zboru Skupš- 
čine SR Slovenije je v nadaljevanju 44. seje Družbenopolitič- 
nega zbora 11. 12. 1989 vložil delegatsko pobudo, da IS začne 
postopek za spremembo in dopolnitev kazenskih določb 
zakona o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/81, 29/86). Delegat ugotav- 
lja, da je v 70. čl. omenjenega zakona določena kazen za 
prekršek samo za OZD in za drugo pravno osebo ne pa za 
odgovorno osebo pravne osebe. Prav tako ni sankcije za 
nosilce samostojnega osebnega dela oz. obrtnike. Pravna 
oseba odgovarja na subjektivni podlagi, na podlagi malomar- 
nosti ali naklepa svojih delavcev, svojih odgovornih ljudi in ne 
na objektivni podlagi. V primeru, da ni predvidene sankcije za 
odgovornost osebe pravne osebe se praviloma sploh ne 
morejo uporabljati sankcije zoper organizacije združenega 
dela, ki bi na kakršenkoli način recimo onesnaževali vodo, 
odvajali vodo s tako temperaturo, ki bi uničevala živali in 
rastline v vodi. 

Poleg stališča o subjektivni odgovornosti pravne osebe za 
prekršek obstaja tudi nadziranje objektivnih odgovornosti 
pravne osebe, vendar praksa naših sodišč temelji na subjek- 
tivni odgovornosti. 

Zato delegat predlaga, da se njegove pripombe vključijo 
v spremembe in dopolnitve kazenskih določb zakona 
o vodah. 

Stališče IS Skupščine SR Slovenije do delegatske pobude 
je naslednje: 

IS Skupščine SRS sprejema in podpira delegatsko pobudo. 
Zaradi postopnega sprejemanja vseh sistemskih zakonov kot 
posledica usklajevanja z ustavnimi amandmaji je v nasled- 
njem letu po periodičnem programu zborov Skupščine SR 
Slovenije predvideno, da se bo postopek sprejemanja novega 
zakona o vodah začel v drugem trimesečju. Pripombe, ki jih je 
delegat podal v delegatski pobudi, bodo vključene kot pred- 
log ureditve na področju kazenskih sankcij zakona o vodah. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE MARINA ORLANDA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, V ZVEZI 
Z ZMANJŠEVANJEM ŠTEVILA KADILCEV 

V zvezi s pobudo Marina Orlanda, delegata Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine SR Slovenije, v zvezi z zmanjševa- 
njem števila kadilcev, vam posredujemo naslednje stališče: 

Ugotovljeno je, da kajenje škodljivo vpliva na zdravje ljudi, 
zato že potekajo akcije v SR Sloveniji za omejevanje kajenja 
v okviru Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in Skupščine 
Slovenije, Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, 
Zvezi sindikatov Slovenije, Rdečega križa SR Slovenije in 
drugje. 

Zakon o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov 
splošne rabe opredeljuje med ostalim tudi tobačne izdelke. 
Na podlagi določbe zakona so Zvezni komite za delo, zdrav- 
stvo in socialno varstvo v soglasju z Zveznim sekretariatom za 
trg in splošne gospodarske zadeve in Zveznim komitejem za 
kmetijstvo, predpisali pravilnik o pogojih glede zdravstvene 
neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet. 
Pravilnik ureja v VII. poglavju tobačne izdelke, kjer je dolo- 
čeno: 

»Tobačni izdelki morajo imeti na izvirnem pakiranju dekla- 
racijo, v kateri sta navedena mesec in leto izdelave.« 

Glede na navedeno podpiramo pobudo delegata Marin 
Orlanda, da naši delegati v Skupščini SFR Jugoslavije posti 
vijo zahtevo, da se na zavojčkih cigaret obvezno označuj 
količina katrana in nikotina v cigareti. 

Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo pa b 
posredoval pobudo za spremembo navedenega pravilnik 
Zveznemu sekretariatu za delo, zdravstvo, vprašanja borcev' 
socialno politiko, in sicer še dodatno predlagal, da se n 
zavojčkih cigaret obvezno označi tudi opozorilo »Kajenj 
škoduje zdravju«. 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE DO POBUDE JOLANDE KOS, 
DELEGATKE DRUŽBENOPOLITIČNEGA 
ZBORA SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, GLEDE 
ODPRAVLJANJA IZGUB V SKUPNOSTI 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Tovarišica Jolanda KOS, delegatka Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije, je na 43. seji Družbenopolitii 
nega zbora 25. 10. 1989 podala naslednjo delegatsko pobudo 

»V Imenu delegacije ZB NOV predlagam zboru, da sprejmt 
pobudo, da Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije nalcj 
žimo, da najde rešitev, da se zaradi izgub, ki grozijo Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne bi niti zmanjše 
vali pravic, niti zviševali prispevnih stopenj. Sugeriramo, da | 
rešitev iskati v možnosti, da se Skupnost pokojninskega /| 
invalidskega zavarovanja ne zadolžuje pri bankah in ptačuf 
visokih obresti in v racionalizaciji del službe Skupnosti pokoj 
ninskega in invalidskega zavarovanja. Odpraviti je trebi 
zakon, po katerem se prispevki za samoupravne interesni 
skupnosti ne plačujejo ob izplačilu akontacij osebnih dohod 
kov in po potrebi tudi predpis, ki omogoča plačati prispevki 
SIS s časovnim zamikom Skratka Izvršni svet Skupščine St 
Slovenije naj najde rešitev, ki bo omogočila normalno izplače 
vanje in revalorizacijo pokojnin brez izgub v Skupnosti pokol 
ninskega in invalidskega zavarovanja. 

Pripravi naj se informacija koliko so obremenjena sredstvi 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja in dru 
gih samoupravnih interesnih skupnosti z obrestmi, ki jih plB 
čujejo za najete kredite in z drugimi stroški bančnega posle 
vanja. Zahtevam, da pokojninske sklade ne bremenijo noben 
obresti.« 

K navedeni delegatski pobudi daje Izvršni svet Skupščin* 
SR Slovenije naslednja 

mnenja in stali&ča 
1. Strokovna služba Skupnosti pokojninskega in invalid 

skega zavarovanja v SR Sloveniji je na podlagi analize finanČ 
nega poslovanja, ki jo je pripravila v začetku oktobra ugoto 
vila, da bo skupnost ob dotedanjih prispevnih stopnjah: 

19,1% bruto osebnih dohodkov in 
2,86% iz dohodka 
ter ob izvedbi medletnih uskladitev pokojnin za 90% pora 

sta povprečnega nominalnega osebnega dohodka na zapo 
slenega v republiki, izplačanega za leto 1989, zaključila lete 
z več kot 2887 milijardami din izgube. 

Za razrešitev tega položaja je pristojni odbor skupnost' 
predlagal povečanje prispevnih stopenj na: 

20,1% iz bruto osebnih dohodkov in 
6,93% iz dohodka. 

Skupščina skupnosti je na seji dne 25. oktobra 1989 potem 
ko Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Gospodarska zbor 
niča Slovenije nista dala soglasja k tolikšnemu povečanju 
prispevnih stopenj, sprejela kompromisen predlog Zveze sin 
dikatov Slovenije, naj ostane v veljavi dotedanja stopnja pri' 
spevka iz bruto osebnih dohodkov, stopnja prispevka U 
dohodka pa naj se poveča na 5,86%. 

S tolikšnim povečanjem prispevne stopnje za financiranj* 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo lahko skupnos' 
brez izgube ob koncu leta, med letom 1989 ustrezno poveče' 
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vala pokojnine. Skladno s tem bodo pokojnine, ki so bile do 
konca oktobra 1989 že 9 krat povečane na račun rasti osebnih 
dohodkov v tem letu za skupno 695% z izplačilom pokojnin za 
november, povečane še za 25% z veljavnostjo od 1. januarja 
1989.Z izplačilom pokojnine za december bodo pokojnine 
lahko povečane še najmanj za 26% tudi z veljavnostjo od 1,1. 
1989 in izplačilom razlike za pretekle mesece. S takšnim 
načinom medletnega usklajevanja ne bo kršena veljavna 
zakonska ureditev. 

2. Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
s prispevki zavarovancev ni mogla oblikovati rezervnih sred- 
stev, v višini 10% letnih odhodkov, kot je bilo predvideno 
v Samoupravnem sporazumu o temeljih plana za obdobje 
1986-1990 in s prispevki pokriva le tekoče odhodke. Zaradi 
neenakomernega pritoka prihodkov niso zagotovljena 
zadostna likvidna sredstva za občasna izplačila pokojnin, 
posebno v mesecih, ko so izplačane tudi visoke razlike 
v uskladitvi od začetka leta. V teh primerih mora skupnost 
najemati premostitvene kredite. Glede na naravo pokojnin- 
skih prejemkov ne sme v nobenem trenutku biti ogroženo 
izplačilo mesečnih dajatev, zato je skupnost primorana sode- 
lovati z bančno organizacijo, ki ima zadosti kreditnega poten- 
ciala, da ji lahko v primeru potrebe dejansko zagotovi 
potrebne kredite. V SR Sloveniji s tega vidika po oceni skup- 
nosti izpopolnjuje pogoje Ljubljanska banka, zato sodeluje 
z njo. Pri sodelovanju med banko in skupnostjo se uporab- 
ljajo splošna pravila bančnega poslovanja, po katerih se sred- 
stva skupnosti, ki so pri banki ne obrestujejo, v času od 1. 8. 
1989 dalje pa banka ta sredstva revalorizira za petino 
R (mesečnega revalorizacijskega faktorja). Na dane kredite 
banka obračunava obresti po splošni obrestni meri. Ob spre- 
minjanju bančnega sistema, ki je v toku, bo skupnost zahte- 
vala primernejšo obravnavo, torej večjo stopnjo revalorizacije 
vloženih sredstev oziroma beneficirano obrestno mero. 

3. Med odhodki skupnosti v letošnjem letu predstavljajo 
93,8% pokojnine in varstveni dodatki k pokojninam, nadome- 
stila, storitve in investicije s področja invalidskega zavarova- 
nja in varstva znašajo 2,4%, prispevki (za izgradnjo domov in 
nekateri drugi prispevki) 1,3%, stroški izvajanja zavarovanja 
pa 2,5%. Med stroški izvajanja zavarovanja je delež strokovne 
službe 35% oziroma 0,9% vseh odhodkov skupnosti. Najvišjo 
postavko med stroški izvajanja zavarovanja predstavljajo stro- 
ški PTT za nakazovanje pokojnine (1,0% vseh odhodkov skup- 
nosti). Delež strokovne službe med vsemi odhodki skupnosti 
se iz leta v leto zmanjšuje (v srednjeročnem obdobju 
1981-1985 je znašal delež strokovne službe 1,1% odhodkov 
skupnosti 

4. Glede na zaostanke pri plačevanju obveznosti združe- 
nega dela in drugih zavezancev za plačevanje prispevkov za 
financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
drugih splošnih in skupnih družbenih potreb je Izvršni svet 
zavzel stališče, da bo s 1. 1. 1990 predlagal spremembo 
predpisov tako, da bodo prispevki obračunani in izplačani ob 
vsakem izplačilu osebnih dohodkov. 

5. V letu 1989 je Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji najela premostitvene kredite za 
izplačilo dajatev za maj, avgust in oktober, predvidoma pa bo 
morala najeti kredit tudi za novembrsko izplačilo. 

V naslednji preglednici prikazujemo višino kreditov, traja- 
nje odplačila in višino obračunskih obresti: 

mesec znesek (mil. odplačano znesek obresti 
' din) v dneh 

maj 120 6 36,0 
avgust 470 10 26,2 
oktober 450 7 32,7 
november 350 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENJE NA POBUDO MAURICIJA OLENIKA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, ZA ŠIRŠO RABO 
NEOSVINČEENGA MOTORNEGA BENCINA 

Mauricio Olenik, delegat Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Sloveije, je na 42. seji zbora 27. 9. 1989 med 

drugim dal nekaj pobud, ki naj bi omogočile širšo rabo neo- 
svinčenega motornega bencina. 

Na dane pobude daje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naslednji odgovor: 

1. V večini evropskih držav je cena neosvinčenega motor- ¥ 
nega bencina nižja od cene motornega super bencina. Iz 
strukture cene bencinov izhaja, da so proizvodni stroški in 
s tem rafinerijska cena neosvinčenega motornega bencina 
toliko višji od rafinerijske cene preostalih bencinov, da nižji 
temeljni prometni davek in nižji prispevek za ceste v sedanjem 
deležu ne moreta pokriti razlike v rafinerijski ceni. 

Republiški komite za energetiko je obravnaval problema- 
tiko cen motornih bencinov s stališča varovanja okolja julija 
1989 in v zvezi s tem 13. 7. 1989, 29. 8. 1989 in 2. 10. 1989 
naslovil na Zvezni sekretariat za energetiko in industrijo zah- 
tevo, da Zvezni izvršni svet zavzame za takšno politiko cen 
pogonskih goriv, ki ne bole proračunsko usmerjena, ampak 
bo tudi izraz zahtev po varovanju okolja. Predlagano je bilo, 
da naj bi bila drobnoprodjna cena neosvinčenega bencina 
nižja ali kvečjemu enaka drobnoprodajni ceni motornega 
super bencina. Takšno zahtevo je Zveznemu izvršnemu svetu 
26. 10. 1989 posredoval tudi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Očitno je, da dosedanja prizadevanja niso bila uspešna, 
zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira pobudo, da 
se to vprašanje sproži tudi v zvezni skupščini. 

V informacijo tudi navajamo, da je Republiški komite za 
energetiko 14. 7. 1989 predlagal Zveznemu zavodu za stan- 
dardizacijo in Zveznemu sekretariatu za energetiko, in indu- 
strijo prilagoditev naših standardov za naftne derivat standar- 
dom, kot veljajo v Evropi. Zvezni zavod za standardizacijo 
meni, da bo možno nove predpise o kakovosti naftnih derivatv 
sprejeti do konca leta 1992. 

2. V SFR Jugoslaviji ne izdelujemo avtomobilov s kataliza- 
torji za domači trg. Po razpoložljivih informacijah proizvaja 
takšne avtomobile Crvena zastava za izvoz, katalizatorje pa 
zagotavlja iz uvoza. Crvena Zastava je že odkupila francosko 
licenco za izdelavo izpušnih sistemov s katalizatorjem brez 
keramičnega vložka, ki ga bo zaradi izjemno zahtevne proiz- 
vodnje še nadalje uvažala. Slovenski proizajalci osebnih avto- 
mobilov že razmišljajo o možni proizvodnji avtomobilov 
s katalizatorji. Cena avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem je 
za okoli 800-1000 DEM višja od cene enakega avtomobila 
brez katalizatorja. Zardi tega Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
ije podpira pobudo, da se z davčno in carinsko politiko 
spodbudita domača prodaja in proizvodnja avtomobilov s ka- 
talizatorji. 

3. V SR Sloveniji je bilo 1988. leta 29 bencinskih črpalk 
z neosvinčenim motornim bencinom. Letos se je število takš- 
nih črplak povzpelo na 60, kar je več kot 22% vseh bencinskih 
črpalk. V prihodnjem letuje predvideno nadaljnje povečanje 
za 5-8 bencinskih črpalk. Število črpalk z neosvinčenim benc- 
nom bo treba tudi v nadaljnjih letih prilagajat širitvi rabe tega 
motornega bencina brez svinca. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se strinja, da je treba 
proučiti in nato javnost širše seznaniti z možnostjo nabave 
avtomobilov s katalizatorji, vgradnjo katalizatorjev v obsto- 
ječe avtomobile in uporabo neosvinčenega bencina za pogon 
avtomobilov brez katalizatorjev. Zato bo poskrbel, da bodo 
strokovno usposobljene institucije odgovorile na ta vprašanja 
in da bo z ugotovitvami seznanjena širša javnost. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ocenjuje, da bi 
k reševaju obravnavane problematike v največji meri doprine- 
slo sprejetje standarda za avtomobile, ki bi zahtevali vgrajen 
katalizator. Hkrati bi bilo potrebno tudi določiti rok, od kate- 
rega dalje bi bila v SFR Jugoslaviji prepoveda proizvodnja 
avtomobilov brez vgrajenega katalizatorja. Izvršni svet Skupš- 
čine SR Slovenije bo preko svojih upravnih organov takšno 
pobudo posredoval pristojnim zveznim upravnim organom. 

ODGOVOR IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE K POBUDI ZORNA THALERJA, 
DELEGATA DRUŽBENOPOLITIČNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA OLAJŠAVE PRI 
ODPRAVI POSLEDIC NEURJA 

Delegat v Družbeno-političnem zboru Skupščine SR Slove- 
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nije Zoran Thaler je na 43. seji zbora dne 25. 10. 1989 dal 
pobudo, da zvezna skupnost oprosti delovne organizacije iz 
manj razvitih območij v SR Sloveniji, ki jih je prizadelo neurje, 
plačila obveznosi do Sklada federacije do konca tega in 
v naslednjem srednjeročnem obdobju in tako pomaga pri 
odpravljanju posledic neurja. 

Na to pobudo dajemo naslednji odgovor: 
Pobude, ki se nanaša na zmanjšanje obveznosti SR Sloveije 

do Sklada federacije, ni mogoče sprejeti. Sprememba višine 
obveznosi je vezana na spremembe Družbenega plana Jugo- 
slavije za tekoče srednjeročno obdobje in hkrati tudi Zvez- 
nega zakona o sredstvih Sklada federacije. S tem pa bi spre- 
menili temeljna načela veljavnega sistema, da obveznost do 
Sklada federacije v enakem deležu družbenega proizvoda 
družbenega gospodarstva izpolnjujejo vse republike in avto- 
nomni pokrajini - tudi gospodarsko manj razvite. Sprememba 
tega načela bi vzpodbudila tudi druge zahteve za zmanjšanje 
obveznosti iz drugih republik in avtonomnih pokrajin in hkrati 
posredno spremenila namembnost teh sredstev. Upoštevati je 
treba tudi sedanjo ureditev v merilu SFR Jugoslavije, na 
podlagi katere je sistem solidarnosti v zvezi z odpravljanjem 
posledic naravnih nesreč urejen s posebnim medrepubliškim 
dogovorom in zato tovrstne solidarnosti ne bi smeli mešati 
z obveznostmi do Sklada federacije. 

Prerazporeditev obveznosti do Sklada federacije v SR Slo- 
veniji s spremembami republiškega zakona tudi ne prihaja 
v poštev, saj tudi v tem primeru velja načelo enake stopnje 
obveznosti za vse zavezance v višini 2,8% dohodka in amorti- 
zacije, ne glede na njihove specifične razvojne probleme. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pa je na podobne 
predloge že dal pojasnilo, da bodo pri uveljavljanju olajšav za 
naložbe na manj razvitih območjih v SR Sloveniji imele v letu 
1990 prednost naložbe na tistih manj razvitih območjih, ki jih 
je prizadelo neurje, in to za naložbe v proizvodne in storitvene 
objekte ter opremo, ki je opredeljena v republiškem zakonu 
(Uradni list SRS, št. 15/89) in Odloku Izvršnega sveta Skupš- 
čine SR Slovenije na podlagi tega zakona (Uradni list SRS, št. 
16/89), in bo to tudi zagotovil. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA DO POBUDE 
DELEGATOV ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
SKUPŠČINE OBČINE DOMŽALE ZA ZBOR 
ZDRUŽENEGA DELA SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE, DA SE DAVČNI SISTEM PRILAGODI 
POGOJEM VISOKE INFLACIJE. 

Delegati Zbora združenega dela Skupščine občine Domžale 
za Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije so dali 
pobudo, da naj se davčni sistem prilagodi pogojem, ki jih 
ustvarja visoka inflacija, zagotovi redna in realna valorizacija 
lestvic davčnih osnov ter z davčnimi mehanizmi stimulira 
oddajanje poslovnih prostorov v najem. . 

Delegati ugotavljajo, da vsakoletna valorizacija lestvic davč- 
nih osnov za odmero davka od dohodka iz premoženja in 
premoženjskih pravic davka od premoženja ter davka na 
promet nepremičnin ni sprejemljiva. Predlagana letna valori- 
zacija navedenih lestvic davčnih osnov iza leto 1990, ki temelji 
na kazalcih iz leta 1988 - količniki znašajo od 2,655 do 3,003 
- izgublja na svojem pomenu, ker bodo vsi dohodki od 
najemnin obdavčeni po najvišji 65% stopnji, po najvišji 60% 
stopnji pa bo odmerjen davek na promet nepremičnin tudi pri 
prometu vseh nezazidanih stavbnih zemljišč, saj že danes 
cene zemljišča presegajo vrednost 18.900 din za m2. Delegati 
posebej opozarjajo na problematiko obdavčevanja dohodkov 
od oddajanja poslovnih prostorov v najem za potrebe drob- 
nega gospodarstva. Lastniki takih prostorov niso motivirani 
za oddajanje v najem saj skupne dajatve od najemnin (davek 
od dohodkov iz premoženja, prometni davek ter nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča in prispevek za zaklonišča) 
znašajo tudi do 80%. 

Pobuda se sprejme. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da pobuda 

glede zagotovitve redne in realne valorizacije lestvic davčnih 
osnov ni predmet davčnega sistema temveč davčne politike, 

ki je skladno z medobčinskim dogovorom o usklajevan m 
davčne politike opredeljena z občinskimi odloki o davki I 
občanov. Odbor udeleženk dogovora o usklajevanju davčr I 
politike je problematiko, na katero opozarjajo delegati, i 
obravnaval na sestanku dne 6. oktobra 1989 ter 23. novembi _ 
1989 in odločil, da se za davek na promet nepremičnin predi 2 
gata novi progresivni davčni lestvici in se sočasno z drugif ~ 
spremembami vgradita v aneks k dogovoru, ki bi bil uvelja . 
Ijen že v začetku leta 1990, pobudo za spremembo progr " 
sivne davčne lestvice za davek od dohodkov iz premoženja i V 
premoženjskih pravic ter davek od premoženja pa bo odb< 
udeleženk upošteval v letu 1990 ob pripravi novega dogovoi 
za naslednje srednjeročno obdobje. s 

l 
STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE SR i 
SLOVENIJE DO DELEGATSKE POBUDE CIRILA J 
BAŠKOVIČA ZA SPREMEMBO ZAKONA 
O DIMNIKARSKI SLUŽBI IN SKUPINE ( 
DELEGATOV IZ OBČINE ORMOŽ ZA ZBOR I 
OBČIN SKUPŠČINE SRS ' 

Ciril Baškovič, delegat Družbenopolitičnega zbora Skupi . 
čine SR Slovenije je dal naslednjo delegatsko pobudo: 

»V zboru občin je delegacija iz občine Ormož predložil | 
sprejem novega ali vsaj spremenjenega zakona o dimnikal i 
stvu. Ta iniciativa izvira iz dve in pol leti trajajoče iniciative, d ■ 
bi v Sloveniji organizirali in izpeljali organizacijsko zahteve • 
projekt, ki ima za končni cilj, da bi z boljšim vzdrževanjem i 
regulacijo v tem primeru industrijskih kotlovnic, lahko p 
stvar seže naprej, v celoti prihranili okrog 10% energento\ 
Vsota je nizka, morate pa pomnožiti z velikim številom upi 
rabnikov. Skupina na terenu, ki ta projekt vodi, je ugotovili 
da je ena izmed začetnih ovir sedanji način organiziranos 
dimnikarske službe v Sloveniji, ki temelji na modelu regiona 
nega monopola. To se je v zgodovini izkazalo zelo koristni 
vendar pri hitrem napredku tehnologij v kurilni tehniki monl 
pol odvrača te organizacije od strokovnega izpopolnjevanj 
in zato ne dosegajo vseh pričakovanih učinkov. Prosim, da t 
zbor izkazal naklonjenost k tej pobudi, ki se obravnava v pri 
stojnem zboru. 

Sprejme naj se nov ali vsaj spremeni obstoječi zakon o dim 
nikarski službi s ciljem, da bi z boljšim vzdrževanjem ii 
regulacijo (npr. industrijskih kotlovnic) v celoti prihrani 
okrog 10% energentov. Ker je ena izmed glavnih ovir z 
dosego tega cilja sedanji način organiziranosti dimnikarski 
službe v Sloveniji, je skupina delegatov za delegiranje delega 
tov v Zbor občin v Skupščini SR Slovenije iz Ormoža priprfl 
vila teze za Zakon o dimnikarski službi. 

Stališče Izvršnega sveta do pobude je naslednje: 
Pri opravljanju dimnikarske službe (Uradni list SRS, št. 1čj 

74) se uporabljajo razen določb zakona o dimnikarski služB 
še določbe zakona o komunalnih dejavnostih in predpis 
s področja varstva zraka. 

Zakon o varstvu zraka (Uradni list SRS, št. 13/75, 35/79, 29 
86) med drugim ureja tudi opravljanje meritev dimnih i' 
ostalih emisij kurilnih naprav. V pravilniku o pogojih i< 
postopku strokovnega nadzora nad onesnaževanjem, \< 
onesnaženostjo zraka (Uradni list SRS, št. 10/85) izdanem n♦ 
podlagi zakona o varstvu zraka bo potrebno spremeniti 6 
člen pravilnika, ki govori o pridobitvi javnega pooblastila z' 
strokovno nadzorstvo nad onesnaževanjem in onesnaže 
nostjo zraka in ga uskladiti z zakonom o varstvu zraka, ki bc 
predvidoma predložen Skupščini SR Slovenije kot osnute' 
v drugem tromesečju tega leta. 

Po uskladitvi izvršilnih predpisov s področja varstva zraki 
glede pridobitve javnega pooblastila za strokovno nadzorstvi 
nad onesnaževanjem in onesnaženostjo, bo potrebno ot 
spremembi zakona o dimnikarski službi upoštevati določb' 
predpisov o varstvu zraka in jih smiselno vgraditi v zakol 
o dimnikarski službi, ki naj bi uredil tudi vprašanje pridobitvi 
javnega pooblastila za strokovno nadzorstvo nad onesnaže 
vanjem in onesnaženostjo zraka. 

Glede na to, da se omenjeni predpisi, ki se neposredni 
nanašajo tudi na zakon o dimnikarski službi in ga uskladit' 
z drugimi predpisi (ustava SR Slovenije, Zakon o podjetjih 
Obrtni zakon, Zakon o varstvu pred požarom). Izvršni svfl 
zato pobudo sprejema in jo bo smiselno upošteval ob spre* 
membi oz. sprejetju novega zakona o dimnikarski službi. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kdo pripravlja narodni (republiški) program 
vzgoje in izobraževanja? 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 4. okoliša 
Ljubljana-Šiška je v imenu Jo- 
žeta Gabrovška, predsednika 
10 Skupnosti izobraževalnih 
centrov in služb SRS postavi- 
la delegatsko vprašanje in si- 
cer: Kdo pripravlja narodni 
(republiški) program vzgoje in 
izobraževanje? 

Odgovor izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije: 

Vprašanje je zelo široko in 
nanj ni možen kratek in enoz- 
načen odgovor. Za leto 1990 
velja, da bo obseg programa 
vzgoje in izobraževanja enak 
letu 1989, tako da še ni mogo- 
če govoriti o »novem« naci- 
onalnem programu vzgoje in 
izobraževanja. 

V prvem polletju 1990 je po- 
trebno pripraviti strokovne 
podlage, ki bodo služile Repu- 
bliškemu komiteju za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kul- 
turo za pripravo nacionalnega 
programa v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju. V ta na- 
men bo izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije imenoval stro- 
kovne in ekspertne skupine za 
posamezna programska po- 
dročja. Skupščina SR Sloveni- 
je, ki bo program obravnavala 
in sprejela ter opredelila fi- 
nančne možnosti za njegovo 
realizacijo, pa bo imenovala 
Svet za program vzgoje in izo- 
braževanja. ki bo opravljal 
funkcijo spremljanja in nadzo- 
ra nad izvajanjem bodočega 
programa. 

Pri tem moramo opozoriti, 
da je potrebno pred opredeli- 
tvijo elementov nacionalnega 
programa vzgoje in izobraže- 
vanja, doreči še mnoga ključ- 
na vprašanja, med njimi tudi 
naslednja: 

1. predšolska vzgoja: odloči- 
tev o obsegu in vrsti elementov 
s področja predšolske vzgoje, 

ki predstavljajo izrazit naci- 
onalni (družbeni) interes. 

2. osnovna šola: opredelitev 
razmerja med zagotovljenim in 
dodatnim programom v okviru 
obveznega osemletnega šo- 
lanja. 

3. srednja šola: opredelitev 
primarnega družbenega inte- 
resa v trikotniku konceptov 
splošnoizobraževalne šole, 
tehniške šole, poklicne šole ter 
opredelitev strategije hitrejše 
kvalitetne rasti in razvoja. 

4. visoko šolstvo: opredeli- 
tev kriterijev enotnega financi- 
ranja visokega šolstva z upo- 
števanjem deleža raziskoval- 
nega dela, ki je v funkciji peda- 
goškega procesa. 

5. razvojno, inovativno ter 
znanstveno raziskovalno delo: 
opredelitev primarnega druž- 
benega interesa oz. razmerja 
med bazičnimi in aplikativnimi 
raziskavami na področju vzgo- 
je in izobraževanja. 

6. permanentno usposablja- 
nje učiteljev: opredelitev kon- 
ceptualnih in sistemskih vi- 
dikov. 

7. izobraževanje zaposlenih 
(odraslih): opredelitev ključnih 
strateških in razvojnih ciljev 
ter evidentiranje primarnih no- 
silcev izvajanja ter financi- 
ranja. 

Iz povedanega je razvidno, 
da pojem nacionalnega pro- 
grama vzgoje in izobraževanja 
ne pomeni samo nizanje po- 
treb, temveč zlasti opredelitev 
primarnih družbenih ciljev in 
potreb v skladu z deležem 
družbenega proizvoda, ki je 
odmerjen za to področje. Jas- 
no je, da večji delež družbene- 
ga proizvoda omogoča tudi 
širšo rast ter višjo kvaliteto na 
vseh področjih vzgojnoizobra- 
ževalnega sistema, kar pa je 
izrazito razvojno in politično 
vprašanje. 

Kdaj bo spremenjen sistem zbiranja sredstev za 
nerazvite? 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela - gospodar- 
sko področje 19. okoliš iz Idri- 
je je postavila vprašanje: kdaj 
se bodo spremenile osnove in 
temelji Sklada Federacije in 
hkrati predlagala nadomesti- 
tev solidarnostnih načel s trž- 
nim. Prav tako skupina meni, 
da je v sistemu potrebno 

manj razvitih republik in SAP 
Kosovo velja do konca leta 
1990. V pripravi je oblikovanje 
novega sistema pospeševanja, 
ki bo predmet usklajevanja 
v Skupščini SFRJ v teku leta 
1990 v okviru priprave srednje- 
ročnega družbenega plana Ju- 
goslavije za obdobje 
1991-1995. V okviru našega 
sodelovanja pri pripravi nove- 
ga sistema pospeševanja za- 
gotavljamo večje vključevanje 
tržnih načel tudi na tem po- 
dročju. Sistem vzpodbujanja 
razvoja naj bi temeljil pred- 
vsem na gospodarskem intere- 
su podjetij, katerim je potreb- 
no zagotoviti tudi delež pri 
upravljanju in pri udeležbi na 
poslovnih rezultatih v skladu 
z vloženimi sredstvi in zna- 
njem. Istočasno se zavzema- 
mo za uskladitev obsega po- 
speševalnih ukrepov z materi- 
alnimi možnostmi gospodar- 
stva, kot tudi za postopno 
zmanjševanje teritorialnega 
obsega manj razvitih območij 
v Jugoslaviji upoštevajoč že 
dosežene rezultate v stopnji 

gospodarske razvitosti. 
V SR Sloveniji pripravljamo 

nov sistem pospeševanja 
skladnejšega gospodarskega 
razvoja, v okviru katerega bo- 
mo poleg manj razvitih obmo- 
čij obravnavali tudi hribovita in 
demografsko ogrožena ob- 
močja. Pri tem bo poudarek, 
na zagotavljanju infrastruktur- 
ah pogojev, boljših pogojev 
glede oskrbljenosti s storitva- 
mi družbenih dejavnosti in 
vspodbujanje gospodarskih 
vlaganj na poslovnih interes- 
nih podjetij. Ta sistem je nujno 
urediti ločeno od jugoslovan- 
skega sistema pospeševanja 
na osnovi odgovornosti SR 
Slovenije za lasten razvoj in ob 
upoštevanju dosedanjih izku- 
šenj in rezultatov. 

Menimo, da sistema solidar- 
nosti v primeru naravnih ne- 
sreč ne bi smeli povezati s si- 
stemom pospeševanja sklad- 
nejšega regionalnega razvoja, 
saj ta vidik zahteva specifične 
načine reševanja in ga ureja- 
mo z drugimi predpisi. 

ŠE ENKRAT O SOLIDARNOSTNIH SREDSTVIH 

vključiti tudi manj razvita po- 
dročja Slovenije, in da je po- 
trebno omogočiti koriščenje 
teh sredstev tudi za odpravo 
eventualnih naravnih nesreč 
v naši republiki. 

Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije: 

Dogovorjeni sistem pospe- 
ševanja razvoja gospodarsko 

Skupina delegatov, ki dele- 
gira delegate za zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije za socialno varstveno 
področje 2. okoliš je na svoji 
seji dne 20.11.1989 postavila 
naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

»Del Slovenije so v zadnjem 
času prizadele naravne ne- 
sreče zato so zbori Skupščine 
SR Slovenije na sejah 27. 9. 
1989 sprejeli predlog zakona 
o posebnem prispevku soli- 
darnosti za odpravljanje po- 
sledic naravnih nesreč v letu 
1989. Iz obvestil sredstev jav- 
nega obveščanja je razbrati, 
da zbrana sredstva ne bodo 
zadoščala za celovito sanaci- 
jo posledic naravnih nesreč, 
ki so prizadele Haloze, Prek- 
murje in del štajerske. 

Ob dejstvu, da so v prete- 
klosti naravne nesreče priza- 
dele tudi druge dele države, 
so zbori Skupščine SR Slove- 
nije obravnavali to problema- 
tiko in soglašali s prispevki za 
odpravo teh nesreč. 

Zaradi neutemeljenih razlo- 
gov niso soglašali s tistimi 
predlogi, ki so se znova in 
znova uvrščali na dnevni red 
sej v nespremenjeni vsebini. 

Glede na to, da je bila 
Skupščna SR Slovenije, Izvrš- 
ni svet, delegati in s tem ves 
slovenski narod vedno pri- 
pravljen nuditi pomoč ljudem 

v stiski, ne glede na katerem 
koncu države so jo potrebo- 
vali, delegate zanima na- 
slednje: 

Kolikšen je znesek sred- 
stev, ki so ga dobili prizadeti 
kraji v Sloveniji iz »zvezne 
blagajne«, oziroma kakšen je 
ta znesek v primerjavi z višino 
sredstev, ki jih je SR Slovenija 
namenila drugim?« 

Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije: 

Severovzhodni del Slovenije 
so v mesecu juliju in avgustu 
1989 zajele vremenske ujme, ki 
so povzročile materialno ško- 
do v višini 4000 mlrd dinarjev, 
kar predstavlja nad 14% druž- 
benega proizvoda SR Sloveni- 
je za leto 1988. 

V skladu z Dogovorom o da- 
janju sredstev solidarnosti re- 
publikam in avtonomnima po- 
krajinama za medsebojno po- 
moč za odpravljanje posledic 
večjih potresov ali poplav 
(Uradni list SFRJ, štev: 16/79 in 
28/84) izpolnjuje SR Slovenija 
pogoje za uveljavljanje medre- 
publiške solidarnosti, za ško- 
do, ki jo je povzročilo neurje 
s poplavo v času od 3. - 7. 7. 
1989 v višini 2.205 mlrd din, 
kar predstavlja 7,8% družbene- 
ga proizvoda SR Slovenije za 
leto 1988. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je že v mesecu avgu- 
stu posredoval Zveznemu iz- 
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vršnemu svetu Informacijo 
o posledicah nastale škode. 
Na podlagi ocen občinskih ko- 
misij in verifikacije ocenjene 
škode je pripravljeno Zbirno 
poročilo o ocenjeni škodi, ven- 
dar še ne vsebuje vseh ele- 
mentov predpisanih z Navodi- 
lom o enotni metodologiji za 
cenitev škode, ki so jo povzro- 
čile elementarne nesreče 
(Uradni list SFRJ, štev: 27/87) 
zato bo le to oddano v redno 
proceduro, oziroma predlože- 
no Komisiji za proučitev zah- 
tevka za zagotovitev sredstev 
solidarnosti, v mesecu decem- 
bru. SR Slovenija predlaga, da 
se z Dogovorom republik za- 
gotove sredstva solidarnosti 
za odpravljanje posledic nave- 
dene naravne nesreče v višini 
1.083,5 mlrd din. Navedeni 
znesek predstavlja višino ško- 
de nad 4% družbenega proiz- 
voda, do katerega je prizadeta 
republika dolžna sredstva za- 

gotavljati sama. 
SR Slovenija medrepubliške 

pomoči doslej še ni prejela. 
Obveznost SR Slovenije iz 

naslova medrepubliške soli- 
darnosti znaša v letu 1989 
30.25 mlrd dinarjev, in sicer: 

- za odpravljanje posledic 
potresa na Kopaoniku v letu 
1983 0,9 mlrd 

- za odpravo posledic potre- 
sa v BiH v letu 1980 ter potresa 
v Hrvatski v letu 1979 ter po- 
plav v SAP Kosovo leta 1980 
0,05 mlrd 

- za odpravo posledic po- 
plav SR Srbiji v letu 1988 15.0 
mlrd * 

- za odpravo posledic neurij 
in toče v SAP Vojvodini leta 
1987 1,9 mlrd 

- za odpravo posledic potre- 
sa v Črni gori leta 1979 12,4 
mlrd 

predlog dogovora fta nI aprajat, zalo 
navadana aradatva še niao raallzirana 

Pojasnilo v zvezi z odgovorom na delegatsko 
vprašanje skupine delegatov za prosvetno 
kulturno področje-3. okoliša Ljubljana-Vič- 
Rudnik, kdo je odgovoren za izvajanje odredbe 
o omejitvi tovornega prometa 

Skupina delegatov pro- 
svetno-kulturnega področja 3. 
okoliša Ljubljana-Vič-Rudnik 
za zbor združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je ob 
obravnavi odgovora na dele- 
gatsko vprašanje, kdo je odgo- 
voren za izvajanje odredbe 
o omejitvi tovornega prometa, 
sprejela odgovor, ob tem pa 
prosila za nformacijo o tem, 
koliko tovornih vozil je bilo 
pregledano, da je prišlo do iz- 
ločitve 120 tovornih vozil. 

Obveščamo vas, da take in- 
formacije ne moremo pripravi- 
ti, ker ne vodimo podatkov 
o tem, za koliko vozil je bilo, 

ob pregledu ugotovljeno, da 
so po odredbi o omejitvi pro- 
meta na cestah v SR Sloveniji, 
lahko v prometu oziroma koli- 
ko tovornih vozil je v času 
omejitve v skladu z odredbo 
običajno v prometu. 

Podatkov o številu prometa, 
oziroma posameznih vrst vozil 
v prometu in o številu ustavlje- 
nih vozil namreč nismo dolžni 
voditi. Dolžni pa smo voditi 
evidenco o vozilih in voznikih 
zoper katere so bili izvedeni 
določeni ukrepi (kot so: man- 
datno kaznovanje, predlogi za 
uvedbo postopka o prekršku, 
itd.). 

Kaj je z zemeljskim plinom iz Alžirije? 

Skupina delegatov gospodar- 
skega področja 5. okoliša za 
Zbor združenega dela skupš- 
čine SR Slovenije s sedežem 
v občini Ljubljana Vič-Rudnik 
je ob obravnavi osnutka zako- 
na o odobritvi kredita za gra- 
ditev zmogljivosti plinovodne- 
ga omrežja skozi Jugoslavijo 
zastavila delegatsko vpraša- 
nje, kaj je z zemeljskim pli- 
nom iz Alžirije. 

Odgovor Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije: 

Petrol se že vrsto let pogaja 
za dobavo in transport zemelj- 
skega plina iz Alžirije. Na po- 
djetniški ravni je sklenil po- 
godbi o nabavi plina z alžir- 
skim podjetjem Sonatrachom 
in tri transportne pogodbe 
z lastniki plinovodov, po kate- 
rih bi ta plin transportirali od 

republiških upravnih organov 
v zadnjem mesecu dobil zado- 
voljive odgovore. Osnovni pro- 
blem sklepanja dolgoročnih 
pogodb in dolgoročnega za- 
gotavljanja deviznih plačil je 
bil delno rešen s sprejetjem za- 
kona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju in s 86. členom os- 
nutka zakona o deviznem po- 
slovanju. S takšnimi spremem- 
bami devizne1 zakonodaje je tu- 
di Ljubljanska banka, Združe- 
na banka pogojevala izdajo 
bančnih garancij, ki so zahte- 
vane za transportne pogodbe. 

Sedanje stanje je naslednje: 
- Petrol je dokončno uskla- 

dil besedila transportnih po- 
godb in jih parafirane vrnil 
transporterjem. Rok za podpis 
pogodb je do konca tega leta; 

- predstavniki Petrola so 
v drugi polovici novembra obi- 
skali Sonatrach in ob upošte- 
vanju dejstva, da pogodba 
pravno formalno ne velja več, 
predlagali, da se na osnovi do- 
ločil te pogodbe naredi nova. 
Ob tem so predlagali še neka- 
tere spremembe in dopolnitve. 
Nadaljevanje razgovorov je bi- 
lo predvideno v Ljubljani med 
4. in 10. 12. 1989, vendar alžir- 
ski partner še ni obvestil Petro- 
la o datumu svojega prihoda 
v Ljubljano. Uskladitev nabav- 
ne pogodbe med Sonatrac- 
hom in Petrolom je osnovni 

ZBOR OBČIN 

pogoj za dokončen podpise 
transportnih pogodb: cij 

- Ljubljanska banka, ZdrU 
žena banka oziroma Gospo l'< 
darska banka Ljubljana b<'l< 
o izdaji bančnih garancij skie'ia 
pala na prvi seji svojega Izvršil *a 

nega odbora: °r 

- SR Srbija je umaknilisti 

svoje soglasje k predlogu d0^c 

viznega zakona, ki v 86. člen(lei 

zagotavlja dolgoročno prosti 
plačilo blaga v tujini, če je bilira 

blago ob sklenitvi dolgoročni 
pogodbe na LB režimu. Izvršf ni 

svet Skupščine SR Slovenije! 
bo prizadeval, da se v nadalj 
njem postopku oblikovanja ii 
sprejemanja deviznega zakoni 
ohrani vsebina 86. člena seda 
njega osnutka, ki zagotavlji 
dolgoročno možnost za deviz 
no plačilo nabave in transpof 
ta zemeljskega plina iz Alžirije 
Takšno določilo v devizneri 
zakonu je namreč osnova zi 
sklenitev pogodbe o nabavi ze 
meljskega plina iz Alžirije 

Ob predpostavki, da bod<| 
nadaljnji razgovori s Sonatrac l( 

hom potekali hitro in uspešno 0 

in da bodo transportne pogod n 

be dejansko podpisane v zah s 

tevanem roku, je prve količin« 
zemeljskega plina iz Alžiriji 
možno pričakovati v drugi po 
lovici leta 1991 odvisno od hI 
trosti gradnje dela plinovodi 
od Palmanove do Nove Goric* 
na italijanski strani. 

alžirske do jugoslovanske me- 
je. Pogoj za sklenitev nabavne 
pogodbe je bil sklenitev tran- 
sportnih pogodb in soglasje 
pristojnih državnih organov 
v obeh državah. Pri izpolnitvi 
zahtevanih pogojev se je poja- 
vila vrsta težav, ker jugoslo- 
vanska zakonodaja s področja 
ekonomskih odnosov s tujino 
ni dajala zadostne varnosti za 
sklenitev dolgoročne pogodbe 
(20 let), tako da bi bila dolgo- 
ročno zagotovljena tudi deviz- 
na plačila za nabavo in tran- 
sport plina. Poleg tega je ob- 
stajala še vrsta drugih vpra- 
šanj, ki jih je bilo treba razreše- 
vati na zvezni ravni in na kate- 
ra je Petrol po dolgotrajnih po- 
stopkih ob veliki pomoči Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, njenega predsednika in 

Vpliv letalskega prometa na okolje 

V zvezi z delegatskim vpra- 
šanjem tov. Marije Zupančlč- 
Vičar, delegatke iz občine Ra- 
dovljica za Zbor občin Skupš- 
čine SR Slovenije, glede pred- 
pisov o hrupu letalskega pro- 
meta in drugih vplivov letal- 
skega prometa na okolje ter 
konkretnimi vprašanji; 

1) Na podlagi katerih med- 
narodnih pogodb ali drugih 
aktov in kdo v imenu naše dr- 
žave ureja (dogovarja, dolo- 
ča) smeri letalskega prometa 
in število letal (zmogljivost) 
v posameznem koridorju 
(dan, mesec, leto)? 

2) Kakšna je vloga republi- 
ke, ki je odgovorna za stanje 
varstva okolja pri določanju 
smeri, gostote prometa in 
drugih pogojev? 

3) Kdo je dolžan spremljati 
In ugotavljati vpliv letalskega 
prometa na okolje In kako je 
urejeno vprašanje meritev 
(npr. onesnaževanje zraka)? 

4) Kaj bo storila SR Sloveni- 
ja, da bo zagotovila izvajanje 
zakona o TNP in preprečila 
nadletenje območja TNP 
z mednarodnim letalskim pro- 
metom ter z druge vrste letal- 

skega prometa (športna, voja' 
ška, turistična Itd.)? 

ugotavlja Izvršni sva 
Skupščine SR Slovenije na 
sledn|e: 

Ad. 1) 
Temelj za urejanje javno 

pravnih razmerij v mednarod 
nem zračnem prometu je KON' 
VENCIJA O MEDNARODNI Cl 
VILNI ZRAČNI PLOVBI, Chica- 
go 1944, ratificirana z jugoslo- 
vanske strani 28. XI. 1953 ir 
objavljena v Uradnem listi* 
SFRJ, Mednarodne pogodbe 
št. 3/54. Konvencija ureja med' 
narodni civilni zračni promet 
s ciljem, da se države podpis- 
nice konvencije izognejo vsa- 
kršnim nesporazumom medj 
narodi ter da se med njimi raz i 
vija sodelovanje, od katerega 
je odvisen svetovni mir. V 1- 
členu konvencija določa, da si 
države pogodbenice medse- 
bojno priznavajo popolno ir1 

izključno suverenost. V zrač- 
nem prostoru nad svojirf 
ozemljem. Konvencija ureja 
samo civilno zračno plovbo ir 
se ne nanaša na državna letala 
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i (vojaška, carinska in poli- 
cijska). 

Letala, ki niso v rednem 
fcračnem prometu, imajo po 5. 
fclenu pravico do preleta ozem- 
lja, druge države pogodbenice 
Zaradi pristajanja ali preleta 
brez pristajanja brez obvezno- 
sti, da si predhodno priskrbijo 
dovoljenje, vendar pod pogo- 
jem, da se držijo tudi drugih 
določb konvencije (predvsem 
razlogov varnosti leta). 

6. člen konvencije ureja red- 
ni zračni promet tako, da se 
redni zračni promet na ozem- 
Ijub druge države pogodbeni- 
ce ne more odvijati brez po- 
sebnega dovoljenja ali neke 
druge odobritve dotične drža- 
ve, in to skladno z določbami 
takšnega dovoljenja ali odo- 
britve. 

9. člen konvencije ureja pre- 
povedane cone. Vsaka država 
Pogodbenica lahko zaradi vo- 
jaškega interesa ali interesa 
javnega miru omeji ali prepove 
vsem letalom drugih držav pre- 
letanje določenih con svojega 
ozemlja. Pri prepovedi prelete- 
nja določene cone država ne 
Sme delati razlik med letali nje- 

j ne državne pripadnosti in letali 
drugih držav pogodbenic. 

Po 12. členu konvencije se 
države podpisnice obvezujejo, 
da sprejmejo takšne ukrepe, ki 
jih morajo upoštevati vsa leta- 
la, ki preletajo ali manevrirajo 
na njenem ozemlju, kakor tudi 
da vsa letala njene državne pri- 
padnosti, ne glede kje so, upo- 
števajo predpise, ki se uporab- 
ljajo za letenje in manevriranje 
na tem območju. Država pod- 
pisnica mora svoje predpise 
tudi sproti prilagajati, tako da 
bodo čimbolj v skladu s pred- 
pisi, ki bodo ob uporabi kon- 
vencije občasno sprejeti. 

37. člen konvencije ureja 
sprejemanje mednarodnih 
standardov in postopkov, tako 
da se vsaka država podpisnica 
obvezuje, da bo prispevala 
k najvišji možni stopnji enot- 
nosti predpisov, standardov, 
Postopkov in metod organiza- 
cije, ki se nanašajo na letala, 
osebje, zračne poti in pomož- 
ne službe. Organizacija za 
mednarodno zračno plovbo 
'CAO skrbi med drugim za 
Predpise o zračni plovbi in me- 
tode za kontrolo zračnega pro- 
meta, karte in načrte zračne 
Plovbe ter za rednost in uspeš- 
nost opravljanja zračne 
Plovbe. 

Vsaka država podpisnica 
lahko določi v skladu s kon- 
vencijo pot, po kateri se mora 
opravljati mednarodni zračni 
Promet nad njenim ozemljem 
(68. člen). 

Tudi SPORAZUM O TRANZI- 
TU V MEDNARODNEM ZRAČ- 

NEM PROMETU (Uradni list 
SFRJ, št. 9/77), ki je bil sestav- 
ljen hkrati z omenjeno konven- 
cijo, ureja pravico do preleta 
ozemlja brez pristajanja ter 
pravico do pristajanja v neko- 
mercialne namene. Po tem 
sporazumu lahko vsaka država 
pogodbenica določi ruto, ki jo 
mora na njenem ozemlju sledi- 
ti vsaka mednarodna letalska 
linija. 

Na podlagi omenjenega lah- 
ko ugotovimo, da pravila 
o pravnem režimu zračne plov- 
be predpisuje vsaka država za 
zračni prostor nad svojim teri- 
torijem. Ta pravila pa se med 
posameznimi državami bistve- 
no ne razlikujejo ravno zaradi 
omenjene konvencije in spora- 
zuma ter drugih večstranskih 
in dvostranskih sporazumov. 

Zračno plovbo v jugoslovan- 
skem zračnem prostoru ureja 
zvezni ZAKON O ZRAČNI 
PLOVBI (Uradni list SFRJ, št. 
45/86 in 24/86). Ta zakon v 26. 
členu določa, da se je javni 
prevoz v zračnem prometu 
opravlja praviloma po zračnih 
poteh, pod določenimi pogoji 
pa se sme opravljati tudi zunaj 
njih. Zračne poti v jugoslovan- 
skem zračnem prostoru so do- 
ločene z ODREDBO O ZRAČ- 
NIH POTEH (Uradni list SFRJ, 
št. 79/87 in 22/89), letala .pa 
smejo prileteti v jugoslovanski 
zračni prostor oziroma odleteti 
iz njega samo na mejnem kori- 
dorju, ki je določen z ODRED- 
BO O MEJNIH KORIDORJIH 
(Uradni list SFRJ, št. 79/87 in 
22/89). 

Kontrolo letenja civilnih, vo- 
jaških in carinskih letal ter letal 
organov za notranje zadeve 
v jugoslovanskem zračnem 
prostoru opravlja Zvezna upra- 
fa za kontrolo letenja po svojih 
območnih organizacijskih 
enotah (180. člen zakona), ki 
tudi izdaja dovoljenje za vsak 
let (189. člen zakona). Po istem 
členu dovoljenje ni potrebno, 
če gre za domača vojaška leta- 
la, letala organov za notranje 
zadeve, carinska letala in leta- 
la za prvo pomoč, vendar mora 
biti vsak let takšnih letal poprej 
napovedan oziroma prijavljen 
pristojni kontroli letenja. Po 
22. členu zakona pa je še opre- 
deljeno, da dovoljenje za lete- 
nje izda zvezni upravni organ 
za zunanje zadeve v soglasju 
z zveznim upravnim organom 
za ljudsko obrambo - za tuja 
državna letala ter Zvezna upra- 
va za kontrolo letenja - za tuja 
civilna letala. 

V okviru kontrole letenja je 
dejavnost Zvezne uprave za 
kontrolo letenja tudi zbiranje 
in obdelovanje podatkov o na- 
črtovanem in dovoljenem letu 
letal ter podatkov o njihovi de- 

janski legi in gibanju (188. 
člen). 

Javni prevoz v domačem in 
mednarodnem zračnem pro- 
metu s tem v zvezi pa gostota 
prometa, opredeljena z dolo- 
čenim redom letenja, je še po- 
sebej urejen v 29. in 30. členu 
zakona s pooblastitvijo zvez- 
nim organom zaradi izdaje 
ustreznega dovoljenja. Posto- 
pek za določitev reda letenja je 
določen v 31. členu zakona in 
se praviloma usklajuje v Go- 
spodarski zbornici Jugosla- 
vije. 

Ad.:2 
Določanje smeri, gostote 

prometa in drugih pogojev ie 
skladno z ZAKONOM O ZRAČ- 
NI PLOVBI v zvezni pristoj- 
nosti. 

Ad. 3) 
Vprašanje varstva pred hru- 

pom kakor tudi meritev ravni 
hrupa je urejeno z ZAKONOM 
O VARSTVU PRED HRUPOM 
V NARAVNEM IN BIVALNEM 
OKOLJU (Uradni list SRS, št. 
15/76). Tako 22. člen tega za- 
kona določa, da meritve hrupa 
v okolju opravljajo za to uspo- 
sobljene OZD, ki jih pooblasti 
Republiški sekretariat za indu- 
strijo v sogloasju s predsedni- 
kom Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo. Uresničevanje zakona pa 
po 23. členu istega zakona 
nadzirajo republiški in občin- 
ski organi sanitarne in urbani- 
stične inšpekcije, inšpekcije za 
delo, gradbene zadeve ter or- 
gani javne varnosti vsak v okvi- 
ru svojega delovnega po- 
dročja. 

Vprašanje varstva zraka pa 
je urejeno z ZAKONOM O VAR- 
STVU ZRAKA (Uradni list SRS, 
št. 13/75,35/79 in 29/86). Po 17. 
členu tega zakona opravljajo 
naloge v zvezi z ugotavljanjem 
in strokovnim nadzorovanjem 
splošne onesnaženosti, ones- 
naževanja in širjenja onesna- 
ženosti zraka republiška služ- 
ba za varstvo zraka v sestavi 
Meteorološkega zavoda SR 
Slovenije, pooblaščene stro- 
kovne organizacije in zavodi 
ter dimnikarske službe. Po 19. 
členu nadzorujejo uresničeva- 
nje zakona v okviru svojih pri- 
stojnosti tepubliški in občinski 
upravni organi s svojimi in- 
špekcijskimi službami (sanitar- 

na oziroma urbanistična in- 
špekcija). 

Poleg omenjenih republi- 
ških zakonov pa ZAKON 
O ZRAČNI PLOVBI v 4. členu 
še posebej določa, da hrup in 
dim, ki ju povzroča letalo pri 
vzletanju in pristajanju, ne 
smeta presegati največje pred- 
pisane jakosti hrupa oziroma 
največje predpisane količine 
dima, določene s predpisom, 
izdanim na podlagi tega zako- 
na, vendar ta predpis še ni 
sprejet. 

V postopku je določitev os- 
nutka zveznega zakona o pre- 
prečevanju onesnaževanja 
zraka. S tem zakonom bodo 
rešena vprašanja glede načina 
določanja stopnje onesnaže- 
nosti ter pristojnost organov 
za izvajanje ukrepov. 

Ad. 4) 
V zvezi z zmanjševanjem ne- 

gativnega vpliva letalskega 
prometa na okolje in v tem ok- 
viru še posebej za območje 
Triglavskega narodnega parka 
že potekajo določene aktivno- 
sti. Tako je bila od 9. do 12. 
oktobra 1989 v Berchtesgadnu 
v Bavarskih Alpah oblikovana 
resolucija o zaščiti Alp, ki naj 
bi z nadaljnjim dogovarjanjem 
prerasla v KONVENCIJO 
O ZAŠČITI ALP in ki naj bi jo 
leta 1991 pospisale vse alpske 
države, med njimi tudi SFR Ju- 
goslavija. Bistvena sestavina 
te bodoče konvencije je tudi 
omejitev letalskega prometa 
nad alpskim svetom. 

SFR Jugoslavija kot podpis- 
nica te konvencije bo nedvom- 
no morala uskladiti obstoječe 
stanje z njenimi obvezujočimi 
določbami, kar bo tudi prispe- 
valo k uresničevanju Zakona 
o Triglavskem narodnem 
parku. 

Pri tem je treba omeniti, da 
hrup povzročajo predvsem 
nizkoleteča letala. Po 25. točki 
12. člena ZAKONA O TRIGLAV- 
SKEM NARODNEM PARKU pa 
je dovoljena uporaba letal za 
reševanje, vojaških letal in le- 
tal pri aerosnemanju v okviru 
geodetskih del. Letenje Sprot- 
nih in šolskih letal pa je omeje- 
no na območje letališč. Pano- 
ramskega letenja v turistične 
namene, kar je sestavni del tu- 
ristične ponudbe gornjesav- 
skega območja pa ne kaže pre- 
povedovati. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

O krški nuklearki in potresih na Krškem 
polju 

Delegatsko vprašanje Tone- nopolitičnega zbora na seji 11. 
ta Anderliča, delegata družbe- f. 1990 
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»S slabimi občutki vsak dan 
spremljam poročila iz Krškega 
o potresnih sunkih in s tem 
povezano stanje v jedrski elek- 
trarni Krško. Skrbi me namreč, 
kakšno je dejansko stanje, saj 
so formulacije v javnih sporo- 
čilih o delovanju jedrske elek- 
trarne v času potresnih sunkov 
in po njih podobna kot takrat, 
kadar se jedrska elektrarna za- 
ustavi. Zaustavila pa se je že 
velikokrat, zato menim, da 
v tem primeru ne gre za nek 
rutinski poseg. Elektrarna se je 
ustavila, treba je nekaj pogle- 
dati in jo ponovno spustiti 
v pogon in vse bo normalno. 
Mogoče mi bo kdo očital, da 
se bojim Kitajskega sindroma 
ali kaj podobnega, pa vendar 
sprašujem: 

Prvič, ali lahko ponovno zač- 
ne obratovati jedrska elektrar- 
na po potresu brez da bi se 
pred tem ugotovilo, kakšne so 
posledice v strukturi tal, ali je 
prišlo do kakšnih sprememb 
v zemeljskih plasteh in kakšen 
vpliv ima to lahko na obratova- 
nje jedrske elektrarne mogoče 
v kasnejšem obdobju. 

Drugič, ali je kdo sploh nare- 
dil kakšne potrebne raziskave 
ali meritve v tej smeri oziroma 
če se sploh delajo. Po mojem 
bi morali, ko pride do potresa 
na takem področju, kjer stoji 
jedrska elektrarna, še posebej 
se posvetiti tem vprašanjem. 

Tretjič, kakšni so mednarod- 
ni predpisi v takih primerih, 
kdaj je mogoč ponovni zagon 
jedrske elektrarne oziroma ka- 
teri pogoji morajo biti izpolnje- 
ni, da do tega pride po ponav- 
ljajočih potresnih sunkih na 
enem takem področju«. 
Odgovor je dal ustno na seji 
zbora direktor republiške 
uprave za jedrsko varnost mgr. 
Miroslav Gregorič: 

»Mislim, da se na vprašanje 
o potresih in protipotresni 
gradndji ne da odgovoriti v pe- 
tih minutah in tudi ne v petih 
urah. Kljub temu bi rad pred- 
stavil nekaj dejstev. Potresov 
na ozemlju Slovenije, ki so re- 
gistrirani v Seizmološkem za- 
vodu SR Slovenije, je veliko. 
Po podatkih je bilo v letu 1987 
77 potresov in v letu 1988 59. 
Za leto 1989 še nimamo točnih 
podatkov, vendar je številka 
primerljiva. 

Jedrska elektrarna Krško je 
bila projektirana protipotresno 
po zelo strogih ameriških 
predpisih in tudi po priporoči- 
lih Mednarodne agencije za 
atomsko energijo z Dunaja, in 
to velja za vse betonske zgrad- 
be, jeklene konstrukcije in ce- 
vovode. Projekt loči dva potre- 
sa, za katere je dimenzionirana 
jedrska elektrarna. To sta: po- 
tres, med katerim elektrarna 

normalno obratuje, in potres 
varne ustavitve. Maksimalni 
horizontalni in vertikalni po- 
speški tal pri potresu, med ka- 
terim elektrarna normalno 
obratuje, so 0,15 g (ali 15% ze- 
meljskega pospeška), kar 
ustreza približno 7. stopnji po 
MSK lestvici. Maksimalni hori- 
zontalni in vertikalni pospeški 
tal pri potresu varne ugastitve 
so 0,3 g (ali 30% zemeljskega 
pospeška), kar ustreza 9. stop- 
nji MSK. Ta lestvica je podob- 
na modificirani Merkallijevi le- 
stvici. 

V svetu deluje veliko jedr- 
skih elektrarn, ki so zgrajene 
na podobnih in težjih potres- 
nih območjih. Japonska ima 
38 jedrskih elektrarn, in ne 
vem, če je kakšna locirana na 
blažjem seizmičnem področju, 
kot je Krško. Podobno lahko 
trdim za Taivan, Kalifornijo, 
Španijo, Kanado itd. 

O tem se lahkov sak prepri- 
ča, na primer v brošuri, World 
Atlas of Seizmic Zones and 
Nuclear Povver Plants,' Wyle 
Laborotories, kje so natisnjeni 
zemljevidi potresnih območij 
in lokacije jedrskih elektrarn. 
Brošura je dosegljiva na RUJV. 
Povzetek vseh analiz glede 
protipotresnega projektiranja, 
gradnje in instrumentacije za 
spremljanje potresov za JE Kr- 
ško je opisan v Varnostnem 
poročilu za NE Krško, ki je bil 
pogoj, da se je izdalo gradbe- 
no in vsa obratovalna dovolje- 
nja. Naprej je bilo Prelimini- 
narno varnostno poročilo, 
med izgradnjo in po zagonskih 
testih pa Končno varnostno 
poročilo. Poglavje 2.5 obrav- 
nava geologijo in seizmologi- 
jo, poglavje 3.7 seizmični pro- 
jekt. Končno varnostno poro- 
čilo je dostopno tudi na Repu- 
bliški upravi za jedrsko var- 
nost, obsega pa 17 knjig. V 3. 
knjigi so v poglavju 3.7 - seiz- 
mični spektri oziroma pospe- 
ški po frekvenci, za katere je 
NE Krško projektirana. Torej 
se je od vsega začetka upošte- 
valo in se je vedelo, da se elek- 
trarna gradi na Krškem polju, 
ki je znano po potresih. 

Zadnja dva potresa 28. 12. 
1989 in 5. 1. 1990 sta bila daleč 
pod mejo potresa, med kate- 
rim elektrarna še obratuje. Po- 
spešek tal je 28. 12. 1989 pre- 
segel vrednost 70% potresa 
normalnega obratovanja samo 
na dveh visokih frekvencah, na 
20 Hz in 32 Hz. Po izjavah seiz- 
mologov so te frekvence za 
konstrukcijo manj nevarne. Pri 
potresu 28. 12. 1989 elektrarna 
na zahtevo Republiške uprave 
za jedrsko varnost hi šla takoj 
na moč. Naši inšpektorji so bili 
tam dve ure po potresu. S so- 
delavcem, ki se spozna na 

gradbeništvo, sva bila v elek- 
trarni zjutraj in smo čakali, da 
so prišli strokovnjaki. 

Inštitut za zemljotresno inže- 
nirstvo iz Skopja, da so kot po- 
oblaščena organizacija odbrali 
in na samem mestu dogajanja 
analizirali magnetne trakove, 
na katerih se ob vsakem več- 
jem potresu sproži zapis. Šele 
potem ko so ti strokovnjaki 
ugotovili, da so bili vsi pospe- 
ški krepko znotraj projektnih 
mej za normalno obratovanje, 
se je elektrarna priklopila na 
mrežo. Res pa je, da o teh po- 
drobnostih nismo sproti poro- 
čali. 

Čeprav za oba zadnja potre- 
sa ni bilo nobenih zakonskih 
omejitev, niti nobenih predpi- 
sanih mer, niti nobenih uprav- 
nih mer, s katerimi bi se zahte- 
vala ustavitev elektrarne, so jo 
28. 12. .1989 preventivno ročno 
ustavili, saj so pričakovali 
močnejše sunke. Po projektu 
to ne bi bilo potrebno. Ker pa 
so elektrarno že ustavili in ker 
je že bila sprožena seizmična 
instrumentacija, je Republiška 
uprava za jedrsko varnost me- 
nila, naj se počaka na rezultate 
strokovnjakov, da bi bili mirni. 
Menim, da smo pri tem imeli 
čisto vest.« 

Ob ugotovitvi, da so pri pr- 
vem potresu delavci elektrarno 
izklopili, pri drugem pa se je 
ustavila sama, zakaj se je to 
zgodilo, je odgovoril mag. Mi- 
roslav Gregorič in nadaljeval 
z odgovori na prej zastavljena 
vprašanja. 

Jedrska elektrarna v Krškem 
ima sistem varovanja reaktor- 
ja, po katerem se samodejno 
izključi na približno 20 različ- 
nih signalov, da se zavaruje re- 
aktor. Med temi signali za elek- 
trarno Krško ni avtomatskega 
signala seizmične instrumen- 
tacije. Pač pa seizmična in- 
strumentacija sproži dva alar- 
ma. Prvič, ko potres preseže 
70% normalnega obratovanja, 
in drugič, ko preseže potres 
normalno obratovanje. S tem 
se sproži zelo značilen alarm 
v komandni sobi, ki se pri obeh 
potresih tudi zatrese, tako da 
lahko operaterji potres čutijo. 

Torej tudi v drugem primeru 
ni prišlo do direktne ustavitve 
elektarne zaradi senzorjev se- 
izmične instrumentacije. Pač 
pa se je na sekundarnem delu 
- na klasičnem delu elektrar- 
ne na poti med kondenzator- 
jem in upravljalnikom eno ni- 
vojsko stikalo na enem rezer- 
voarju napajalne vode streslo 
na določenih frekvencah, ki pa 
so bile pri drugem potresu 
drugačne kot pri prvem. Pri 
potresu se pojavi cel spekter 
frekvenc in določena oprema 
je verjetno občutljiva na eno 

L 

frekvenco, druga pa na dru$ ar 
Pri drugem potresu se je ne pc 
nepomembno nivojsko stiki si 
izklopilo in povzročilo izp> ta 
določenih črpalk med konde zc 
zatorjem in drugimi črpalkah ra 
ki črpajo vodo v uporjalnf v 
Posledica tega je bila, da so ra 
izklopile cele verige črpalk 1 

sekundarni strani. Operate 
so skušali, povedano .elektrl 
no nazaj ujeti,' vendar je i 
tem prišlo do nihanja gladil 
vode v uporjalniku. Turbina 
varovana pred nihanjem nivo 
vode v uparjalniku, to pa 
povzročilo, da se je elektrari 
izklopila v sedmih minutah. I 
hanje nivoja vode v uporjali 
ku ni direktno povezana s p 
tresom. Očitno se je začel 
dogodek na nekem senzoi 
sekundarnega dela. Ne vel 
če sem vam z odgovorom p 
jasnil nastale razmere. 

Dejstvo je. da se je elektrl 
na prvič ročno ustavila, drug' 
pa samodejno, vendar v nov 
nem primeru ni bila ustavili 
samodejna glede na senl 
potresa. Res je težko razloži 
Če bi hoteli podrobno pojasi 
ti, bi moral imeti shemo ele 
trarne, varovalnih in instr 
mentacijskih sistemov ter sh I 
mo sekundarnega dela, da I 
lahko sledili, kaj se je dogaj I 
lo. Vse to je na voljo, ker Upi 
va za jedrsko varnost zahte 
od elektrarne v roku ene| ( 
meseca podrobno in izčrpi , 
poročilo za vsako prekinitev 
za vsak reaktorski trip, kot: 
temu reče. Vsa ta poročila ■ 
(zopet po potrebi) na ogU ' 
v Republiški upravi za jedrsi ' 
varnost. 

2. Seizmične raziskave so t 
le opravljene. Sezmika KršK 
ga polja se spremlja že doli 
leta. 

Spremljala se je pred gra 
njo in še sedaj. S tem se najvi 
ukvarja inštitut za zemljotre 
no inženirstvo IZIIS Skopi 
v tem delu sodelujejo pa tU 
strokovnjaki Seizmološkel 
zavoda Slovenije. Konkretn 
pri študiji ,Istraživački rado 
za reevaluaciju projektnih s 
izmičkih parametra na lokaC 
NE Krško, 'je sodeloval dr. VI 
do Ribarič. Študija je bila izd 
lana januarja 1989. leta, bila j 
recesizirana in je dostopna P 
RUJV. Torej se seizmična al 
tivnost Krškega polja nepc 
stano meri in spremlja, da S 
vidi, ali je elektrarna še vedfl 
znotraj projektnih vrednoS' 
Kot sem že dejal, mora ele 
trarna pisno poročati Republ 
ški upravi za jedrsko varna 
o vsakem potresu in vsaki pi 
silni ustavitvi. Prav tako mol 
elektrarna dobiti za vsak p1 

tres, ki sproži seizmično 
strumentacijo na elektrarn 
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analizo magnetnih trakov od 
pooblaščene organizacije IZIIS 
Skopja. Seizmična instrumen- 
tacija ima po projektu 17 sen- 
zorjev, ki so razporejeni po 
različnih etažah elektrarne, 
v različnih stavbah in imajo 
različno opremo. 

3. Glede mednarodnih pred- 
pisov v takih primerih in mož- 
nosti ponovnega zagona jedr- 
ske elektrarne menim, da je bil 
odgovor dovolj jasen že v delu, 
ko sem govoril o dveh tipih 
potresa, ki so jih upoštevali pri 
projektiranju elektrarne. Prvi 
so potresi, med katerimi elek- 
trarna normalno deluje, saj za 
tako majhne potrese ni predpi- 
sov, ki bi zahtevali pogoje za 

ponovni zagon. 
To pa še ne pomeni, da pri 

obeh zaustavitvah elektrarne 
zaradi potresa ni nihče ničesar 
naredil. Kot sem že dejal: naši 
inšpektorji so bili v NE Krško 
že dve uri po potresu. Vizualno 
so bili pregledani vsi objekti 
celotne, sekundarne strani. 
Operaterji so sistematično pre- 
gledali ves sekundarni del, 
v noči z 28. na 29. 12. 1989. 29. 
decembra zjutraj je ekipa ope- 
raterjev iz Krškega vstopila 
v zadrževalni hram in vizualno 
pregledala vse cevovode pri- 
marnega kroga zgradbe, beton 
in jeklene konstrukcije. Opazi- 
la ni nobenih poškodb ali po- 
sledic potresa. Takšen je bil 

postopek v obeh primerih. 
Zaradi tega, ker sem se tako 

kot vi tudi sam vprašal, kaj sto- 
riti ob manjših potresih, sem 
navezal stik z ameriško upravo 
za jedrsko varnost Nuclear Re- 
gulation Commission. 

Ta nas je obvestila o potre- 
su, ki je 17. oktobra zajel Kali- 
fornijo (Spomnimo se televizij- 
skih posnetkov tega dogodka.) 
Elektrarna Diabolo canyon je 
zgrajena na tem območju in 
zdi se mi, da je bil epicenter 
potresa približno 140 milj od 
nje. Ta elektrarna ima dve eno- 
ti in v eni so takrat menjali go- 
rivo, druga elektrarna pa je de- 
lala s 100% močjo. V elektrar- 
ni, kjer so menjavali gorivo, so 

začasno ustavili menjavo gori- 
va. Čutili so tresljaje in so pri- 
čakovali naslednje sunke. Dru- 
ga enota pa je še naprej delo- 
vala s 100% močjo, s tem da so 
tudi tu ekipe operaterjev pre- 
gledale sekundarni del in se 
prepričale, da ni nič poškodo- 
vanega. Pri pregledu seizmič- 
ne instrumentacije 90 ugotovili 
pospeške. 

To je najkrajši odgovor, ki ga 
lahko dam. Naj ponovim, da 
ima Republiška uprava za jedr- 
sko varnost vse dokumente 
o protipotresni gradnji. Če bo 
Zbor zahteval bolj poglobljen 
odgovor, ga bomo čim prej tu- 
di posredovali. Hvala lepa.« 

Iz Skupščine SFRJ 

IZVAJANJE PREDPISOV 

Solventnost gospodarstva je nezadovoljiva 

Stopnja likvidnosti in solventnosti v gospodarstvu je neza- 
dovoljiva predvsem zaradi težkega finančnega položaja dolo- 
čenega števila gospodarskih subjektov, katerim primanjku- 
jejo lastna obratna sredstva, prav tako pa tudi zaradi nespo- 
Štovanja predpisov in pogodbenih obveznosti. To je rečeno 
v poročilu ZIS o izvajanju zakona o finančnem poslovanju, ki 
je bil nedavno na zahtevo Odbora Zveznega zbora za družbe- 
noekonomske odnose predložen v obravnavo Skupščini 
SFRJ. 

Pogoste spremembe zakona 

Zakon o finančnem poslovanju je bil sprejet ob koncu 
februarja 1989. leta in predstavlja enega od pomembnejših 
aktov iz paketa reformskih posegov v gospodarskem sistemu. 
Z njim naj bi se zmanjšal normativizen v administrativnem 
urejanju v gospodarstvu, pustil naj bi polno svobodo pravnim 
osebam glede izbire načina plačevanja, zagotovil izvajanje 
učinkovitih sanacijskih ukrepov v primeru insolventnosti, tako 
da bi imeli upniki odločilno vlogo pri sprožitvi tečajnega 
postopka in določil merila in roke za sprožitev postopka 
sanacije pravnih oseb. Hkrati so prenehali veljati zakon o raz- 
širjeni reprodukciji in minulem delu, zakon o posebnih pogo- 
jih za dejanje in uporabo kreditov in garancij, prav tako pa 
tudi posamezne določbe zakona o SDK in zakona o sanaciji in 
prenehaju organizacij združenega dela, pa tudi zakon o zago- 
tavljanju plačevanja med uporabniki družbenih sredstev. 

Sistem, urejen z zakonom o finančnem poslovanju, se je 
v lanskem letu večkrat spremenil, tako da nekateri njegovi deli 
pri izvajanju niso mogli dati rezultatov. Najprej je bila že 
konec aprila s spremembami zakona podaljšana veljava 
zakona o zagotavljanju plačevanja med uporabniki družbenih 
sredstev do konca 1989. leta. Potem je bil ta rok ob koncu 
junija skrajšan do 30. septembra, z dopolnitvami, s katerimi še 
omogoča, da pravna oseba lahko odobri posojila bankam in 
drugim pravnim osebam in kupuje vrednostne papirje. 

Že ob koncu septembra lanskega leta so bile opravljene 
nove spremembe zakona o finančnem poslovanju, s katerimi 
je bila predpisana obveznost pravnih oseb, da določajo in 
izplačujejo osebne dohodke na podlagi rezultatov poslovanja, 
s tem da se za obdobje, v katerem se ne dela obračun 
mesečne akontacije poravnavajo v višini izplačila, kakršno je 
bilo v predhodnem mesecu, povečanega za 90% rasti življenj- 
skih stroškov. Poleg tega so bili bruto osebni dohodki uvrš- 
čeni na peto mesto prioritet pri plačevanju v primeru insol- 
ventnosti in bilo je predpisano, da se postopek stečaja sproži 
po 60 dneh insolventnosti. 

Nesolventost gospodarstva 

Poročilo je zasnovano na sistematiki zakona, tako da so 
v njem podrobneje obdelana področja plačevanja in vzdrževa- 
nja solventnosti, pokrivanje izgub in usklajevanje osebnih 
dohodkov, medtem ko je del zakona o financiranju poslovanja 
skoraj zanemarjen, ker vsebuje predvsem napotila. 

V delu poročila, ki se nanaša na plačevanje in vzdrževanje 
solventnosti, se ugotavlja, da se je glavni del obveznosti na 
podlagi dolžniško-upniških odnosov poravnaval z izdajanjem 
menic, glede na to, da je do 30. septembra veljal zakon 
o zagotavljanju plačevanja med uporabniki družbenih sred- 
stev. V prvih šestih mesecih je SDK sprejela v plačilo približno 
tri milijone menic v vrednosti 64,8 tisoč milijard. Od tega je 
bilo protestiranih menic v vrednosti 18 milijard. Ko je sprem- 
ljala in kontrolirala izvajanje tega zakona, je SDK ugotovila, da 
večina solventnih organizacij uresničuje zakonska obveznost, 
da naloge za izplačila neporavnanih obveznosti pošilja naj- 
kasneje do dneva zapadlosti. Nesolventni so se tej obveznosti 
izogibali. 

V prvem polletju je bila skoraj petina gospodarskih subjek- 
tov insolventna do 90 dni, več kot 90 dni pa 425. Toda podatki 
o tem niso popolni, ker je očitno, da se vse pravne osebe niso 
držale zakonske obveznosti pravočasnega pošiljanja nalog za 
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izplačevanje obveznosti. 
Ob koncu septembra je bilo neprekinjeno insolventnih 780 

pravnih oseb. Poročilo vsebuje tudi koeficiente likvidnosti 
gospodarstva po področjih ter po republikah in pokrajinah na 
podlagi podatkov Službe družbenega knjigovodstva Jugosla- 
vije. Po teh podatkih je bilo stanje najboljše na področjih 
gozdarstva, vodnega gospodarstva, prometa in zvez, stano- 
vanjsko-komunalne dejavnosti in finančnih ter drugih stori- 
tev. Občuten padec likvidnosti je bil opažen na področju 
gostinstva in turizma, medtem ko na področju industrije in 
rudarstva ti kazalci rastejo. Najnižji so koeficienti likvidnosti 
v kmetijstvu. 

V poročilu se ugotavlja, da je splošna nelikvidnost najmanj 
izražena v gospodarstvu SR Slovenije in SR Bosne in Herce- 
govine, najvišja pa v SAP Vojvodini in SR Hrvaški, toda terito- 
rialne razlike so samo 2 do 3 odstotne točke. 

Pokritje izgub 

V delu poročila, ki se nanaša na pokritje izgub je ugotov- 
ljeno, da je po zaključnem računu za leto 1988, 2772 organiza- 
cij izkazalo tekoče izgube, medtem ko je imelo nepokrite 
izgube 569 organizacij, in to v celotnem znesku 2353 milijard 
dinarjev. Skoraj polovica organizacij z nepokritimi izgubami 
je iz industrije. Po zakonu o računovodstvu so bile organiza- 
cije dolžne pokriti nepokrite izgube, izkazane v bilanci latent- 
nih izgub in rezerv, do 30. junija 1989. leta, in to v breme 
trajnega kapitala do zneska tega kapitala, ostanek pa izkazati 
kot nepokrite izgube, ki se morajo pokriti do 30. septembra, 
o tem pa je potrebno obvestiti SDK. 

Do 30. junija lanskega leta je bila večina izgub pokritih, 
s tem da je ostalo 1770 milijard dinarjev nepokritih pri 83-tih 
organizacijah. Po devetmesečnem obračunu je imelo nepo- 
krite izgube 48 organizacij v znesku 406 milijard dinarjev. 

Tudi šestmesečni obračuni za to leto so pokazali velike 
tekoče izgube v poslovanju gospodarstva, in to v znesku 
21.529 milijard dinarjev pri 4.749 organizacijah. Toda po 
zakonu o računovodstvu se ne pokrivajo izkazane izgube po 
periodičnih obračunih, temveč samo po letnem obračunu. 

Usklajevanje osebnih dohodkov 

Pomemben del zakona o finančnem poslovanju, predvsem 

njegove spremembe, se nanaša na problematiko usklajevanji 
osebnih dohodkov, tako da je temu vprašanju v poročil1 

namenjena ustrezna pozornost. Visoka inflacija v letu 1989 j1 

bila temeljni razlog, zaradi katerega so bile opravljene spre 
membe v delu tega zakona, tako da se rast osebnih dohodko' 
usklajuje z rezultati poslovanja. Ključna sprememba v te« 
smislu je bila sprejeta ob koncu septembra 1989. leta. Z njo s' 
določa obveznost pravnih oseb, da usklajujejo izplačila oseb 
nih dohodkov z rezultati poslovanja. Toda v obdobjih, ko 9 
ne opravljajo periodični obračuni, s tem pa tudi ne določaj' 
rezultati poslovanja, je predpisano, da se lahko izplačujej' 
bruto osebni dohodki v višini izplačanega povprečnega brut' 
osebnega dohodka na delavca za prejšnji mesec, povečanegi 
za 90% od rasti življenjskih stroškov v mesecu, za katerega 9 
opravi izplačilo. Za oktobrska izplačila je veljala izjema, tak' 
da je bilo za osnovo vzeto avgustovsko izplačilo, povečano t 
odstotek rasti življenjskih stroškov v septembru, pa tudi zl 
90% od odstotka rasti življenjskih stroškov v oktobru. 

Poročilo ne vsebuje ocene učinkov te rešitve, tod' 
poudarja, da se je pokazalo, da je težko oziroma skorž 
nemogoče z več določbami na enoten način urediti ravnanj' 
vseh subjektov pri delitvi, ne da bi pri tem nekatere dejavnost 
ne prišle v neenakopraven položaj. Očitno je, da so bil1 

v ugodnejšem položaju pravne osebe, ki so imele avgust 
visoke osebne dohodke, v izrazito neugodni situaciji pa s' 
bile družbene dejavnosti, gospodarske dejavnosti sezon 
skega značaja (kmetijstvo in turizem), prav tako pa tudi orga 
nizacije, ki so imele avgusta kolektivni letni dopust in v kateri' 
je bilo ta mesec izplačano povprečje prejšnjega trimesečja. 

Poročilo o izvajanju zakona o finančnem poslovanju, ki g' 
bodo kmalu obravnavala pristojna delovna telesa Zvezneg1 

zbora vsebuje tudi ocene in stališča ZIS. ZIS je sklenil, dfl 
mora SDK še naprej intenzivno kontrolirati izvajanje zakona 
predvsem glede obveznosti pravnih subjektov, da najkasnej' 
na dan zapadlosti predložijo naloge v izplačilo. Zvezni sekre 
tariat za finance in SDK sta zadolžena, da opravita analiz' 
možnosti izvajanja multilateralne kompenzacije zaradi zmanl 
šanja medsebojnih obveznosti in terjatev pravnih oseb, bal 
kam in gospodarskim organizacijam pa se priporoča, da izva 
jajo ukrepe ekonomske in finančne konsolidacije s tem, d: 

odpišejo sumljive in sporne terjatve in reprogramirajo obve 
nosti. 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in SkupSčina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupičine SR Slovenije Vlado Beznik (predsednik). AleS Čftrm Primož Heinz, Marko Herma1} 
Boris Gabrit. Janez Lah. Janez Lukač, Marjan Markovič. Ivan Mavrič. Črtomir Mesarič, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni urednik: Marja 
Gogala - Naslov uredništva SkupSčina SR Slovenije. Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila SkupSčine SFRJ: Aljas Riza (predsednik). Mirosl* 
Berovič. Šandor Dobo. Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič. Janez Lukač, inž Stanko Mladenovski, Velimir Šljivančamn, Aleksandar Vujin, Milan Krnič, Zoran MiSkovič. Drag01 

Ajder - Glavni in odgovorni urednik Dragan Ajder, urednik DragiSa Djordjevič - Naslov uredništva. SkupSčina SFRJ, Beograd. Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-1'" 
• Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 5 dinarjev - Letna naročnina kot akontacija za leto 1990 se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: SkupSčina SR Slovenij' 
Ljubljana. 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 219-914 



POROČILO REPUBLIŠKE UPRAVE ZA 

JEDRSKO VARNOST O UPORABI 

JEDRSKE ENERGIJE V LETU 1988 

Poročilo Republiške uprave za jedrsko varnost o upo- 
rabi jedrske energije v letu 1988 in gradivo Republiškega 
komiteja za energetiko »Proizvodnja električne energije 
na nuklearni osnovi« uvrščamo v razpravo v okviru tako- 
imenovanega B - programa dela skupščine, kar pomeni, 
da ga obravnavajo delovna telesa skupščine in zborov. 
Delovna telesa opredelijo tudi nadaljni način obravnave. 
Skupščina SR Slovenije bo predvidoma 28. februarja 

1990 obravnavala gradivo z naslovom: 
»Uporaba jedrske energije v SFR Jugoslavije ter med- 

narodni natečaj za izbiro enotnega gorivnega ciklusa in 
izbiro tipa jedrskih elektrarn«, ki ga je skupščini SR 
Slovenije predložil Zbor republik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije. Pri oblikovanju stališč skupščine bosta 
zato navedeni gradivi republiških upravnih organov 
dobro podlaga za celovitejšo razpravo o teh vprašanjih. 

1. UVOD 
Poročilo o uporabi jedrske energije v letu 1988 je bilo 

pripravljeno v skladu s programom dela Republiške uprave za 
jedrsko varnost in programom dela Družbenega sveta za 
Republiško upravo za jedrsko varnost za leto 1989. Ker je bil 
v SR Sloveniji sprejet zakon o odložitvi graditve jedrskih 
elektrarn do leta 2000 in je bila ustavljena priprava projektov 
za jedrske objekte, smo v poročilu predstavili stanje jedrske 
energetike v svetu, in sicer v širšem smislu, kar vključuje tudi 
objekte sprednjega in zadnjega dela gorivnega kroga. Pose- 
bej je poudarjena varnost obstoječih jedrskih objektov. Prika- 
zane so tudi druge aktivnosti, ki dopolnjujejo delo Republiške 
uprave za jedrsko varnost, kot so delo pooblaščenih strokov- 
nih organizacij, problem radioaktivnih odpadkov in medna- 
rodno sodelovanje. 

Leto 1988 je bilo prvo leto delovanja novoustanovljene 
Republiške uprave za jedrsko varnost. V tem letu se je Repu- 
bliška uprava za jedrsko varnost kadrovsko delno dopolnila, 
ni pa ji kljub prizadevanjem uspelo izpopolniti svoje organiza- 
cijske sheme. 

Glavna naloga Republiške uprave za jedrsko varnost 
- varno obratovanje jedrske elektrarne v Krškem, je pomenila 
večji del njenih aktivnosti. Obratovanje Nuklearne elektrarne 
Krško v smislu spoštovanja vseh predpisov, odločb in dovo- 
ljenj je nadzorovala Inšpekcija za jedrsko varnost, ki je redno 
opravljala inšpekcijske preglede v elektrarni enkrat tedensko 
sama ali ob sodelovanju inšpekcij drugih upravnih organov 
(sanitarne, vodnogospodarske, elektro, idr.). Poleg rednih je 
Inšpekcija za jedrsko varnost opravljala tudi izredne inšpek- 
cijske preglede in sodelovala na različnih delovnih sestankih, 
povezanih z obratovanjem Nuklearne elektrarne Krško. 

V letu 1988 je Republiška uprava za jedrsko varnost izdala 
Nuklearni elektrarni Krško osem ureditvenih odločb, od njih 
dve dajeta zahteve za radiološke in meteorološke meritve 
v okolju, dve odločata o modifikacijah opreme, ena določa 
pogoje za začetek obratovanja elektrarne po remontu 1988, 
preostale tri pa spreminjajo pogoje in omejitve za obrato- 
vanje. 

Aktivnost, ki je ozko povezana z obratovanjem jedrske elek- 
trarne, je zagotovitev trajnega odlaganja nizko in srednjeradi- 
oaktivnih odpadkov. Podrobneje je ta aktivnost opisana 
v poglavju 5. 

Republiška uprava za jedrsko varnost je pripravljala osnu- 
tek novega republiškega zakona o varstvu pred ionizirajočimi 

sevanji in jedrski varnosti s pripadajočimi pravilniki, in tudi 
sodelovala s pristojnimi zveznimi organi ob spreminjanju 
zvezne zakonodaje. 

Predstavniki Republiške uprave za jedrsko varnost so kot 
članikomitejev sodelovali na sejah Republiškega komiteja za 
zdravstveno in socialno varstvo, Republiškega komiteja za 
energetiko in Republiškega komiteja za varstvo okolja in 
urejanje prostora. Republiška uprava za jedrsko varnost je 
sodelovala tudi pri delu Podkomisije za vprašanja varnosti, 
samozaščite in SLO Komisije za jedrsko energijo Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije. Na zvezni ravni so sodelovali 
predstavniki Republiške uprave za jedrsko varnost v Komisiji 
za varnost jedrskih objektov. 

Strokovna komisija za jedrsko varnost se je sestala v letu 
1988 trikrat in obravnavala najpomembnejše zadeve 
s področja varstva pred sevanji in jedrske varnosti ter obrato- 
vanja in letnega remonta NEK. 

Strokovna komisija za preizkus usposobljenosti delavcev 
v jedrskih objektih je imela v treh rokih izpite za operaterje 
Nuklearne elektrarne Krško, in sicer za osem operaterjev, ki 
so opravljali izpit prvič, in 17 operaterjev, ki so obnavljali 
preizkus usposobljenosti. 

V letu 1988 je bil ustanovljen Družbeni svet za Republiško 
upravo za jedrsko varnost. Ustanovna seja je bila 14. novem- 
bra 1988. 

2. ORGANIZIRANOST PRISTOJNIH 
ORGANOV 

Pri opredelitvi svoje upravne organiziranosti na področju 
miroljubnega izkoriščanja jedrske energije mora Jugoslavija 
upoštevati priporočila MAAE, kot je to določeno v Sporazumu 
med MAAE in vlado SFRJ o pomoči Agencije pri graditvi 
jedrskega postroja (Sporazum o projektu), Uradni list SFRJ 
MP 24/76. Zaradi federativne ureditve države je treba upošte- 
vati pristojnosti zveznih organov in pristojnosti republiških 
organov. 

2.1. ORGANIZIRANOST V FEDERACIJI 

Pravna podlaga: Ustava SFRJ (Uradni list SFRJ 9/74, 38/81, 
70/88); zakon o temeljih sistema državne uprave in o Zveznem 
izvršnem svetu ter zveznih upravnih organih (Uradni list SFRJ 
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23/78, p. 58/79, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89, v nadaljnjem bese- 
dilu: zvezni sistemski zakon); zakon o organizaciji in delov- 
nem področju zveznih upravnih organov in zveznih organiza- 
cij (Uradni list SFRJ 22/78, 70/84, 18/85, 24/86, 24/88, 18/89, 
v nadaljnjem besedilu: zvezni organizacijski zakon); poslov- 
nik Zveznega izvršnega sveta (Uradni list SFRJ 7/84, 29/86,19/ 
89, v nadaljnjem besedilu: Poslovnik ZIS); zakon o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih 
pri uporabi jedrske energije (Uradni list SFRJ 62/84, v nadalj- 
njem besedilu: ZVISJE); zakon o odgovornosti za jedrske 
škode (Uradni list SFRJ 22/78, 34/79, v nadaljnjem besedilu: 
ZOJŠ). 

1. Zvezni izvršni svet (184. do 219. člen zveznega 
sistemskega zakona, 24. člen ZOJŠ) 

ZIS ima zlasti ustavno odgovornost do Skupščine SFRJ za 
stanje na vseh področjih družbenega življenja, za uresničeva- 
nje politike in za izvrševanje zveznih zakonov ter drugih 
predpisov in splošnih aktov Skupščine SFRJ, Pristojen je tudi 
za določitev denarnega zneska omejitve odškodninske odgo- 
vornosti za jedrsko škodo (24, člen ZOJŠ) in za sprejem 
odloka o uporabi tujih standardov v Jugoslaviji (37. člen 
ZVISJE). 

2. Zvezni sekretariat za notranje zadeve (9. člen zveznega 
organizacijskega zakona) 

Ta sekretariat opravlja med drugim tudi naloge zavarovanja 
določenih objektov ter sodeluje z drugimi zveznimi organi pri 
opravljanju zadev družbene samozaščite. ZSNZ je pristojen za 
nadzor nad prometom z viri sevanj čez mejo SFRJ (60. člen 
ZVISJE), za nadzor nad viri sevanj, ki so v organih za notranje 
zadeve (61. člen ZVISJE) in mora pomagati drugim pristojnim 
organom pri ukrepanju na tem področju (68. člen ZVISJE). 
Razen tega predpiše pogoje za nabavo, dajanje v promet in 
uporabo virov sevanj, ki se uporabljajo v organih za notranje 
zadeve, ter način nadzorstva nad temi viri. 

3. Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo (8. člen zveznega 
organizacijskega zakona) 

Ta sekretariat ima v okviru nalog, ki se nanašajo na uresni- 
čevanje sistema ljudske obrambe tudi nalogo, da usklajuje 
obrambne priprave in načrte oboroženih sil z načrti za 
obrambo in pripravami družbenopolitičnih skupnosti. Z vidika 
jedrskih objektov je torej važen položaj teh objektov 
v obrambnih načrtih, ki jih usklajuje navedeni sekretariat. To 
je važno tudi za načrte civilne zaščite, ki so sestavni del 
obrambnih načrtov. Poleg navedenega je sekretariat tudi poo- 
blaščen, da predpiše natančnejše pogoje za nabavo, dajanje 
v promet in uporabo virov ionizirajočih sevanj, ki se uporab- 
ljajo v JLA, ter način izvajanja nadzorstva nad temi viri (69. 
člen ZVISJE). 

4. Zvezni sekretariat za energetiko In industrijo (12. a člen 
zveznega organizacijskega zakona) 

Ta sekretariat opravlja zadeve, ki se nanašajo na razna 
vprašanja v energetiki, industriji, rudarstvu itd. Poleg tega je 
pristojen za proizvodnjo in izkoriščanje radioaktivnega mate- 
riala in njegovo odlaganje ter za zadeve, ki se nanašajo na 
jedrsko energijo. ZSEI je pristojen za izdajo izvršilnih predpi- 
sov na področju jedrske varnosti (66. člen ZVISJE), predlaga 
ZIS-u uporabo mednarodnih ali tujih tehničnih predpisov in 
standardov v Jugoslaviji (37. člen ZVISJE), definira jedrske 
materiale (46. člen ZVISJE), določi cone materialnih bilanc za 
vse ozemlje SFRJ (54. člen ZVISJE), vodi evidenco o jedrskih 
materialih in opravlja druga dela v zvezi s to evidenco zaradi 
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti SFRJ (56. člen 
ZVISJE) itd. Pri njem je ustanovljena: 

Komisija za varnost jedrskih objektov (39. člen ZVISJE): po 
prej veljavnem zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji 
(Uradni list SFRJ 54/76) je bilo treba pred izdajo upravnih 
dovoljenj za jedrske objekte pridobiti soglasje drugih republik 
ali pokrajin, ki bi lahko bile zaradi tega objekta kontamini- 
rane. ZVISJE je to soglasje potencialno ogroženih republik 
oziroma pokrajin nadomestil tako, da je ustanovil navedeno 
zvezno komisijo. Ta ugotavlja, ali so bile v zvezi s posameznim 
dovoljenjem za posamezen jedrski objekt opravljene predpi- 

sane raziskave terena, uporabljeni ustrezni standardi in nor- 
mativi, izpolnjeni predpisani pogoji o kakovosti izvedenih del 
ter drugi pogoji, pomembni za varstvo okolja in jedrsko var- 
nost. Pozitivna ocena te komisije je pogoj, da pristojni repu- 
bliški upravni organ izda dovoljenje za jedrski objekt. Zato 
lahko štejemo, da ima pozitivna ocena komisije pomen 
poprejšnjega soglasja v smislu 204. člena zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list SFRJ 9/86, 16/86, 47/86). 

5. Zvezni sekretariat za kmetijstvo (12. c člen zveznega 
organizacijskega zakona) 

Ta sekretariat opravlja zadeve, ki se nanašajo na kmetijstvo, 
ribištvo, vodno gospodarstvo, gozdarstvo, varstvo živali pred 
kužnimi boleznimi, varstvo rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci, na nadzor prenašanja živali in rastlin čez državno mejo, 
na režim voda, pomembnih za vso državo, in meddržavne 
vode, na varstvo voda obalnega morja pred onesnaženjem itd. 
ZSK je pristojen, da predpiše pogoje, pod katerimi se smejo 
dajati v promet in uporabljati krmila ter surovine zanje (67. 
člen ZVISJE). 

6. Zvezni sekretariat za delo, zdravstvo, vprašanja borcev in 
socialno politiko (12. e člen zveznega zakona o organizaciji) 

Ta sekretariat opravlja med drugim zadeve, ki se nanašajo 
na varstvo pri delu, zdravstveno neoporečnost živil in predme- 
tov splošne rabe, dajanje zdravil in strupov v promet, varstvo 
pred ionizirajočimi sevanji, sanitarno nadzorstvo na državni 
meji, evidence na področju dela in zdravstva itd. Ta sekreta- 
riat je pristojen za izdajo številnih podzakonskih predpisov na 
področju varstva pred sevanji (65. člen ZVISJE), nadalje za 
obveščanje sosednjih držav o nevarnostih radioaktivne konta- 
minacije (26. člen ZVISJE), za promet z viri sevanj čez mejo 
SFRJ (60. člen ZVISJE) itd. V njegovi sestavi je bila ustanov- 
ljena: 

Komisija za varstvo pred ionizirajočimi sevanji: komisija 
spremlja znanstvene ugotovitve in mednarodna priporočila 
na svojem področju, ter predlaga ukrepe v rednih in izrednih 
razmerah zveznemu sekretariatu. 

7. V okviru prikaza pristojnih organov in organizacij je treba 
omeniti tudi Komisijo Zveznega zbora Skupščine SFRJ za 
varstvo in zboljšanje človekovega okolja, ki je bila ustanov- 
ljena z odlokom Zveznega zbora (Uradni list SFRJ 64/85). Ta 
komisija, čeprav ni upravni organ, opravlja v okviru delovnega 
področja Zveznega zbora Skupščine SFRJ pomembne 
zadeve. Med drugim obravnava tudi predloge predpisov, ki se 
nanašajo na promet z radioaktivnimi snovmi, varstva pred 
ionizirajočimi sevanji,posebne varnostne ukrepe pri uporabi 
jedrske energije, itd. (2. člen odloka). 

2.2. ORGANIZIRANOST V SR SLOVENIJI 

Pravna podlaga: zakon o sistemu državne uprave in o Izvrš- 
nem svetu Skupščine SR Slovenije ter republiških upravnih 
organih (Uradni list SRS 24/79, 12/82, 39/85, 37/87, 18/88, 
v nadaljnjem besedilu: republiški sistemski zakon); zakon 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij (Uradni list SRS 5/80, 12/ 
82, 9/85, 14/86, 37/87, v nadaljnjem besedilu: republiški orga- 
nizacijski zakon); zakon o izvajanju varstva pred ionizirajo- 
čimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in 
naprav (Uradni list SRS 28/80, p. 32/80, v nadaljnjem besedilu: 
ZIVIS); zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaš- 
čiti (Uradni list SRS 35/82, v nadaljnjem besedilu: zakon 
o SLO); zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo 
(Uradni list SRS 12/80, v nadaljnjem besedilu: ZZOJŠ); zakon 
o sanitarni inšpekciji (Uradni list SRS 8/73, 9/85, v nadaljnjem 
besedilu: ZSI). 

1. Republiški izvršni svet (členi 196 do 216 republiškega 
sistemskega zakona) 

Republiški izvršni svet ima ustavno odgovornost do Skupš- 
čine SR Slovenije za stanje na vseh področjih družbenega 
življenja v republiki, za uresničevanje politike in zakonov in 
drugih splošnih aktov Skupščine SR Slovenije kot tudi za delo 
republiških upravnih organov. Pri miroljubnem izkoriščanju 
jedrske energije sprejema republiški program ukrepov za 
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varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost (20. člen 
ZIVIS); sprejme odlok o določitvi zneska zavarovanja odgo- 
vornosti za jedrsko škodo (6. člen ZZOJŠ); odredi evakuacijo 
delovnih ljudi in občanov ter materialnih in drugih dobrin ob 
jedrski ali radiacijski nesreči (212. člen zakona o SLO) itd. 

2. Republiški štab za civilno zaščito (232. člen zakona o SLO) 
Ta štab ugotavlja ogroženost Slovenije tudi ob jedrskih 

nesrečah, daje predloge za preprečevanje in zmanjšanje nji- 
hovih posledic, izdela predlog smernic za organiziranje in 
delovanje civilne zaščite, izdela republiški načrt civilne zaš- 
čite itd. 

3. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo (13. člen 
republiškega organizacijskega zakona, 187. člen do 247. 
člen zakona o SLO) 

RSLO opravlja zadeve, ki se nanašajo na civilno zaščito in 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter zadeve, ki se 
nanašajo na službo za opazovanje, javljanje, obveščanje in 
alarmiranje. 

4. Republiški sekretariat za notranje zadeve (14. člen 
republiškega organizacijskega zakona, 282. člen do 285. 
člen zakona o SLO) 

RSNZ opravlja zadeve, ki se nanašajo med drugim na 
naloge v sistemu družbene samozaščite, zlasti na fizično 
varovanje materialnih in drugih dobrin. Na tem zadnjem 
področju izdaja tudi izvršilne predpise. V njegovi sestavi je: 

Republiški inšpektorat za požarno varnost (14. člen republi- 
škega organizacijskega zakona): nadzoruje uresničevanje 
predpisov, ki urejajo varstvo pred požarom. 

5. Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo (28. 
člen republiškega organizacijskega zakona) 

RKZSV opravlja med drugim zadeve, ki se nanašajo na 
zdravstveno varstvo, normative in standarde za zdravstvene 
storitve, razne ukrepe družbene intervencije o naravnih in 
drugih hudih nesrečah itd. V njegovi sestavi je: 

Republiški sanitarni inšpektorat (28. člen republiškega 
organizacijskega zakona, vsi členi ZSI): nadzoruje uresniče- 
vanje predpisov, ki urejajo sanitarno in higiensko varstvo 
občanov, ter izvajanje ukrepov za uresničevanje zdravstve- 
nega varstva po posebnih predpisih in zaradi varstva okolja. 
Inšpektorat določa pogoje ter izdaja dovoljenje za nabavo, 
promet, uporabo in prevoz radioaktivnih snovi ter naprav, ki 
proizvajajo ionizirajoča sevanja v notranjem prometu, 
sprejme letne programe preiskav onesnaženosti hrane in 
krmil z radioaktivnimi snovmi, vodi evidenco o virih ionizirajo- 
čih sevanj ter o obsevanosti delavcev in prebivalstva na 
območju Slovenije itd. 

RKZSV sprejme republiške izvršilne predpise s področja 
varstva pred ionizirajočimi sevanji (npr. o varstvu v rudnikih, 
o evidenci, o poročanju in obveščanju), pooblasti strokovne 
organizacije na tem področju, predpiše program izpopolnje- 
vanja in usposabljanja delavcev na področju varstva pred 
sevanji itd. 

6. Republiški komite za delo (17. člen republiškega 
organizacijskega zakona): 

RKD opravlja med drugim zadeve, ki se nanašajo na varstvo 
pri delu. V njegovi sestavi je: 

- Republiški inšpektorat za delo (17. člen republiškega 
organizacijskega zakona): nadzoruje uresničevanje predpi- 
sov iz republiške pristojnosti, ki urejajo varstvo pri delu. 

7. Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 
(22 člen republiškega organizacijskega zakona, odlok IS 
Uradni list SRS 28/85) 

RKVOUP opravlja zadeve, ki se nanašajo na celovito pro- 
storsko in urbanistično urejanje ter na varovanje in celovitosti 
naravnega in ustvarjenega človekovega okolja, vodno gospo- 
darstvo itd. Pristojen je za izdajo lokacijskega dovoljenja za 
jedrske objekte. V njegovi sestavi je med drugim: 

Republiški vodnogospodarski inšpektorat (22. člen republi- 

škega organizacijskega zakona): nadzoruje uresničevanje 
predpisov, ki urejajo vodno gospodarstvo in nadzira kakovost 
voda. 

8. Republiški komite za energetiko (23. člen republiškega 
organizacijskega zakona) 

RKE opravlja zadeve, ki se nanašajo na primarno in trans- 
formirano energijo, na raziskovanje in izkoriščanje rudnin itd. 
Kot tak je odgovoren tudi za pridobivanje jedrske energije 
v energetiki. V njegovi sestavi sta: 

- Republiški energetski inšpektorat, - Republiški rudarski 
inšpektorat. 

9. Republiški komite za industrijo in gradbeništvo (23.a člen 
republiškega organizacijskega zakona, 35. in 75. člen 
zakona o graditvi objektov, Uradni list SRS 34/84,29/86) 

RKIG opravlja zadeve, ki se nanašajo na gradbeništvo. 
Izdaja gradbeno in uporabno dovoljenje za jedrske objekte 
z vidika gradbeništva. V njegovi sestavi je: 

- Republiški gradbeni inšpektorat (23a člen republiškega 
organizacijskega zakona): nadzoruje uresničevanje predpi- 
sov, ki urejajo gradbeništvo. 

10. Republiška uprava za jedrsko varnost (33a člen 
republiškega organizacijskega zakona) 

Ta republiški upravni organ je bil ustanovljen 17. 10. 1987, 
eden od razlogov pa so bila MAAE priporočila (Varnostna 
serija SS št. 50-C-G). Ta namreč določajo, da upravni organ 
za jedrsko varnost ne sme biti odgovoren za promocijo jedr- 
ske energije in da mora biti neodvisen od organa, ki je za to 
pristojen. Pred ustanovitvijo RUJV je vprašanja jedrske varno- 
sti obravnaval Republiški energetski inšpektorat, ki pa je 
v sestavi Republiškega komiteja za energetiko, in torej 
organa, odgovornega za pridobivanje energije (tudi jedrske). 
Ker bi ob taki strukturi upravnih organov lahko prišlo do 
kolizije interesov in odgovornosti, kar želi preprečiti prav 
navedeno mednarodno priporočilo, je bilo to področje izlo- 
čeno iz RKE in preneseno na novoustanovljeno RUJV. 

RUJV opravlja zadeve, ki se nanašajo na varnost jedrskih 
objektov in na inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške 
pristojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov. RUJV izdaja 
republiške podzakonske predpise s področja jedrske varno- 
sti, za jedrske objekte izdaja upravna dovoljenja za poskusno 
obratovanje, obratovanje, trajno prenehanje, nadalje poprejš- 
nja soglasja k dovoljenjem drugih republiških upravnih orga- 
nov, izdaja dovoljenje za nabavo, promet, prevoz in uporabo 
jedrskih materialov v notranjem prometu, vodi evidenco 
o jedrskih materialih za vse cone materialnih bilanc na 
območju Slovenije, opravlja upravne zadeve na področju 
odgovornosti za jedrske škode, izdaja potrdila o usposoblje- 
nosti delavcev, ki delajo ha področju jedrske varnosti, poo- 
blašča strokovne organizacije na področju jedrske varnosti 
itd. Z vidika notranje organiziranosti ima RUJV dva sektorja: 
Sektor za analize in predpise, Sektor za inšpekcijsko nadzor- 
stvo. Pri RUJV delujejo: 

- Strokovna komisija za jedrsko varnost (5., 6. in 7. člen 
ZIVIS): SKJV daje pristojnim upravnim organom strokovna 
mnenja o izdaji upravnih dovoljenj, obravnava osnutke pred- 
pisov, obravnava preventivne ukrepe za zmanjšanje možnosti 
jedrskih nezgod, obravnava načrte ukrepov za fizično varova- 
nje jedrskih objektov in ob morebitnih jedrskih nesrečah, 
obravnava poročila upravnih organov in strokovnih organiza- 
cij, vzdržuje strokovne stike z organi drugih republik ter 
mednarodnimi organizacijami; 

- Komisija za preizkus usposobljenosti delavcev v jedrskih 
objektih: komisija preizkuša usposobljenost pogonskega 
osebja in drugih delavcev, za katere to določajo predpisi, 
v jedrskih objektih in opravlja druge naloge, povezane z uspo- 
sabljanjem teh delavcev; 

- Odbor podpisnikov Samoupravnega sporazuma o zdru- 
ževanju sredstev za jedrsko varnost (Samoupravni sporazum 
o združevanju sredstev za jedrsko varnosti z dne 20. 3.1985): 
predlaga udeležencem združevanja sredstev višino teh sred- 
stev, pripravi poročilo in zaključni račun, spremlja in nadzo- 
ruje uresničevanje sporazuma itd.; 
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11. Družbeni svet za RUJV (zakon o ustanovitvi družbenega 
sveta za Republi&ko upravo za jedrsko varnost, Uradni list 
SRS 48/87) 

Družbeni svet za RUJV obravnava vprašanja z delovnega 
področja te uprave, ki se nanašajo na uresničevanje zakonov, 
pripravo predpisov in splošnih aktov, obveznosti za čimbolj 
učinkovito Zagotavljanje jedrske varnosti delujočih jedrskih 
objektov, redno in celovito obveščanje javnosti in druga vpra- 
šanja z delovnega področja RUJV. Družbeni svet ima: 

- Koordinacijski odbor (4. člen zakona): ta zagotavlja 
redno dogovarjanje med udeleženci, verificira mnenja in 
predloge Sveta, spremlja uresničevanje sklepov Sveta, pri- 
pravi osnutek in predlog delovnega programa in obravnava 
njegovo uresničevanje, ustanavlja delovna telesa Sveta itd.; 

- Delovna telesa Sveta (11. člen zakona o družbenih svetih 
Uradni list SRS 5/80): ta se organizirajo za proučitev posa- 
meznih vprašanj z delovnega področja sveta ali za pripravo 
mnenj in predlogov o posameznih vprašanjih, če so v razpravi 
na seji Sveta izražene pomembne razlike v stališčih. 

12. V okviru prikaza pristojnih organov in organizacij je 
treba omeniti tudi Komisijo Skupščine SR Slovenije za varstvo 
človekovega okolja, ki je bila ustanovljena s Poslovnikom 
Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS p.b. 34/85) in odlo- 
kom Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS 27/89). Ta komi- 
sija, čeprav ni upravni organ, opravlja v okviru delovnega 
področja Skupščine SR Slovenije pomembne zadeve. Med 
drugim obravnava tudi predloge predpisov, ki se nanašajo na 
varstvo človekovega okolja, obravnava republiške planske 
akte, predlaga obravnavanje posameznih vprašanj, sprotno 
spremlja vprašanja povezana z odlaganjem nizko- in srednje- 
radioaktivnih odpadkov, tekoče obvešča zbore o svojih ugo- 
tovitvah v zvezi s tem vprašanjem ter predlaga tem zborom 
potrebne ukrepe (203. člen Poslovnika, 1. člen odloka). 

3. OBRATOVANJE OBJEKTOV 
JEDRSKEGA GORIVNEGA KROGA 

3.1. V SVETU 

V letu 1988 je bilo v enajstih od 26 držav, v katerih obratu- 
jejo jedrske elektrarne, več kot 1/3 električne energije proizve- 
dene v jedrskih elektrarnah. Skoraj 17% ali 1/6 vse električne 
energije, proizvedene v svetu, je jedrskega izvora (Tabela 
3.1.1). 

V decembru 1988 je v svetu obratovalo 429 jedrskih reaktor- 
jev za proizvodnjo električne energije v 26 državah s skupno 
inštalirano električno močjo blizu 311.000 MW, kar pomeni 
porast 4,3% v primerjavi z letom 1987 (Tabela 3.1.2). Jedrske 
elektrarne so proizvedle skupno 1794,4 TWh električne ener- 
gije. V letu 1988 je začelo obratovati 12 novih jedrskih reaktor- 
jev, in sicer v Franciji 2, ZRN 2, Japonski 2, Republiki Koreji 1, 
Španiji 1, Veliki Britaniji 2 in v ZDA 2. Gradi se še 105 enot v 21 
državah s celotno inštalirano električno močjo približno 
85.000 MW; od teh držav se v šestih gradi prva jedrska 
elektrarna (Kuba, LR Kitajska, Poljska, Romunija, Iran). 

Poleg energetskih reaktorjev obratuje v 54 državah 325 
raziskovalnih reaktorjev (Tabela 3.1.3) majhnih moči, ki se 
uporabljajo tudi za proizvodnjo radioaktivnih izotopov za 
industrijo in medicino (jedrski objekti, ki se uporabljajo v voja- 
ške namene, niso vključeni). 

Gorivni krog obsega vse aktivnosti in procese, ki zagotav- 
ljajo gorivo za jedrske reaktorje, njegovo izgorevanje v reak- 
torju in skladiščenje ali predelavo izrabljenega jedrskega 
goriva, vključno z odložitvijo visoko radioaktivnih odpadkov. 
Pregled obratov gorivnega kroga in njihov status je podan 
v tabeli 3.1.4. 

Zmogljivosti v svetu za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
obogatitev urana in predelavo izrabljenega goriva sta raz- 
vidna v tabelah 3.1.5, 3.1.6, in 3.1.7. 

V zadnjih 35 letih so bile pridobljene velike izkušnje 
z dokončnim zapiranjem (dekomisijo) in rehabilitacijo mno- 
gih vrst jedrskih objektov. V 16 državah je približno 134 
jedrskih objektov različne vrste, za katere je bilo dokončno 
zapiranje že izvedeno, se izvaja ali načrtuje v prihodnosti. 
Nekateri projekti dokončnega zapiranja so prikazani v Tabeli 
3.1.8. 

Tabela 3.1.1: Delež električne energije iz jedrskih elektrarn 
v letu 1988 

CelotnaProizv. el.Proizv. el. Delež 
proizv. el.energ. na energ. iz jedr. 

Prebiv. energ. preb. jedr. el. energ. (v 
 (milijoni) (TWh) (kWh) (TWh) %) 
Argentina 30,3 45,6 1500 5,1 11,2 
Belgija 9,9 62,0 6300 40,6 65,5 
Brazilija 142,0 221,7 1600 0,6 0,3 
Bolgarija 9,3 45,0 4800 16,0 35,6 
Čehoslovaška 16,1 81,4 5000 21,7 26,7 
Finska 4,9 51,3 10400 18,4 36,0 
Francija 55,7 372,4 6700 260,2 69,9 
Indija 789,2 180,3 228 5,4 3,0 
Italija 59,0 193,0 3300 0,0 0,0 
Japonska 122,4 717,1 5900 167,8 23,4 
Jugoslavija 24,2 76,0 3100 3,9 5,2 
Južna Afrika 37,1 144,3 3900 10,5 7,3 
Kanada 25,9 489,0 18900 78,2 16,0 
Madžarska 10,8 25,8 2400 12,6 48,9 
Nemčija DR 16,8 110,0 6600 10,9 9,9 
Nemčija ZR 60,7 404,7 6700 137,8 34,0 
Nizozemska 14,7 66,1 4500 3,5 5,3 
Pakistan 103,6 28,0 270 0,2 0,6 
Republika Koreja 44,3 81,0 1800 38,0 46,9 
Sovjetska zveza 286,6 1705,0 5900 215,7 12,6 
Španija 40,0 133,8 3300 48,3 36,1 
Švedska 8,3 141,3 17100 66,3 46,9 
Švica 6,5 57,5 8800 21,5 37,4 
Tajvan 20,3 71,5 3500 29,3 41,0 
Velika Britanija 55,5 288,4 5200 55,5 19,3 
ZDA 243,2 2700,9 11100 526,9 19,5 
SKUPNO 1794,4 

Vir: 1. MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, Nuclaar Safaty 
Revl0W lor 1988, IAEA, Duna| (1989) 

2. Kernkrattwerke 1988 W*ltu«berilcM, ATOMWIRTSCHAFT, marec 1989 

Tabela 3.1.2: Jedrski energetski reaktorji v obratovanju in 
v gradnji (december 1988) 

v obratovanju v gradnji 
Nazivna Obratov. Nazivna 

število moč (reaktor Število moč 
enot (MWe) leta) enot (MWe) 

Vir: 1. MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, Nuclaar Safaty > 
Ravlao lor 198«, IAEA, Duna| (1989) 

2. Karnkra«twerka 1988 Waltuabar*lchl, ATOMWIRTSCHAFT, marec 1«89 

Argentina 
Belgija 
Brazilija 
Bolgarija 
Čehoslovaška 
Finska 
Francija 
Indija 
Iran 
Italija 
Japonska 
Jugoslavija 
Južna Afrika 
Kanada 
Kuba 
LR Kitajska 
Madžarska 
Mehika 
Nemčija DR 
Nemčija ZR 
Nizozemska 
Pakistan 
Poljska 
Republika Koreja 
Romunija 
Sovjetska zveza 
Španija 
Švedska 
Švica 
Tajvan 
Velika Britanija 
ZDA 

935 
5480 

626 
2585 
3264 
2310 

55 52588 
6 1154 

2 1120 
38 28253 

1 632 
2 1842 

18 12185 

4 1645 

5 1694 
23 21491 

2 508 
1 125 

8 6270 

56 33823 
10 7519 

9693 
2952 
4924 

12 
5 
6 

40 11921 
108 95273 

21 
87 

7 
44 
44 
39 

488 
73 

78 
394 

7 
8 

206 

14 

72 
279 

36 
17 

36 

687 
83 

135 
69 
44 

811 
1262 

692 

1245 
1906 
5120 

9 12245 
8 1760 
2 2392 

12 10931 

4 
2 
3 

2 
6 
2 

3524 
816 

2148 

1308 
3432 
1520 

2 880 
1 900 
5 3300 

26 21230 

1833 
7689 

SKUPNO 429 310812 5041 105 84871 



Tabela 3.1.3.: Raziskovalni jedrski reaktorji v svetu (april 
1989) 

Tabela 3.1.5: Pregled obratov za predelavo uranove rude 
v letu 1988 

Štev. Štev. 
Argentina 
Avstralija 
Avstrija 
Bangladeš 
Belgija 
Bolgarija 
Brazilija 
Čile 
Čehoslovaška 
Danska 
Egipt 
Filipini 
Finska 
Francija 
Grčija 
Indija 
Indonezija 
Irak 
Iran 
Italija 
Izrael 
Jamajka 
Japonska 
Jugoslavija 
Južna Afrika 
Kanada 
Kolumbija 

5 
2 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

20 
2 
5 
3 
2 
1 
7 
2 
1 

18 
3 
1 

14 
1 

LDR Koreja 
LR Kitajska 
Libija 
Madžarska 
Malezija 
Mehika 
Nemčija DR 
Nemčija ZR 
Nizozemska 
Norveška 
Pakistan 
Peru 
Poljska 
Portugalska 
Republika Koreja 
Romunija 
Švedska 
Švica 
Tajska 
Tajvan 
Turčija 
Sovjetska zveza 
Velika Britanija 
Venezuela 
Vietnam 
Zaire 
ZDA 
Skupno 

1 
9 
1 
3 
1 
3 
5 

21 
2 
2 

' 1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
5 
2 

24 
15 

1 
1 
1 

99 
325 

Vir: MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO; Nuclaar S.I.Iv 
Ravlaw lor 1988, IAEA, Dunaj (1989) 

Država 

Argentina 
Avstralija 
Brazilija 
Francija 
Gabon 
Indija 
Japonska 
Jugoslavija 
Južna Afrika 
Kanada 
LR Kitajska 
Namibija 
Nigerija 
Pakistan 
Portugalska 
Španija 
ZDA 
Skupno 

Obratuje V gradnji 
zmogljivost 

(t urana/leto) 
200 

5445 
420 

3950 
1100 

150 
5 

120 
4990 

13300 
1100 
4250 
4600 

30 
170 
237 

7225 

300 
7750 * 

60 

200 
800 

1010 
47292 10120 

* Zmogljivost napoznana 
VIR: MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, Tha Nuclaar Fual 

Cycla Information Systam, Dunaj (1988) 

Tabela 3.1.4: Pregled obratov jedrskega gorlvnega kroga v svetu v letu 1988 

Vrsta obrata Število 
graditev 

v pripravi obratuje ne obratuje 

Zmogljivost (a) 

načrt obratuje ne obratuje 

Predelava uranove rude 
Pridobivanje urana iz fosfatov 
Konverzija v uranov dioksid 
Konverzija v kovinski uran 
Konverzija v uranov heksafluorid 
Obogatitev urana 
Izdelava goriva 
Skladišče izrabljenega goriva 
Predelava izrabljenega goriva 
Proizvodnja težke vode 
Proizvodnja jedrsko čistega cirkonija 
Proizvodnja cevi iz zircaloy zlitine 

22 
5 
1 
0 
2 
4 
2 
8 
9 
4 
3 
1 

64 
5 

10 
4 

10 
13 
41 
19 
12 
9 
5 

13 

40 
3 
0 
0 
0 
3 
4 
2 
2 
3 
,1 
1 

10120 
2500 

300 

3000 
4844 
4690 

32864 
4977 

757 
501 
650 

47292 
1204 

21508 
2500 

59136 
33964 
16896 
28889 

3218 
1351 
6600 

15670 

29215 
270 

7280 
1112 
1870 

126 
3096 

300 
350 

(a) Zmogljivosti obratov ao izražene v naaladn|lh anotah: 
predelava urana in konverzija v t/leto, obogatitev urana v kSWU/leto, izdelava 

goriva In predelava izrabljenega goriva v t težke kovina/leto, skladiščenje 
izrabljenega goriva v t težke kovine, proizvodnja težke vode in proizvodnja 
kovinskega cirkonija v t/leto, In izdelava zircalov cevi v km/let. 

VIR: MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, The Nuclear Fual 
Cvcle Information Svetem, IAEA, Dunaj (1988) 

'Enota separatlvnaga dela | 
"Zmogljivost nepoznana 

VIR: MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, The Nuclear Fuel 
Cycle Information System, Dunaj (1988) 

Tabela 3.1.6: Pregled obratov za obogatitev urana v letu 
1988 

Država Obratuje V gradnji 
zmogljivost 
(kSWU/leto)' 

Argentina 
Brazilija 
Francija 
Indija 
Japonska 
Južna Afrika 
LR Kitajska 
Nemčija ZR 
Nizozemska 
Pakistan 
Sovjetska zveza 
Velika Britanija 
ZDA 

11400 

52 
300 
200 
200 

1500 ** 
10000 

800 
9512 

120 
274 

1850 

1400 
500 

700 

Skupno 33964 4844 
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Tabela 3.1.7: Pregled obratov za predelavo Izrabljenega 
goriva v letu 1988 

Država Obratuje V gradnji 
zmogljivost 

(t težke Kovine/leto) 
Argentina 
Brazilija 
Francija 
Indija 
Italija 
Japonska 
LR Kitajska 
Nemčija ZR 
Velika Britanija 

1306 
150 

10 
210 * 

35 
1507 

25 

1600 
1000 

800 

350 
1200 

Skupno 3218 4977 

'Zmogljivost nepoznana 
VIR: MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, Tha Nuclaar Fual 

Cycle Intormatlon Syitam, Dunaj (1981) 

Nuklearna elektrarna Krško kot skupni objekt elektrogospo- 
darstev SR Slovenije in SR Hrvatske dobavlja električno ener- 
gijo porabnikom obeh republik v razmerju 50:50 in njena 
proizvodnja pomeni približno 1/5 proizvodnje v SR Sloveniji in 
v SR Hrvatski. Lani je obratovala na mreži kar 6866 ur in je 
s tem glede razpoložljivosti v samem vrhu jugoslovanskih 
termoelektrarn in v tem pogledu tudi primerljiva z evropskimi 
elektrarnami istega tipa. 

Tabela 3.1.8: Projekti dokončnega zapiranja jedrskih elektrarn 

Dežela Ime Tip MW(e) čas 
obratovanja 

način projekt 
dekomisije dokončan 

Francija 
Italija 
Japonska 
Kanada 
Nemčija ZR 
Vel. Britanija 
ZDA 

Marcoule G-2 
Garigliano 
JPDR 
Gentilly-1 
KKN 
WAGR 
Shippingport 

GCR* 
BWR 
BWR 
HWLWR 
HWGCR 
AGR 
PWR 

45 
160 

12 
250 
100 
33 
72 

1958-1980 
1964-1978 
1963-1976 
1971-1979 
1972-1974 
1962-1981 
1955-1982 

stopnja 2* 
stopnja 1* 
stopnja 3 

stopnja 1* 
stopnja 3 
stopnja 3 
stopnja 3 

1990 
1993 
1992 
1986 
1992 
1996 
1990 

LEGENDA: 
GCR - Plinsko hlajeni faktor. 
BWR - Lahkovodni vrelnl reaktor. 
HWLWR - Moderiran a težko vodo, vralni lahkovodni raaktor. 
HWGCR - Modarlran a težko vodo, pllnako hlajani raaktor. 
AGR - Napradni pllnako hlajeni reaktor. 
PWR - Lahkovodni tlačni reaktor. 
STopnJa 1: Hranjenje pod nedzorom. 

Stopnja 2: Omejena uporaba zemljišče. 
Stopnja 3: Neomejena uporaba zemljišča. 
Kasneje sledi atopnja 3. 
OKRAJŠAVE: KKN: Jedreka elektrarna Niederalchbach; JPDR: Japonakl ener- 
getaki demonatracljekl reaktor; WAGR: Wlndecale napredni pllnako hlajeni, 
z grafitom moderirani reaktor. 
VIR: MEDNARODNA AGENCIJA ZA ATOMSKO ENERGIJO, Nuclear Power end 
Fuel Cycle: Status and Trenda, IAEA, Dunaj (1988) 

3.2 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

3.2.1 Obratovanje 
Pregled dosedanjega obratovanja 

Nuklearna elektrarna Krško je začela poskusno obratovati 
2.10.1981, ko je bila prvič priključena na elektroenergetsko 
omrežje. Po poskusnem obratovanju je v začetku leta 1983 
začela redno obratovati. Njena dosedanja proizvodnja je 
navedena v tabeli 3.2.1. 

Tabela 3.2.1: Dosedanja proizvodnja v Nuklearni elektrarni 
Krško in delež NEK v razpoložljivi električni energiji 
v Sloveniji in Jugoslaviji 

Leto Proizvedena Delež 1/2 Delež NEK 
električ. energ. NEK v Jugoslaviji 

(neto) (TWh) v Sloveniji(%) 
(<) 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

0,25* 
2,39* 
3,72 
4,21 
3,86 
3,82 
4,27 
3,92 

1,5 
10,8 
17,5 
19,1 
17,8 
17,5 
19,4 
17,3 

0,4 
3,8 
5.5 
5,8 
5.2 
5,4 
5.6 
5,2 

* Poakuano obratovanje 
Viri: 1) Letna poročila ISEP 
2) IAEA Newabrlefa, Vol.4, no.4 (35), May 1989 
3) Diapečerski izveitaj 1988, JUGEL, Beogred 1989 
4) Statiatički godlinjak elektroprlvrede SFRJ za 1987. godlnu JUGEL, Beograd 
1989 

Obratovanje NE Kriko v letu 1988 
REALIZACIJA PROIZVODNJE 

NE Krško je v letu 1988 proizvedla 3935.8 GWh neto elek- 
trične energije. Generator je bil priključen na omrežje 6866 ur 
ali 78,2% celotnega števila ur v tem letu. Plan proizvodnje je 
bil presežen za 1%. Tabela 3.2.2 /1/ prikazuje dinamiko proiz- 
vodnje po mesecih v primerjavi z načrtovano. Tabela 3.2.2: 
Dinamika proizvodnje električne energije v letu 1988 po me- 
secih 
Mesec Planirana 

proiz. 
(GMh) 

Dosežena 
proiz. 

(GWh) 

Razlika (%) 

Jan 
Feb 
Mar 
Apr 
Maj 
Jun 
Jul 
Aug 
Sep 
Okt 
Nov 
Dec 

406 
366 
406 
394 
406 
394 
406 
272 

0 
40 

394 
406 

461,8 
418.8 
463.9 
424,1 
462,9 
438,6 
429,0 
232,5 

0 
6,4 

211,9 
385,9 

13,7 
14,4 
14,3 
7.6 

14,0 
11,3 
5.7 

-14,5 
0 

-84,0 
-46,2 
-5,0 

Skupaj 3890 3935,8 1,2 

Vir: Letno poročilo o obratovanju NE Krftko za leto 1988 

PROIZVODNJA TOPLOTNE ENERGIJE 
V letu 1988 je bil reaktor kritičen 6915 ur ali 78,7% celot- 

nega števila ur v tem letu. Proizvodnja toplote je znašala 
11935,502 GWh, prirastek zgorelosti goriva pa je bil 10099,5 
MWD/MTU. 
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IZKORIŠČENOST IN RAZPOLOŽLJIVOST 
Pri računanju skupne dosedanje razpoložljivosti, izkorišče- 

nosti in faktorja prisilne zaustavitve v tabeli 3.2.3 je upošte- 
vana proizvodnja električne energije od 01. 01. 1983 dalje, ko 
so bili končani zagonski testi. Tabela 3.2.4 za leto 1988 razčle- 
njuje porabo časa v NEK s stališča proizvodnje. 

Faktor razpoložljivosti jedrske elektrarne v določenem 
časovnem intervalu, na primer v letu 1988, je kvocient med 
številom ur obratovanja reaktorja s sinhroniziranim genera- 
torjem in številom ur v tem časovnem intervalu. Potem ko 
kvocient pomnožimo s 100, dobimo faktor razpoložljivosti 
v odstotkih. 

Faktor izkoriščenosti jedrske elektrarne v določenem raz- 
dobju je kvocient produkta števila ur obratovanja jedrske 
elektrarne in proizvedene električne energije v tem obdobju 
s produktom moči na sponkah generatorja jedrske elektrarne, 
pomnoženi s številom ur v tem obdobju, na primer letu. Potem 
ko kvocient pomnožimo s 100, dobimo faktor izkoriščenosti 
v odstotkih. 

Faktor prisilne zaustavitve v določenem časovnem razdobju 
je opredeljen kot kvocient števila ur zaustavitve jedrske elek- 
trarne zaradi prisilne zaustavitve v tem obdobju s številom ur 
(trajanjem) tega obdobja. Pri tem se zaustavitev jedrske elek- 
trarne šteje kot prisilna, če ni bila vsaj 24 ur vnaprej napove- 
dana. Potem ko kvocient pomnožimo s 100, dobimo faktor 
prisilne zaustavitve v odstotkih. 

Tabela 3.2.3: Pokazatelji zanesljivosti obratovanja NEK 
v letu 1988 in skupno 

Na proizvodnjo električne energije je vplivala okvara na 
transformatorju GT2, ki je nastopil med remontom zaradi 
prenapetosti, oziroma udara strele. Elektrarna je začela 
z enim transformatorjem, dokler ni bil dobavljen iz Termo- 
elektrarne Drmno v gradnji podoben transformator.Treba je 
bilo napraviti adaptacijske načrte zaradi prepletanja faz in 
priključitve merilnih, zaščitnih in krmilnih tokokrogov. Trans- 
formator je bil usposobljen v začetku decembra 1988 in od 
takrat je elektrarna obratovala s 100 % reaktorske moči. 

Tabela 3.2.4: Poraba časa v letu 1988 s stališča proizvodnje 

Časovna analiza proizvodnje Ure Odstotek (%) 
- celotni razpoložljivi čas obrato- 
vanja 8784 
- trajanja obratovanja elektrarne 6866 
- trajanje zaustavitve 1918 
od tega: 
- trajanje remonta 1678 
- trajanje načrtovanih zaustavitev 144 
- trajanje nenačrtovanih zausta- 
vitev 96 

100,0 
78,2 
21,8 

19,1 
1,6 

1,1 

Leto 1988 Skupno 

VZDRŽEVANJE IN REMONTNA DELA 
Vzdrževanje in remontna dela tečejo po letnih programih, 

s čimer sta zagotovljeni visoka razpoložljivost elektrarne in 
varnost njenega obratovanja. Vsekakor imajo prednost dela 
na primarnem sistemu elektrarne in na varnostni opremi. 
Slika 3.2.1 kaže razpoložljivost NEK po letih. 

Faktor razpoložljivosti (%) 
Faktor izkoriščenosti (%) 
Faktor prisilne zaustavitve (%) 

78,16 
72,27 

1,36 

76,91 
73,13 

2,69 

Vir: Latno poročilo o obratovanju NE Kriko v latu 1988 

100 

Slika 3.2.1: Razpoložljivost NEK po letih 

Nuklearna elektrarna Krško, januar 1989 
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VARSTVO PRED SEVANJI IN ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Skladno s predpisi ima Nuklearna elektrarna Krško organi- 

zirano lastno službo radiološke zaščite, ki skrbi predvsem za 
zaščito delavcev v nadzorovanih področjih znotraj elektrarne 
ter za nadzor nad vsemi izpusti radioaktivnih snovi v okolico. 
Služba vodi evidenco prejetih doz sevanja za vse redne 
delavce elektrarne, ki imajo dostop v nadzorovane dele elek- 
trarne, in za delavce drugih OZD, ki pridejo delat v elektrarno 
občasno, predvsem pri remontnih delih, kakor tudi evidence 
radioaktivnih virov, izpostavljenosti sevanju delovnih prosto- 
rov v elektrarni ter izpustov radioaktivnih snovi iz elektrarne, 
O vsem tem poroča služba pristojnim upravnim organom 
v rednih in izrednih poročilih. Redna poročila so mesečna in 
letna. Izredna poročila se nanašajo predvsem na predvidene 
izpuste iz zadrževalnega hrama pred njegovim prezračeva- 
njem in na izredne izpuste. O vrsti in aktivnosti izpustov 
radioaktivnih tekočih odpadnih snovi v Savo poroča Nukle- 
arna elektrarna dnevno v rednih obratovalnih poročilih pri- 
stojnim upravnim organom v SR Sloveniji kakor tudi ustrez- 
nim organom v SR Hrvatski. 

Vsi dosedanji rezultati meritev kažejo, da služba radiološke 
zaščite v Nuklearni elektrarni Krško uspešno in kakovostno 
opravlja svoja dela in naloge. Splošna izpostavljenost sevanju 
delavcev v elektrarni je nizka in ne presega 1/10 predpisane 
mejne vrednosti za profesionalne delavce. Tudi med remont- 
nimi deli, ko so delavci pri menjavi goriva in vzdrževanju 
opreme nekoliko bolj izpostavljeni sevanju kot med rednim 
obratovanjem, so prejete doze elektrarniških delavcev in 
delavcev drugih OZD vedno v mejah predpisov. 

V letu 1988 v NE Krško ni bilo prekoračitev obratovalnih 
omejitev, navedenih v dovoljenju za obratovanje jedrskega 
objekta ali naprave. Celovitost gorivnih elementov v reaktorju 
NE Krško se spremlja posredno glede na aktivnost reaktor- 
skega hladila. Specifične aktivnosti večjega števila izotopov 
v reaktorskem hladilu se zasledujejo med stabilnim obratova- 
njem in med prehodnimi pojavi. 

Analiza izmerjenih vrednosti specifičnih aktivnosti v reak- 
torskem hladilu kaže na dobro kakovost gorivnih elementov 
NE Krško v 6. in 7. gorivnem ciklusu. 

Za aktivno in pasivno zdravstveno varstvo delavcev NE 
Krško skrbi Zdravstveni dom Krško v sodelovanju z Univerzi- 
tetnim inštitutom za medicino dela in športa, Ljubljana. Ob 
radioloških nezgodah in kombiniranih nezgodah, ki bi imele 
za posledico obsevanje delavcev, ima NE Krško z dolgoroč- 
nim sporazumom zagotovljeno nego obsevanih delavcev 
v Kliničnem zdravniškem centru Rebro v Zagrebu. Aktivno 
zdravstveno varstvo izvaja Zdravstveni dom Krško skladno 
z domačimi predpisi, priporočili Mednarodne agencije za 
atomsko energijo in na podlagi izkušenj zdravstvenega var- 
stva delavcev jedrskih elektrarn v tujini. Letno je opravljenih 

okoli 400 pregledov. Analiza zdravstvenega stanja delavcev 
elektrarne za leto 1981-1986 kaže, da ni bilo med njimi 
nobenega primera profesionalnega obolenj3. 

3.2.2 ZAUSTAVITVE 
Tabela 3.2.5 prikazuje dogodke za stanja, zaradi katerih se 

je zmanjšala moč oziroma je bila ustavljena NE Krško v letu 
1988. Vsebuje informacijo o načinu zaustavitve elektrarne, 
o vzroku za zmanjšanje moči oz. za zaustavitev in o trajanju 
vzroka za zmanjšanje moči oz. za zaustavitev. 

Slika 3.2.2 kaže, kako se je z leti spreminjal faktor prisilne 
zaustavitve, slika 3.2.3 pa kaže spreminjanje števila zaustavi- 
tev NEK z leti. Na sliki 3.2.4 je število poročil, ki jih je NEK 
v posameznih letih pripravil o pomembnih dogodkih. 

Ker je bil med remontom v letu 1988 načrtovan pregled 
reaktorske posode, je bilo vse gorivo premeščeno v bazen za 
iztrošeno gorivo. S pomočjo ultrazvočnih preizkusov in 
optično s TV podvodno kamero jo je pregledala francoska 
firma Intercontrole. Na dnu je bilo le nekaj smeti, pomanjklji- 
vosti na reaktorski posodi niso bile ugotovljene. 

Opravljen je bil 100% pregled cevi v obeh uparjalnikih (SG1, 
SG2). Na SG1 so začepili 34 cevi, doslej 246 cevi ali skupaj 
5,4%. Na SG2 so bile začepljene 4 cevi, skupaj doslej 162 cevi 
ali 3,5%. 

Med remontom so opravili več važnejših modifikacij: 
- Framatome je vgradil novo tesnilno mizo z zamenjavo 

cevi vodil, 
- vgradili so analizatorski sistem za merjenje vibracij glav- 

nih črpalk reaktorskega hladila, 
- vgradili so dodatni kompresor za sistem zraka za instru- 

mentacijo. 

3.2.3 IZPUSTI 
Mejne vrednosti izpustov radioaktivnih snovi v okolico so 

določene z izdano odločbo Republiškega energetskega 
inšpektorata za začetek obratovanja jedrske elektrarne 
št.31 -04/83-5 z dne 6. 2.1894. Nuklearna elektrarna vzdržuje 
izpuste tekočih radioaktivnih odpadnih snovi v Savo na ravni 
nekaj odstotkov mejnih vrednosti iz navedene odločbe za vse 
radionuklide z izjemo tricija, pri katerem letne izpuščene 
aktivnosti dosežejo do polovice dopustne vrednosti iz 
odločbe. Podobno velja za izpuste v zrak. Mejne vrednosti za 
tricij v odločbi za NE Krško so znatno nižje od vrednosti, ki so 
predpisane ali uveljavljene v izdanih odločbah jedrskim elek- 
trarnam v drugih evropskih državah. NE Krško dnevno poroča 
pristojnim upravnim organom v SR Sloveniji in SR Hrvatski 
o vseh radioaktivnih izpustih iz elektrarne. 

Slike 3.2.5, 3.2.6 in 3.2.7 kažejo sproščanje radioaktivnih 
snovi v zrak in vodo po letih. Vnesene so tudi omejitve, ki jih 
vsebujejo Tehnične specifikacije NE Krško. 
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Tabela 3.2.5: Zmanjšanja moči in zaustavitve NE Krško v letu 1988 

Štev. Datum Vrsta Trajanje Vzrok Način 
1) (h) (2) (3) 

Korektivni ukrepi in pripombe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

23. 2.88 
26. 4.88 

30. 4.88 

22. 6.88. 

9. 7.88. 

11. 7.88. 

8. 8.88. 

20. 8.88. 

29.10. 88. 

29. 10.88. 

29. 10. 88 

25.11. 88. 

2.12.88. 

8. 12.88. 

5.0 

8.0 

6.0 

11.0 

33.0 

3.0 

5.5 

1678.0 

1.5 

3.3 

648.0 

144.0 

70.0 

4.0 

A AVTO Izpad CW sistema in elektrarne zaradi izgube tesnilne vode za CW 
črpalke. 

H ROČNI Elektrarna je bila ročno zaustavljena zaradi nihanja napetosti 
(prisilni) v elektromagnetnem sistemu. 

B ROČNI Redukcija moči na 33% zaradi popravila izolacijskega ventila glave 
(redni) napajalne vode. 

H ROČNI Redukcija moči na 70% zaradi domnevnega puščanja 
(redni) kondenzatorja. 

B ROČNI Redukcija moči zaradi čiščenja CW »box-ov« in inšpekcije 
(redni) kondenzatorskih cevi. 

H AVTO Zaustavitev turbine in reaktorja zaradi nenadne izgube napajanja 
turbinskih solenoidnih ventilov. 

A AVTO Avtomatska zaustavitev elektarne zaradi okvare regulacijskih 
ventilov FCV 552 in 552 B na liniji 2 glavne napajalne vode. 
Redni letni remont in menjava goriva 

H AVTO Zaustavitev reaktorja na signal »Hi-Hi« neutronski fluks, katerega 
nastavitvena vrednost je ostala nastavljena na 25 % po fizikalnih 
testiranjih. 

B AVTO Zaustavitev reaktorja na visoki nivo v uparjalniku št. 2, do katerega 
je prišlo zaradi testiranja OPC zaščite turbine. 

A ROČNI Elektrarna je obratovala na 60% moči zaradi okvare glavnega 
(redni) transformatorja GT2 (21/400 kV). 

A ROČNI Planirana zaustavitev zaradi priklopa novega transformatorja GT2 
(redni) (Drmno). 

A ROČNI Zaustavitev elektrarne zaradi prekomernega segrevanja prirobnice 
(redni) na izvodu za 21 kV na transformatorju GT2 (R) (Drmno). 

A ROČNI Redukcija moči na 70% zaradi izolacije visokotlačnih grelcev 
(redni) napajalne vode. 

B/C ROČNI 
(redni) 
AVTO 

Slika 3.2.2: Faktor prisilne zaustavitve 

Nuklearna elektrarna Krško, januar 1989 

Leta 
a Faktor prisilne zaustavitve   Cilj 
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Slika 3.2.3: Število zaustavitev NEK 
20 

Nuklearna elektrarna Krško januar 1989 
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 Cilj X Planiranje Leta Prisilne 

Slika 3.2.4: Število poročil o pomembnih dogodkih po letih 
Nuklearna elektrarna Krško januar 1989 
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Slika 3.2.5: Aktivnost izpuičenih žlahtnih plinov 
Nuklearna elektrarna Krško januar 1989 

T.S. LIMIT AT 110TBq 
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  Omejitve po TS V Plinski izpusti 

Slika 3.2.6: Aktivnost tekočih izpustov brez H-3 in alfa 
Nuklearna elektrarna Krško januar 1989 

* Leta 
  Omejitve po TS V Tekočinski izpusti 
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Slika 3.2.7: Aktivnost izpuščenega tritija (H-3) 

Nuklearna elektrarna Krško januar 1989 
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3.2.4 DOZE 
V tabeli 3.2.6 je prikazana porazdelitev efektivnih ekviva- 

lentnih doz osebja, ki je bilo v letu 1988 znotraj ograje jedrske 
elektrarne v Krškem. Poleg osebja NEK je vključeno tudi 
zunanje osebje (podizvajalci in drugi). Iz tabele je razvidno, da 
je 85 oseb prejelo letno efektivno ekvivalentno dozo nad 
5 milisievertov (mSv) (500mrem), in sicer 25 delavcev NEK in 
60 podizvajalcev in drugih prisotnih. 

Kolektivna efektivna ekvivalentna doza osebja nuklearne 
elektrarne je bila 533 človek mSv in preostalega osebja, 
vključno z osebjem glavnega dobavitelja opreme, 1169 človek 
mSv. Njihova skupna kolektivna efektivna ekvivalentna doza 
v letu 1988 je bila tedaj 1,7 človek Sv. Letna kolektivna 
efektivna ekvivalentna doza na enoto proizvedene električne 
energije je bila 3,8 človek Sv/GW leto. (UNSCEAR 1988 ugo- 
tavlja povprečje za zahodnoevropske elektrarne 4 človek Sv/ 
GW leto.) Tabela 3.2.7 podaja za leto 1988 efektivne ekviva- 
lentne doze za dejavnosti, ki največ prispevajo k obsevanosti 
delavcev v NE Krško. 

Tabela 3.2.6: Porazdelitev efektivnih ekvivalentnih doz 
v NEK v letu 1988 

Razpon doz 
(mSv) 

Število oseb 
NEK Zunanji Skupaj 

0 do 1 
1 do 5 
5 do 10 
10 do 15 
15 do 20 
20 do 25 
nad 25 

174 
112 
23 

2 

332 
186 
37 
19 
3 
1 

506 
298 

60 
21 

3 
1 

Tabela 3.2.7: Kolektivne efektivne ekvivalentne doze 
sevanja za osebje v NE Krško v letu 1988, odvisno od 
dejavnosti in osebja 

Dejavnost Doza (človek Sv) 
Osebje Zunanji 

NEK izvajalci 
Skupno 

Redno vzdrževanje 0,1065 0,0153 0,1218 
Predelava radioaktivnih od- 
padkov 0,0447 - 0,0447 
Polnjenje reaktorja z gorivom 
in letni remont 0,3816 1,1424 1,5240 
Skupaj: 0,5328 1,1277 1,6905 

Skupaj 311 578 889 

3.2.5 RADIOAKTIVNI ODPADKI V ELEKTRARNI 
Vzdrževanje čistoče v nadzorovanih delih elektrarne, t.j. 

nizke stopnje izpostavljenosti sevanju delavcev v elektrarni in 
čiščenju plinastih ter tekočih izpustov iz elektrarne in primar- 
nega hladila, ustvarja vrsto radioaktivnih odpadkov v elek- 
trarni. Po predpisani klasifikaciji so uvrščeni ti odpadki v kate- 
goriji nizkoaktivnih in srednjeaktivnih odpadkov brez seval- 
cev alfa, t.j. v najnižji kategoriji radioaktivnih odpadnih snovi. 
Kot najpogostejši radionuklidi se v teh odpadkih pojavlja 
kobalt-60 in cezij — 137 ter njuni spremlajoči radionuklidi, 
torej produkti aktivacije in topni cepitveni produkti. V elek- 
trarni se vsi radioaktivni odpadki pakirajo v 200-litrske sode, 
nizkoaktiven stisljiv odpadek brez dodatne zaščite,preostali 
aktivnejši odpadek pa z dodatno betonsko zaščito, s katero so 
znotraj obloženi sodi že pred polnjenjem z odpadki. 

V sedmih letih obratovanja elektrarne se je nabralo 1242 m3 
teh odpadkov v sodih, če prištejemo zaščitni beton. Pov- 
prečna specifična aktivnost v sodih je 17 GBq/m3 (0,46 Ci/ 
m3), kar jih razvršča v skupino srednjeradioaktivnih odpadkov 
z beta in gama sevalci (Uradni list SFRJ, št.40/86). Tabela 3.2.8 
podaja vrsto, množino in aktivnost različnih vrst odpadkov. 
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Tabela 3.2.8: Radioaktivni odpadki v Nuklearni elektrarni 
Krško po vrsti in aktivnosti 31.12.1988 

Vrsta Število Aktivnost Aktivnost Volumen Specifič. 
odpadkov sodov (Ci) (GBq) (m3) aktivnost 

(GBq/m3) 
SR 719 393.8 14570 144 101 
CW 67 2.1 77 13 6 
EB 4696 137.1 5037 939 5 
F 65 24.9 922 13 7 
O 130 0.5 17 26 1 
SC 536 11.4 423 107 4 
Skupaj 6213 569.7 21082 1242 17 

Vrtu odpadkov: 
- izrabljeni Ionski Izmenjevalci 
- stisljivi odpadki 

EB - koncentrat izparllnlka 
F - filtri 
O - drugI odpadki 
SC - stisnjeni odpadki 

Del radioaktivnih odpadkov v sodih zavzema veliko prostor- 
nino ob nizki specifični aktivnosti. Zato je smiselno odpadke 
le vrste dodatno stisniti - kompaktirati, ker sta na voljo 
tehnologija in ponudba na svetovnem tržišču. NE Krško je od 
23.11. do 15.12. kompaktirala 1670 standardnih sodov, ki so 
bili potem napolnjeni v 536 sodov za stisnjene (SC) odpadke. 
Kompaktirala jih je firma VVestinghouse s svojo mobilno sti- 
skalno enoto s tisočtonsko stiskalnico. 

Vir: Zapisnik inšpekcijskega pregleda skladišča RAO v NEK, 
ki ga je opravil republiški inšpektor za jedrsko varnost dne 
13.4.1989. 

3.2.8 IZRABLJENO JEDRSKO GORIVO 
Izrabljenega jedrskega goriva ne štejemo med radioaktivne 

odpadke, dokler lahko služi kot surovina za recikliranje ceplji- 
vega urana in plutonija. Na elektrarni so izrabljeni gorivni 
elementi shranjeni v bazenu za izrabljeno gorivo, ki ima dovolj 
Prostora za 17 šarž in še za eno celo reaktorsko sredico (121 
gorivnih elementov) kot vedno razpoložljivo rezervo, če bi bilo 
iz kakršnega koli razloga treba izprazniti sredico reaktorja. 
Zmogljivost bazena za izrabljeno gorivo je torej zadostna za 
shranjevanje izrabljenih gorivnih elementov do leta 1998/99. 

Z boljšim izkoriščanjem goriva bo rok uporabnosti bazena 
Podaljšan, vendar bo že v začetku naslednjega srednjeroč- 
nega obdobja treba sprejeti odločitve o nadaljnji usodi izrab- 
ljenih gorivnih elementov, da se pravočasno zagotovijo eko- 
nomične in ekološko sprejemljive rešitve. 
Vir: Underground Dlsposal of Radloactive VVaates IAEA Safety Serles no.54, 
Vlenna 1981 
Poročilo RUJV skupičinl SRS za leto 19S7 

3 2.7 USPOSABLJANJE KADROV 
Miroljubna uporaba jedrske energije zahteva visoko stro- 

kovno usposobljenost delavcev, čemur vse bolj sledijo tudi 
Predpisi, s katerimi ni določena samo stopnja izobrazbe, 
temveč tudi programi začetnega in stalnega usposabljanja ter 
sistem preverjanja usposobljenosti delavcev za posamezna 
dela in naloge. To imamo urejeno za delavce NE Krško s pra- 
vilniki na podlagi zveznega in republiškega zakona za opera- 
terje v komandni sobi in vodilne delavce, za službo varstva 
Pred sevanji in službo varovanja objekta. 

Nuklearna elektrarna Krško ima lastno službo za usposab- 
ljanje delavcev, ki skrbi za izvajanje letnih programov uspo- 
sabljanja. Poleg lastnih tečajev organizira služba speciali- 
stične tečaje v strokovnih organizacijah, kot so Institut »Jožef 
Štefan«, Ljubljana, Šola za radiološko zaščito v Beogradu in 
drugje. Ker v Jugoslaviji še nimamo simulatorja jedrske elek- 
trarne, organizira služba NE Krško obvezne letne tečaje na 
simulatorju v tujini, predvsem v ZDA. po sporazumu med SOZD EGS, NE Krško in Institutom 
"Jožef Štefan« je bil v gradnji Šolski center za jedrsko tehno- 
logijo na Reaktorskem centru IJS v Podgorici pri Ljubljani. 
* letu 1988 so bila dokončana gradbena dela, kupovala se je 
oprema. S 1.1.1989 je začel Center s poizkusnim obratova- 
njem. Zgrajen in formalno ustanovljen je bil 1.7.1989. 

Republiška uprava za jedrsko varnost se zavzema za 

dosledno izvajanje programov usposabljanja na vseh ravneh, 
saj je poleg kroničnega pomanjkanja energetikov v SR Slove- 
niji stanje s kadri na področju jedrske energije že sedaj 
akutno, bo pa še težje zaradi manjšega interesa mladine za 
delo na tem področju. 

Kvalifikacijska struktura zaposlenih v elektrarni na dan 
31.12.1988 je naslednja: 

VSS VS SSS/VKV KV PK NK SKUPAJ 
136 54 240 131 44 14 „ 619 

Visoko število delavcev in predvsem visoka kvalifikacijska 
struktura kadrov v elektrarni sta odvisna od samega tehnolo- 
škega procesa in 'posebnosti jedrskega postroja, vključno 
z normativnimi zahtevami. S stalnim usposabljanjem novih 
mladih kadrov NE Krško skrbi za izmenjavo prve generacije 
kadrov elektrarne. Januarja 1989 se pričenja tečaj osnovne 
tehnologije močnostnih reaktorjev kot prva faza usposablja- 
nja obratovalnega osebja s 16 udeleženci iz NEK in po enim iz 
EIMV in RUJV. 

3.3 RAZISKOVALNI REAKTOR TRIGA 

V reaktorskem centru Instituta »Jožef Štefan« v Podgorici 
pri Ljubljani obratuje že več kot dvajset let raziskovalni reak- 
tor TRIGA s toplotno močjo 250 kW. Reaktor je namenjen 
proizvodnji radioaktivnih izotopov, predvsem kratkoživih, ki 
se uporabljajo v medicini, znanosti in industriji, raziskavam 
z nevtroni in gama žarki, aktivacijskim analizam, obsevanju 
materialov za industrijo polvodnikov in za usposabljanje 
kadrov. Kljub skromnim sredstvom, ki jih vodstvo pogona 
reaktorja dobiva za vzdrževanje in obratovanje reaktorja, so 
se sodelavci reaktorskega centra, ki pri svojem delu uporab- 
ljajo reaktor, uveljavili s svojim delom ne samo doma, temveč 
tudi v tujini. 

Skladno s predpisi so v reaktorskem centru organizirane 
vse potrebne specialne službe varstva pred sevanji, varovanja, 
skladiščenja radioaktivnih odpadkov in evidence ter skladiš- 
čenja jedrskega goriva. V Reaktorskem centru je novo pre- 
hodno skladišče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov 
urejeno kot zbirno skladišče za uporabnike radioizotopov 
v SR Sloveniji. 

V letu 1988 je reaktor obratoval brez večjih zastojev. Obra- 
toval je 4040 ur (1010 MWh toplote je bilo generirane), kar 
reaktor uvršča med najbolj izkoriščane raziskovalne reaktorje 
srednje moči na svetu Reaktor je bil 287-krat namensko 
zaustavljen, nenamenskih zaustavitev reaktorja je bilo 28, od 
tega 15-krat zaradi izpada električne energije. Med ostalimi 
vzroki so bili: prekratka perioda med zagonom reaktorja, 
izpad sekundarne hladilne vode, izvlečenje vzorca iz mokrega 
kanala, okvara visokonapetostnega napajalnika ionizacijskih 
celic radiološke zaščite, prenizka temperatura vstopnega 
zraka v reaktorsko halo, povečano sevanje. 

V letu 1988 so bile opravljene tri menjave goriva, tako da je 
bilo 15.11.1988 (po zadnji menjavi) v sredici 57 gorivnih ele- 
mentov z 20% obogatitvijo urana 235 in 25 gorivnih elementov 
s 70% obogatitvijo (FLIP gorivni elementi). V svežih gorivnih 
palicah je 38,5 g U-235 (povprečna izgorelost urana je 15%) 
ali 135 g U-235 v FLIP gorivnih elementih (izgorelost je 5%). 
Izgorelost 15% urana 235 pomeni, da je od celotne količine 
urana 235 v gorivnem elementu zgorelih (razcepljenih) 15% 
urana 235. Skupaj je na reaktorju 228 gorivnih elementov, od 
tega je 10 svežih gorivnih elementov. 

Reaktor obratuje okoli 80 ur na teden, za obratovanje skrbi 
šest operaterjev, dva delavca v mehanični delavnici, vodja 
reaktorja in služba zaščite pred ionizirajočimi sevanji na IJS. 

Vir: Letno poročilo pooblaščene organizacije združenega dela o delovanju 
raziskovalnega reaktorja TRIO A v letu 1988, Institut »Joief Štefan«, Ljubljana 
31.5.1989 Dnevnik obratovanja reaktorja TRIGA za leto 1988 

3.4. SISTEMATIČNO SPREMLJANJE 
JEDRSKE VARNOST 

Problematiko in dogodke, ki so pomembni za varnost, so 
poleg RUJV spremljale pooblaščene organizacije. Podrobno- 
sti najdemo v poročilu Instituta »Jožef Štefan« IJS-DP-5319. 
Pregled dogajanja v svetu, ki se nanaša na jedrsko varnost, je 
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razdeljen na pravo in predpise, projektiranje, gradnje, popra- 
vila, raziskave in razvoj, obratovanje, nezgode, nesreče, 
spremljanje nezgode na Otoku treh milj, spremljanje nesreče 
v Černobilu, varstvo pred sevanjem, splošno varnost, človeški 
faktor ter konference, kongrese in simpozije. 

Varnost jedrske elektrarne Krško spremljajo pooblaščene 
organizacije po poročilih, ki jih elektrarna pošilja RUJV. 

Stanje in dogodke, ki so pomembni za jedrsko varnost 
v svetu spremlja IJS po objavah v strokovnih revijah, publika- 
cijah MAAE, publikacijah ameriške Komisije za jedrsko regu- 
lativo (NRC) in po publikacijah raznih vladnih ustanov. 

IJS je spremljal dejavnost mednarodne posvetovalne sku- 
pine za jedrsko varnost (INSAG), dejavnost mednarodne 
agencije za atomsko energijo (MAAE) in dejavnost ameriške 
jedrske upravne komisije (NRC). Leta 1984 ustanovljena sku- 
pina INSAG je bila zelo dejavna po nesreči v Černobilu, ko je 
pripravila svoje lastno poročilo. Leta 1988 je realizirala enega 
od svojih glavnih ciljev, razvila in objavila je niz osnovnih 
varnostnih načel za obstoječe in bodoče jedrske reaktorje. 
Upoštevanje vseh varnostnih načel pri bodočih jedrskih elek- 
trarnah bo omogočalo zmanjšati verjetnost hudih poškodb 
reaktorske sredice pod 1/100000 na leto obratovanja reak- 
torja. Skupina INSAG meni, da pravilno vodenje in ukrepanje 
ob nezgodah lahko zmanjšata verjetnost velikih sprostitev 
radioaktivnih snovi, pri katerih so potrebni ukrepi izven loka- 
cije jedrske elektrarne, vsaj za faktor 10. 

Pregled jedrske varnosti, ki ga pripravlja MAAE-v tekočem 
letu, se nanaša na dejavnost in dogajanja v predhodnem letu. 
V letu 1987 se je pripetila nesreča z izvorom sevanja v mestu 
Goiania v Braziliji, v kateri je bilo resno kontaminiranih in 
obsevanih pribl. 20 oseb, od katerih so štirje umrli. Upravni in 
zdravstveni organi so začutili potrebo po diagnozi, obdelavi in 
prognozi učinkov hujšega obsevanja. Kot odziv je MAAE 
pospešila pripravo navodil za ukrepanje v sili ob radioloških 
nesrečah izven jedrskih elektrarn. Za zdravnike so pripravili 
navodilo za zdravstveno obdelavo radioloških ponesrečen- 
cev, dodatno usposabljanje medicinskega osebja in oceno 
prejetih doz s pomočjo bioloških in drugih metod. 

3.5. SODELOVANJE V SISTEMU 
POROČANJA MAAE O IZREDNIH 
DOGODKIH 

Mednarodna agencija za atomsko energijo je ob sodelova- 
nju držav članic, ki imajo razvito jedrsko tehnologijo, uvedla 
sistematično zbiranje poročil o izrednih dogodkih v jedrskih 
elektrarnah v posebni bazi podatkov z imenom Incident 
Reporting system (IRS). 

Namen sistema je široko posredovanje izkušenj o izrednih 
dogodkih vsem državam članicam MAAE, da bi lahko izbolj- 
šale varnost svojih jedrskih elektrarn. 

Izmenjava poročil med državami poteka po načelu, da ima 
vsaka država, ki prispeva poročila o svojih dogodkih, tudi 
dostop do drugih poročil. Ta poročila pa lahko uporablja 
izključno v okviru sistema IRS. 

Jugoslavija je pričela sodelovati v sistemu IRS leta 1985 
(Uradni list SFRJ MP 1/87). S sistemom IRS je povezana preko 
Republiške uprave za jedrsko varnost v Ljubljani v sodelova- 
nju z jedrsko elektrarno v Krškem. 

Institut »Jožef Štefan« izdeluje domačo bazo podatkov 
o izrednih dogodkih po IRS. Domača računalniško vodena 
baza podatkov o dogodkih, ki so zbrani v MAAE IRS je 
pripravljena za uporabo na osebnih računalnikih tipa 
IBM-PC. Kot ogrodje baze podatkov je uporabljen računalni- 
ški program dBASE III + . 

Domača baza podatkov na IJS o izbranih dogodkih je bila 
v letu 1988 povečana za 62 izrednih dogodkov iz svetovne 
prakse. Dogodki so podani v enotnem formatu z vsemi 
podatki, ki jih predvideva formular MAAE IRS ter vsebujejo 
osnovne podatke o jedrski elektrarni, opis dogodka, vzrok 
dogodka, posledice dogodka (pri tem so poudarjene posle- 
dice, ki imajo pomen za jedrsko varnost) in ukrepanje po 
nezgodi. 

Dogodki, poročani v sistemu IRS, so zelo različni po vzro- 
kih, poteku dogajanja, posledicah in ukrepanjih po končanem 
dogodku. Tudi popolnost oz. globina posamičnih poročil je 
zelo različna, čeprav pisanje poročil v vseh državah članicah 

IRS poteka po enotnih navodilih Mednarodne agencije za 
atomsko energijo. V našo bazo podatkov so dogodki vneseni 
v skrajšani obliki, vendar tako da so prikazane bistvene značil- 
nosti dogodka. Obseg vpisov je za vse dogodke podoben. 

Poročila IRS zajemajo vse tipe komercialnih jedrskih elek- 
trarn, ki jih imajo države članice MAAE sistema IRS. Za vpiso- 
vanje v našo bazo podatkov smo izbirali predvsem dogodke 
v elektrarnah s tlačnovodnimi reaktorji (PWR). Ti so za jedr- 
sko elektrarno Krško najpomembnejši, pa tudi v svetu prevla- 
dujejo. Letos je bilo kot prispevek Jugoslavije za poročanje 
v sistemu IRS Mednarodne agencije za atomsko energijo na 
podlagi izvirnih podatkov pripravljeno poročilo o izrednem 
dogodku v jedrski elektrarni v Krškem, ki se je zgodil 23.febru- 
arja 1988: 

»Izpad elektrarne zaradi odpovedi črpalk dekarbonizirane 
tesnilne vode za glavne hladilne črpalke kondenzatorja«. 

Nauk izrednega dogodka je v tem, da na varno obratovanje 
jedrske elektrarne lahko vplivajo tudi sekundarni sistemi, kis 
na videz niso pomembni. Ob opisanem dogodku, ki se je 
končal s hitro ustavitvijo reaktorja, kar je vedno znaten izziv 
varnostnim sistemom, je bil osnovni vzrok izpad podpornega 
sistema, ki ne vzbuja velike pozornosti. 

Sodelovanje s sistemom IRS MAAE je uspešno in omogoča 
enakopravno sprejemanje in dajanje podatkov o izrednih 
dogodkih v jedrskih elektrarnah. V letu 1988 je prispelo 158 
IRS poročil, tako da je baza podatkov MAAE IRS vsebovala 
584 poročil (stanje novembra 1988). Pregled poročil o izred- 
nih dogodkih v letu 1988 v MAAE IRS je prikazan v tabeli 3.5.1 

V domači bazi podatkov je skupno 313 obdelanih dogod- 
kov, ki so se zgodili v različnih jedrskih elektrarnah in pome- 
nijo bogate izkušnje. Dogodki so zelo raznovrstni, vendar je 
njihovo število še premajhno za statistične preglede in raz- 
poznavanje vzorcev, kar je eden od ciljev sistema IRS Baza 
podatkov pa je že sedaj koristen pripomoček za šolanje ope- 
raterjev za jedrsko elektrarno v Krškem. 

3.6. POOBLAŠČENE STROKOVNE 
ORGANIZACIJE 

Delo pooblaščenih organizacij 
Na podlagi pooblastil republiškega zakona o izvajanju var- 

stva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varstvo jedr- 
skih naprav (Ur. list SRS, št.28/80) je Republiški komite za 
energetiko in industrijo pooblastil vrsto strokovnih organiza- 
cij v SR Sloveniji in SR Hrvatski za opravljanje določenih 
strokovnih del v zvezi z zagotavljanjem varnosti jedrskih 
objektov (IJS, EIMV, IMK, IBE, FS Univerze v Ljubljani, ZVT, 
IEP Zagreb). Zaradi omejenih kadrovskih možnosti v upravnih 
organih je za izvedbo vseh strokovnih del v naših razmerah 
taka rešitev nujna. Pooblaščene strokovne organizacije 
opravljajo znaten del svojih nalog, posebno še v zvezi s stro- 
kovnim nadzorom kakovosti remontnih del, po pogodbah 
z Nuklearno elektrarno Krško. Isto velja za strokovne ocene 
vlog Nuklearne elektrarne Krško za izdajo soglasij in dovo- 
ljenj. S sredstvi, ki se zbirajo po Samoupravnem sporazumu 
o združevanju sredstev za jedrsko varnost, so financirane 
širše nalbge, ki jih opravljajo pooblaščene organizacije. Uspo- 
sabljanje mladih kadrov, neodvisne analize varnosti, sprem- 
ljanje razvoja v svetu na področju reaktorske tehnike in varno- 
sti ter vzdrževanje sodobne programske opreme so ključne 
naloge pri zagotavljanju varnosti. Vzdrževanje mednarodnih 
strokovnih stikov je ena izmed pomembnih nalog pooblašče- 
nih organizacij. 

Iz njihovih letnih poročil RUJV povzemamo, da pri nekaterih 
dejavnostih sodeluje večina pooblaščenih organizacij, npr. 
pri delih, povezanih s sedmim letnim remontom NE Krško, ali 
ocenah predlaganih modifikacij za NEK, spremljanju stanja 
na področju jedrske varnosti v svetu, delu SKJV in komisijah 
SKJV, izobraževanju kadrov, ipd. 

Del njihove dejavnosti je izrazito raziskovalen oz. razvojen 
in je uvrščen v poglavje 3.7 Razvoj, raziskave in podporne 
dejavnosti jedrski varnosti. 

V nadaljevanju povzemamo del njihove dejavnosti v prete- 
klem letu za Elektroinstitut »Milan Vidmar« (EIMV), Inženirski 
biro Elektroprojekt (IBE), Institut »Jožef Štefan« in Institut za 
metalne konstrukcije (IMK). 
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Tabela 3.5.1: Pregled poročil o izrednih dogodkih v letu 1988 
VMAAEIRS 

ŠTEVILO 
VRSTA DOGODKA POROČIL 
1. Izpostavljenost prebivalstva sevanju iznad 

predpisov omejitev 0 
2. Odpoved varnostne funkcije 1 
3. Avtomatska vključitev varnnostnega vbrizganja 11 
4. Izziv varnostnim ali razbremenilnim ventilom 

v primarnem sistemu 3 
5. Kršitev tehničnih specifikacij in 

- degradacija funkcij pomembnih za varnost 10 
- pomanjkljivosti v obratovanju 3 
- neposredni vzrok - človeški faktor 3 
- koren - človeški faktor 7 

DELEŽ VSEH 
POVZROČITELJ DOGODKA  DOHODKOV (%) 
1. Neznan 1 
2. Mehanska napaka 61 
3. Napaka v električni opremi 25 
4. Kemija ali reaktorska fizika 5 
5. Napaka na hidravliki 15 
6. Napaka na inštrumentaciji 16 
7. Okolje (v elektrarni) 1 
8. Okolje (zunaj elektrarne) 1 
9. Človeški faktor 13 

* Enemu dogodku je lahko pripisanih več vzrokov 

SKUPNA DEJAVNOST EIMV, IJS in IMK 
Spremljanje remonta NE Krško, ki ga usklajuje EIMV, vse- 

buje pripravo strokovnega mnenja pred ponovno kritičnostjo 
reaktorja, po opravljenih funkcionalnih preizkusih pa mnenje 
o sposobnosti za dvig na polno moč ter zbirno strokovno 
°ceno remonta '88 v NEK. 

Pooblaščene organizacije so sodelovale pri analizi obrato- 
valnih dogodkov in pri izdelavi varnostnih ocen za predlagane 
modifikacije komponent in sistemov elektrarne, pri delu SKJV 
(strokovne komisije za jedrsko varnost), pri strokovnem izpo- 
polnjevanju obratovalnega osebja NEK pa pri predavanjih in 
'Zpitih za operaterje NEK. 

Sodelujejo tudi z mednarodnimi organizacijami. 
Elektroinstitut »Milan Vidmar«: 
Na oddelku reaktorske tehnike v NEK je EIMV sodeloval pri 

analizi obratovalnih dogodkov in pripravi poročil za: 
a) izpade reaktorja dn6 23. 2. 88, 26. 4. 88, 11. 7. 88 in 8. 8. 

88: 
- Izpad reaktorja dne 23. 2. 88 
Izguba vodnega tesnila na hladilnih črpalkah CW je povzro- 

čila izpad črpalk. Nastali izpad hlajenja v kondenzatorju je 
Povzročil znižanje vakuuma v kondenzatorju in zaustavitev 
reaktorja na OT T nastavitveno vrednost, ker zaščita turbine 
"a izgubo vakuuma ni delovala (CW - Circulating Water 
System - sistem obtočne vode). 

~ Izpad reaktorja dne 26. 4. 88 
Zaradi preobremenitve je 400kV DV Krško - Maribor izpa- 

del; to je povzročilo velika nihanja moči na generatorju, ki je 
se ostal priključen na daljnovod Krško - Zagreb. Zaradi 
bojazni pred morebitnimi poškodbami generatorja je bila tur- 
bina ročno zaustavljena in s tem tudi reaktor. 

- Izpad reaktorja dne 11.7. 88 
Zaradi napake pri preklapljanju razglasnega sistema elek- 

trarne, so bili izklopljeni magnetni ventili turbinskega oljnega 
sistema, kar je povzročilo zaustavitev turbine in reaktorja. 

~ Zaustavitev reaktorja dne 8. 8. 88 
Zaradi poškodbe membrane na glavnem napajalnem ven- 

tilu uparjalnika 2 se je napajalni pretok zmanjšal. Sledila sta 
redukcija moči turbine ter nadomeščanje napajalnega pre- 
toka skozi ventil FCV 552 A in FCV 552 B. Zaradi sočasne 
odpovedi ventila FCV 552 A, ki je ostal v odprti poziciji, je bila 

turbina zaustavljena in nato tudi reaktor na signal visoke ravni 
v uparjalniku 2. 

b) Pri pripravi varnostnih ocen za več predlaganih modifika- 
cij komponent in sistemov elektrarne 

vir: poročilo EIMV, it. A. 10242/88 i dne 21. 12. 88 

Inženirski biro Elektroprojekt: 
Med deli IBE omenimo strojno tehnološko modifikacijo 

sistema hladilne in tesnilne vode za črpalke hladilne vode CW. 
Cilj modifikacije je doseči povečanje zanesljivosti obratovanja 
sistema z redundantnim virom napajanja tesnilne vode in 
z redundanco v opremi sistema. Modifikacija je bila oprav- 
ljena. Dodatna analiza problematike je privedla do predloga 
dodatnih izboljšav. 

Med aktivnostmi za gradnjo odlagališča radioaktivnih 
odpadkov v letu 1988 je IBE sodeloval pri izdelavi strokovnih 
podlog za predlog dopolnitev in sprememb za dolgoročni in 
srednjeročni plan SRS (koncept odlaganja RAO, kriteriji za 
izbor možnih lokacij odlagališča RAO). 

Vse preostale predvidene aktivnosti iz leta 1988 (optimiza- 
cija idejne rešitve, predinvesticijske zasnove, preliminarne 
ocene varnosti in vpliva na okolje, obveščanje informiranje 
javnosti), še niso bile realizirane in se tudi niso izvrševale. 

Pri tej nalogi je IBE sodeloval v okviru SEPA pri pripravi 
gradbeno izvedbenih kriterijev in kriterijev za ekonomsko 
oceno izbora lokacij. 

Glede na sprejeti moratorij v SR Sloveniji so se končala dela 
za evaluacijo ponudb za NE Prevlaka. Pripravljeno je bilo 
poročilo o evaluaciji ponudb. 

Vir: Letno poročilo pooblaščene organizacije združenega 
dela IBE 

Institut »Jožef Štefan« 
Na IJS so za NEK: 
- preizkušali in preverjali radiološko instrumentacijo in 

redno nadzorovali radioaktivnost v okolici NE Krško. Uvedli in 
preizkusili so in-situ spektrometrijo gama kot hitro in občut- 
ljivo metodo ugotavljanja radioaktivnih izotopov v okolju, 

- izdelali so alternativni trdnostni preračun cevovoda za 
odplinjavanje reaktorske posode, 

- ocenili so spremembo sistema bistvene oskrbe vode 
z vgradnjo filtrirne in čistilne naprave s pomočjo sistema 
firme Taprogge (sodelovanje z IBE) 

- izdelali so novo verzijo tehničnih specifikacij v skladu 
z novim standardnim formatom in posebnostmi NEK, 

- spremljali so varnostne analize zaradi morebitnega Cep- 
ljenja cevi uparjalnikov. 

IJS je sodeloval pri pripravi osnutka zveznega pravilnika 
o izdelavi varnostnih poročil in druge dokumentacije, ki je 
potrebna za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov. Objavljen 
je bil 18. novembra 1988 v Uradnem listu SFRJ 68/88. IJS je 
sodeloval pri pripravi osnutka republiškega zakona o varstvu 
pred sevanji ter varnosti jedrskih objektov in naprav. 

V tem letu je bila pripravljena že četrta izdaja angleško-slo- 
venskega slovarčka izrazov iz jedrske tehnike. Slovarček je bil 
dopolnjen z novimi izrazi, tako da jih ima sedaj že več kot 
2000. 

Za usposabljanje strokovnih delavcev je bila predvidena 
udeležba na tečajih, ki jih prirejata MAAE in NRC. Tako se je 
en delavec IJS udeležil IAEA tečaja: »Probabilistic Safety 
Assessment for NPPs«, dva delavca IJS pa sta se udeležila 
NRC serije tečajev o PWR tehnologiji. 

V izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo na IJS je bil 
v letu 1988 organiziran tečaj Emergency Operating Procedu- 
res --Postopki v sili. 

Drugo strokovno posvetovanje komisije za preverjanje zna- 
nja operaterjev jedrskih elektrarn je bilo v Portorožu od 14. do 
16.septembra 1988. Teme posvetovanja so pokrivale doseda- 
nje delo komisije, pregled licenc operaterjev, pregled pravilni- 
kov in poslovnikov za delovanje komisije, pogoje za opera- 
terje po svetu, vpliv človeškega faktorja v JE, predstavljena so 
bila nova obratovalna navodila za izjemne dogodke, prenos 
obratovalnih izkušenj na operaterje, petletni program dodat- 
nega usposabljanja, usposabljanje vzdrževalnega osebja, 
program dela ICJT, radiološka zaščita in varstvo pri delu. 
Zadnji dan je bil namenjen izmenjavi izkušenj izpraševalcev, 
analizi možnosti za usposabljanje članov komisije in razmi- 
šljanju o bodočem delu komisije. V skladu z novim jugoslo- 
vanskih pravilnikom je bila konstituirana tudi nova komisija. 
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O ukrepih, ki jih sprejemajo v svetu za prepečevanje težkih 
nesreč je bila zbrana najnovejša dokumentacija ter obdelana 
v poročilu: Svet po Černobilu (IJS-DP-5318). 

Vir: Letno poročilo Instituta »Jolef Štefan« za lato 1988 o dejavnostih, opravlje- 
nih v skladu z odločbo it. 1542, UL SRS ftt.32/80, R4/BM ZV/56, 2.3.1989 
Poročilo IJS za lato 1988 o sistematičnem spremljanju, evidenci in analizi 
varnostnega stanja v jedrskih objektih in napravah jedrskega gorlvnega kroga 
in republiftkih predpisov, usposabljanju kadrov doma In v tujini ter naukih iz 
ocen jedrske nesreče v Černobilu, Ljubljana 26.12.1988 

Institut za metalne konstrukcije 
- IMK je v delih za NE Krško v letu 1988 zlasti spremljal 

predelavo tesnilne plošče, zapiranje reaktorske posode in 
vstopnih odprtin primarne strani uparjalnika in pri pregledu 
dvižnih naprav. 

- Da bi ovrednotili rezultatov medobratovalnih preiskav na 
zvarih reaktorske posode jedrske elektrarne v Krškem je IMK 
analiziral radiograme glede napak, ki so ostale kot dopustne 
od izdelave posode. 

- V posebni raziskovalni nalogi je bil obravnavan postopek 
vrednotenja morebitnih planarnih napak v tlačni meji reaktor- 
ske posode. Za aplikacijo linearno elastične lomne mehanike 
sta bila prirejena in uporabljena programa HEAT-C in 
SAP-84 z možnostjo analize napake povsod na reaktorski 
posodi, vključno s cevnimi priključki. Eksperimentalno je bila 
ob tej nalogi iz arhivskega materiala reaktorske posode dolo- 
čena lomna žilavost. 

Vir: Letno poročilo Instituta za metalne konstrukcije v Ljubljani na področju 
jedrskih objektov -a leto 1988, 101/R-Ho-NA, 2.3.1989. 

3.7. RAZVOJ, RAZISKAVE IN 
PODPORNE DEJAVNOSTI JEDRSKI 
VARNOSTI 

Pooblaščene organizacije del svoje dejavnosti usmerjajo 
v opravljanje neodvisnih varnostnih analiz in pri tem spreje- 
majo ter razvijajo in izpopolnjujejo kompleksne računalniške 
programe in modele, ki popisujejo jedrsko elektrarno Krško. 
V nadaljevanju je za leto 1988 opisana dejavnost Instituta 
»Jožef Štefan«, ki ima na tem področju vodilno vlogo 

Dejavnost IJS v letu 1988: po pogodbi med Republiško 
upravo za jedrsko varnost in Institutom »Jožef Štefan« je 
v letu 1988 Institut »Jožef Štefan« na podlagi letnega pro- 
grama ukrepov za varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedr- 
sko varnost sistematično spremljal, evidentiral in analiziral 
varnostno stanje v jedrskih objektih in napravah jedrskega 
gorivnega kroga, pripravljal strokovne podlage za izdelavo in 
izpopolnitev zveznih in republiških predpisov, usposabljal 
strokovnjake doma in v tujini, analiziral nauke černobilske 
nesreče ter pripravil in izvedel 2. seminar za člane komisije 
RUJV za preverjanje usposobljenosti delavcev v jedrskih 
objektih. V nadaljevanju je pregled opravljenega dela. 

SISTEMATIČNO SPREMLJANJE IN EVIDENTIRANJE 
STANJA VARNOSTI V JEDRSKIH OBJEKTIH IN NAPRAVAH 
JEDRSKEGA GORIVNEGA KROGA 

a) Seznam dokumentacije s področja jedrske varnosti 
tekoče dopolnjujejo z novo dokumentacijo, ki je vpisovana 
v računalniško vodeno bazo podatkov SDJV (seznam doku- 
mentacije jedrske varnosti). 

b) Za vzdrževanje računalniškega programa DIS sta 
bistveno pomembni vzdrževanje seznama dokumentacije 
s področja jedrske varnosti in odpravljanje skritih napak. 

c) Podpisnikom sporazuma je IJS sproti pošiljal informacije 
in dokumentacijo, ki se nanaša na njihovo področje. 

IJS je podpisnikom sporazuma pošiljal redna mesečna 
poročila o spremljanju varnosti v jedrskih elektrarnah in dru- 
gih jedrskih objektih in napravah v svetu. Končno poročilo 
vsebuje po tematiki urejena mesečna poročila, povzetek let- 
nega poročila Ameriške jedrske uprave za leto 1987, povzetek 
letnega poročila Mednarodne agencije za atomsko energijo 
za leto 1987 ter prispevka Elektroinstituta »Milan Vidmar« in 
Instituta za metalne konstrukcije; (IJS—DP—5319). 

č) V informacijski sistem INIS (International Nuclear Infor- 
mation System), ki ga je organizirala in ga sedaj vzdržuje 
MAAE, je vključenih 66 držav članic. Podatke prispeva tudi 14 
mednarodnih organizacij (npr. NEA/OECD). Sistem INIS je 
pričel delovati leta 1970. V njem je trenutno zapisanih in 

primerno klasificiranih približno 950.000 dokumentov | 
s področja miroljubne uporabe jedrske energije in tehnike. V 
i INIS je skrbno pripravljena baza podatkov, katere mesečni 
prirastek je 6000 vpisanih in klasificiranih dokumentov. 

Letos je IJS preko javnega telefonskega omrežja vzpostavil v 
zvezo z računalnikom informacijskega sistema na Dunaju, kar g 
omogoča iskanje strokovne literature v bazi podatkov INIS. k 

VERJETNOSTNE VARNOSTNE ANALIZE v 
IJS redno vzdržuje programe: FTA, COMCAN, MOCARS, ' 

FTAP2, IMPORT, PREP-KITT. Poleg tega so na osebnih raču- ' 
nalnikih programi: TREEMASTER, FTAP in MODULE za ana- < 
lizo dreves dogodkov. Za popravljanje generičnih podatkov 
s specifičnimi je v uporabi program z dvostopenjskim Bayeso- 
vim algoritmom. 

Na osebnem računalniku sta tudi programa FRANTIC in 
MARELA, ki omogočata ocenjevanje nerazpoložljivosti zaradi 
testiranja in vzdrževanja. 

RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV 
ZA VARNOSTNE ANALIZE SPLOŠNEGA POMENA NA IJS 

a) Redno vzdržujejo že vgrajene in uporabne računalniške 
programe (ALMOD, RELAP4/MOD6, RELAP5/MOD1, 
TOODEE-2, WHAM, TURBINA, TURBPLANT, COBRA-IIIC, in 
TRAPSCO na VAX-750, CONTEMPT-LT-28 na CDC-CY- 
BER in Relap5/Mod1 -Cy25 na IBM). 

b) Po uspešnih dogovorih z US NRC o prenosu programa 
RELAP5/MOD2 je bil v septembru prejet trak s programom 
v verziji IBM (IJS-DP- 5141). Na novo je bil predelan in 
vgrajen ter preizkušen RELAP5/MOD1 Cy025 na VAX na IJS 
(VAX-750, microVAX2, VAX-8650) in vneseni popravki do 29 
cikla ter bil tako predelan vrnjen v NESC (IJS-DP-5355). 
Programa COBRA-IV in FRAPCON-2 so uspešno predelali iz 
CDC na VAX. Predelani veržiji sta bili vrnjeni v knjižnico 
NESC. 

c) IJS spremlja sprerpembe v metodologiji varnostnih analiz 
velike izlivne nezgode, kot jo vsebuje ameriški predpis 10 CFR 
50, App. K. Po novih predpisih, ki jih je pripravila USNRC, so 
ostale vse omejitve ob morebitni veliki izlivni nezgodi nespre- 
menjene, poleg sedanje predpisane konzervativne metode 
preračunov je dovoljena nova realistična metoda, ki pa mora 
vsebovati oceno napak za vsak računski parameter. 

č) Za varnostne analize je bila dopolnjena podatkovna baza 
o izbranih sistemih JE Krško. 

d) Sodelovanje pri mednarodnih projektih za overitev raču- 
nalniških programov je izredno pomembno za vzdrževanje in 
preverjanje strokovne ravni varnostnih analiz na mednarodni 
ravni. Po uspešnem sodelovanju v standardnih problemih 
IAEA, začetih v letu 1986, je bil IJS v letu 1987 povabljen 
k standarnim problemom OECD-NEA. 

- V standardni problem OECD ISP-22 je IJS vključen od 
novembra 1987. Do sedaj je bila dokončana izdelava modela 
tega problema, ki obravnava nezgodo z izpadom napajalne 
vode na poskusni napravi SPES v Italiji, ki pomeni trizančno 
tlačnovodno jedrsko elektrarno. Že narejeni model za 
RELAP5/MOD1 je bil po uspešni vgradnji RELAP5/MOD2 na 
VAX predelan tudi po novih zahtevah MOD2. Opravljen je bil 
že preračun nezgode s programom RELAP5/MOD2 do izpraz- 
nitve uparjalnikov (1800 sec). Raziskave se na IJS nadaljujejo, 
predvideni rok za oddajo pa so organizatorji zaradi težav, ki 
jih imajo pri izvedbi testov, prestavili v leto 1989. 

- V sodelovanju z USNRC so na IJS s precej truda predelali 
program RELAP5/MOD2 iz verzije IBM na VAX ter posredovali 
nazaj v USNRC, kar ni ostalo brez pozitivnega odmeva. 

- IJS redno vzdržuje že vgrajene in uporabne programe za 
trdnostne analize: SAP-IV in NONSAP. Poleg tega pa je izbiro 
orodij izpopolnil še z vgradnjo programa SAP6 na računalnik 
VAX ter z nakupom sistema za računalniško podprto projekti- 
ranje in inženirske analize (CAD/CAE) PAFEC. 

- Pri trdnostni analizi modifikacij cevovodov v NEK je bilo 
opaženo precejšnje zmanjšanje konzervativnosti v predpisih 
za projektiranje cevovodov (ASME III) v zadnjih letih. Analizi- 
ran je bil razvoj projektnih predpisov z varnostni razred 
2 (ASME III) v letnikih 1973 do 1986, ugotovitve pa so strnjene 
v Dodatku B poročila »Alternativni preračun cevovoda 
RVHVS«. 
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4. NADZOR RADIOAKTIVNOSTI 
V OKOLICI JEDRSKIH OBJEKTOV 

V SR Sloveniji se meri radioaktivnost življenjskega okolja 
v celi republiki v okviru tako imenovanega republiškega pro- 
gama po Pravilniku o mestih, metodah in rokih za preiskave 
kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur.list SFRJ št.40/86). 

Radioaktivnost se v okolici jedrskih objektov nadzoruje 
v skladu s Pravilnikom o načinu, obsegu in rokih sistematič- n'h preiskav kontaminacije z radioaktivnimi materiali v okolici 
Jedrskih objektov (Ur.list SFRJ št.51/86). 

^Radioaktivnost v življenjikam okolju v SR Sloveniji v letu 1908, Zavod SRS za . v,r*tvo pri delu, Ljubljana, marac 1989 

4.1 NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

^■1-1 Osnove 
Redni radiološki nadzor Nuklearne elektrarne Krško vse- 

buje nadzor inventarja tekočih in plinastih emisij ob izvoru 
(Program B) ter neodvisen nadzor vnosa radionuklidov v širše 
okolje - imisij (Program A). Nadzorovano področje okolja 
obsega v prvi vrsti 12-kilometrski pas okoli objekta, kjer se 
Pričakujejo najvišje vrednosti imisij in je mogoče najprej zaz- 
nati spremembe - pri reki Savi in podtalnicah pa je razširjen 
tudi na področje SRH od Jesenic na Dolenjskem do Podsu- 
Seda (sotočna razdalja od objekta 30 km). Kot referenčne 
'očke, pomembne za nezgodno pripravljenost, zlasti pri 
detekciji zračnega prenosa joda in aerosolov, so v programu 
vsebovana tudi merilna mesta v SRH na večjih razdaljah (od 

km do 27 km) v smeri proti Zagrebu ter v njegovi širši 
*ahodni okolici (pasivni TL dozimetri v loku dolžine 45 km), 
radiološka služba NEK stalno nadzoruje emisije po uvedenih 
rutinskih postopkih, ob dopolnilnih primerjalnih meritvah 
Zunanjih pooblaščenih organizacij (interkomparacije, para- 
lelne meritve reprezentančnih in drugih vzorcev); zunanje 
Pooblaščene organizacije: Institut »Jožef Štefan« (IJS) in 
Zavod za varstvo pri delu iz Ljubljane (ZVD) ter Institut Rudjer 
°oškovič - Center za istraživanje mora (IRB) in Institut za 
Medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba (IMI) redno 
nadzorujejo imisije na podlagi letnega programa, ki ga je 
Potrdila Strokovna komisija za jedrsko varnost (SKJV). 

4-1-2 Rezultati nadzornih meritev (Program A) 

Učinki splošne černobilske onesnažitve okolja z dolgoživej- 
Simi radionuklidi kot tudi učinki njihove tehnološke koncen- 
tracije v lokalnih virih emisij (industrija z masovno predelavo 
onesnaženih surovin) so se med letom 1988 v splošnem 
Ustalili na ravni druge polovice leta 1987 ali nekoliko nižjem, 
Pri poljščinah pa v povprečju praktično padli na predčernobil- 
sko raven. Prispevek k radioaktivni obremenitvi savske vode 
2 umetnimi radionuklidi zaradi tekočih iztekov papirnice 
Videm je bil v letu 1988 glede na obdobje po 1986. letu znižan 
in vezan predvsem na suspendirano snov v vodi, opazen pa je 
bil 100% skok naravnega radionuklida kalija—40. V splošnem 
?o tako kot leta 1987 prispevki cezijevih radionuklidov iz 
iztekov papirnice, ki se do vstopa v elektrarno niso razredčili 
s savsko vodo, povzročali, da je bila povprečna letna koncen- 
tracija cezijevih izotopov v savski vodi pri vstopu v elektrarno 
večja kot po mešanju s Savo v nadzorni točki v Brežicah. Kljub 
temu je bilo mogoče posredno na podlagi spreminjanja raz- 
merja obeh cezijevih izotopov v vzorcih oceniti prispevke 
NEK-a k obremenitvi. Po tej oceni je mogoče približno eno 
Šestino v brežiški savski vodi ugotovljenih povprečnih letnih 
koncentracij cezijevih izotopov pripisati NEK-u, ostalo pa 
splošni, predvsem černobilski onesnažitvi okolja. Ob upošte- 
vanju povečane koncentracije tritija, ki jo prispevajo izteke iz 
NEK-a, ter celoten jod —131, ki ga prispevajo NEK pa tudi 
bolnice, dobimo konzervativno oceno, da je tako izračunan 
Prispevek NEK-a k letni obremenitvi referenčnega človeka 
zaradi potencialnega celoletnega pitja savske vode v Brežicah 
manj kot 0,0003 mSv/leto, kar je približno 40% ocenjenega 
Prispevka vseh umetnih radionuklidov in 1% celotne obreme- 
nitve z naravnimi in umetnimi radionuklidi, ki bi jo referenčni 
Človek dobil s celoletnim pitjem savske vode. Ta ocena za 
brežiško Savo je enaka kot leta 1987. Podobno, vendar neko- 

liko višjo vrednost obremenitve (0,0011 mSv/leto) dobimo tudi 
za Savo v Jesenicah na Dolenjskem. Za oceno povečanja 
efektivne doze referentnega človeka zaradi uživanja savskih 
rib (36 kg/leto) iz toplega območja pod jezom NEK-a dobimo 
ob najbolj neugodni predpostavki (maksimalne izmerjene 
vrednosti, cela riba) za prispevek NEK-a vrednost 0.0032 
mSv/leto, kar je manj kot 4 % celotne obremenitve ki bi jo 
prejel referenčni človek zaradi uživanja tako velikih količin 
rib. V povprečju se ribe, k so dp leta 1986 pomenile kritično 
prenosno pot za emisije NEK-a preko prehrambene verige, 
tudi v letu 1988 bistveno ne razlikujejo po vsebnosti obreme- 
njujočih cezijev od preostale beljakovinske hrane- obremeni- 
tev zaradi prisotnosti celotnega (predvsem černobilskega) 
cezija, pa je padla pod obremenitev, ki jo povzroča vsebnost 
naravnega radionuklida kalija—40. 

Neodvisna modelna ocena efektivne doze najbolj izpostav- 
ljenega posameznika iz potencialno kritične skupine breži- 
ških prebivalcev za pričakovane prenosne poti tekočih iztekov 
preko Save, ki temelji na mersko ocenjenem razredčitvenem 
faktorju v Savi in inventarju letnih izpustov NEK-a (mesečna 
poročila NEK-a za leto 1988), daje efektivno dozo 0,0006 
mSv/leto. Doza je primerljiva z dozo iz leta 1987 ob manj 
ugodnem razredčitvenem faktorju v Savi in hkrati nižjih letnih 
emisijskih vrednosti NEK-a za pomembnejše radionuklide. 

Vodovod Brežice je v vseh letih obratovanja NEK-a (od 
1982. leta) kazal dvakrat večjo povprečno koncentracijp tritija 
kot vrtine v brežiško-krškem polju in krški vodovod. Študija 
in analize, narejene v letu 1985, so potrdile domnevo, da je to 
povišanje pripisati prispevkom NEK-a preko savske vode. 
Izrt^rjeni prispevek celotnega tritija iz brežiškega starega 
črpališča k letni obremenitvi odraslega prebivalca zaradi pitja 
te vode je bil v letu 1988 enak kot leta 1987 in je znašal 0,00007 
mSv/leto, pri čemer je ocenjen prispevek NEK-a približno 
polovica te vrednosti (0,00003 mSv/leto). Po drugi strani pa je 
brežiško črpališče zaradi neposrednejše povezave s padavi- 
nami tudi v letu 1988 kazalo izrazitejše kot druga črpališča 
nekoliko povišanja vrednosti cezijevih izotopov, ki jih prinaša 
topljivejši del černobilskega useda. Kljub temu delež vseh 
umetnih radionuklidov v vodovodni vodi v letu 1988 ni prispe- 
val več kot 3 % (0,0002 mSv/leto) k skupni obremenitvi 
z naravnimi in umetnimi radionuklidi. Nadzorne vrtine 
v naplavinah samoborskega področja so v letu 1988 pokazale 
podoben vpliv splošnega onesnaženja, pri čemer ni bilo 
mogoče nedvoumno določiti, ali se v njih zazna vpliv NEK-a 
(tritij). 

Imisijske meritve aerosolov niso zaznale vplivov plinastih 
emisij NEK-a. Ocene, narejene na podlagi inventarja emisij 
(mesečna poročila NEK-a za leto 1988), in najneugodnejšega 
mesečnega razredčitvenega faktorja za smer jugojugovzhod 
ter razdaljo 1,2 km (meteorološko poročilo HMZ), so dale 
zanemarljive vrednosti za dozo zaradi inhalacije (0,000014 
mSv/leto) in dozo zaradi zunanjega sevanja iz zraka (0,000009 
mSv/leto) s skupno vrednostjo 0,000023 mSv/leto. Nadzorne 
meritve 1-131, opravljane neprekinjeno na šestih krajih v oko- 
lici NEK, so zaznale 1-131 nad spodnjo detekcijsko mejo v 2. 
in 4. mesecu ter v drugi polovici 10. meseca, vendar pa v celoti 
pod nadzorno mejo, ki ustreza pogojni celoletni ščitnični dozi 
0,0004 mSv. 

Doza zaradi zunanjega sevanja, merjena na 50 krajih okoli 
NEK-a s termoluminescenčnimi dozimetri vse leto je poka- 
zala povprečno vrednost 0,960 mSv/leto, ki je za 60% več kot 
pred černobilsko onesnažitvijo in je primerljiva z dozo v letu 
1986, ko so bile višje poaprilske vrednosti, nadomeščene 
z nižjimi prispevki v prvih štirih »predčernobilskih« mesecih. 
Opažena večja lokalna odstopanja od povprečne vrednosti 
razlagamo z zelo neenakomerno porazdelitvijo černobilskega 
onesnaženja in ne vplivom NEK-a, pri čemer so se odstopa- 
nja v letu 1988 v primerjavi s preteklim letom nekoliko zmanj- 
šala, domnevno na račun prodiranja černobilskega cezije- 
vega useda v globlje plasti zemlje. Opravljena vzporedna 
merjenja sorazmerno (alikvotno) sestavljenih reprezentanč- 
nih vzorcev tekočih iztekov NEK-a (iz poglavja B programa) 
kažejo pri obeh najpomembnejših radionuklidih (H-3, 
Cs-137) zadovoljivo ujemanje z emisijskimi vrednostmi in 

OPOMBA: Vse navedene vrednosti letnih doz v mili Sievertih na leto (mSv/ 
leto) veljajo za količino, ki jo definiramo kot »50-letno predvideno efektivno 
ekvivalentno dozo« 
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manj zadovoljivo pri preostalih radionuklidih. Rezultati vzpo- 
rednih periodičnih meritev plinastih izpustov žlahtnih plinov 
in joda ne dajejo osnove za popravke ocenjenih doz. Oprav- 
ljene interkomparacijske meritve tekočih vzorcev so pokazale 
dobro ujemanje, plinastih pa sprejemljivo. V vseh opravljenih 
meritvah nadzora iz poglavja programa B ni bilo zaslediti 
podatkov, ki bi lahko pomembno spreminjali oceno obreme- 
nitev zaradi plinastih in tekočih emisij. 

4.1.3 Sklepne ugotovitve 
Vse ugotovljene in kvantitativno ocenjene obremenitve 

okolja zaradi emisij Nuklearne elektrarne Krško so bile pod 
upravno dopuščenimi mejnimi vrednostmi. Ocenjene obre- 
menitve posameznikov iz privzetih kritičnih skupin prebival- 
stva, narejene tako iz posredno ocenjenih imisijskih vrednosti 
kot računsko-modelno na podlagi podatkov letnih emisijah 
NEK-a, pa dajejo v letu 1988 vrednosti efektivne doze, 
manjše od 0.010 mSv/leto oz. manjše od 0,5% letne doze, ki jo 
v svetovnem povprečju prejme človek v normalno obremenje- 
nem okolju od naravnih in umetnih virov. Ob upoštevanju 
ppvišane vrednosti splošne onesnaženosti po letu 1986 pa je 
ta prispevek relativno še nižji. 
4.1.4 Nadzor emisij (Program B) 

Meritve nadzornega dela programa B so razvrščene: 
- na primerjalne rutinske meritve tekočih in plinastih izpu- 

stov radiološkega laboratorija NEK z meritvami neodvisnih 
merilnih sistemov in moštev; 

- nadzorne specifične meritve elementov, ki jih NEK Rutin- 
sko ne opravlja (Sr-90/89, H-3 in C-14 v plinastih izpustih, 
Pu-239/240 in Pu-238 v tekočinah; 

- določanje povprečnih tekočimi izpustov na podlagi analiz 
alikvotno sestavljenih reprezentančnih mesečnih vzorcev 
izpustnih rezervoarjev (WMT); 

- na dodatne meritve na izvoru plinastih iztekov (IMI.IJS) in 
tekočih iztekov na bistveni vodi (IRB). 

Primerjalne meritve plinastih in tekočih vzorcev je izvajala 
mobilna enota pri IJS na terenu ali pa so bile opravljene 
v laboratorijih IJS. Občasne meritve izpuha iz NEK je opravljal 
IMI. Ujemanje med meritvami NEK in neodvisnih laboratorijev 
je na meji sprejemljivosti. 

V prihodnosti bo treba izboljšati način jemanja vzorcev in 
bolje sodelovati pri interkomparacijskih meritvah. 

Vir: Meritve radioaktivnosti v okolici Nuklearne elektrarne Krtko, Porotllo za 
leto 1988, Institut Jožef Štefan, Ljubljana, marec 1989 

4.2 REAKTORSKI CENTER 
V PODGORICI 

Reaktorski center v Podgorici vključuje več funkcionalno 
ločenih objektov, v katerih so, se uporabljajo, predelujejo ali 
shranjujejo radioaktivne snovi. To so reaktor TRIGA (250 kW), 
laboratoriji za jedrsko kemijo, vroča celica in prehodno skla- 
dišče nizko in srednjeaktivnih radioaktivnih odpadkov za 
male uporabnike v SR Sloveniji. Zaradi nizkih izpuščanih 
aktivnosti v okolje (potencialno pomembna so le izpuščanja 
Ar-41 v atmosfero iz prezračevalnega sistema reaktorske 
hale ter radioaktivne snovi v tekočih odplakah iz Odseka za 
jedrsko kemijo) so podlaga za oceno vplivov na okolje meritve 
emisij (na izvoru). Dodatne meritve nekaterih imisijskih koli- 
čin služijo predvsem za potrditev emisijskih ocen in pa za 
identifikacijo morebitnih vplivov zunanjih onesnaževalcev 
(kot je npr. bila radioaktivna kontaminacija iz Černobila). 

Doza je bila določena na podlagi emisijskih vrednosti, 
modelov razširjanja v okolju in dozimetričnih faktorjev. 
V obeh primerih je konzervativno določena doza na posamez- 
nika iz prebivalstva velikostnega reda 0.001 mSv/leto. 

Vir: Poročilo o nadzoru radioaktivnosti v okolici Reaktorskega centra v Podgorici 
v letu 1988, Institut Joief Štefan, Ljubl|ana, 5.4.1989 

5. NIZKO- IN SREDNJERADIOAKTIVNI 
ODPADKI 

Človek pri vseh svojih aktivnostih v življenjskem okolju 
proizvaja tudi odpadke, ki jih je treba čimbolj neboleče vrniti 

nazaj v okolje. Odpadki so problem vsake civilizirane družb« 
ker se dolga desetletja ni posvečala prava pozornost njih" 
vemu varnemu odlaganju. V sedanjem času pa je ta proble' 
dobil močno negativen prizvok v družbi, kar otežuje njego^' 
reševanje, čeprav je nesporno, da je vsak odpadek nenevar®' 
za okolje le, če je strokovno predelan in varno odložen. 

Z razvojem in uporabo radioaktivnih snovi in še posebfl' 
jedrskih materialov v energetiki, znanstvenoraziskovalne!1 

delu, industriji in medicini je nastala in še vedno nastai1 

določena količina radioaktivnih odpadkov. Radioaktivi" 
materiali, ki se ne dajo več uporabiti, postanejo odpadki, ki ji' 
je treba odstraniti iz človekovega okolja, dokler njihova radie 
aktivnost lahko škodljivo vpliva na človeka. To pa lahko dos* 
žemo, če so odpadki nadzorovano odloženi. Namen odlaga 
lišča radioaktivnih odpadkov je torej odložitev radioaktivni' 
odpadkov tako, da zagotavlja, da ne bodo škodljivo vplivali h< 
človeka v sedanjem času in v prihodnosti. 

Učinkovita zaščita okolja se lahko zagotovi z upoštevanje^ 
osnovnih pravil zaščite pred sevanji, pravilnim načrtovanjei1, 

in uporabo primernih metod za predelavo, rokovanje in odlS' 
ganje odpadkov. 

Pri načrtovanju odlagališča moramo predvsem 
- izbrati primerno lokacijo z naravnimi lastnostmi, ki pr0' 

prečujejo širjenje radioaktivnosti v okolje, 
- predelati odpadke v stabilno obliko in 
- uporabiti umetne ovire proti gibanju radioaktivnih snovi' 
Cilj mora biti primerna izolacija odpadkov od človekoveg* 

okolja. 
Radioaktivne odpadke običajno delimo na: 
- nizko- in srednjeradioaktivne in 
- visokoradioaktivne 
Pri obratovanju jedrske elektrarne v Krškem nastajajo v prO' 

cesu nizko- in srednjeradioaktivni odpadki, ki se v predelan1 

stabilni obliki skladiščijo v sami elektrarni, v začasnem skla- 

dišču. Te vrste radioaktivni odpadki nastajajo še v bolnicah 
raziskovalnih ustanovah in industriji. Izrabljeno jedrski 
gorivo, ki ga določeno količino vsako leto odstranijo iz reak' 
torja, samo po sebi še ni radioaktivni odpadek, dokler se n« 
predela z namenom recikliranja cepljivega urana in plutonija 
Pri tej predelavi pa dobimo visokoradioaktivne odpadke. C« 
se odločimo, da izrabljenega goriva ne bomo poslali v prede* 
lavo, potem je tudi to odpadek. 

V svetu rešujejo dokončno odlaganje nizko- In srednji 
radioaktivnih odpadkov na dva načina: 

- s plitvim pokopavanjem 
- z odlaganjem v tunelih 
Pregled svetovne prakse odlaganja nizko- in srednjeradio- 

aktivnih odpadkov je v tabeli 5.1.1 
Način odlaganja je odvisen od geološke sestave tal. Plitvo 

pokopavanje je primerno v glinasto lapornih formacijah, med- 
tem ko je odlaganje v tunelih primerno v granitnih formacijah 
Gline in laporji oziroma graniti so naravne ovire za migracij" 
radionuklidov. Zelo pomembna tehnična ovira pred onesna- 
ženjem (bariera) je odlagalna enota (vsebnik) iz armiranega 
beton, v kateri so sodi zaliti z betonom. V sodih so odpadki 
prav tako zaliti z betonom. Tako je dosežena integriteta, 
zaščita pred sevanjem, zmanjšana pa je možnost za migracijo j 
radionuklidov. 

Pri obeh načinih odlaganja je poskrbljeno, da se vsa dre- 
nažna voda nadzorovano zbira in nadzoruje, tako da je pre- 
prečeno kakršnokoli nenadzorovano uhajanje radionuklidov 
Pri reševanju trajnega odlaganja nizko- in srednjeradioaktiv- 
nih odpadkov iz NE Krško in drugih virov iz SR Slovenije se 
enakovredno proučujejo vse navedene možne rešitve: 

- graditev odlagališča v Sloveniji ali Hrvatski; 
- odlaganje v drugih delih Jugoslavije; 
- izvoz v druge države. 
Kljub družbenemu dogovoru, ki so ga sklenile vse repu- 

blike, aktivnosti, ki so v njem predvidene, v glavnem niso bile 
uresničene. Zaradi ustavljenega jugoslovanskega jedrskega 
energetskega programa ni pričakovati, da bi se druge repu- 
blike poleg SR Slovenije in SR Hrvatske odločile za graditev 
centralnega odlagališča na svojem območju. Kljub temu bo ta 
možnost še naprej enakovredno obravnavana. Vsi odgovorni 
organi in organizacije bodo še naprej iskali tudi možnosti za 
odlaganje radioaktivnih odpadkov zunaj Jugoslavije v drža- 
vah, ki bi to ponudile v skladu z mednarodnimi sporazumi in 
normami, pod varstvom specializiranih agencij pri Organiza- 
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°iji združenih narodov. V letu 1986 je bila na podlagi že 
obstoječih podatkov opravljena prostorsko geološka inventa- 
r'2acija ozemlja SR Slovenije. Pri tem delu so sodelovali 
Geološki zavod Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, gradbeni- 
štvo in geodezijo, Biotehniška fakulteta ter Skupina za oceno 
Posegov v prostor Instituta »Jožef Štefan« iz Ljubljane. 

Najprej je bilo identificiranih več kot 320 geološko ustreznih 
območij z uporabo litoloških, hidrogeoloških in seizmotek- 
fonskih kriterijev. Z uporabo dodatnih geoloških kriterijev se 
le število zmanjšalo na 131, ki so jih nato združili v skupine in 
2 dodatnimi prostorskimi kriteriji njihovo število zmanjšali na 
39 Izmed teh je NE Krško kot investitor po samoupravnem 
sPorazumu podrobneje analizirala prvih 5 lokacij. 

Dozdaj so bili za izločanje neprimernih območij uporabljeni 
'e nekateri od tehničnih kriterijev. Skupina za oceno posegov 
^ prostor - SEPO je izdelala metodo in kriterije za izbor 
'okacije, ki bodo uporabljeni v vsej Sloveniji. S tem bo stekel 
Proces izbora lokacij, katerega rezultat bo predlog najugod- 
Tabela 5.1.1.: Pregled svetovne prakse obravnave nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov Iz jedrskih elektrarn 

nejših lokacij. 
Iz povedanega je jasno razvidno, da izbora lokacij, ki bi 

upošteval vse kriterije, še ni bilo. Zaradi predhodnih »kabinet- 
nih« raziskav, ki so bile potrebne za razvoj metode za izbira- 
nje lokacij, so za nekatera območja sicer bile opravljene 
podrobnejše raziskave, kar pa ne bo prejudiciralo procesa 
izbora lokacije po metodi in kriterijih, ki jih je izdelal SEPO. 

Predhodna dela za zagotovitev odlaganja nizko- in sred- 
njeradioaktivnih odpadkov potekajo vzporedno v SR Sloveniji 
in SR hrvatski. Izvršna sveta skupščin obeh republik se zave- 
data pomembnosti te akcije, zato je bila za usklajevanje teh 
aktivnosti ustanovljena Medrepubliška koordinacija, ki jo 
vodita podpredsednika izvršnih svetov. 

Vir: Informacija o reševanju problema odlaganja nizko- In srednjeradioaktivnih 
odpadkov. Gradivo pripravljeno za Posvet o načinih reševanja problematike 
odlaganja srednje in nizko radioaktivnih odpadkov, ki sta ga sklicala Komisija za 
varstvo človekovega okolja In Skupina delegatov vseh zborov za spremljanje 
uresničevanja planskih aktov Skupščine SR Slovenije dne 24.04.1989. 

^ržava Število jedr. reaktorjev 

Delujočih V gradnji 

Ocenjenakoli- 
činapo 30 letih 
obrat: nizko-in 

srednjerad. 
RAO (m3) 

Praksa in načrti za odlag. nizko in srednjerad. RAO 

Argentina 

Brazilija 
°olgarija 
Kanada 
Kitajska 
Kuba 
Češkoslovaška 
finska 
Francija 
Nemčija NDR 
Nemčija ZRN 
Madžarska 
ndija 
Iran 
'talija 
japonska 
Koreja (Južna) 
Mehika 
Nizozemska 
Pakistan 
poljska 
Romunija 
Južna Afrika 
gpanija 
fvedska 
Švica 
Jajvan 
velika Britanija 

Amerike 
Sovjetska zveza 
Ju9oslavija 

2 
7 
1 
5 

18 
0 
0 
8 
4 

55 
5 

23 
4 
6 
0 
2 

38 
8 
0 
2 
1 
0 
0 
2 

10 
12 
5 
6 

40 
108 
56 

1 

1 
0 
1 
2 
4 
3 
2 
8 
0 
9 
6 
2 
0 
8 
2 
0 

12 
1 
2 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
0 
o 
o 
2 
7 

26 
0 

22.000 
63.250 
22.000 
41.250 

198.000 
3.300 
4.950 

66.000 
27.500 

687.500 
60.500 

266.750 
19.250 
27.500 

35.750 
357.500 

88.000 
16.500 
5.500 
1.650 

11.000 
24.750 
22.000 
82.500 

110.000 
33.000 
55.000 
96.000 

1,200.000 
715.000 

5.500 
Skupaj 429 105 4,369.650 

^*9«nd. 
B RAO obdelani, pakirani in shranjeni 
" delno sežiganje 
j.- -načrtovano končno odlagališče 
g'••RAO obdelani, pakirani in zakopani 

■••načrtovano ali proučevano odlaganje v oceanu 
* • • končno odlagališče zgrajeno ali locirano 

u2: mednarodna agencija za atomsko energijo. A News Features, It. 2, Duna|, 20. 5. 1988 

6- MEDNARODNO SODELOVANJE 

Multilateralno sodelovanje na področju energije se odvija 
Preko Mednarodne agencije za atomsko energijo v vseh obli- 
cah tehnične pomoči, štipendij, udeležbe na tečajih, seminar- 
J|b in konferencah, izmenjavi ekspertov, sodelovanju na teh- 

ničnih komitejih in podobno. Organizacija regionalnih tečajev 
Agencije v SR Sloveniji je pogosta in izredno koristna oblika 
izmenjave strokovnih izkušenj ter usposabljanja domačih 
strokovnjakov, ki jo koristijo naše vodilne raziskovalne institu- 
cije, najpogosteje Institut »Jožef Štefan«. 

Multilateralno sodelovanje z državami SEV na področju 
jedrske energetike je v primerjavi z drugimi republikami v SR 
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Sloveniji manjše in v glavnem s temi državami sodeluje NE 
Krško v Komisiji SEV za jedrske elektrarne. 

Bilateralno sodelovanje pri izmenjavi informacij o varnosti 
jedrskih elektrarn imamo urejeno z ameriško Jedrsko upravno 
komisijo (NRC - Nuclear Regulatory Commission) s sporazu- 
mom med Zveznim komitejem za energetiko in industrijo ter 
NRC. V SR Sloveniji skrbi za izmenjavo informacij o varnosti 
Institut »Jožef Štefan«, ki opravlja vlogo koordinatorja in 
posredovalca informacij vsem zainteresiranim organom in 
organizacijam. V skladu s sporazumom se odvijajo tudi razi- 
skave za varnost jedrskih elektrarn, ki so pomembne za obe 
strani, predvsem je v tem okviru vredno omeniti preverjanje 
računalniških programov za analiziranje jedrskih nezgod in 
nesreč. 

Pripravlja se sklenitev dvostranskega sporazuma med 
Republiko Avstrijo in SFR Jugoslavijo, ki bo zajel celotno 
področje varstva okolja, skupnega za obe državi. Vključena 
bodo vprašanje obveščanja ob morebitni jedrski nesreči in 
druga vprašanja jedrske varnosti in varstva pred ionizirajo- 
čimi sevanji, ki jih obravnavajo mednarodne konvencije. Med- 
državni sporazum bo tako dopolnjeval že sedaj obstoječe 
oblike medsebojnega sodelovanja. 

6.1 Mednarodna agencija za atomsko 
energijo; 

- Nadaljujejo se stiki in sodelovanje v okviru projekta 
tehnične pomoči VUG/9/018 » Reactor Safety Studies« in 
YUG/9/022 »Radiation Protection«. 

- V okviru teh projektov so v letu 1988 delali na IJS 
naslednji eksperti, ki jih je angažirala MAAE: 

- G.Fuls (privatni konzultant, ZDA): Preračuni velike izlivne 
nezgode, 

- T. Perez (Empressario Agrupados, Španija): Tehnične 
specifikacije 

- J. Chao (EPRI, NSAC, ZDA) prehodni pojavi, 
- J. lzquierdo (Consenho de seguritad nuclear, Španija): 

»Non LOCA« tranzienti, 
- W. Brinsfield (ZDA) Podatkovne baze za verjetnostne 

varnostne analize. 
- V okviru tega projekta je aprila 88 je sodelavec IJS obiskal 

švedske elektrarne in SKI, kjer je zbral njihove dragocene 
izkušnje pri vrednotenju Cepljenja cevi uparjalnikov. 

- Z referati smo sodelovali na MAAE delovnem sestanku 
o dvozančnih jedrskih elektrarnah, ki ga je NEK konec maja 
organiziral na Bledu. 

Sodelovanje v tehničnem komiteju MAAE za raziskave jedr- 
ske varnosti: Predstavnik IJS se je udeležil rednega vsakolet- 
nega sestanka tega komiteja, kjer je poročal o raziskavah 
jedrske varnosti v Jugoslaviji. Lepo priznanje našemu delu na 
področju jedrske vanosti je MAAE izrazila z imenovanjem 
našega predstavnika za predsedujočega tega tehničnega 
komiteja. 

6.2 Nuclear Regulatory Commission, 
ZDA: 

- Sproti se obdelujejo seznami dokumentov, ki jih preje- 
mamo iz NRC, in naročamo tiste, za katere menimo, da jih 
potrebujemo v SRS. 

- V okviru sodelovanja na področju raziskav prehodnih 
pojavov in verifikaciji računalniških programov (ICAP) je NRC 
odstopila v uporabo najnovejši računalniški program za var- 
nostne analize RELAP 5/ MOD2, v zameno je bil na IJS, kot 
naš prispevek, prirejen program za uporabo na računalniku 
VAX 750 in to verzijo predali NRC v nadaljnjo uporabo. 

- Letošnjo jesen sta dva sodelavca IJS obiskovala in 
uspešno končala serijo PWR tečajev, ki jih NRC prireja v Chat- 
tanoogi. Za naslednje leto je že dogovorjena možnost za 
naslednjo dvojico. 

- Na septembrskem 2. seminarju za člane izpitne komisije 
RUJV je sodeloval tudi predstavnik NRC Len VViens, ki je 
v treh predavanjih predstavil članom komisije ameriško 
prakso pri izdajanju dovoljenj za obratovalno osebje JE. 

- Oktobra 88 je bila v Jugoslaviji M.Mahy, ki je v US NRC 
uradu za mednarodne programe zadolžena za sodelovanje 

z Jugoslavijo. Ob tej priložnosti je obiskala IS S SRS (Komis'11 

za jedrsko energijo), RUJV, NEK in IJS. Tema pogovorov F 
bilo nadaljnje izboljšanje sodelovanja. 

- Novembra 1988 je IJS obiskal C. Serpen iz NRC, ter11 

njegovega obiska je bilo spremljanje stanja reaktors*1 

posode in neporušne preiskave. 

6.3 Stiki s preostalimi strokovno 
raziskovalnimi organizacijami 

V letu 1988 smo razširili stike s pomembnimi strokovnimi 
raziskovalnimi organizacijami v tujini. Pomembni so pre" 
vsem: J 

a/ vabljeni predavanji v VVinfrithu in v Culchethu (UKAt 
A-SRD) ter obisk jedrskih institucij v Angliji, kjer so predst* 
vili novosti na projektu Sizewell, njihove zmogljivosti za 
nostne analize in eksperimentalne naprave. Rezultat te9' 
obiska je bilo vabilo za sodelovanje IJS pri OECD standa^ 
nem problemu ISP-25. 

b/ IJS je navezal stike in obiskal Institut »Paul Scherre'' 
v VVurelingnu, Švica, kjer se ukvarjajo eksperimentalno |( 

analitično z vprašanji nezgodnega prenosa toplote. 
c/ Vzpostavljeni so bili intenzivnejši stiki z Univerz' 

v Erlangnu, ZRN. 
Izdelano je bilo letno poročilo o dejavnostih na podroil1 

varnosti v SRS v letu 1987 za potrebe RUJV v angleške^ 
jeziku. Izvodi poročila so bili poslani tudi upravnim organ C 
v tujini in nekaterim strokovnim institucijam, s kateri^ 
imamo vzpostavljeno redno sodelovanje (IAEA, NRC, ISP^ 
itd.). 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE 
ENERGIJE NA NUKLEARNI OSNOVI 

DOSEDANJI TRENDI IN STANJE: 

- Trendi proizvodnje električne energije na nukleaf1 

osnovi v zadnjih desetih letih kažejo (1977-1987), da v dež* 
lah OECD - skupaj in Evrope - narašča tovrstna proizvodni' 
enkrat hitreje kot rast skupne proizvodnje električne energii® 
(vir: OECD - International Energy Agency: Energy Statisti^ 
1986/1987, Pariš 1989, stran 132 in 135). 

- Iz podatkov o odstotku instaliranih kapacitet nuklearni1' 
elektrarn dežel OECD (npr. za leto 1988:16,2%) in proizvodni' 
iz teh elektrarn (23,5%) lahko sklepamo o primernosti te' 
elektrarn za proizvodnjo v pasu in o dobri proizvodni zanesli' 
vosti (vir: OECD - Nuclear Energy Agency: Nuclear Energi 
Data, Pariš 1989, stran 10 in 12). 

- V deželah OECD je naslednja razvojna stopnja nuklearni'' 
elektrarn (stanje 31. 12. 1989): 
- obratuje: 320 (172 tipa PWR - NE Krško), 
- v gradnji: 5; 
- pred zaključkom naročila gradnje: 4, 
- planirane gradnje: 17, 
- opustitev proizvodnje vseh tipov: 1990: 2, do 1995: 12, d" 
2000: 14 in do 2005: 10, 
- opustitev proizvodnje PWR tipa: 1990: 0, do 1995: 0, d® 
2000: 2, do 2005: 5. 

(Vir: OECD - Nuclear energy Agency: Nuclear Energy Data, Pari« 1989. 
14 In tabela 3 In 4) 

PREDVIDENI TRENDI; 

- Evropska gospodarska skupnost je izdelala 3 predlog6 

scenarija potrebne primarne energije do leta 2010, v kateri!1 

predvidevajo rast potrebne primarne nuklearne energije, i'H 
sicer od lata 1987 do 2010: 
- scenarij 1: od 13% na 18%, 
- scenarij 2: od 13% na 17%, 
- scenarij 3: od 13% na 29%. 

Vir: ComlMlon of the European Communltlee - Dlrectorate - General 
Energy: Energy In Europe - Major Themea In Energy, September 1989) 
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Ekonomska komisija za Evropo predvideva rast deleža upo- 
rabe nuklearne energije in zemeljskega plina (nuklearna ener- 
gija do leta 2025 - 40%). 

United Nations, Economic Commision for Europe, literatura predavanja prof- •dr. w. Hafele: Energy Technologies for the 21 at Century - Challanges - Status 
- Prospects na seminarju: Interrelationshlp between Environmental and Energy 
"ollcies, ki bo 29.-31. 1. 1990 - stran 27) 

OECD - NEA predvideva naslednji trend proizvodnje elek- 
trične energije na nuklearni osnovi: 
dežele OECD skupaj: 
- 1988 1430 TWh 23,5% 
- 1990 1490 TWh 23,8% 
- 1995 1668 TWh 23,5% 
- 2000 1812 TWh 22,7% 
- 2005 1925 TWh 21,8% 

dežele OECD - Evropa: 
- 1988 650 TWh 31,2% 
~ 1990 694 TWh 32,1% 
- 1995 741 TWh 30,7% 
- 2000 787 TWh 29,3% 
~ 2005 810 TWh 27,5% 

(Vir: OECD - Nuclear Energy Agency: Nuclear Energy Dat«, Paril 1089, stran 
10 In 11) 

- Iz opisane energetske problematike ZDA in izjave admi- 
rala Jamesa VVatkinsa - sektorja za energijo, od pripravah za 
prvo »energetsko strategijo« ZDA (zaradi kritičnih energet- 
skih razmer) lahko pričakujemo njihovo bistveno večjo naslo- 
nitev na nuklearno energijo. 

(Viri: - American Survey - In Purault of Power. The Economlst, 26.10.1989; 
~ članki Energy Technology Cenlerence, 28.2.-2. 3. 1989, - VVashington 
- Energy Progreaa & Environmental Protectlon, Government Inatltutea, Inc.) 

-Večina dežel OECD pričakuje, da bo proizvodnja cena 
električne energije iz nuklearnih elektrarn, katerih gradnja se 
bo pričela konec tega leta (zaradi tehnoloških izboljšav), nižja 
od katerekoli druge alternative. 

(Vir: P. M.S.Jones- vodilni ekonomski svetovalec AEA Technology: Internati- 
onal nuclear generatlon costs compared - and update, Nuclear Englneering 
International, November 1989) 

ZAKLJUČKI: 

Iz navedenih in nam doslej dostopnih podatkov lahko zak- 
ljučimo: 
- za veliko večino dežel razvitega sveta in Evrope predstavlja 
in bo predstavljala nuklearna energija bistveni delež v njihovi 
energetski politiki; 

- proizvodnja električne energije na nuklearni osnovi bo 
zaradi že doseženih in še predvidenih tehnoloških napredkov 
postala še bolj ekonomsko konkurenčna: 

- najnovejša znanstvena spoznanja o efektu »tople grede« 
oz. »globalnega gretja« so vplivala na energetske načrtovalce 
Evropske gospodarske skupnosti, da so že omenjeni scenarij 
3 (kjer se predvideva drastična rast potrebne primarne nukle- 
arne energije - od 13% na 29%) poimenovali: »visoka eko- 
nomska rast v čistem okolju«. 

Družbeni svet za Republiško upravo za jedrsko varnost je na 
svoji 4. seji dne 4. decembra 1989 obravnaval Poročilo o upo- 
rabi jedrske energije v letu 1988, ki ga je pripravila Republiška 
uprava za jedrsko varnost. 
Po obravnavi navedenega poročila so bila sprejeta naslednja 

mnenja in predlogi: 

1. Svet sprejema Poročilo o obratovanju jedrskih objektov 
v SRS v letu 1988 s pripombami in dopolnili, podanimi v raz- 
pravi. 

2. Na podlagi poročila Svet ugotavlja, da je Nuklearna 
elektrarna Krško v letu 1988 varno obratovala. 

3. Svet predlaga Republiški upravi za jedrsko varnost, da 
navedeno poročilo posreduje Skupščini SR Slovenije. 

4. Pripravi naj se program aktivnosti o reševanju ravnanja 
z visokoradioaktivnimi odpadki, ki nastajajo v SR Sloveniji pri 
obratovanju jedrskih objektov. 

5. Poročilo za leto 1989 naj Republiška uprava za jedrsko 
varnost pripravi najkasneje do meseca marca 1990. 

rt" 
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