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IZ VSEBINE: 

Predlog za izdajo zakona o skupnostih 

za ceste (ESA 517) 

Poročilo o solidarnostni akciji za od- 

pravo potresa na Kozjanskem (ESA 

515) 

informacija o delovanju in organizira- 
nosti SIS-ov na področju energetike, 

problematiki gradnje elektroenerget- 
skih objektov in stanju v premogovni- 

štvu v SR Sloveniji (ESA 520) 

Predlog zakona o spremembah in do- 

polnitvah zakona o knjigovodstvu or- 

ganizacij združenega dela (AS 299) 

Osnutek zakona o ukrepih, s katerimi 
se preprečuje kršitev enotnosti jugo- 

slovanskega tržišča na področju bla- 

govnega prometa in storitev v bla- 

govnem prometu (AS 36/11) 

Osnutek zakona o načelih poslovanja 
pri opravljanju blagovnega prometa in 

storitev v blagovnem prometu (AS 
314) 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV 

ZA SEJE SKUPŠČINSKIH ZBOROV 

25. II. IN SKLIC SEJ ZA 10. III. 1976 
Dnevna reda sej Zbora 

združenega dela in Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za 25. 
februar 1976, sta. razširjena z 
naslednjo točko: 

— predlog odloka o doto* 
čitvi višine vpisa obveznic fe. 
deracije iz sredstev reverv 
(ESA 523). 

Naslednji seji Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin 
sta sklicani za 10. marec 
1976. Oba zbora imata na 
dnevnem redu: 

— informacijo o delovanju 
in organiziranosti samouprav- 
nih interesnih skupnosti na 
področju energetike, proble- 
matiki gradnje elektroener- 
getskih objektov in stanju v 
premogovništvu v SR Slove- 
niji (ESA 520); 

— predlog zakona o inve- 
sticijski dokumentaciji (ESA 
380); 

— predlog zakona o zago- 
tovitvi dela sredstev za grad- 
njo domov za učence in štu- 
dente v obdobju od 1. 1976 
do 1980 (ESA 522); 

— predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnit- 
vah zakona o razlastitvi in 
prisilnem prenosu pravice 
uporabe, z osnutkom zako- 
na (ESA 505); 

— predlog za izdajo zako- 
na o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na 
zemljiščih, namenjenih za 
kompleksno graditev, z osnut- 
kom zakona (ESA 502); 

— predlog za izdajo zakona 
o prometu z nepremičnina- 
mi, z osnutkom zakona (ESA 
504); 

— predlog za izdajo zakona 

o pravicah na delih stavb, s 
osnutkom zakona (ESA 503); 

— predlog za izdajo zako- 
na o skupnostih za ceste 
(ESA 517); 

— predlog za izdajo zako- 
na o spremembah zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ESA 474); 

— predlog zakona o dolo- 
čitvi zavarovanega območja 
za reko Sočo s pritoki (ESA 
392) ; 

— predlog odloka o načrtu 
dopolnitve statističnih razis- 
kovanj, ki imajo pomen za 
vso državo, in o načrtu sta- 
tističnih raziskovanj, ki ima. 
jo pomen za SR Slovenijo v 
1. 1976 (ESA 514); 

— predlog odloka o usmer- 
janju sredstev hranilnih vlog 
pri poštni hranilnici v 1.1976 
(ESA 521); 

— predlog odloka o poso- 
jilu iz rezervnega sklada SR 
Slovenije skupščini občine 
Ilirska Bistrica, skupščini 
občine Slovenska Bistrica in 
skupščini občine Idrija, ki 
so jih v 1. 1975 prizadele 

: elementarne nesreče (ESA 
524); 

— osnutek zakona o zago- 
tovitvi sredstev za financira- 
nje programa prve faze grad- 
nje in preurejanja zaklonišč, 
ki so potrebna za varnost 
zveznih organov, v obdobju 
od 1. 1,976 do 1980 (ESA 518). 

Zbor združenega dela ima 
na dnevnem redu tudi: 

— predlog zakona o rati- 
fikaciji sporazuma o garan- 
ciji med SFRJ in Mednarod- 
no banko za obnovo in raz- 
voj (projekt »Jugoslovanski 
naftovod« YU — 1173 (ESA 
519). 



SKUPSCINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste 

(ESA 517) 

I. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o skupnostih za 

ceste je podana v določbah 51., 66., in 7° člena ter v 
6 točki prvega odstavka 321. člena ustave SR Slovenije. 

Z zakonom se lahko določi, da so posebnega druž- 
benega pomena tudi gospodarske dejavnosti, kadar je 
njihovo opravljanje nenadomestljiv pogoj za zlvlJe"J 

in delo občanov ali za delo drugih organizacij na dolo- 
čenem območju (drugi odstavek 51. člena ustave SR 
Sl0VUstava izrecno predvideva ustanavljanje samouprav- 
nih interesnih skupnosti na področjih k°munaln^ dejav- 
nosti energetike, vodnega gospodarstva, prometa 
zvez ' ter drugih dejavnosti maten^ne proiCTOctaje v 
katerih delovanje tržnih zakonitosti m ^"^la; 
jevanje dela in potreb m za vrednotenje delovnih uspe 
hov. Izpolnjen pa mora biti pogoj, da je trajno opravlja- 
nje teh dejavnosti nujno za zadovoljevanje potreb dolo- 
čenih uporabnikov. V interesnih skupnostih na področ- 
jih materialne proizvodnje se dalovmi m 
kot uporabniki proizvodov m storitev združujejo z del 
ci, ki opravljajo te dejavnosti in zadovoljujejo v nj h 
svoje osebne in skupne potrebe, združujejo sredstva m 
določajo namen njihove uporabe, opredeljujejo pogoje 
in način opravljanja teh dejavnosti, sprejemajo^ ures- 
ničujejo programe dela in razvoja, vplivajo na oblikova- 
nje cen in sodelujejo pri določanju politike cen. Poleg 
tega v interesnih skupnostih uresničujejo ciani druge 
skupne interese ter medsebojno urejajo druga razmer- 
ja pravice, obveznosti in odgovornosti. Gospodarjenje 
in' vzdrževanje javnih cest je posebnega družbenega po- 
mena že po obstoječem zakonu o javniih cestah (Urad 
ni list S'R.S, št. 51/71). Gre za dejavnost, v kateri delova- 
nje tržnih zakonitosti ni podlaga za usklajevanje de-a m 
potreb in za vrednotenje delovnih uspehw; tramo 
opravljanje te dejavnosti je nujno za zadovoljevanje 
potreb vsega prebivalstva SR Slovenije. Ustava končno 
še določa v 70. členu, da se lahko z zakonom oziroma 
g odlokom skupščine družbenopolitične skupnosti, to 
temelji na zakonu, določi obvezna ustanovitev samoup- 
ravne interesne skupnosti (ali pa se ustanovi z zako- 
nom) kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve 
take interesne skupnosti posebnega družbenega pome- 
na. Zakon lahko določi načela za njeno organizacijo m 
medsebojna razmerja v njej, predpiše obveznost plače- 
vanja prispevkov tej skupnosti in določi obveznost so- 
delovanja oziroma združevanja samoupravnih interesnih 
skupnosti za skupno izvajanje nekaterih skupnih nalog. 

Področje javnih cest trenutno urejata dva zakona: 
temeljni zakon o javnih cestah (Uradni list SFRJ, st 
27/65 7/67 in 10/70, ki se uporablja kot republiški 
zakon) razen določb členov 1 do 35, členov 42 do 61, 
1 in 4. točke 61 a člena, členov 61 b, 61 c m drugega 

lllillillllllilllllllitill 

Spričo pomembnosti vprašanj, ki bodo urejena z ^ 
1 zakcmom o skupnostih za ceste, in da bi se delegat- , 
i sfco baza lahko čimbolj vključila v pripravo tega za- j 
P kona ie Izvršni svet kot predlagatelj hkrati s predlo- g 
1 aom'za izdajo zakona poslal Skupščini SR Slovenije g 
t tudi delovne teze osnutka zakona o skupnostih za g 

ceste. 

odstavka 61 e člena ter členov 62 do 74 in 80 do 86, ki 
so ostale v zvezni pristojnosti), ter republiški zakon 
o javnih cestah (Uradni list SRS, št. 51/71). Po določ- 
bah 24. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave SR 
Slovenije je treba omenjena zakona uskladiti z ustavo 
SR Slovenije najpozneje do 30. junija 1977. 

Samoupravno organiziranost ter z njo v zvezi usta- 
novitev samoupravne interesne skupnosti za ceste je 
predvidel že obstoječi republiški zakon o javnih cestan. 
Glede na nova izhodišča in ustavne rešitve na področju 
samoupravnih interesnih skupnosti za javne ceste, ki 
morajo dosledno upoštevati nove družbenoekonomske 
odnose ter čvrste j šo samoupravno organiziranost ter 
zagotoviti uveljavitev posebnega družbenega interesa 
na področju javnih cest, je treba z novim zakonom ta 
izhodišča in ustavne rešitve konkretizirati. 

Po 6. točki prvega odstavka 321. člena ustave SR 
Slovenije se z zakonom ureja tudi področje javnih cest. 

Glede na to je ustavna podlaga za izdajo zakona o 
skupnostih za ceste v celoti podana. 

H. Sedanje stanje na področju javnih cest 

Slovensko cestno omrežje obsega nekaj nad 14.000 
km javnih cest. Od tega je 42 km avtocest; 852 km 
magistralnih cest; 3937 km regionalnih cest m 9284 to 
lokalnih cest. S sodobnim voziščem je opremljenih le 
4061 km cest ali 35,1 odstotka. /TTrad 

2e obstoječi republiški zakon o javnih cestah (Uraa- 
ni list SRS st 51/71) je predvidel samoupravno interes- 
no skupnost za ceste v SR Sloveniji (republiško skup- 
nost za ceste), ki upravlja in gospodari z magistralni 
mi in regionalnimi cestami. Način upravljanja on gospo- 
darjenja z lokalnimi in nekategoriziranimi cestami pa 
so morale določiti občinske skupščine s svojimi predpi- 
si. Za enotno urejanje vprašanj lokalnih cest in za nj - 
hovo ustrezno vključevanje v cestno omrežje magistra - 
nih in regionalnih cest in za zagotovitev vpliva občin 
na gospodarjenje z magistralnimi in regionalnimi cesta- 
mi te lahko več občin skupaj ustanovilo regionalno 
skupnost za ceste. V republiški skupnosti za ceste 
združujejo in usklajujejo delovni ljudje in občam de 
lovne organizacije in družbenopolitične skupnosti svoje 
interese in potrebe. Skupščino republiške skupnosti za 
ceste sestavljajo: " 

— predstavniki, ki jih imenuje skupsoma SR Slo- 
venije, dstavniki občin, ki jih določijo po sporazumu 

občine za posamezna območja, določena s statutom 

predstavniki organizacij združenega dela in dru- 
gih organizacij, katerih dejavnost je vezana na cestn 
g0spodarstvo;avniki občanov> ki s0 lastniki prevoznih 

sredstev 
— predstavniki regionalnih skupnosti za ceste. 
Dela na vzdrževanju magistralnih in regionalnih 

cest poverja republiška skupnost za ceste za to uspo- 
sobljenim cestnim podjetjem, lahko pa posamezna dela 
tudi svoji lastni tehnični službi. Republiška cestna skup- 
nost ter cestno podjetje skleneta okvirno pogodbo 
srednjeročno razdobje, za vsako leto pa posebno po- 
eodbo o vzdrževanju magistralnih in regionalnih cest 
na ustreznem območju. Poleg tega je zakon pooblastil 
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republiško skupnost za ceste, da je lahko s pogodbo 
poverila cestnemu podjetju tudi opravljanje določenih 
upravnih opravil v okviru njene pristojnosti (izredni 
prevozi, dovoljevanje lokalnih priključkov ipd.). Z za- 
konom je bilo tudi določeno, da republiška skupnost 
za ceste spodbuja razvoj tistih gospodarskih dejavno- 
sti, ki so v zvezi s cestnim gospodarstvom, kot so: 
servisne in črpalne postaje, remontne delavnice moteli 
in drugi objekti na cestah. 

V praksi se je pokazalo, da sedanja zakonska ure- 
ditev, po kateri upravlja in gospodari z magistralnimi 
in regionalnimi cestami republiška skupnost za ceste, 
ni najprimernejša. Posledica take ureditve upravljanja 
in gospodarjenja z javnimi cestami je, da ni nobenega 
neposrednega odnosa med cesto in delavcem v združe- 
nem delu in da cesta nima več direktnega upravljalca 
oziroma gospodarja, ki bi zanjo odgovarjal in skrbel 
kot dober gospodar. Pri tem pa uporabniki teh cest 
niso mogli učinkovito uveljaviti svojega vpliva oziro- 
ma soodločanja v upravljanju in gospodarjenju. Izvajal- 
ci — cestna podjetja, ki so opravljali cestna dela, vključ- 
no v vzdrževanjem cest na podlagi in izključno'v okvi- 
ru sklenjenih pogodb z republiško skupnostjo za ceste 
oziroma z občinami, pa tudi niso bili dovolj zainteresira- 
ni nad stanjem javnih cest, saj so bili dolžni izvajati 
na cestah le tista dela, ki so bila dogovorjena v pogod- 
bah. To je ustvarjalo le njihovo pogodbeno odgovornost 
do upravljalca ceste, ne pa tudi odgovornosti do upo- 
rabnikov cest, ker je v praksi povzročilo nemalo težav. 

Po obstoječem republiškem zakonu o javnih cestah 
je v SR Sloveniji entona cestna mreža razdeljena med 
dva gospodarja oziroma upravljalca. Magistralne in re- 
gionalne ceste upravlja in z njimi gospodari v celoti 
republiška cestna skupnost, lokalne ceste pa upravlja- 
jo in z njimi gospodarijo občinske skupščine, kolikor 
niso ustanovljene regionalne skupnosti za ceste. To ima 
za posledico, da je sicer enotna cestna mreža razdelje- 
na in da imamo dva sistema upravljanja cest v SE 
Sloveniji, kar povzroča precej zapletov in problemov. 
Zaradi tega prihaja tudi do čestih sporov o pristojnosti 
Glede upravljanja in vzdrževanja cest občine in regije 
ne sodemjejo zadovoljivo med seboj, akcije pri graditvi, 
vzdrževanju in rekonstrukciji cest niso usklajene. Po 
drugi strani pa v takem stanju, ko gospodari z magi- 
stralnimi in regionalnimi cestami le republiška skup- 
nost za ceste, povsem zbledi vpliv uporabnikov cest, 
organiziranih v temeljnih organizacijah oziroma v kra- 
jevnih skupnostih, ker je sistem vendarle centralizi- 
ran. To se odraža zlasti pri programiranju in sprejema- 
nju srednjeročnih in letnih planov republiške skupnosti 
za ceste ki jih sprejme sama, po predhodno izvedenih 
formalnih regijskih posvetih. 

Financiranje javnih cest je zaenkrat v osnovi ureje- 
noAdoločbami zveznega temeljnega zakona o javnih 
cestah (Ur. 1. SFRJ, št. 27/65, 7/67 in 10/70) ki so 
ostale v pristojnosti federacije (18. točka drugega od- 
stavka 16. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih 
amandmajev od XX do XLI, Uradni list SFRJ št. 29/71 
2L,ly7
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)vTe, določbe pa še niso usklajene'z ustavo bFRJ. Tako določba 61. a člena zveznega zakona da 

gotavfjajoVa 23 v'Zldrževanje rekonstrukcijo cest' za- 
z določenim zneskom od cene bencina in ■plin- 

skega olja v prodaji na drobno; 
— s pristojbinami, ki se plačujejo za cestna motor- 

na vozila; 
s pristojbinami, ki se plačujejo za cestna vprež- 

na vozila; 
— s taksami za tuja motorna vozila; 

z dTugimi viri dohodkov po posebnih predpisih; 
— z zneski, ki jih določijo družbenopolitične skup- 

nosti iz njim pripadajočih dohodkov. 
Višino in način vplačevanja zneskov od cene bencina 

in plinskega olja v prodaji na drobno ter pogoje za 
pobiranje zneskov določa zvezni izvršni svet. Takšen 

sistem in vire financiranja javnih cest je prevzel tudi 
obstoječi republiški zakon o javnih cestah (30. člen). 

Administrativno določanje in zbiranje sredstev za 
javne ceste ima za posledico tudi določeno destimulira- 
nje in nezainteresiranost uporabnikov in upravljalcev 
cest za samoupravno združevanje sredstev, ker 
so se v preveliki meri zanašali na to, da bo država 
uredila problematiko zbiranja sredstev, sami pa bodo 
z njimi gospodarili. 

Na nujnost nadaljnjega samoupravnega in decen- 
traliziranega urejanja cestnega gospodarstva in njegovo 
čimprejšnjo uskladitev z ustavo so opozorile že neka- 
tere občine, v katerih so delovni ljudje in občani že 
na podlagi ustave ustanovili ali pa še ustanavljajo sa- 
moupravne interesne skupnosti za ceste za posamezna 
območja. 

III. Razlogi, ki narekujejo izdajo zakona 

— Ustava SR Slovenije jasneje in določneje ureja 
samoupravne interesne skupnosti, kot so jih urejali 
ustavni amandmaji iz leta 1971 (6. točka XXI. amand- 
maja k ustavi SFRJ). Samoupravne interesne skupnosti 
kot družbenoekonomski odnos, kot vsebina in oblika 
samoupravnega organiziranja delovnih ljudi in občanov 
oziroma njihovih temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti postajajo vedno pomembnejši nosilci prog- 
ramov dela in razvoja kompleksnih področij družbeno- 
ekonomskega sistema in usklajevalci osebnih in skup- 
nih potreb ter interesov na teh področjih, prevzemajo 
pa tudi skrb za zbiranje sredstev, ki so potrebna za 
opravljanje dejavnosti posebnega družbenega pomena. 

— Obstoječi republiški zakon o javnih cestah, ki 
obravnava tudi samoupravno interesno skupnost' za 
ceste, ni usklajen z ustavo SR Slovenije. Ker bo zahte- 
vala uskladitev celotnega zakona daljši čas in razčišče- 
vanje nekaterih odprtih vprašanj, ki jih bo v osnovi 
rešil novi zvezni zakon (določbe temeljnega zakona o 
javnih cestah, ki so ostale v zvezni pristojnosti je 
treba prav tako uskladiti z ustavo SFRJ), je teba z 
zakonom o cestnih skupnostih urediti temelje za novo 
organiziranost samoupravnih interesnih skupnosti za 
ceste. Problematika samoupravnega urejanja zadev v 
cestnem gospodarstvu ter vloga, položaj in funkcije 
interesnih skupnosti za ceste, je sicer tesno povezana 
s celotno problematiko javnih cest, vendar se lahko 
uredi s posebnim zakonom. 

— Zakon o cestnih skupnostih bo pospešil obliko- 
vanje in organiziranje interesnih skupnosti in uveljavi- 
tev novih družbenoekonomskih odnosov na tem pod- 
ročju in nove neposredne odnose med delavci v združe- 
nem delu in cestami kot objekti družbene reprodukcije. 

— Zakon bo odstranil nelogičnost sedanjega siste- 
ma dveh gospodarjev in upravljalcev javnih cest ter 
bo gospodarjenje in upravljanje z javnimi cestami 
približal uporabnikom. Njihov dosedanji vpliv je bil 
premajhen. Izjema je bila le vsestranska udeležba ob- 
čanov v krajevnih skupnostih — od oblikovanja progra- 
ma razvoja do realizacije tega programa izključno za 
lokalne ceste._ Na območju občine je bilo takšne udelež- 
be delovnih ljudi in občanov že manj, v širšem promet- 
nem prostoru (regija, republika) pa skoraj nič. 

~ Na n°vo oblikovane interesne skupnosti za ceste v SR Sloveniji bodo omogočile svojim članom — delov- 
nim_ ljudem in občanom, združenim v temeljne organi- 
zacije združenega dela in v krajevne skupnosti da 
bodo v okviru interesnih skupnosti sprejmali plane 
in programe za delo in razvoj skupnosti, da bodo te pla- 
ne in programe usklajevali med seboj in z diružbenimi 
plani družbenopolitičnih skupnosti ter da bodo na tej 
podlagi zagotavljali usklajevanje odnosov v celotni 
družbeni reprodukciji in usmerjali celotni materialni 
m družbeni razvoj v skladu s skupnimi, na samo- 
upravnih temeljih določenimi interesi in cilji V teh 
novih interesnih skupnostih bodo imeli delovni ljudje 



in občani možnosti in pogoje za dosledno in komple- 
ksno opravljanje svoje funkcije v procesu- družbenega 
planiranja. . . 

 V resoluciji o družbenoekonomski politiki m 
razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 
1975 (Uradni list SRS, št. 39-458/74) je bilo poudarjeno, 
da je treba na tistih področjih gospodarstva, kjer sa- 
moupravne interesne skupnosti še niso zaživele, čim- 
prej zagotoviti njihovo konstituiranje. 

Posebej je bilo podčrtano, da je treba uresničiti 
ustavni koncept o sočasnem in kontinuiranem planira- 
nju kot eni temeljnih funkcij združenega dela; samo- 
upravne interesne skupnosti pa so ob temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela in krajevnih skupnostih po- 
glavitni nosilci samoupravnega planiranja. 

— Stališča in sklepi s 17. seje predsedstva Central- 
nega komiteja Zveze komunistov Slovenije o nalogah 
zveze komunistov in drugih subjektivnih sil pri uresni- 
čevanju politike gospodarske stabilizacije (z dne 11. 
septembra 1975) določajo, da je treba nadaljevati z 
ustanavljanjem samoupravnih interesnih skupnosti za 
vsa v ustavi opredeljena področja združenega dela, 
okrepiti prizadevanja za ustavno preobrazbo že usta- 
novljenih interesnih skupnosti in da si je treba priza- 
devati, da bodo samoupravni družbenoekonomski od- 
nosi med uporabniki in nosilci (izvajalci) posameznih 
dejavnosti v celoti zaživeli. 

IV. Temeljne rešitve zakona 

Glede na nova izhodišča in ustavne rešitve na. pod- 
ročju samoupravnih interesnih skupnosti, ki so čvrstej- 
ša, jasnejša in popolnejša, kot so bila začrtana v ustav- 
nih amandmajih 1971. leta je potrebna celovita preob- 
razba republiške skupnosti za ceste. Tu ne gre le za 
usklajevanje z ustavo obstoječe skupnosti za ceste, pac 
pa gre za novo organiziranje samoupravnih interesnih 
skupnosti za ceste, za novo vsebino dela, notranjo orga- 
nizacijo, članstvo in za vzpostavitev delegatskih od- 
n°S°S stališči in sklepi 17. seje predsedstva CK ZKS 
o nalogah zveze komunistov in drugih subjektivnih sil 
pri uresničevanju politike gospodarske staiblizacije je 
poudarjeno, da je treba nadaljevati z ustanavljanjem 
samoupravnih interesnih skupnosti za vsa v ustavi 
opredeljena področja združenega dela, okrepiti priza- 
devanja za ustavno preobrazbo že ustanovljenih inte- 
resnih skupnosti ter si prizadevati, da bodo_ samoupravni 
družbeno-ekonomski odnosi med uporabniki in izvajal- 
ci posameznih dejavnosti v celoto čimprej zaživeli. 

Iz gradiva za 3. sejo CK ZKS pa povzemamo us- 
meritve za formiranje interesnih skupnosti, citiramo: 
»Odločneje in učinkoviteje se moramo spopadati s po- 
javi nerazumevanja in ohranjevanja obstoječega stanja, 
ki težijo ohraniti pridobljene pozicije in interese...« 
Ker bo zahtevala uskladitev republiškega zakona o 
javnih cestah z ustavo SR Slovenije več časa — potreb- 
no je še razčiščevanje nekaterih odprtih vprašanj iz 
temeljnih izhodišč, ki bodo v osnovi opredeljena v no- 
vem zveznem zakonu (določbe temeljnega zakona o 
javnih cestah, ki so ostale v zvezni pristojnosti, je prav 
tako treba uskladiti z tistavo SFRJ), z ustanavljanjem 
samoupravnih interesnih skupnosti pa je treba pohiteti, 
ureja ta zakon le obveznosti ustanovitve interesnih 
skupnosti za ceste ter načela za njihovo organizacijo 
in delovanje. 

1. 

Zakon bo izhajal iz ugotovitve, da je gospodarjenje 
in vzdrževanje javnih cest posebnega družbenega pome- 
na. Takšna opredelitev opravičuje obvezno ustanovitev 
interesnih skupnosti na področju javnih cest (1. teza in 
2. teza). 

Osnutek zakona predvideva obvezno članstvo v in- 

teresni skupnosti delavcev po temeljnih organizacijah 
združenega dela, ter delovnih ljudi in občanov po krajev- 
nih skupnostih, skupaj z delavci temeljnih organizacij 
združenega dela, ki trajno opravljajo dejavnosti v cest- 
nem gospodarstvu. Tako članstvo je predvideno glede 
na to, da je nad javnimi cestami resnično zainteresiran 
najširši krog delovnih ljudi in občanov ter skoraj celot- 
no združeno delo (4. teza). 

Osnutek zakona ne opredeljuje podrobno, katere 
so dejavnosti v cestnem gospodarstvu, katerih delavci 
so na strani izvajalcev v interesni skupnosti za ceste. 
Nedvomno so to cestna podjetja. Obstaja tudi mnenje, 
da bi naj med obveznimi člani interesnih skupnosti, 
na strani izvajalcev, bile tudi OZD, ki se kakorkoli, 
občasno vključujejo v cestno gospodarstvo (projektanti, 
gradbena podjetja in pd.). Glede na to, da se te OZD 
pojavljajo v cestnem gospodarstvu kot OZD, za katere 
veljajo popolni tržni odnosi, njihovo delovanje pa ni 
uporabnikom trajno potrebno, ni pogojev, da bi jih 
z zakonom določili kot obvezne člane skupnosti. Po- 
drobneje bo moral' problematiko članstva razdeliti sa- 
moupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti za ceste. 

2. 

V skupnostih za ceste člani zadovoljujejo svoje 
osebne in skupne potrebe na področju javnih cest, ena- 
kopravno in skupno oblikujejo politiko razvoja javnih 
cest in določajo programe razvoja, združujejo sredstva 
in določajo namen njihove uporabe ter uresničujejo dru- 
ge skupne interese (5. teza). 

3. 

člani ustanovijo skupnost za ceste s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi. S samoupravnim sporazu- 
mom o ustanovitvi in s statutom skupnosti za ceste 
člani podrobneje urejajo: delovno področje, organizacijo 
skupnosti, sestav, pooblastila in odgovornosti skupščine 
in drugih organov skupnosti, način, kako člani nadzo- 
rujejo delo organov upravljanja in strokovnih služb 
in druge zadeve skupnega pomena. 

■ K določbam samoupravnih sporazumov in statutov 
daje soglasje za skupnost za ceste SR Slovenije Izvršni 
svet skupščine SR Slovenije, za območne skupnosti pa 
izvršni sveti občinskih skupščin, na katerih območju 
skupnosti deluje (6. teza). 

4. 

Z osnutkom zakona so predvidene območne skup- 
nosti za ceste in skupnost za ceste SR Slovenije (3. te- 
za). Območje območne skupnosti bodo člani določili 
s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi te skupno- 
sti (7. teza — 1. odstavek). Osnovno vodilo za tako 
predlagano opredelitev samouprave na tem področju je 
bilo v tem, da naj uporabniki cest odločajo, sklepajo 
in ukrepajo v okviru svojih pravic in dolžnosti, o vseh 
javnih cestah s svojega območja; od najnepomembnejše 
do magistralne ceste. Uporabniki javnih cest morajo biti 
pri samoupravi na področju javnih cest zavestno angaži- 
rani, če hočemo doseči kvalitetne premike v tej smeri. 
Zainteresiranost za ceste, ki je tako živa sedaj z večine 
v KS na podeželju, mora najti prostor v vseh zainte- 
resiranih skupnostih. 

če hočemo vse to doseči, ne smemo odmikata uporab- 
nika javnih cest tako, da ne more imeti vpliva tudi na 
sedanje magistralne in regionalne ceste na svojem ob- t 
močju. Enotnost cestne mreže nekega območja utemelju- 
jejo tudi ekonomski, gospodarski, geografski in pro- 
storski razlogi. Pri ocenjevanju oblik samoupravne ure- 
ditve cestnega gospodarstva v smislu ustavnih določb 
bo potrebno nedvomno upoštevati vse omenjene razloge. 
Pri tem gre za ugotovitev, kaj je v danih razmerah 
ekonomsko in samoupravno utemeljeno, da se lahko 
ustanovi območna skupnost za ceste. 
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Pri ustanavljanju območne interssne skupnosti bo- 
do ustanovitelji morali upoštevati vse značilnosti in 
pogoje, ki opredelujejo zaokroženo cestno mrežo. Me- 
nimo, da pri ustanavljanju območnih skupnosti ne bi 
smelo biti večjih ovir, ker so se ta območja prometno 
že izoblikovala in že od sedaj več ali manj nastopala v 
cestnem gospodarstvu. Tako sedaj že obstojajo regije 
v zveza z vzdrževanjem cest in nakazujejo nekatere no- 
ve. Te regije so naslednje: ljubljanska, gorenjska, celj- 
ska, mariborska, prekmurska, dolenjska, zasavska ko- 
prska in novogoriška, kar pa ni potrebno, da bi'tudi 
brez korektur bilo podlaga za ustanovitev novih ob- 
močnih skupnosti za ceste. 

Ker bo območje območne skupnosti praviloma ob- 
segalo teritorij več občin, dejavnost cestnega gospodar- 
stva na območju ene občine pa je tesno povezana z 
dejavnostjo komunalnega gospodarstva, stanovanjskega 
gospodarstva, prometa in zvez ter drugih področij, naj 
bi se vprašanja s področja cest lokalnega pomena ureje- 
vala skupaj z naštetimi dejavnostmi v okviru občinskih 
komunalnih skupnosti (teza 7— 2. odstavek), člani ob- 
močne skupnosti bodo tudi določili, katere so ceste 
lokalnega pomena v posamezni občini. S tem bi bilo 
doseženo najbolj neposredno uresničevanje strokovne 
in operativne možnosti z območja občine za vsa ko- 
munalna vprašanja. 

5. 

Glede na to, da je cestni promet namenjen za potre- 
be gospodarstva in družbi kot celoti, je jasno, da tudi 
dejavnost interesnih skupnosti na tem področju ne sme 
bita izolirana in ne sama sebi namen. Glede na to, da 
so interesne skupnosti usklajevalec potreb in možnosti, 
morajo le-te sodelovati z drugimi interesnimi skupno- 
stmi in organizacijami na svojem območju (9. teza). 
To načelo velja za območne, kakor tudi za skupnost za 
ceste SR Slovenije, ki pa mora sodelovati še v okviru 
vse države. 

6. 
Določbe zakona o sestavi skupščine (dvodomnost), 

sprejemanju^ odločitev ter o začasnem urejanju vprašanj, 
ki jih skupščina interesne skupnosti ni uredila sama, 
bodo podobne določbam že sprejetih zakonov ki ure- 
jajo samoupravne interesne skupnosti. 

Skupnost za ceste ima skupščino, ki jo sestavljata 
zbor delegatov uporabnikov in zbor delegatov izvajalcev. 

V skupščino območne skupnosti za ceste izvolijo 
delegate delavci temeljnih organizacij združenega dela 
s področja gospodarstva ter delovni ljudje v krajevnih 
skupnostih, v skladu s samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi skupnosti. 

V skupščino skupnosti za ceste SR Slovenije dele- 
girajo delegate ustrezni zbori območnih skupnosti (10. te- 
za). 

Delegatska baza za območne skupnosti so TOZD ki 
so zavezanci za davek iz dohodka TOZD (to so TOZD 
v gospodarstvu) in krajevne skupnosti, delegatska baza 
za skupnost za ceste SR. Slovenije pa so območne skup 
nosti,_ oz. zbori skupščin teh skupnosti. Pri predlaganju 
te rešitve nas je vodila predvsem usklajevalna funkcija 
skupnosti za ceste SR Slovenije, ki bo s takim delegi- 
ranjem nedvomno zagotovljena. Tako rešitev so nare- 
kovali tudi praktični razlogi. 

7. 
Skupščina skupnosti za oeste odloča na skupnem 

zasedanju svojih zborov. Samoupravni sporazum o usta- 
novitvi določa, o katerih zadevah, ki so bistvene za 
delo skupnosti, odločata oba zbora enakopravne 

8. 
Istočasno, ko ugotavljamo, da mora biti vpliv upo- 

rabnika na vse ceste enako močan, ker je za vse na 
območju kjer živi oziroma dela zainteresiran, moramo 

tudi ugotoviti, da bo odločal o vseh zadevah s področja 
cestnega gospodarstva svojega območja v okvi- 
ru območne skupnosti. Zaradi tega "v tezah predvideva- 
mo, da bodo v območnih skupnostih za ceste člani spre- 
jemali dolgoročne in srednjeročne načrte razvoja jav- 
nih cest na svojem območju, letne načrte za javne ceste, 
skrbeli za izvajanje teh načrtov ter zagotavljali materi- 
alne pogoje za njihovo uresničevanje (13. teza). 

V skupnosti za ceste SR Slovenije, ki bo predvsem 
mesto usklajevanja in dogovarjanja ter reševanja zadev 
republiškega pomena s področja cestnega gospodarstva 
pa bodo člani uresničevali skupne interese tako, da bo- 
do skrbeli za skladen razvoj cestnega omrežja glede na 
policentričen razvoj Slovenije, usklajevali in nato spreje- 
mali dolgoročne in srednjeročne načrte razvoja cest v 
Sloveniji. Pri tem je potrebno poudarita, da bodo te prog- 
rame razvoja območne skupnosti samostojno načrtovale, 
v skupnosti za ceste SR Slovenije pa se bodo ti progra^ 
mi morali med seboj uskladiti. Pomembna vloga skup- 
nosti za ceste SR Slovenije v tem primeru pa bo tudi 
usklajevanje programov razvoja cest z realnimi možno- 
stmi izvršitve teh programov. 

V skupnosti za ceste SR Slovenije bodo njeni člani 
urejevali tudi zadeve v zvezi z gradnjo in rekonstrukcijo 
mednarodnih cest in tisti! cest, ki so republiškega pome- 
na. Katere so ceste republiškega pomena, bodo določili s 
samoupravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti Na- 
dalje sodijo v pristojnost skupnosti za ceste SR Slovenije 
se zadeve, ki se nanašajo na ceste v obmejnih območjih 
in zadeve v zvezi z razvojem in vzdrževanjem cest v 
manj razvitih območjih republike. (14. teza). 

Iz tega je razvidno, da gre za zadeve, ki se niti 
smotrno niti učinkovito ne bi dale reševati na ožjem 
območju. Poleg tega pa to terjajo enotna in skladna 
politika razvoja cestnega omrežja v republiki, kakor 
tudi zagotovitev določene kvalitete celotnega cestnega 
omrežja, ne glede na sredstva, zbrana po območjih (tu 
gre predvsem za solidarnostno združevanje za manj 
razvita in obmejna območja). 

Za izvrševanje nalog v okviru skupnosti za ceste 
SR Slovenije območne skupnosti samoupravno združu- 
jejo sredstva. Samoupravno se namreč sporazumejo o 
višini in načinu združevanja potrebnih sredstev za ures- 
ničevanje omenjenih skupnih interesov. 

9. 

Dolgoročni in srednjeročni plan razvoja cest v Slo- 
veniji sprejme skupščina skupnosti za ceste SR Slove- 
nije v soglasju s skupščino SR Slovenije. 

10. 

Zakon bo predvidel preobrazbo zbiranja sredstev 
za javne ceste. Samoupravno združevanje sredstev upo- 
rabnikov za vlaganja v javne ceste je pogoj za razvoj 
cestnega gospodarstva ter za lasten razvoj uporabnikov 
cest ter njihova družbena obveznost. Uporabniki cest 
bodo sklepali v okviru interesne skupnosti samoupravne 
sporazume o združevanju sredstev za zagotovitev dogo- 
vorjenega razvoja cestnega gospodarstva. Samoupravno 
združevanje sredstev, katerega obseg, kriteriji in pogoji 
za združevanje se bodo določali sporazumno v okviru 
skupnosti za ceste SR Slovenije, bo postalo temeljni 
vir zbiranja sredstev za izvedbo osnovnih ciljev sred- 
njeročnega razvoja javnih cest. 

Če pa sredstev vendarle ne bi bilo mogoče zagoto- 
viti po poti samoupravnega sporazumevanja bo zakon 
predvidel, da bo lahko izvršni svet skupščine SR Slove- 
nije predlagal skupščini SR Slovenije, da predpiše ob- 
vezno združevanje sredstev (za izvedbo osnovnih ciljev 
predvidenih v srednjeročnem načrtu). 

V kolikor sredstva, ki se bodo zbrala v območni 
skupnosti, ne bi zadoščala za realizacijo sprejetih prog- 
ramov, bo območna skupnost izdelala predlog o dodat- 
nem združevanju. 
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Območne skupnosti so v prvi vrsti dolžne zagotoviti 
sredstva za vzdrževanje javnih cest. Glede na to da 
nekatere ne bodo zbrale dovolj teh sredstev, bo zakon 
predvidel posebno združevanje sredstev ostalih skupno- 
sti za te potrebe. 

Ker pa je financiranje javnih cest zaenkrat še v ce- 
loti urejeno z zveznim temeljnim zakonom o Javni h 
cestah (61. a člen), ta pa še ni usklajen z ustavo bmi, 
ne bo možno v celoti takoj preiti na samoupravno zbira- 
nje sredstev, temveč bo treba v prehodnem obdobju 
ob novem sistemu zadržati še obstoječi sistem in vire. 
Čimprej pa bo treba doseči v federaciji uskladitev z 
ustavo SFRJ določb temeljnega zakona o javnih cestan. 

Poudariti bi bilo potrebno, da je v smislu ustavnin 
načel nujno, da tudi financiranje oz. združevanje sred- 
ste v preide na interesne skupnosti. Kakor tudi dejstvo, 
da so sedaj veljavni viri (bencinski dinar, cestne pri- 
stojbine itd.) tudi v bodoče najobjektivnejši kriteriji 
glede na uporabo ceste, hkrati pa tudi skrajno realni, 
zaradi česar bi tudi morali biti prenešeni na interesne 
skupnosti. V kolikor to ne bi bilo izvedeno, potem velja 
poudariti, da bi gospodarstvo moralo združevati se vec 
sredstev, tj. vsa sredstva, ki se sedaj zbirajo na podlagi 
zakonov za javne ceste. S tem pa se postavlja istočasno 
tudi smisel in delovanje interesnih skupnosti. Doseči 
je treba, da bodo delovni ljudje v skupnostih za (»ste 
dejansko lahko vplivali na oblikovanje cen in sodelo- 
vali pri določanju politike cen goriv, ki se v cestaem 
prometu uporabljajo, da se te cene ne bodo določale 
administrativno ter neodvisno od uporabnikov. Dokler 
območne skupnosti ne bodo v okviru skupnosti za 
ceste SR Slovenije sprejele samoupravni sporazum o 
virih, višini in načinu združevanja sredstev za ceste 
(po tezi 16), bodo ostali v veljavi dosedanji viri sredstev 
za ceste. 

11. 

Vsa sredstva za ceste se bodo zbirala na računih 
območnih skupnosti. V zvezi s tem bo potrebno ob 
ustanavljanju območnih skupnosti ustrezno organizirati 
tudi obračunavanje sredstev, ki se na območni skupno- 
sti zberejo, od maloprodaje bencina in plinskega olja. 
Pri tem mislimo na samoupravno organiziranje Petrola 
in Istra Benza po območnih skupnostih. 

V. Finančne posledice zakona 

Uveljavitev zakona ne predstavlja za republiko ter 
za občine nobenih dodatnih obremenitev iz; proračunov. 
Novi sistem zbiranja sredstev, ki temelji na samouprav- 
nem sporazumevanju, pa bo seveda v določeni meri 
dodatno obremenil TOZD, v kolikor bodo le-te samo- 
upravno tako določile. < 

Delovne teze osnutka zakona 

o skupnostih za ceste 

1. teza 

Zaradi zagotovitve opravljanja dejavnosti posebnega 
družbenega pomena na področju javnih cest, zadovolje- 
vanja osebnih in skupnih interesov ter usklajevanja 
dela s potrebami in interesi na tem področju, določa 
ta zakon obvezno ustanovitev skupnosti za ceste kot 
samoupravnih interesnih skupnosti ter načela za njiho- 
vo organizacijo in za njihova medsebojna razmerja. 

2. teza 

Gospodarjenje z javnimi cestami in vzdrževanje jav- 
nih cest je posebnega družbenega pomena 

3. teza 

Skupnosti za ceste so: območne skupnosti in Skup- 
nost za ceste SR Slovenije. 

4. teza 

V skupnosti za ceste se na podlagi teza zakona s 
samoupravnim sporazumom združujejo delavci temelj- 
nih organizacij združenega dela, ki so zavezanci davka 
iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela ter 
delovni ljudje in občani po krajevnih skupnostih, sku- 
paj z delavci temeljnih organizacij združenega dela, ki 
trajno opravljajo dejavnosti v cestnem gospodarstvu 
(v nadaljnjem besedilu: člani). 

5. teza 
V skupnostih za ceste člani zadovoljujejo svoje 

osebne in skupne potrebe na področju javnih cest, 
enakopravno in skupno oblikujejo politiko razvoja jav- 
nih cest in določajo programe razvoja, združujejo_ sred- 
stva in določajo namen njihove uporabe ter uresničujejo 
druge skupne interese- 

6. teza 

Člani ustanovijo skupnost za ceste s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi. . 

S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi m_ s 
statutom skupnosti za ceste člani podrobneje urejajo: 
delovno področje, organizacijo skupnosti, sestav, po- 
oblastila in odgovornosti skupščine in drugih organov 
skupnosti, način odločanja v skupščini in njenih organih, 
način, kako člani nadzorujejo delo organov upravlja- 
nja in strokovnih služb in druge zadeve skupnega po- 
mena. . _ 

K določbam samoupravnih sporazumov o ustano- 
vitvi in statutov daje soglasje za Skupnost za ceste 
SR Slovenije Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, _za 
območne skupnosti pa izvršni sveti občinskih skupscin, 
na katerih območju skupnost deluje. 

7. teza 
Območno skupnost za ceste ustanovijo člani za 

območje, ki ga s samoupravnim sporazumom o ustano- 
vitvi skupnosti določijo. . . 

Člani območne skupnosti neposredno uresničujejo 
zadeve in področja cest lokalnega pomena, ki jih dolo- 
čijo v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi območ- 
ne skupnosti, v občinskih komunalnih skupnostih. 

8. teza 

Za uresničevanje skupnih interesov na področju 
javnih cest v SR Sloveniji kot celoti se člani območnih 
skupnosti za ceste združijo v Skupnost za ceste t>R 
Slovenije. 

9. teza 

Skupnost za ceste se zaradi reševanja in usklajeva- 
nja skupnih interesov, na njenem območju, povezuje 
z drugimi interesnimi skupnostmi in organizacijami, 
oblikuje z njimi skupna delovna telesa ter vzpostavlja 
z njimi druge oblike sodelovanja, Skupnost za ceste 
SR Slovenije pa tudi i interesnimi skupnostmi in orga- 
nizacijami v drugih republikah in federaciji. 

10. teza 

Skupnost za ceste upravlja skupščina. 
Skupščino območne skupnosti za ceste sestavljata 

zbor delegatov uporabnikov javnih cest in zbor delegatov 
izvajalcev. V zbor uporabnikov volijo delegate delavci 
temeljnih organizacij združenega dela m delovni ljudje 
krajevnih skupnosti, v zbor izvajalcev pa delavci te- 
meljnih organizacij združenega dela, ki trajno upravlja- 
jo dejavnosti v cestnem gospodarstvu, v skladu s. samo- 

6 



upravnim sporazumom o ustanovitvi skupnosti. V zboru 
skupščine Skupnosti za ceste SR Slovenije delegirajo 
delegate^ ustrezni zbori območnih skupnosti za ceste, kot 
to določa samoupravni sporazum o ustanovitvi repub- 
liške skupnosti za ceste oziroma njen statut. 

11. teza 
Skupščina skupnosti za ceste sprejema svoje dolo- 

čitve z enakopravnim odločanjem obeh zborov delega- 
tov na način, ki se določi s samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi oziroma s statutom skupnosti. S samo- 
upravnim sporazumom oziroma s statutom se uredi tudi 
postopek usklajevanja med zboroma, če pride med 
njima do različnih stališč. 

12. teza 
če zaradi različnih stališč tudi po usklajevalnem 

postopku med zboroma skupščine območne skupnosti 
za ceste ni prišlo do odločitve o vprašanju, od katerega 
je bistveno odvisno delo območne skupnosti, lahko občin- 
ska_ skupščina z območja območne skupnosti na predlog 
svojega izvršnega sveta začasno uredi to vprašanje. 

če zaradi različnih stališč med zboroma skupnosti 
ni prišlo do rešitve o vprašanju, od katerega je bistveno 
odvisno delo Skupnosti za ceste SR Slovenije, lahko 
Skupščina SR Slovenije na predlog svojega izvršnega 
sveta začasno uredi to vprašanje. 

13. teza 
V območni skupnosti za ceste člani zagotavljajo 

pogoje za uresničevanje svojih skupnih interesov tako, 
da zlasti: 

— sprejemajo dolgoročne in srednjeročne načrte 
razvoja javnih cest na svojem območju, 

sprejemajo letne načrte del za javne ceste na 
svojem območju, 

— skrbijo z izvajanje dolgoročnih, srednjeročnih 
in letnih programov, 

— zagotavljajo materialne pogoje za uresničevanje 
sprejetih načrtov. 

14. teza 
V Skupnosti za ceste SR Slovenije člani uresniču- 

jejo svoje skupne interese na območju SR Slovenije 
kot celote tako, da zlasti: 

— skrbijo za usklajen razvoj omrežja javnih cest 
v skladu s policentričnim razvojem SR Slovenije, 

— usklajujejo dolgoročne in srednjeročne programe 
razvoja javnih cest območnih skupnosti. 

— sprejemajo dolgoročne in srednjeročne načrte 
razvoja javnjh cest v SR Sloveniji na podlagi usklaje- 
nih dolgoročnih in srednjeročnih programov razvoja 
javnih cest v območnih skupnostih, 

— sprejemajo enotno politiko gradenj in rekon- 
strukcij mednarodnih cest in cest republiškega pomena, 

— urejajo zadeve, ki se nanašajo, na razvoj in 
vzdrževanje javnih cest v manj razvitih območjih, 

— urejajo zadeve, ki se nanašajo na ceste v ob- 
mejnih območjih SR Slovenije, 

— obravnavajo vprašanja, ki so splošnega pomena 
za javne ceste v SR Sloveniji, 

— se sporazumevajo o združevanju sredstev za ures- 
ničevanje svojih skupnih interesov. 

15. teza 
Dolgoročni in srednjeročni načrt razvoja javnih 

cest v SR Sloveniji sprejme skupščina Skupnosti za 
ceste SR Slovenije v soglasju s Skupščino SR Slovenije. 

16. teza 
Območna skupnost za ceste zagotavlja sredstva za 

izvedbo sprejetih načrtov s samoupravnim združeva- 
njem sredstev uporabnikov javnih cest na svojem ob- 
močju. 

Skupščina Skupnosti za ceste SR Slovenije določi 
sporazumno z območnimi skupnostmi stalne vire in 
višino ter način združevanja sredstev, ki jih bodo plače- 
vali vsi uporabniki javnih cest v SR Sloveniji za reali- 
zacijo sprejetih srednjeročnih planov območnih skup- 
nosti. 

Če se območne »skupnosti ne sporazumejo o sred- 
stvih iz prejšnjega odstavka potrebnih za izvedbo os- 
novnih ciljev srednjeročnega načrta razvoja javnih cest 
v SR Sloveniji, lahko Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je predlagala Skupščini SR Slovenije, da predpiše obvez- 
no združevanje sredstev. 

V kolikor sredstva iz stalnih virov iz drugega od- 
stavka tega člena ne bi zadoščala z izvršitev sprejetega 
plana, območne skupnosti izdelajo predlog o dodatnem 
združevanju potrebnih sredstev, odločitev o tem pa 
sprejemajo temeljne organizacije združenega dela s sa- 
moupravnim sporazumom. 

17. teza 

Za uresničevanje skupnih interesov v okviru Skup- 
nosti za ceste SR Slovenije po 14. tezi so se območne 
interesne skupnosti dolžne sporazumeti o načinu in 
višini združevanja potrebnih sredstev. 

18. teza 
Območne skupnosti za ceste so dolžne zagotoviti 

sredstva za vzdrževanje javnih cest na svojem območju. 
V kolikor sredstva po drugem odstavku 16. teze ne bi 
zadoščala za redno vzdrževanje javnih cest na območju 
podamezne skupnosti, so ostale območne skupnosti dol- 
žne združevati sredstva v ta nemen v smislu 5. alinee 
14. teze. 

19. teza 
Območne skupnosti za ceste se morajo ustanoviti 

najpozneje do 31. maja, Skupnost za ceste SR Slovenije 
pa do 30. julija 1976. J 

Območne skupnosti za ceste in Skupnost za ceste 
SR Slovenije začno z delom, ko samoupravni sporazum 
o ustanovitvi skupnosti podpiše najmanj dve tretjini 
članov. 

20. teza 

Priprave za sklenitev samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi območne skupnosti za ceste opravi ini- 
ciativni odbor. Sestavljajo ga delegati uporabnikov in 
izvajalcev. Izvoli se na pobudo dosedanjega upraivljalca 
javnih cest na posameznem območju. 

Priprave za sklenitev samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Skupnosti za ceste SR Slovenije opravi 
iniciativni odbor, ki ga sestavljajo delegati uporabnikov 
in izvajalcev Izvoli se na pobudo sedanje Republiške 
skupnosti za ceste. 

21. teza 

Sredstva, pravice in obveznosti sedanje Republiške 
skupnosti za ceste se razdelijo med območne skupno- 
sti za ceste po kriterijih, ki jih skupno določijo območ- 
ne skupnosti. 

22 teza 
Do uveljavitve določb drugega in tretjega odstavka 

16. teze so viri sredstev za ceste: 
— določen znesek od cene za bencin in plinsko 

olje v prodaji na drobno, 
— pristojbine, ki se plačujejo za cestna motanna 

vozila. 
— takse za tuja motorna vozila, 
— zneski, ki jih družbeno politične skupnosti na- 

menijo za ceste, 
— posojila, 

druga sredstva, določena s posebnimi predpisi. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka, ustvarjena na ob- 

močju območnih skupnosti za ceste, se zbirajo na raču- 
nih teh skupnostih. 



Poročilo o solidarnostni akciji za odpravo poslsdic 

potresa na Kozjanskem (ESA 515) 

Uvod 

Preteklo je leto in pol, odkar je 2. junija 1974 prizadel 
območje občin Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Sloven- 
ske Konjice, Celje in Laško potres sedme jakostne stopnje 
po Mercallijevi lestvici. O posledicah potresa smo skupšcmi 
SR Slovenije in slovenski javnosti poročali v jeseni le^a 19 <4, 
v času ko je še potekalo ugotavljanje posledic potre« m 
pozneje zelo obširno in zelo podrobno junija lansko leto, ko 
smo natančno poročali tudi že o poteku solidarnostne akcije, 
zasnovane v dveh solidarnostnih krogih zbiranja pomoči. 
Zato v tem poročilu povzemamo samo nekatera osnovna dej- 
stva o posledicah potresa, sicer pa navajamo obseg dosedanje 
solidarnostne pomoči, njeno namensko uporabo in rezultate, 
ki so bili na osnovi pomoči doseženi ter dajemo nekatere 

predloge za nadaljnjo pomoč prizadetim. 
Ugotavljanje obsega te naravne nesreče je zajelo v prvem 

popisu na podlagi prijav prizadetih 5.290 objektov, v dodat- 
nem poipisu prvotno zaradi kratkega roka nezajetih objektov 
pa skupno še 1.484 objektov. Skupoo pregledanih je bilo tako 
5.774 objektov. Od teh je bilo 3.314 objektov razvrščenih v 
III. (1.598) oz. IV. kategorijo (1.716). Sorazmerno visok od- 
stotek tako razvrščenih objektov je utemeljen s tem, da so 
bili pregledani samo objekti na podlagi prijav prizadetih (in 
ne vse hišne številke po vrsti) in da je velik del stanovanj- 
skih in gospodarskih objektov zelo starih in neprimerno gra- 
jenih (60 odstotkov objektov grajenih pred letom, 1914). 
Manjše poškodbe so bile tudi na 2.949 stanovanjskih iti gos- 
podarskih objektih. Kot je znano, je bilo poškodovanih tudi 
21 šolskih objektov in uničenih devet šol. Prizadetih je bilo 
99 kmetijskih gospodarskih objektov v družbenem sektorju, 
dom za stare ljudi, tri zdravstvene postaje, poslopja krajev- 
nih uradov, gasilski domovi in drugi družbena objekti ter 
kultumo-zgodovinski spomeniki. 

Stanje 

Solidarnostna akcija je neposredno po potresu pa vse 
do pomladi leta 1975, ko je zastala, v dveh solidarnostnih 
krogih zajela veliko večino delovnih ljudi Slovenije, samo- 
upravne interesne skupnosti in razne družbene dejavnosti. 
Skupna družbena akcija je doslej naklonila za pomoč priza- 
detim pri obnavljanju in popravilu poškodovanih hiš in dru- 
gih objektov skupno (stanje 31. 12. 1975) din 243,080.316. . 

Vsa solidarnostno zbrana sredstva (delno pridobljena kot 
dolgoročno posojilo samoupravnim interesnim skupnostim) 
so bila doslej dana za obnovo družbenih objektov (šol, doma 
za stare ljudi itd.) kot sredstva brez obveznosti vračanja, 
medtem ko so bila zasebnikom dana kot posojilo. Na podlagi 
socialnih kriterijev bo tekom leta 1976 natančno opredeljeno, 
kolik del te pomoči bo dan zasebnikom kot pomoč, brez ob- 
veznosti vračanja, kolikšen del pa bodo morali vrniti, kar 
bo odvisno od ekonomske moči vsakega posojilojemalca po- 
sebej. Tak sistem je bil izbran, ker ni mogoče opredeliti ob- 
sega pomoči posamezniku, dokler ni znan obseg celotne druž- 
bene pomoči za odpravo posledic potresa. Zato je^ tudi s tega 
stališča zelo pomembno, da se čimprej opredeli obseg po- 
moči prizadetim krajem. 

Glede na obseg posledic potresa je bila dosedanja pomoč 
nujna in je odigrala tudi pomembno vlogo pri reševanju 
začetnih najnujnejših nalog. V okviru dane pomoči so bila 

m . . m 
1 Poročilo je pripravil republiški koordinacijski od- j 
M bor za odpravo posledic potresa na Kozjanskem, iz- 
! vršni svet Skupščine SR Slovenije soglaša s predlogi j 
J in stališči tega odbora. 

zgrajena zasilna stanovanja, tako da nobena družina ni pre- 
vrnila brez strehe. Vse hudo poškodovane hise so bile pod- 
prte in tako usposobljene za začasno bivanje. V delu ali 
popravljenih je skupno 774 stanovanjskih hiš zasebnikov, v 
gradnji je večji del uničenega družbenega stanovanjskega 
fonda v gradnji sta še dve osnovni šoli (Šmarje pri Jelšah, 
Kristan vrh), ostale so zgrajene in v njih že teče pouk v 
gradnji je dom za stare ljudi, ki bo v jeseni že_ vseljen (120 
postelj), poškodovani šolski objekti so popravljeni. 

DOiSedanja solidarnost pa ni zbrala dovolj sredstev za 
pomoč družbenemu sektorju kmetijstva, ki je utrpelo za več 
kakor 20 milijonov din škode, za pomoč pri obnovi drugih 
družbenih objektov (gasilski domovi, krajevni uradi, mrliške 
veže, kulturni domovi, postaje LM, prostori sodišča m banke 
in drugi) in predvsem premalo sredstev za pomoč pri obnovi 
tako velikega števila zasebnih stanovanjskih gospodarskih po- 
slopij. Medtem ko so delovni kolektivi priskočili v mnogih 
primerih na pomoč svojim delavcem, če so bili prizadeti, pa 
je taka pomoč popolnoma izostala zasebnim kmečkim gospo- 
darstvom. Med prizadetimi pa je 2.780 kmetij, od tega l.oO- 
v III. oz. IV. kategoriji, kar kaže na težavnost problema in 
nujnost solidarnosti. 

Pomoč za odpravljanje posledic potresa je bila doslej 
omejena samo na zbrana sredstva iz solidarnostne akcije, na 
sredstva samoupravnih stanovanjskih skupnosti, ki so prispe- 
vale pomoč iz stanovanjskih solidarnostnih skladov in na teme- 
lju samoupravnega sporazuma o izjemnem posojilu ter na 
sredstva skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Pri tem moramo ponovno podčrtati, da so bila zbrana 
v relativno kratkem času velika sredstva, kakršnih v podob- 
nih dosedanjih akcijah doslej še nismo zbrali. Ker pa je pri 
tem šlo za prostovoljno zbrana sredstva, katerih obseg in 
dinamike dotoka ni mogoče vnaprej oceniti, smo imeli pri 
odpravljanju posledic potresa mnogo objektivnih težav. Ta.k 
način zbiranja sredstev tudi ni omogočil, da se natančneje 
opredeli obseg družbene pomoči in da se na tej osnovi izde- 
lajo prioritete v akciji odpravljanja posledic in da se opre- 
delijo konkretni delovni načrti za optimalno uresničevanje 
pomoči. 

Takšno stanje stvari na terenu je privedlo do predloga, 
da se v letu 1975 izdvoji 75 odstotkov sredstev, ki bodo v tem 
letu zbrana na podlagi republiškega »zakona o solidarnosti«. 
Zatem, ko je bil sprejet v republiki politični dogovor o tem 
izdvajanju, pa je trajalo podpisovanje družbenega dogovora 
o merilih in načinih upravljanja s sredstvi solidarnosti za 
odpravljanje posledic elementarnih nesreč polnih šest mese- 
cev. Komaj januarja letos je družbeni dogovor in sklep o 
izdvajanju sredstev za pomoč prizadetim — na Kozjanskem 
podpisala zadnja občinska skupščina v SRS. Tako je dogovor 
postal veljaven in v skladu z zakonom je izvršni svet skup- 
ščine SRS naročil službi družbenega knjigovodstva, da izdvoji 
sredstva iz računov TOZD in družbenopolitičnih skupnosti na 
poseben račun za pomoč prizadetim na Kozjanskem. Na tej 
osnovi naj bi bilo v začetku februarja na voljo blizu 70 mili- 
jonov din in do 15. aprila (po zaključnih računih) nadaljnjih 
25 milijonov din. 

Zaradi takšnega poteka stvari v drugi polovici preteklega 
leta skoraj ni bilo več nobene dename pomoči za prizadete. 
To je ustvarilo v prizadetih krajevnih skupnostih težko sta- 
nje, še posebej, ker je v prvem delu akcije prejela približno 
petina prizadetih denarno pomoč, druga petina je lahko skle- 
nila kreditne pogodbe (ki so bile le deloma in še te zelo počasi re- 
alizirane) , ostale tri petine prizadetih pa niso dobile prav nobene 
pomoči, ker ni bilo dotoka sredstev. Rešitev seveda tudi ne 
bi bila, če bi vsakemu od prizadetih dali po nekaj desettisoč 
dinarjev, ker bi imeli še več nedokončanih objektov. 

Republiški koordinacijski odbor je interveniral v takšni 
situaciji tako, da se je dogovoril z Ljubljansko banko za 
premostitveno kreditiranje. Ker ni doslej nobene zakonske 
osnove za zbiranje sredstev za pomoč prizadetim po potresu, 
banka nima garancije za vračilo sredstev, zato ne odpira no- 



vih kreditov, ki bi pomagali premostiti sedanjo situacijo, 
čeprav je tolerantna do vračanja že zapadlih kreditov. 

Za akcijo obnavljanja poškodovanih in porušenih objek- 
tov je v zimi 1974/1975 bil izdelan po vseh krajevnih skup- 
nostih podroben načrt obnove. Ta načrt je zajel seznam vseh 
domačij, ki so bile po potresu potrebne obnove, način obnav- 
ljanja (protipotresne vezi, konstrukcijska obnova, novograd- 
nja, montažna gradnja, preselitev v blok itd.) ter obseg 
sredstev, ki naj bi jih prejel prosilec iz sredstev družbene 
pomoči. Na tak način je začelo v banki sklepanje posojilnih 
pogodb, in to postopoma, kot so prosilci pripravili dokumen- 
tacijo. Pri pripravi dokumentacije je pomembno pomoč pri- 
zadetim nudil Biro za tehnično pomoč, ki je bil ustanovljen 
na pobudo republiškega koordinacijskega odbora septembra 
1974, ko je bilo ugotovljeno, da so posledice potresa tolikšne, 
da bo njihovo odpravljanje trajalo nekaj let. Program obnove 
in sanacije stanja na Kozjanskem je bil v zimi 1974/75 zastav- 
ljen na osnovi pričakovanja, da bo obseg družbene pomoči 
skupno s sredstvi, ki v jeseni 1974 iz solidarnostne akcije 
zaradi dolgotrajnega deževja še nišo bila izkoriščena, dosegel 
vsoto okrog 200 milijonov din. Zaradi počasne družbene inter- 
vencije pa se je v letu 1975 zbralo za pomoč prizadetim na 
Kozjanskem le 36 milijonov din, kar je onemogočilo izdaja- 
nje zastavljene akcije. To še prav posebej tudi zaradi tega, 
ker je del tudi od teh zbranih sredstev moral biti uporabljen 
za izgradnjo šol, saj so v občinah le deloma držali m ures- 
ničili sklep, da je za gradnjo šol treba zbrati sredstva pose- 
bej izven solidarnostnih krogov. V jeseni je na računu za 
pomoč prizadetim doteklo 31 milijonov din izjemnega stano- 
vanjskega posojila, ki so ga odobrile samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti, vendar je večji del posojila moral biti uporab- 
ljen za vračilo kredita iz leta 1974 Ljubljanski banki. 

Ves čas akcije je bilo pri plačevanju obveznosti do grad- 
bene operative, ki je prišla na pomoč iz vse Slovenije, mno- 
go težav in zamud. Lansko leto je bilo od začetka leta do 
jeseni na delu poprečno 240 gradbenih delavcev, v jeseni pa 
je gradbena operativa postopoma umaknila del delavcev, tako 
da je bilo novembra na delu samo še 140 delavcev. V jeseni 
je republiški koordinacijski odbor umaknil zaradi stanja, ki 
je nastalo, tudi svojo zahtevo, da smejo protipotresna sana- 
cijska dela na objektih, razvrščenih v III. kategorijo, oprav, 
ljati samo za to usposobljena gradbena podjetja. Prisotnost 
gradbene operative je zmanjšala možnosti raznih privatnih 
obrtnikov in nazovi mojstrov ter lovcev na dobičke, ki jih 
ni manjkalo. 

Doseženi obseg sanacijske intervencije je bilo možno 
doseči samo s pomočjo gradbene operative, ker sicer tudi 
tukaj primanjkuje ne samo kvalificiranih, ampak tudi navad- 
nih delavcev in težakov. 

Dosedanja akcija je sprožila oziroma zaključila obnovo 
ali sanacijo na 774 objektih. Pri tem moramo opozoriti, da 
so kreditna sredstva v višini 200.000.— din na mnogih objek- 
tih že izčrpana, lastniki pa bodio objekt zaradi pomanjkanja 
lastnih sredstev dokončali komaj čez nekaj let. Kljub po- 
manjkanju sredstev so lokalni organi pri dodeljevanju kre- 
ditov dajali doslej prednost za obnovo hiš, razvrščenih v IV. 
kategorijo. Ker obnova teh objektov zahteva večjo pomoč 
kakor protipotresna sanaoija hiš, razvrščenih v III. katego- 
rijo, je doslej za ta namen razpoložljiva sredstva dobilo so- 
razmerno manjše število prizadetih. Tako je delež prizadetih, 
ki so v tej ali oni obliki dobili družbeno pomoč, relativno 
majhen, velika večina pa še vedno čaka, dia steče' široka in 
sistematičnejša družbena akcija za ureditev razmer, ki so 
nastale po potresu. 

Podražitve, ki so nastale pri gradnji družbenih objektov 
(predvsem šol, doma za ostarele ljudi pa tudi družbenih na- 
jemnih stanovanj), so že itak močno omejena sredstva soli- 
darnosti še bolj zmanjšale. Tako je bilo za obnovo poškodo- 
vanih in uničenih šol v začetku načrtovanih 50 milijonov din, 
do sedaj pa je bilo vgrajenih že skoraj 70 milijonov, dela pa 
še niso končana in nekateri računj so še odprti (šola Ponikva, 
na primer, je dokončana in ima odprt račun za 5,8 milijo- 
nov din itd.) 

Vsi dosedanji napon so dali glede obnove zasebnega sta- 
novanjskega fonda vkljub vsemu vendarle že tudi pomembne 
rezultate, čeprav so v primerjavi s končnimi potrebami še 
vedno skromni. Doslej je bilo od 1.598 hiš, razvrščenih v III. 
kategorijo, protipotresno v celoti saniranih in že vseljenih 

282; od hiš, razvrščenih v IV. kategorijo, pa je že 77 vselje- 
nih, čeprav pretežno še niso dokončane, vendar je vselitev 
pred zimo bil edini izhod za ljudi. V obnovi ali izgradnji je 
trenutno s sredstvi solidarnosti še 435 objektov, kar kaže 
na to, da je naša intervencija zajela še zelo majhen krog 
prizadetih. 

V času, ko poročamo, je stanje takšno, da bodo sredstva, 
ki bodo dotekala po sklepu o 75-odstotnem izdvajanju sredstev 
po zakonu o solidarnosti za pomoč prizadetim po potresu, 
zadoščala le za odplačilo kreditov in za plačilo še neporav- 
nanih obveznosti na šolskih objektih, ki so zgrajeni oz. so še 
v gradnji. To je pa tudi vse. Ta sredstva (ca 95 milijonov 
din) ne bodo omogočila, da se poravnajo prekoračitve in po- 
dražitve pri gradnji doma za stare ljudi in da se realizirajo 
obveznosti, ki izvirajo iz že sklenjenih posojilnih pogodb. 
Odprte bodo vstale tudi obveznosti do gradbene operative, ki 
gradi družbena najemna stanovanja v zameno za uničene 
družbene objekte in stanovanja v porušenih šolah in kjer 
gradnje ni mogoče ustaviti. Družbeni sektor kmetijstva bo 
moral še naprej čakati biez odškodnine za direktno pov- 
zročeno škodo. 

Predlogi 

Temeljno vprašanje nadailjnje akcije za sanacijo stanja 
po potresu je, kako zagotoviti nadajjnja najnujnejša sred- 
stva za postopno, a vseeno dovolj hitro odpravo posledic 
potresa. Pri tem je posebnega pomena, da se sanacija ne 
odlaga na več nadaljnjih let in da se v okviru ekonomskih 
možnosti zavzemamo za to, da se glavnina pomoči obema 
občinama dodeli v letu 1976 in 1977. Ta pomoč naj se uporabi 
na temelju konkretnega sanacijskega programa, ki ga pri- 
pravita obe občini v dogovorjenem okviru. Namen takšne 
akcije bi bil odločna odprava neposrednih posledic potresa 
s tem, da mora prizadeto območje računati tudi na lastne 
žrtve in odrekanje ter na maksimalno racionalno uporabo 
razpoložljivih sredstev za pomoč. 

Pripraviti bi bilo treba več ukrepov za pomoč, ker je očit- 
no, da je sicer dosedanja solidarnost dala nekatere velike 
in pomembne rezultate (prezimitev, izgradnja zasilnih biva- 
lišč, obnova šolskega prostora in dela družbenega stanovanj- 
skega sklada ter pomoč najnujnejšim zasebnikom), da pa 
glede na obseg posledic potresa sama ne zmore tako velike 
naloge. Brez zadržkov bi bilo ntujno in primerno, da se 
sprejme politični dogovor o tem, da je tudi v letu 1976 treba 
intervenirati v enakem obsegu iz sredstev, zbranih po zakonu 
o solidarnosti, m priporočati podpisnikom družbenega dogo- 
vora, da sprejmejo sklep, da se tudi iz sredstev, zbranih v 
letu 1976, izloči 75 odstotkov sredstev za odpravljanja posledic 
potresa. Ker so sredstva, zbrana po tem zakonu, namenjena 
tudi za odpravljanje posledic drugih elementarnih nesreč, 
menimo, da je primerno, da vseh sredstev ne usmerimo za 
pomoč Kozjanskemu, da bi lahko v primeru potrebe poma- 
gali tudi še drugim področjem, ki bi pomoč potrebovala in 
bi bila po zakonu do takšne pomoči upravičena 

Podrobnejši vpogled v položaj jasno kaže na'to, da ukre- 
pi, ki smo jih izvajali doslej, ne morejo zajamčiti korenita 
spremembe sedanjega toka družbene akcije, v kateri smo 
rešili približno eno tretjino odprtih problemov. Zaradi tega 
je nujno, da se ne samo sprejme sklep o nadaljevanju po- 
moči iz sredstev, zbranih po zakonu o solidarnosti (v letu 
1976 predvidoma okrog 100 milijonov .din) ampak, da se 
sprejmejo tudi drugi potrebni ukrepi, vključujoč pri tem tudi 
poseben zakon za namensko zbiranje sredstev izključno za 
odpravo posledic potresa. Takšen ukrep bi bil tudi utemeljen, 
ker gre za največjo elementarno nesrečo v tem stoletju na 
Slovenskem, česar ne bi smeli prezreti, ko obravnavamo 
obseg in nujnost naše družbene akcije 

Naša nadaljnja akcija bi morala omogočiti, da se dokon- 
čajo gradnje šolskih in zdravstvenih objektov, ker gre pri 
tem brez dvoma tudi za mnogo širše in dolgoročnejše druž- 
bene interese kakor samo in zgolj za obnovo izgubljenega 
nefunkcionalnega prostora; da se da nujna pomoč družbe- 
nemu sektorju kmetijstva, ki glede na karakter gospodarstva 
prizadetega območja lahko zelo veliko pripomore za obnovo 
kmetijske proizvodnje; da se zaključi obnova družbenega sta. 
novanjskega sklada in da se pomaga — samo v do sedaj 



uveljavljenih okvirih — pri obnovi zasebnih stanovanj, kakor 
tudi da se pomaga obnoviti nekatere druge družbene objekte 
(vendar ne vseh). 

Takšen način reševanja predlagamo tudi zaradi tega, ker 
bi nam to omogočilo, da doslej vložena sredstva, ki so jih 
zbrali delovni ljudje vse Slovenije, v obnovo prizadetega ob- 
močja, dajo čim boljše rezultate, ki bi tudi dolgoročno gle- 
dano dali ustrezne družbene premike, ki jih moramo reali- 
zirati tudi na temelju naše politike o čim bolj enakomernem 
razvoju Slovenije kot celote. Brez ustrezne družbene pomoči 
se bodo ti kraji še zelo dolgo ukvarjali samo z odpravljanjem 
posledic potresa in ne bodo sposobni za hitrejši gospodarski 
in splošni družbeni napredek. Prav zaradi tega bi se bilo 
treba zavzeti tudi za takšne oblike pomoči prizadetemu ^ ob- 
močju, ki bo njegovim prebivalcem omogočilo, da povečajo 
svojo proizvodnjo in da tako ekonomsko močnejši; tudi sami 
nosijo pomemben deip?. pri odpravljanji! posledic potresa. 
Doslej smo v tej smeri lahko le malo napravili (regres za 
gnojila in semensko kompo v višini 1,5 milijona din je bila 
edina tovrstna pomoč). 

Pomoč, ki jo lahko prizadeto območje pričakuje ob seda- 
njih oblikah in načinih, je premajhna, da bi z njo lahko 
spremenili današnje stanje v preteklost. Samoupravne inte- 
resne sV.rvi'isii so prav tako močno utesnjene v dogovorjene 
družbene okvire glede zbiranja in pora.be sredstev, kar močno 

omejuje tudi njihovo možnost za razvijanje solidarnosti. 
Samoupravne stanovanjske skupnosti so .s svojimi sredstvi 
intervenirale že dvakrat in ni mogoče pričakovati, da bodo 
lahko intervenirale še tretjič, ko že drugega sporazuma ni 
podpisalo osem stanovanjskih skupnosti (Dravograd, Gornja 
Radgona, Kočevje, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Radlje 
ob Dravi in Trebnje). Ocenjujemo tudi, da ne bi bilo pri- 
merno obnoviti solidarnostno akcijo prostovoljnega zbiranja 
pomoči, kakor smo jo doslej uveljavljali. Ker gre za to, da 
potrebujemo za efikasno nadaljevanje pomoči znatno večja 
sredstva, kakor pa jih lahko zberemo s solidarnostno akcijo 
ali z akcijo samoupravnih interesnih skupnosti v družbeno 
dogovorjenih okvirih njihove porabe, predlagamo, da se sred- 
stva za dogovorjeni obseg pomoči zberejo s posebnim zako- 
nom in uporabijo na podlagi posebej za to pripravljenega 
akcijskega programa, s katerimi bi si zagotovili, da bo efi- 
kasno odpravljen tolikšen del posledic, da bo območje ob 
lastni udeležbi lahko pridobilo pogoje za normalno gospo- 
darsko in družbeno življenje. Izdvajanje takšnega akcijskega 
programa naj bi bilo predvideno za največ dve leti, ko naj 
bi tudi po zakonu dotekala sredstva. Akcijski program obno- 
ve naj bi sprejeli občinski skupščini na prizadetem območju 
(Šmarje in Šentjur) ter skupščina SR Slovenije, kar bi omo- 
gočilo skladnost pogledov na cilje družbene akcije in pove- 
čalo družbeno odgovornost za doseganje dogovorjenih ciljev 
akcije. 

Informacije o nekaterih problemih pri odpravljanju 

posledic potresa na Kozjanskem, gledano z vidika 

vlog in pritožb občanov (ESA 315)   

I 
Strokovna služba komisije za vloge in pritožbe Skupščine 

SR Slovenije je v sorazmerno kratkem času po potresu, ki je 
prizadel Kozjansko dne 20. 6. 1&74 prejela s tega področja 41 
vlog in pritožb občanov. Iz vsebine teh vlog je mogoče po- 
vzeti, da nekateri občani niso zadovoljni s kategorizacijo nji- 
hovih stanovanjskih hiš, nadalje grajajo neizplačevanje že 
odobrenih posojil, nekatere pritožbe pa se dotikajo tudi spe- 
cifičnih primerov posameznikov, ki v določenih primerih 
prav tako nakazujejo neko širšo problematiko. 

Neprimerno večje število vlog in pritožb občanov s potre- 
snega območja pa je bilo vloženih pri Biroju za tehnično po- 
moč. Le-ta je v kratkem obdobju po potresu obravnaval 738 
vlog in pritožb občanov s področja občine Šmarje pri Jelšah, 
iz občine šentj-ur pri Celju pa 134. Pritožbena problematika 
je v oibeh navedenih primerih eoaka oz. podobna. 

Nesporna in splošna ugotovitev je, da so bili pri odprav- 
ljanju poisledic tega potresa doseženi, ob skupnih prizadeva- 
njih in naporih vseh deilovnjh ljudi Slovenije, pomembni re- 
zultata. Ob kritični analizi pristopa k reševanju oe. odpravljar 
nju posledic' tega potresa zasnovani na vsebini vlog in ^pri- 
tožb občanov, pa je vendarle mogoče ugotoviti tudi določene 
slabosti organizacijsfco-tehnične narave ter neustrezne rešitve 
in ukrepe, ki so din ki še vedno v večji ali manjši meri nega- 
tivno vplivajo na učinkovitost odpravljanja posledic potresa. 
Omenjene pojave lahko zasledimo že na samem začetku pri 
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1 Informacijo o nekaterih problemih pri odpravlja- jj 
F nju posledic potresa na Kozjanskem, gledano z vi- p 
E dika vlog in pritožb občanov je pripravila Komisija j 
1 Skupščine SR Slovenije za vloge in pritožbe. 
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ugotavljanju posledic potresa, nadalje ptri kategorizacija po- 
škodovanih zgradb, odobravanju in izplačevanju kredfcov, pri- 
sotne pa so tudi še danes v obliki nerednega dotoka solidar- 
nostnih in drugih sredstev namenjenih kot pomoč prizadetim 
ter še v nekaterih drugih oblikah. 

Specifičnost in obseg te pritožbene problemaike sta> bila 
povod za odločitev strokovne službe komisije za vloge in pri- 
tožbe Skupščine SR Slovenije, da se pri obravnavanju oz. re- 
ševanju teih primerov nekoliko pobliže seznani s problemi in 
težavami pri odpravljanju posledic potresa, na katere opozar- 
jajo občani s tega področja, da glede na razpoložljive, po- 
datke skuša ugotoviti vzroke priltožib občanov in da iz svojih 
opažanj in ugotovitev povzame nekaj konkretnih piedlogov 
in zaključkov. 

II 
Dne 20. 6. 1974 je območje petih slovenskih občin (Celije, 

Slovenske Konjice, Laško, Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri 
Celju) zajel srednje močan potres, ki je dosegel po Mercalli- 
jevi lestvici 7,3. stopnjo. Povzročil je precejšnjo materialno 
škodo na najmanj razvitem območju' Kozjanskega, kjer pre- 
vladujejo objekti, v veliki večini primerov stari več kot 50 
let, grajeni v kamnu, s slabimi vezivi ter v izvedbi kamen-les. 

Iz prvih poročil o višini škode je bilo mogoče sklepati, 
da je potres zajel le ossko območje južno od črte Celje—Ro- 
gaška Slatina. Kasneje pa se je izkazalo, da je potres prizadel 
dosti večje področje, kar pomeni, da je bila tudi škoda večja. 
Tako naj bi po prvotnih podatkih znašala skupna škoda v ob- 
činah Šmarje in Šentjur cca 680 milijonov din, po sedanjih 
približnih predvidevanjih pa naj bi bila ta škoda, še enkrat 
večja.. Vzrok za prvotno nepopolno ugotavljanje škode je 
treba iskati v dejstvu, da komisije, ki so pregledovale m oce- 
njevale škodo, niso sistematično od hiše do hiše pregledovale 
potresnega področja, pač pa je zbiranje prvotnih podatkov o 
škodi slonelo le na prijavah posameznih prizadetih občanov. 

10 



Zato je tudd razumljivo, da podatka o škodi, zbrani v prvem 
roku za zbiranje prijav tod 5. do konca julija 1974) niso bili 
točni. To so pokazale tudi številne naknadne pritožbe (prijave 
Škode) občanov. Zaradi tega je hil rok za zbiranje prijav po- 
daljšan do konca leta 1974. V tem času je bilo v Šentjurju 
vloženih še 599 novih prijav, v Šmarju pa 885. Ugotoviti je 
tudi treba, da so prijave prihajale tudi še po izteku podaljša- 
nega roka (po približni oceni 170 v obeh občinah;, čeprav je 
Republiški koordinacijski odbor sklenil, da po izteku tega 
roka ni mogoče sprejemata novih prijav. 

O&tno je torej, da se je na takšen način zbiranje prijav, 
s tem pa tudi ugotavljanje škode, močno zavleklo. Vzrokov za 
to je bilo več. 

Na prvem mestu je treba omenita neugodno starostno in 
socialno strukturo prebivalstva na tam področju. Približno 
21 % prebivalcev je namreč starih nad 60 let, 74 % pa ima 
nedokončano osemletko. Značilno pa je tudi odseljevanje mla- 
dine, zato pri takšnem sestavu prebivalstva vsekakor ni bilo 
mogoče pričakovati, da bodo že v prvem raku vsi občani do- 
sledno prijavili škodo. Se zlasti za to ne, ker je bil prvi rok 
za prijavo škode glede na takšen sestav prebivalstva ter 
spričo slabih prometnih zvez in nezadostno razvitih sredstev 
javnega obveščanja, prekratek. K vsem tem vzrokom pa je 
treba dodati še kadrovske ter organizacijske slabosti in te- 
žave občinskih upravnih organov, pri čemer ni nič boljše 
stanje tudi v drugih službah obeh občin. 

Dosedanje izkušnje so torej pokazale, da v takšnih, brez 
dvoma specifičnih razmerah, kot so bile podane v tem pri- 
meru na Kozjanskem, sistem ugotavljanja škode, ki sloni na 
prijavah oškodovancev, ni najbolj učinkovit.. Naštete poseb- 
nosti tega področja so narekovale sistematični pregled in 
oceno škode od hiše do hiše, tako kot je to običaj že pri ne- 
katerih drugih naravnih nesrečah, kar zagotavlja hitro, pred- 
vsem pa natančno ugotavljanje škode. V primerih takšnih in 
podobnih nesreč je namreč to zelo pomembno, saj od hitre 
in točne ocene škode, v sistemu reševanja naravnih nesreč, 
ki temelji na široki solidarnostni akciji, v marsičem zavisi 
tudi učinkovitost odpravljanja posledic takih nesreč. 

III 

Vloge in pritožbe občanov s potresnega področja, naslov- 
ljene bodisi na republiško komisijo za vloge in pritožbe ali 
na Biro za tehnično pomoč, v katerih občani izražajo dvome 
o pravilnosti kategorizacije oz. zahtevajo, da se opravi ponov 
nju teh pritožb izkazalo, pogosto tudi utemeljene. 

Zaradi lažjega razumevanja problemov v zvezi s katego- 
rizacijami naj navedemo nekaj splošnih Dodatkov o načinu 
in poteku uvrščanja gradbenih objektov v posamezne kate- 
gorije. 

Pri ugotavljanju obsega posledic potresa sta na prošnjo 
republiškega koordinacijskega odbora sodelovala republiški 
Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij ter Fakulteta za 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Za* ob- 
močje občin Šmarje pri Jelšah in Šentjur pri Celju je bilo 
ustanovljenih 70 tričlanskih komisij, v katerih sta poleg pred- 
stavnika posamezne krajevne skupnosti sodelovala še po dva 
člana tehnične stroke iz Zavoda za raziskavo materialov in 
konstrukcij oz. Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geo- 
dezijo; za slednjo so delo opravljali študentje višjih letnikov 
oz. absolventi. Naloga teh komisij je bila, oceniti vrednost na- 
stale škode na posameznem gradbenem objektu in ga, glede 
na obseg poškodb, uvrstiti v eno od štirih kategorij. Merila 
in kriterije za kategorizacijo sta posebej za to območje izde- 
lala Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij ter Repub- 
liški koordinacijski odbor. 

Po teh merilih je bil v IV. kategorijo uvrščen stanovanjski ob- 
jekt poškodovan do take mere, da ni bil več sposoben za adap- 
cijo. V III. kategorijo so prišli tisibi stanovanjski objekta, ki 
so bili sicer težije poškodovani, vendar pa je bila še možna 
rentabilna sanacija. V I. in II. kategorijo pa so bili uvrščeni 
manj poškodovani stanovanjski objekti. Te kategorizacije so 
kasneje služile kot osnova za dodeljevanje kreditov v tem 
smislu, da je bila od uvrstitve v IV. oz. III. kategorijo od- 

visna višina posojila, medtem ko se za objekte iz I. in II. ka- 
tegorije niso dodeljevali krediti. 

Številne naknadne prijave škode po zaključku prvega roka 
za zbiranje prijav in pritožbe na objektivnost in pravilnost 
kategorizacij, so bili razlogi, zaradi katerih je Republiški ko- 
ordinacijski odbor v mesecu septembru 1974 ustanovi! Biro 
za tehnično pomoč. Naloga tega organa, v katerem so sode- 
lovali strokovnjaki gradbene stroke iz cele Slovenije, je bila, 
da s ponovnim komisijskim ogledom preveri utemeljenost pri- 
tožb na kategorizacije in da istočasno opravi oglede na pod- 
lagi naknadnih prijav prispelih po 31. 7. 1974, torej po za- 
ključku prvega roka za prijave. 

Prav pri preverjanjih teh pritožb pa se je pokazalo, da 
je bilo približno 50 °/o pritožb občanov zoper pravilnost kate- 
gorizacije utemeljenih. 

Razloge za tolikšen obseg utemeljenih pritožb je treba 
iskati v dejstvu, da nekatere od 3-članskih komisij, ki so 
prvotno ocenjevale škodo, kljub izdelanim in znanim krite- 
rijem, zaradi pomanjkanja praktičnih izkušenj in strokov- 
nega mnenja, niso pravilno določale kategorij objektov. Mar- 
sikje pa je do enakega rezultata privedlo tudi malomarno in 
površno delo nekaterih komisij. 

Seveda pa je med zgoraj omenjenim odstotkom uteme- 
ljenih pritožb treba omeniti tudi tiste primere, ko se je stanje 
stanovanjskih objektov poslabšalo šele po končanem prvem 
popisu. Do takšnih sprememb na stanovanjskih objektih je 
prihajalo zaradi naknadnih potresnih sunkov manjše jakosti, 
ki so povzročali na zgradbah nove poškodbe ali pa odkrivali 
stare, prizadejane že s prvim potresnim sunkom. Nedvomno 
so tudi vse te naknadno ugotovljene poškodbe vplivale na to, 
da so bili kasneje ob ponovnem pregledu nekateri stano- 
vanjski objekta uvrščeni iz nižjih v višje kategorije. 

Glede vseh ostalih pritožb na kategorizacije pa je bilo 
ob ogledih ugotovljeno, da so neutemeljene. Vzroke teh vlog 
in pritožb lahko najdemo v težnjah nekaterih občanov, da bi 
z višjo kategorijo dobili tudi višji kredit, uvrstitve v višje 
kategorije pa so imele za posledico tudi še nekatere ctruga 
ugodnosti. Tako je npr. uvrstitev v III. in IV kategorijo ime- 
la za posledico oprostitev davka od skupnega dohodka za 
dobo štirih let, v I. in II. kategorijo pa za dobo enega leta; 
kmetje uvrščeni v III. in IV. kategorijo so bili deležni 50% 
popusta pri nabavni ceni za umetna gnojila itd. 

Iz dosedanjih izkušenj v zvezi s kategorizacijami lahko 
torej povzamemo nekatere slabosti, ki pa se v primerih mo- 
rebitnih novih, enakih elementarnih nesreč verjetno ne bti 
ponovile, če bi zagotovili pri kategorizacijah sodelovanje ekip 
s primernim strokovnim znanjem, praktičnimi skušnjami, 
ter s potrebno mero vestnosti in odgovornosti 

Dejstvo je tudi, da bi moral biti takšen organ, kot je 
Biro za tehnično pomoč, z vsemi svojima pooblastili, orga- 
niziran že na samem začetku, torej neposredno po potresu. 
Njegova kadrovska zasedba naj bi bila na čim višjem stro- 
kovnem nivoju s poudarkom na sodelovanju strokovnjakov 
gradbene stroke s praktičnimi izkušnjami. S tem v zvezd se 
odpira tudi problem izdelave mobilizacijskega načrta, Id naj 
bi služil v takšnih in podobnih naravnih nesrečah. Prav go- 
tovo bi odpadla marsikatera težava organizacijsko tehnične 
narave, če bi bil takšen načrt pripravljen že vnaprej, za na- 
tančno organizacijsko shemo ter točno opredeljenimi nalo- 
gami in zadolžitvami vseh tistih, ki naj bi sodelovali pri od- 
pravljanju posledic naravne nesreče. 

IV 

Za koncept odpravljanja posledic potresa na Kozjanskem, 
ki temelji na solidarnosti in vzajemnosti delovnih ljudi, so 
značilne številne in raznovrstne oblike pomoči različnih de- 
javnikov. Nekatere teh oblik .solidarnostne pomoči terjajo 
nekoliko večjo pozornost spričo dejstva, da neposredno ali 
posredno tudi zaidevajo pritožbeno problematiko. 

številne in pogosto tudi tehtne so prit_>ibe občanov, ki se 
nanašajo na sistem dajanja kr^itov za stanovanjsko izgrad- 
njo oziroma sanacijo ter realizacijo teh posojil. 

V skladu s sklepi Republiškega koordinacijskega odbora 
se vsa sredstva za nadomestitev oziroma sanacijo stanovanj- 
skih hiš oziroma stanovanj usmerjajo preko samoupravnih 
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stanovanjskih skupnosti obeh občin, ki sita s strokovnimi služ- 
bami oblikovali kriterije za sestavljanje prioritetnega reda m 
odobravanje posojil. V ta namen sta omenjen: samoupravni 
stanovanjski skupnosti sprejeli dva pravilnika: pravilnik o 
kreditiranju nadomestitve in sanacije družbenih stanovanj in 
praiviilniiik o stanovanjskih posojilih občanom in civilnoprav- 
nim osebam za nadomestitev in sanacijo stanovanj in stano- 
vanjskih hiš. 

Po pravilniku o stanovanjskih posojilih občanom in civil- 
no pravnim osebam znašajo krediti za objekte iz IV. kate- 
gorije do 2OO1OOO din (glede! na socialni položaj) za objekte iz 
IH. kategorije pa do 120.000 din. 

2e na tem mestu je treba pojasniti, da se za sedaj še vsa 
sredstva za stanovanjsko izgradnjo dajejo v obliki posojil, 
z odlogom odplačevanja do 1. 1. 1977. Takšno jdlocitev so 
narekovali predvsem tile razlogi: nereden dotok sredstev, nar 
dalje dejstvo, da delež kreditnih in solidarnih (nevračljiva) 
sredstev še vedno ni znan in da se spreminja teir ne nazadnje 
bolj racionalna uporaba sredstev. 

V času do izteka moratorija bo-potabno izdelati socialne 
kriterije in določiti obseg vračanja kreditnih sredstev. Že se- 
daj je mogoče predvidevati, da bo to opravilo zahtevno in 
težavno, saj bo treba, (po javni in široko zasnovani razpravi), 
izdelati čim bolj objektivne kriterije za določanje premoženj- 
skega stanja občanov. Enotno in po pravičnih merilih pa bo 
treba zbrati tudi ostale podatke o socialnih razmerali posa- 
meznih družin, tako da bodo odločitve o tem, kateremu po- 
sojilojemalcu in v kakšnem obsegu ni treba vrniti posojila, 
čim pravičnejše. Načrtno, .dobro organizirano in vestno oprav- 
ljeno delo na tem področju bo najboljše zagotovilo, da ka- 
sneje s tem v zvezi ne bo prihajalo do prevelikega števila 
pritožb. 

V avezii s kreditiranjem je prihajalo do tega, da so bili 
občanom, katerih stanovanjski objekti so bili uvrščali v III. 
ali IV. kategorijo, izdani sklepi o odobritvi posodil in z 
njimi tudi sklenjene posojilne pogodbe, ki pa kasneje niso 
bile realizirane (v celoti ali deloma). 

Od skupno 3.314 uničenih ali poškodovanih stanovanjskih 
objektov v družbenem in zasebnem sektorju (od tega odpade 
3079 na zasebni sektor, ostalo pa na družbeni) je bilo do za- 
četka oktobra 1975 uvrščenih skupno v obeh občinah: v III. 
kategorijo 1503, v IV. kategorijo pa 1490 stanovanj v zaseb- 
nem sektorju. 

Zasebnim graditeljem je bilo do 15. 6. 1975 s sklepi odo- 
brenih skupaj v obeh občinah: 346 kreditov za III. kategorijo 
in 506 kreditov za IV. kategorijo. Vendar pa je precejšen del 
teh kreditov ostal neizplačan v celoti ali deloma, ker sredstva 
niso pritekala tako kot je bilo pričakovati. Tako je dne 
15. 6. 1975 vrednost sklenjenih kreditnih pogodb presegala vi- 
šino dejansko razpoložljivih sredstev: v Šmarju za 95,329.137, 
v Šentjurju pa za 20,170.489 dinarjev. 

Iadano je bilo torej znatno več sklepov o posojilih in 
sklenjenih posojilnih pogodb, kot pa je bilo razpoložljivih 
sredstev, ki niso pritekala, kot je bilo pričakovati, zaradi če- 
sar veliko kreditnih pogodb ni bilo realiziranih. O nekaterih 
vzrokih za počasno dotekanje sredstev bo govora kasneje. 
Na tem mestu želimo nakazati le nekaj težav in problemov, 
do katerih je prišlo zaradi nerealizaciije posojilnih pogodb. 

1,. Ze s^daj je na dlani, da o revalorizaciji kreditnih zne- 
skov, ki sd že in ki šele bodo odobreni, obotji pa še niso 
Izplačani, ta trenutek zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče 
razmišljati. Zato je tudi razumljivo, da občanom ni in tudi 
ne more biti vseeno, kdaj jim bodo krediti odobreni in kdaj 
izplačani. Bistvena razlika je namreč, če je občan, prizadet 
s potresom, dobil na primer posojilo 200.000 dinarjev takoj po 
potresu, ali pa mu bo ta znesek izplačan Sele konec leta 1975 
ali v letu 1976. Znano je namreč, da je v letu 1975 prišlo do 
več kot 30% povišanja cen gradbenih storitev v odnosu na 
leto 1074, to pa ilustrirano s primerom, pomeni, da je grad- 
bena operativa v letu 1974 občanu za znesek 200.000 dinarjev 
dogradila hišo do strehe z delom stavbnega pohištva, v letu 
1975 pa mu je za isti znesek dogradila stanovanjsko hišo le 
do druge plošče. 

a. Neizplačevamje že odobrenih kreditov je privedlo do 
nekaterih težav tudi na relaciji občan—trgovske organizacije. 
Po dogovoru z nekaterimi občinskimi organi so namreč trgov- 

ske organizacije z gradbenim materialom dobavljale obča- 
nom že z odobrenimi krediti različen gradbeni material, ker 
pa ga kasneje ti občani zaradi neizpolnjenih kreditnih pogodb 
niso mogli plačati, so te organizacije zoper njih vlagale tožbe 
na plačilo kupnine in v posameznih primerih celo odvzemale 
dobavljeni material. Prav gotovo je tudi zaradi takih težav 
prihajalo do zastoja pri gradnji oziroma sanaciji objektov. 

3. Tudi gradbena operativa je na talk&io situacijo, ki ji 
ni nudila jamstva, da bodo njene storitve plačane, reagirala 
tako, da je začela zapuščati potresno področje, medtem ko 
nekatere gradbene skupine zaradi tega niti niso prišle, le 
redka pa so bila tista gradbena podjetja, ki so svoje skupine 
kreditirala. Za ilustracijo naj navedemo podatek, da je bilo 
v lanskem letu od začetka leta do jeseni na aelu povprečno 
240 gradbenih delavcev, v jeseni pa je prišlo do postopnega 
umika teh delavcev, tako da je bilo v novembru na delu le 
še 140 delavcev. 

V neposredni zivezii s problemi kreditiranja se odpira tudi 
vprašanje dajanja kreditov za stanovanjske objekte, ki so bili 
uvrščeni v I. in II. kategorijo, kjer občani niso bali deležni 
posebne pomoči, čeprav gre tudi v teh primerih včasih za 
znatno škodo. Pri odpravljanju posledic potresa na takšnih 
zgradbah, ki pa jih v danih okoliščinah vsekakor ni Mogoče 
šteti za ugodne. Še zlasti pa je ta problem pereč pri kmetih, 
katerih kratkoročna potrošniška posojila bank, vezana na ka- 
tastrski dohodek, ki pa je na tem območju precej nizek, ne 
omogočajo, da bi učinkoviteje sanirali položaj po potresu. 

Kaže torej, da bo v bodoče treba poiskati za primere na- 
ravnih nesreč uistTezjne oblike potrošniških posojil za vse 
kategorije občanov, razmisliti pa bi tudi veljalo o ugodnejših 
kreditih za sanacijo stenja v družbenem kmetijskem sektorju 
kot tudi v ostalih oblikah pomoči zasebnemu kmetijskemu 
sektorju. 

V obravnavani problematiki nedvomno predstavlja osred- 
nji problem zbiranje solidarnostnih in drugih sredstev za od- 
pravljanje posledic potresa, saj so s tem neposredno ali po- 
sredno povezane skoraj vse dosedaj naštete težave in pro- 
blemi. 

Po 3. členu Zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti 
zia odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, 
št. 3/75) naj bi občinske skupščine, izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, SZDiL, Zveza sindikatov Slovenije in Gospo- 
darska zbornica sklenile družbeni dogovor, ki naj bi pri- 
zadetim po potresu na Kozjanskem zagotovil določena soli- 
darnostna sredstva. Ta dogovor bi po členu 27 citiranega 
zakona moral biti sklenjen v treh mesecih od dneva uvelja- 
vitve zakona, torej do 6. 5. 1975. Znano pa je, da kljub široko 
zasnovani družbeni akciji to doslej še ni bilo storjeno. Do- 
sedaj ga je podpisalo 49 občin, še vedno pa niso imenovani 
vsi predstavniki za odbor podpisnikov tega dogovora, kajti 
samo ta odbor lahko sprejme sklep o odlivu 75 "/o že zbranih 
sredstev, določi namensko porabo in jih dodeli koristnifcom. 

Stanje po potresu je še vedno tako pereče, da je s spre- 
jemanjem tega družbenega dogovora, kot tudi z ostalimi obli- 
kami družbene pomoči, treba odločno pohiteti. Z dosedanjo 
družbeno akcijo smo uspeli rešiti le približno 1/3 odprtih 
problemov, tako da bomo ob takšnem tempu odpravljanja po- 
sledic potresa stanje po potresu sanirali šele čez pet let. Ugo- 
tavljamo, da si doslej velika večina prizadetih še vedno ni za- 
dovoljivo rešila stanovanjskega problema. Dosedaj je namreč 
dobila kredite le približno 1/3 oškodovancev, od družbenih 
stanovanj pa je bilo doslej nadomeščenih okoli 40 %. Tako bo 
letošnjo zimo samo v občini Šmarje pod zasilno streho (pod- 
prte hiše, lesene barake itd.) preživelo še najmanj 900 družin. 
Do začetka oktobra 1975 v občini Šmarje od 1004 zgradb v 
III. kategoriji v 820 primerih še niso storili ničesar, v IV. ka- 
tegoriji pa je od 11,16 primerov še 505 takšnih, ki čakajo i.a 
rešitep. V občini Šentjur so od 499 stanovanjskih hiš v III. 
kategoriji uredili 121, od 375 iz IV. kategorije pa 152, 

Potres je prizadel tudii veJlifco število drugih nestanovanj- 
skih objektov, na primer kmetijske, gospodarske, šolske, kul- 
turne spomenike, zdravstvene domove ipd., kjer pa razen 
pri izgradnji in sanaciji šolskih objektov še ni bilo skoraj 
ničesar storjenega. 

Nuijno je torej, da pohitimo s samoupravnimi sporazumi 
in dogovori, ki zagotavljajo materialno pomoč in da sredstva, 
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Sredstva solidarnosti in druga sredstva, ki se oblikujejo 
na podlagi zakonov, samoupravnih sporazumov in družbenih 
dogovorov, kd so namenjena za odpravljanje posledic narav- 
nih nesreč, je treba začeti zbirati pravočasno, čim hitreje an 
dokler je to potrebno ter jih tudi dosledno in sproti odva- 
jati prizadetim. S tem v zvezi si je treba prizadevati za 
čimvečjo disciplino vseh sodelujočih pri zbiranju teh sred- 
stev, spoštovati roke za sklepanje sporazumov in dogovorov, 
s katerimi se zagotavlja materialna pomoč, izpolnjevati spre- 
jete obveznosti ter ves čas aktivno delovati v smeri razvijanja 
zavesti občanov o solidarnosti in vzajemnosti. 

Nadaljnja naloga v tej smeri bo iskanje novih oblik za- 
gotavljanja oziroma zbiranja sredstev, pri čemer bo treba so- 
lidarnostno akoijo zasnovati na čim širši osnovi, med drugim 
tudi z vključevanjem samoupravnih in drugih skupnosti na 
republiški in občinska ravni, tako da bi lete že v svojih pro- 
gramih predvidele določen del svojih sredstev za namene so- 
lidarnosti. 

Za učinkovitejše in popolnejše odpravljanje posledic ele- 
mentarnih nesreč bi morali pristojni, zvezni in republiški, 
občinski organi, ko bi to bilo potrebno, pravočasno po- 
skrbeti, da se s spremembo ali izdajo predpisov ali kako 
drugače določijo za posamezne kategorije prebivalstva neka- 
tere olajšave, njihov obseg in trajanje (na primer pri davkih, 
carinah, potrošniških posojilih in na drugih področjih). 

Razdeljevanje solidarnostnih in ostalih sredstev naj te- 
melji na objektivnih in pravičnih merilih, pri čemer bo po- 
trebno z ustreznimi ukrepi (na primer revalorizacijo posojil) 
poskrbeti, da določene kategorije prebivalstva oz. posamezni- 
ki zaradi gospodarskih, monetarnih in drugih gibanj (infla- 
cija) ne bodo v bistveno slabšem položaju od ostalih občanov. 

Delo in organiziranost SIS na področju energetike, 

problematika gradnje elektroenergetskih objektov 

in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji (ESA 515) 

Uresničevanje akcijskih ukrepov, 
ki jih je sprejela Skupščina 

SR Slovenije meseca junija 1.1975 

V smislu uresničevanja akcijskih ukrepov skupšči- 
ne SE Slovenije so elektrogospodarska podjetja Slo- 
venije izvajala svoj akcijski program, ki zajema med 
drugim tudi naslednjo tematiko: • 

— Uveljavljanje ustavnih določil na področju 
smotrnješega organiziranja v elektrogospodarstvu Slo- 
venije. 

— Skrb za racionalno porabo električne energije. 
— Ureditev ekonomsko-financnega položaja EGS 

SOZD. 
— Izvajanje porgrama izgradnje in skrb za kvali- 

tetno in pravočasno izvedbo del. 
— Pripravo dolgoročnega programa razvoja elek- 

trogospodarstva Slovenije do leta 1990. 
Meseca avgusta 1975 je bila registrirana sestavljena 

organizacija »Združena elektrogospodarska podjetja 
Slovenije n. sub. o., Maribor«. Na tej osnovi se je zače- 

li Informacijo je predložil Skupščini SR Slovenije J 
g njen Izvršni svet, ki jo je prejel . od republiškega I 
g komiteja za energetiko, izvršni svet je informacijo 1 
I obravnaval ter sprejel ugotovitve in stališča, ki. jih | 
1 objavljamo ob koncu informacije. 
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ki jih siberemo na tej osnovi čdmipreje damo na razpolago 
prizadetim na Kozjanskem, že sedaj pa bd kazalo začeti tudi 
z akcijo o zagotavljanju materialne pomoči v prihodnjem 
letu, saj je znano, da doslej v tej smeri še ni storjeno nič 
konkretnega, razen političnih dogovorov o nekaterih oblikah 
pomoči za prihodnje leto. 

Predlogi in zaključki 

Ugotovitve in opažanja, ki so bile nakazane v tej infor- 
maciji, nudijo osnovo za nekatere konkretne predloge in za- 
ključke, kd bd v bodoče lahko prispevali k temiu, da bo druž- 
bena akcija za odpravljanje posledic sedanje, predvsem pa 
morebitnih novih naravnih nesreč, čimbolj organizirana, smo- 
trna in učinkovita. 

Upoštevajoč naravo in vrsto elementarne nesreče, geo- 
grafsko lego prizadetega področja, socialno strukturo prebi- 
valstva kot tudi ostale odločujoče faktorje, se bo v bodoče 
treba odločati za takšen sistem ugotavljanja in ocenjevanja 
škode po naravni nesreči, ki bo zagotavljal hitro, učinkovito 
in sistematično zbiranje podatkov, potrebnih za ugotavljanje 
višine in obsega škode. 

Za doseganje takšnih ciljev bo med drugim treba pravo- 
časno argaraiairaiti številčno in strokovno ustrezno zasedene 
službe oziroma telesa, kar bi bilo mogoče uspešno realizi- 
rati z že vnaprej pripravljenimi mobilizacijskimi načrti, ki 
naj bd med drugim vsebovali tudi konkretne napotke oziroma 
navodila za organizacijo takšnih teles oziroma služb, poleg 
tega pa tudi vse ostale rešitve, ki bd omogočale, da bi tdla 
organizacija pomoči po potresu ali drugi naravni nesreči čim 
hitrejša, popolnejša in učinkovitejša. \ 

lo formiranje in utrjevanje organizacije SOZD EGS. 
Ustanovljena je bila delovna skupnost skupnih služb 
in sprejeti interni akti za njeno poslovanje. Delavski 
svet SOZD EGS je na, osnovi javnega razpisa imeno- 
val vodilne delavce sestavljene organizacije. Pri skup- 
nih službah je formirana služba za spremljanje in 
koordinacijo investicijske izgradnje. Konsitutirana sta 
svet ZK SOZD EGS in svet zveze mladine SOZD EGS 
ter konferenca sindikata SOZD. Pripravljajo se, ali pa 
so že sprejeti samoupravni sporazumi o štipendiranju, 
o delitvi dohodka, o internih obračunskih cenah itd. 

Podrobnejšo analizo stanja in problemov samoup- 
ravne organiziranosti elektrogospodarstva in I SE pri- 
pravlja komisija, imenovana s strani predsedstva cen- 
tralnega komiteja ZKS. 

Za racionalno izkoriščanje električne energije so 
zadolžene strokovne službe pri TOZD in DO distribu- 
cije, medtem ko pri skupnih službah te zadolžitve še 
ni. V zaključni fazi je sprejem novega tarifnega siste- 
ma, ki bo med drugim tudi stimuliral smotrno pora- 
bo električne energije. Delovna organizacija DES je v 
stalnem sodelovanju s Centralnim zavodom za napre- 
dek gospodinjstva v Ljubljani in z ostalimi interesenti, 
kjer se obravnava smotrna poraba električne energije. 
Glavna skrb za zmanjšanje izgub električne energije 
odpade poleg TOZD, DO in skupnih služb SOZD na 
dispečersko službo, ki pa zaradi neizgrajenega informa- 
tivnega sistema ne more v celoti in popolnoma uspeš- 
no opravljati te naloge. Na splošno lahko ugotovimo, 
da s strani elektrogospodarstva še niso izkoriščene vse 
možnosti za racionalno izkoriščanje električne energije. 
Kljub temu se je poraba električne energije v letošnjem 
letu minimalno povečala, na kar je med drugim vpli- 



vala tudi dvignjena cena električne energije in bolj 
umiijena stopnja gospodarske rasti. 

Ekonomsko-finančni položaj SOZD EGS se je re- 
ševal v okviru samoupravne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva in bo govor 9 njem kasneje. Tukaj 
naj omenimo, da je na področju poslovnega sodelova- 
nja elektrogospodarstva in poslovnih bank pri pripra- 
vah in izvajanju finančne gospodarske funkcije v te- 
ku akcija o ustanavljanju temeljnih bank v elektrogo-. 
spodarstvu. Pripravlja se predlog za korekcijo cen v 
letu 1976, ki naj bi odpravil stalni primanjkljaj, katere- 
ga pokrivamo že zadnja tri leta, V osnovi se želi 
pokriti minimalne stroške enostavne reprodukcije. 

Zaradi koordinacije in enotnega nastopanja elek- 
trogospodarstva Slovenije pri izvajanju investicijske iz- 
gradnje je bilo v okviru gospodarske zbornice Sloveni- 
je sklicanih več sestankov z dobavitelji investicijske 
opreme, kooperanti, izvajalci gradbenih in montažnih 
del ter pooblaščenimi investitorji. Doseženi so skupni 
dogovori o medsebojnem sodelovanju na dolgoročnih 
osnovah. Sprejetih je bilo več sklepov, posebej po- 
memben je sklep, da se mora precizirati in zaostriti 
odgovornost vseh tistih, ki pri določeni investiciji ka- 
korkoli sodelujejo. Sklicani so bili tudi sestanki posa- 
meznih izvajalcev del in dobaviteljev opreme, ki so- 
delujejo pri posameznih energetskih objektih. Orga- 
niziran je bil tudi sestanek z vodstvi in nadzornim 
osebjem investitorjev o poenotenem nastopu do doba- 
viteljev opreme, izvajalcev gradbenih del ter drugimi 
Delo poslovnih odborov, ki delujejo v okviru posamez- 
nih elektroenergetskih objektov, ni poenoteno in še 
niso točno določene njihove pristojnosti in naloge, prav 
tako pa se pojavlja ponekod problem strukture zased- 
be. Zato tudi njihovo delo ne more privesti h kvalitetni 
kontroli izvajanja objektov, kot tudi olajšati delo po- 
sameznih investitorjev. Kljub navedenim akcijam elek- 
trogospodarstva na področju izvajanja investicij mo- 
ramo ugotoviti, da je še vedno zelo pereča kadrovska 
problematika investitorjev, še vedno niso povsod za- 
sedena predvidena delovna' mesta pri investicijskih 
skupinah, nekatera pa so zasedena z ne dovolj usposo- 
bljenimi kadri za tako obsežno in odgovorno delo 
Novo ustanovljena služba za spremljanje m koordi- 
nacijo investicijske izgradnje predstavlja nov kvalite- 
ten korak pri reševanju problematike izvajanja izgrad- 
nje, vendar se bo njen vpliv čutil kasneje. Razreševa- 
nje nekaterih odprtih vprašanj v posameznih stop- 
njah graditve investicijskih objektov, spremljanje fi 
nančne problematike, sodelovanje z družbeno-politični- 
mi skupnostmi, bankami in izvajalci investicijskih del 
bo pripomoglo, da se bodo objekti, ki so že v gradnji 
in predvsem novi, gradili na osnovi enotnih in skupno 
verificiranih kriterijev v odnosu do izvajalcev del kot 
dobaviteljev opreme. To bo v veliki meri doprineslo 
k racionalnejši porabi sredstev kot tudi pravočasni 
dovršitvi gradenj. 

V pripravah dolgoročnega programa razvoja elek- 
trogospodarstva Slovenije do leta 1990 je bil izdelan 
globalni program graditve elektroenergetskih objektov 
za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne ener- 
gije do leta 1980. Vključeni so tudi objekti kontinuitete, 
ki se morajo do leta 1980 začeti graditi. 

Skupščina ISE je ta dopolnjeni program sprejela s 
tem, da bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v 
okviru tega globalnega programa sprejemala vsakolet- 
ne plane graditve, upoštevajoč prioriteto in vire finan- 
ciranja. Skupna predvidena vlaganja (z eskalacijo) za 
izvedbo obstoječega in dodatnega programa znašajo 
24 3 milijarde din. Prikazan primanjkljaj znaša 3,2 mi- 
lijarde din. Za leto 1975 je skupščina ISE sprejela iz 
globalnega programa graditve energetskih objektov 
plan prioritetnih objektov distribucije. Sredstva za fi- 
nanciranje distribucijskih objektov po tem planu v 
znesku 66 mio din se črpajo v letu 1975 iz sredstev, 
ki se zbirajo za financiranje energetskih objektov. 

Poleg že odobrenih objektov za pokrivanje potreb 

po električni energiji od 1976. leta do 1980. leta je za 
obdobje 1981—90 izdelan prvi osnutek programa gradit- 
ve proizvodnih objektov le do leta 1985, do leta 1990 
pa le kapacitete. Po tem programu je predlagana 
vključitev v obratovanje do 1985. leta še naslednjih pro- 
izvodnih objektov: črpalna elektrarna Pohorje s 300 MW, 
hidroelektrarna Kobarid s 63 MW in hidroelektrarna 
Soikan z 21 MW ter obratovanje toplarne Moste v 
Ljubljani s 50 MW. Z izgradnjo navedenih objektov bo- 
do predvidoma pokrite potrebe do leta 1985. V tem 
letu je predvidena dograditev in začetek obratovanja 
druge nuklearne elektrarne skupaj s SR Hrvaško. Do 
leta 1990 pa bo potrebno vsako leto zgraditi še proiz- 
vodne kapacitete v višini 300 MW hidroelektrarn ali 
220 MW termoelektrarn. Pri tem je treba poudariti, 
da optimizacija elektroenergetskih objektov za prihod- 
nje obdobje še ni izvršena, niti še niso izdelani ter 
družbeno verificirani ustrezni kriteriji. Zato je vse 
predloge objektov v obdboju 1979—1985 jemati le kot 
prvi predlog za pokritje potreb predvsem po variabilni 
oziroma konični energiji 

Poseben problem pri programiranju razvoja elek- 
trogospodarstva Slovenije predstavljajo posebni odje- 
malci električne energije, ki potrošijo približno eno 
tretjno proizvodene električne energije, ker za pokri- 
vanje njihovih potreb po predloženi dinamiki v prihod- 
nosti ni na razpolago dovolj električne energije. V te- 
ku je usklajevanje njihovega razvoja v okviru sred- 
njeročnega programa razvoja SRS do leta 1980 in dol- 
goročnega programa razvoja elektrogospodarstva do 
1990. leta. Prav tako je potrebno opredeliti dolgoročno 
vlogo posebnih odjemalcev v bodoči porabi električne 
energije. 

Skupščina je meseca junija letos med drugim tudi 
ugotovila, da delo samoupravne interesne skupnosti 
elektrogospodarstva še ni zaživelo in da ni zadovoljivo 
glede na njeno odgovornost za stanje na področju elek- 
trogospodarstva. Pozvala je ISE, da takoj pristopi k 
izvrševanju vseh svojih temeljnih funkcij ter da naj 
v ta namen čimprej usposobi svoje strokovne službe 
ter formira s sporazumom in statutom predvidene or- 
gane. . ', ., 

Ugotavljamo, da je ISE le delno izpopolnila svojo 
strokovno službo. Vendar ta služba še ne vrši v polni 
meri svojih strokovnih funkcij, temveč vrši pretežno 
administrativne posle. ISE je imenovala poslovni od- 
bor za investicije ter določila kot svoj organ tudi po- 
seben odbor za spremljanje izvajanja družbenega do- 
govora o izvajanju omejevanja porabe električne ener- 
gije v SR Sloveniji in nadomeščanja nastale škode. 
Aktivirala je odbor samoupravne delavske kontrole. De- 
lo organov ISE poteka še vedno brez ustrezne stro- 
kovne pomoči in je naslonjen le na sprejete podatke s 
strani elektrogospodarstva. Do sedaj še ni določena 
ustrezna institucija, ki bi tem organom lahko dajala 
ustrezno strokovno mnenje k predloženim materialom 
s strani elektrogospodarstva. 

V okviru skupščine ISE je bila v tem času sprejeta 
cela vrsta zelo pomembnih sklepov. Sprejela je dodatni 
program graditve energetskih objektov do leta 1980 
s tem, da bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v 
okviru tega programa sprejemala vsakoletne plane gra- 
ditve z upoštevanjem prioritete virov financiranja. 
Sprejet je bil sklep o pokrivanju izpada dohodka v 
prometu z električno energijo v letu 1975 s samouprav- 
nim sporazumom, z zakonom pa le za tiste porabnike, 
katere s samoupravnim sporazumom ni mogoče zajeti. 
Izredna skupščina ISE je odobrila podražitve objektov 
v izgradnji v višini cca 2,2 milijarde din. Pri tem pa 
še niso upoštevane prekoračitve in podražitve pri NE 
Krško ter rudniku urana Žirovski vrh. Istočasno je 
skupščina zadožila EGS, poslovni odbor in izvršni 
odbor ISE, da se polletno usklajuje plan pritoka in po- 
rabe energetskih sredstev. Sprejela je nove podaljša- 
ne roke za začetek obratovanja energetskih objektov, 
od odbora samoupravne delavske kontrole ISE pa je 



zahtevala poročilo o vzrokih za zamude pri izgradnji. 
Pripravlja se tudi samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev za izgradnjo elektroenergetskih objektov do 
1980. leta, za katere se sedaj zbirajo sredstva z zako- 
ni, vendar le do konca 1. polletja 1976, ko mora biti 
samoupravni sporazum že podpisan s strani TOZD. 

Uresničujoč akcijske ukrepe skupščine- SRS repu- 
bliški komite za energetiko stalno aktivno spremlja 
investicijsko izgradnjo energetskih objektov in sodelu- 
je pri vseh operativnih nalogah s področja energetike. 
Organiziral je sestanke z dobavitelji investicijske opre- 
me, kooperanti, izvajalci gradbenih in montažnih del 
v TE Šoštanj in NE Krško. Na teh sestankih je bila 
predvsem poudarjena pomembnost izpolnjevanja po- 
godbenih rokov pri vseh delih in dobavah, ki se na- 
našajo na energetske objekte. V svojem imenu in sku- 
paj z izvršnim svetom SR Slovenije je večkrat urgiral 
pri zveznih organih zaradi pridobitve uvoznih dovoljenj 
in soglasij, uveljavitve znižanih carinskih stopenj in 
za oprostitev polaganja depozitov. Prizadeval si je za 
čim hitrejše pridobivanje raznih soglasij in gradbenih 
dovoljenj za izgradnjo energetskih objektov. Urgiral 
je pri neposrednih proizvajalcih opreme in reproma- 
teriala za pravočasno dobavo. Odobraval je problemati- 
ko premogovnikov Kanižarica in Laško ter sprejel 
ustrezne sklepe predvsem za raziskavo še neraziskanih 
premogovniških rezerv. Prav tako je obravnaval proble- 
matiko rudnika urana Zirovski vrh in sprejel ustrezne 
sklepe in stališča. Sodeloval je pri ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti za nafto in plin. V akcij- 
skem programu je predvidel izdelavo predloga samo- 
upravnega sporazuma o racionalizaciji potrošnje, pret- 
varjanja, zamenjave in izkoriščanja energije za kratko- 
ročno in dolgoročno obdobje. Za lažje in bolj smotrno 
kreiranje energetske politike se je povezal s področno 
raziskovalno skupnostjo energetike in posredoval njeni 
skupščini predloge za nadaljnje delo. Prav tako stalno 
spremlja delo v okviru »makroprojekta«, razvoja ener- 
getike do leta 2000. 

Pripravil in uveljavil je zakonske predloge o pri- 
spevkih in združevanju sredstev za pokrivanje manjka- 
jočih sredstev pri izgradnji energetskih objektov ter 
predložil osnutek zakona za pokritje izpada dohodka v 
elektrogospodarstvu. 

še vedno ostaja odprto vprašanje ustreznega po- 
vezovanja samoupravnih interesnih skupnosti s področ- 
ja energetike ter vodnega in komunalnega gospodar- 
stva, ker na tem področjj še ni storjeno nič konkretne- 
ga. V tem okviru je treba napraviti dolgoročno opti- 
mizacijo izkoriščanja vseh primarnih energetskih virov 
ter se dogovoriti za elektroenergetsko in toplifikacij- 
sko bilanco porabe energije oziroma celotnega kom- 
pleksa koriščene energije. 

A. Informacija o delovanju 

in organiziranosti samoupravnih 

interesnih skupnosti s področja 

energetike v SR Sloveniji 

Ustanavljanje samoupravnih interesnih skupnosti 
na področju energetike predstavlja nadaljevanje pro- 
cesa nadomeščanja odločujoče posredniške vloge drža- 
ve v urejanju odnosov med proizvajalci in porabniki 
energetskih virov, istočasno pa tudi premagovanje po- 
javov skupinsko-lastniškega in monopolističnega obna- 
šanja. Tako se ustvarjajo temeljni pogoji za uveljavlja- 
nje vsebinsko novih družbeno-ekonomskih odnosov, to 
je takšnih, s katerimi se zamenjuje deformirano delo- 
vanje tržnih zakonitosti in državno urejanje bistvenih 
ekonomskih odnosov s samoupravnim sporazumeva- 
njem o skupni, dolgoročni odgovornosti proizvajalcev 
in porabnikov za nemoteno poslovanje in razvoj teh de- 
javnosti. 

Menjava dela se tedaj ne opravlja samo na trgu 
ali s posredniško vlogo države, ampak s sporazumno 
prevzetimi obveznostmi in pravicami proizvajalcev in 
prabnikov za izpolnitev dogovorjenega programa. To 
bo, ko bo delo v SIS s področja energetike v polni 
meri zaživelo, omogočilo bistveno spremembo odnosov 
na področju razširjene reprodukcije v primerjavi z 
dosedanjimi odnosi, ko se sredstva za .razširjeno re- 
produkcijo z zakoni — odtujujejo tistim, ki so jih ust- 
varili; res je, da imajo v današnji situaciji že odločen 
vpliv nad poslovanjem in razvojem teh dejavnosti. 
Upoštevajoč danost, da traja izgradnja energetskih ob- 
jektov več let, je načrtovanje vezano na dolge roke in 
je večina energetskih objektov do leta 1980 že v gradnji. 
Pri tem je treba upoštevati, da ustvarja prevzeta dedi- 
ščina v elektrogospodarstvu, ko se je izguba preteklih 
let pokrivala z nelikvidnimi sredstvi, v določeni meri 
motnje na relaciji proizvajalec—porabnik in je treba 
to stanje čimprej odpraviti ter tako omogočiti jasnost 
odnosov že v samem začetku. Kar se tiče nafte in 
plina pa bo potrebno čimprej odpraviti ponekod še ved- 
no prisotno zmotno miselnost, da gre pri oskrbi s te- 
kočimi gorivi le za trgovino. 

Samoupravna interesna skupnost 
elektrogospodarstva Slovenije 
(skrajšano ISE) 

Podlaga za ustanovitev ISE je zakon o elektrogo- 
gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 42/73, 26/74), ki je 
opredelil elektrogospodarsko dejavnost kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena ter določil, da se porab- 
niki električne energije in delavci v elektrogospodarstvu 
v skladu z zakonom združujejo v elektrogospodarske 
samoupravne interesne skupnosti in v njih samouprav- 
no urejajo medsebojne odnose. Tako je bil v juniju 
1974. leta sprejet samoupravni sporazum o ustanovitvi 
samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva 
SR Slovenije (ISE). 

Organi samoupravne interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva SRS so: skupščina, izvršni odbor, poslov- 
ni odbor za investicije in odbor samoupravne delavske 
kontrole. 

Skupščino ISE predstavlja 31 delegatov zbora po- 
rabnikov in 31 delegatov zbora proizvajalcev. ISE ima 
organizirano tudi svojo strokovno službo. 

Porabniki električne energije in delavci TOZD di- 
stribucije so organizirani tudi v samoupravnih interes- 
nih skupnostih preskrbovalnih območij, kjer sprejema- 
jo programe razvoja in usklajujejo načrte distribucij- 
skih objektov ter urejajo druge skupne zadeve s pod- 
ročja elektrodistribucije. 

ISE je do sedaj imela 4 redna zasedanja in eno 
izredno. Na njih je med drugim obravnavala: 

— pokrivanje izpadlega dohodka EGS v letu 1975, 
— prioritetne objekte za leto 1975, 
— podražitve pri izgradnji investicijskih objektov, 
— vprašanje združ,- sredstev za financiranje raz- 

širjene reprodukcije po 30. 6.1976, 
— globalni načrt graditve elektroenergetskih objek- 

tov od leta 1975 do 1980, 
— poročilo o izvajanju investicij in določitev no- 

vih rokov, 
— tarife za prodajo električne energije. 
Iz navedenega je jasno razvidna pomembnost vlo- 

ge ISE v narodnem gospodarstvu, saj kreira celotno 
elektroenergetsko politiko in smejo po zakonu organi 
družbeno-politične skupnosti poseči v njeno delovanje 
m odločanje le v točno določenih izrednih primerih 

Težave in problemi, na katere je ISE naletela ozi- 
roma se z njimi soočila v preteklem letu, so po njenih 
navedbah zlasti naslednji: 

— sklepi ISE se ne uresničujejo zaradi neusklaje- 
nosti predpisov z ustavo (primer vprašanja cen za 
električno energijo za leto 1975, ko sklep II. zaseda- 
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nia I SE z dne 26. 12. 1974 o povišanju cene za 40 
odstotkov ni bil uveljavljen zaradi medrepubliškega do- 
govora o politiki in gibanju cen v letu 1975), 
 v drugih republikah še niso zaživele interesne 

skupnosti in se o električni energiji razpravljajte ved- 
no kot o blagu na enotnem jugoslovanskem trziseu, ne 
pa o energiji, ki sodeluje v reprodukcijskem procesu 
uprabnikov in se pojavlja na tržišču v blagu, kii ga pro- 
izvajajo za trg posamezni porabniki^ električne energije, 

— sestavljena organizacija združenega dela elektro- 
gospodarstva je v fazi organiziranja in ne nudi vedno 
organom ISE usklajenih predlogov za sklepanje, _ 

— organizacije združenega dela, ki proizvajajo pri- 
marno energijo tudi za potrebe elektrogospodarstva, še 
niso bile v celoti združene v SOZD (Kanižarica, Laško, 
Senovo), . 

— neusklajenost tarif za prodajo električne; energi- 
je s stroški proizvodnje, prenosa in distribucije ^ 
trične energije, katere posledice so v Skrajni nelikvid- 
nosti elektrogospodarstva in ki destimulira elektrogo- 
spodarstvo za uspešnejše poslovanje, 

— strokovna služba skupnosti še ni povsem or- 
ganizirana. .   

Skupščina SRS je junija letos ob obravnavi Ener- 
getske bilance za leto 1975 ter Informaciji o izvajanju 
izgradnje objektov elektroenergetike in premogovništva 
ter ostalih energetskih objektov ugotovila, da delo v 
ISE še ni zaživelo, da torej ni zadovoljivo glede na nje- 
govo odgovornost za stanje na področju elektrogospo- 
darstva in s tem celotnega gospodarstva nasploh in je 
zato pozvala ISE, da takoj pristopi k izvrševanju vseh 
svojih temeljnih sankcij ter da naj v ta namen čim- 
prej usposobi svoje strokovne službe ter formira s SP°" 
razumom in statutom predvidene organe, če pogleda- 
mo, kaj je bilo od takrat storjenega, vidimo, da je ISE 
izpopolnila svojo strokovno službo in da je_ tudi imeno- 
vala poslovni odbor za investicije ter določila kot svoj 
organ tudi poseben odbor za spremljanje izvajanja 
družbenega dogovora o izvajanju omejevanja porabe 
•električne energije v SR Sloveniji in nadomeščanja 
nastale škode. V okviru skupščine ISE je bil tudi 
sprejet sklep o pokrivanju primanjkljaja v prometu z 
električno energijo v letu 1975. in sicer s samouprav- 
nim sprazumom, z zakonom pa le za tiste porabniKe, 
katerih s samoupravnim sporazumom ni mogoče za- 
jeti. Nadalje je odobrila podražitve objektov v izgrad- 
nji ter sprejela globalni program graditve objektov do 
1980. leta. Pripravlja se tudi samoupravni sporazum o 
združevanju sredstev za izgradnjo investicijskih objek- 
tov, za katere se sedaj zbirajo sredstva zakonskim 
potom. Vs to kaže,'da se združeno delo, organizirano v 
okviru ISE, pričenja zavedati svoje vloge m odgovor- 
nosti v narodnogospodarskem življenju. 

Pri delu vseh organov ISE je prisoten problem 
ustreznega strokovnega odločanja, ker še ni določena 
institucija, ki bi preverjala strokovnost odločitev Iz- 
vršni odbor, kakor tudi ostali organi ISE, imajo velike 
težave zaradi neodgovarjajočih podatkov, katerih kva- 
liteta je zaradi neenotnih kriterijev in metodologije 
vprašljiva. Pri oceni posameznih predlogov primanjku- 
jejo poleg strokovnih predvsem družbeno verificirani 
kriteriji. 

Kljub vsem naporom, ki so storjeni, je vpliv dele- 
gatov porabnikov na politiko poslovanja in razširjene 
reprodukcije v EGS še vedno prešibak in neodgovar 
jajoč deležu sredstev, katere zbirajo. To se je po- 
sebej odrazilo pri sprejemanju globalnega programa 
izgradnje do 1. 1980 ter podražitev, sprejetih na 1. iz- 
rednem zasedanju skupščine oktobra letos. Očitno je, 
da se delegati porabnikov še ne zavedajo, da so ener- 
getska sredstva, čeprav zbrana na osnovi zakonov, 
njihova lastna sredstva in da je za to potrebno zahteva- 
ti od predlagateljev ustrezno odgovornost za kvaliteto 
predlogov in racionalnost predloženih rešitev. 

Menimo, da je vzrok tej premajhni zainteresirano- 
sti v dejstvu, da se do sedaj vsa sredstva za razširje- 

no reprodukcijo zbirajo zakonskim potom in bo zdru- 
ženo delo, in s tem delegatska baza v celoti, prisililo 
svoie delegate k večji skrbnosti jn kritičnosti brz ko 
se bo prešlo na samoupravni način zbiranja sredstev, 
kar že potrjuje kvalitativnejši in s tem kritičnejši pri- 
stop delegatov ob ugotavljanju izgube EGS za leto 
1975 ki se bo skoraj v celoti pokrila po samouprav- 
ni poti. Ne samo v skupščini, podobno pasivnost dele- 
gatov porabnikov ugotavljamo tudi v izvršnem odboru 
ISE, kar je pogostokrat, glede na pomembno funkcij o 
in vlogo izvršnega odbora v odnosu do skupščine ISE, 
odločilno pri odločitvi v sami skupščini. Res je tudi, 
da je ISE izpopolnila svojo strokovno službo, 
vendar obstoječe stanje ne zadovoljuje,^ saj bi po na- - 
šem mnenju morala biti strokovna služba tako uspo- 
sobljena, da bi lahko preverjala s strani EGS predlo- 
ženo gradivo v tej smeri, ali je potrebna njegova kon- 
trola še po drugi »nevtralni« organizaciji ali inštitutu, 
da bi lahko nudila strokovno pomoč porabnikom, zla- sti tistim, ki ne spadajo med direktne odjemalce. 

Kljub vsemu storjenemu tedaj program neodložlji- 
vih nalog, ki stojijo pred ISE, še ni izčrpan in jih bo 
treba v najkrajšem času rešiti v izogib škodljivim po- 
sledicam za celotno gospodarstvo. Tako je potrebno po 
leg navedenega v okviru ISE nemudoma: 

— zagotoviti združevanje sredstev na samoupravni 
osnovi za dokončanje sprejetega programa izgradnje 
energetskih objektov do leta 1980 in s sprejetjem po- 
trebnih ukrepov tudi njegovo racionalno izvajanje, 

— v sodelovanju z drugimi nosilci ekonomske po- 
litike kompleksno obdelati položaj in vlogo posameznih 
odjemalcev v odnosu do ostalih porabnikov električne 
energije in narodnega gospodarstva nasploh, 

— pripraviti projekcijo strukture porabe ter alter- 
nativne možnosti za njeno pokrivanje do leta 1985 in 
preliminarno do leta 1990, 

— nadaljevati z izgrajevanjem sistema organizira- 
nja ostalih porabnikov, da bodo tako sposobni obliko- 
vati svoj lastni interes ter ga enakopravno s posebni- 
mi odjemalci tudi uveljaviti nasproti proizvajalcem, 

— pripraviti analizo stroškov, ki vplivajo na viši- 
no cene električne energije vključno z normativi in kri- 
teriji za njih pripoznavo ter v zvezi s tem tudi določiti 
kriterije za pokrivanje izpadlega dohodka, ko cena ne 
pokrije planiranih stroškov, 

— sprejeti optimizacijske kriterije za izbiro novih 
energetskih objektov, 

— v sodelovanju s samoupravno interesno skupno- 
stjo za nafto in plin pripraviti enotne kriterije za dolo- 
čanje cen posameznih energetskih virov. 

Samoupravna interesna skupnost za nafto 
in plin SR Slovenije (skrajšano ISNAP) 

Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin 
je bila ustanovljena 25. junija 1975 in to kot prva sa- 
rrioupravna. interesna skupnost s področja gospodar- 
stva na prostovoljni podlagi. Pobudo za ustanovitev 
ISNAP so dali predstavniki 24. delovnih organizacij s 
področja naftnega in plinskega gospodarstva in večjih 
uporabnikov naftnih derivatov in energetskih plinov v 
Sloveniji na sestanku 23. 1. 1974, ki ga je organiziralo 
Poslovno združenje energetike v Sodelovanju s sekre- 
tariatom za gospodarstvo SRS in gospodarsko zborni- 
co. V januarju 1975 je bil izdelan predlog samoupravne- 
ga sporazuma o ustanovitvi SIS za nafto in plin, ki je 
bil po opravljeni verifikaciji pri republiških družbe- 
no-političnih organizacijah 10. maja 1975 objavljen v 
posebni številki Vestnika gospodarske zbornice Sloveni- 
je. Hkrati je bilo v ista številki Vestnika GZS objav- 
ljeno vabilo vsem uporabnikom in dobaviteljem naft- 
nih derivatov in energetskih plinov ter vsem krajevnim 
skupnostim, da samoupravni sporazum sprejmejo in 
delegirajo svoje delegate v konference delegatov na 
ravni občin ter v skupščino SIS za nafto in plin. V 
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zvezi s tem so bile s pomočjo občinskih družbeno-po- 
litičnih organizacij in občinskih upravnih organov or- 
ganizirane konference delegatov ISNAP v vseh 60 obči- 
nah. 

Do 25. junija 1975 so samoupravni sporazum že 
podpisali uporabniki s skupno porabo preko 60 odstot- 
kov vseh v Sloveniji uporabljenih naftnih derivatov in 
energetskih plinov v letu 1974 ter vsi dobavitelji teh 
energetskih goriv. S tem je bila po določilih samoup- 
ravnega sporazuma ustanovljena SIS za nafto in plin 
v S RS in je bil izpolnjen pogoj za sklic 1. zasedanja 
skupščine skupnosti, ki je bilo 11. julija 1975. Skupšči- 
na skupnosti šteje 103 delegate, od tega v zboru upo- 
rabnikov: 60 delegatov iz konferenc delegatov na ravni 
občin in 24 delegatov velikih uporabnikov ter 2 delega- 
ta iz JLA in Avto-moto zveze Slovenije, skupno 86 de- 
legatov; v zboru dobaviteljev: 17 delegatov. 

SIS za nafto in plin je imel v mesecu oktobru 
letos okoli 1.600 članov. Sestav članov je naslednji: 
750 TOZD in OZD v gospodarstvu, 225 organizacij zdru- 
ženega dela iz družbenih dejavnosti in 625 krajevnih 
skupnosti. 

Ustanovitev ISNAP na prostovoljni osnovi predstav- 
lja pomemben dosežek pri uresničevanju ustavnih do- 
ločil, saj je identični interes združenega dela prišel do 
izraza v vsej svoji širini. To je še toliko bolj pomemb- 
no, ker gre tu po vsebini za dejavnost posebnega druž- 
benega pomena, saj bosta nafta in plin že v bližnji 
prihodnosti pokrivala 50—60 odstotkov vseh energetskih 
potreb v SR Sloveniji. Glede na velik obseg uvoza ener- 
gije v SR Sloveniji, kar zlasti velja za nafto in plin, 
ki sta v celoti »uvožena« in, kot že rečeno, pred- 
stavljata dolgoročno več kot polovico predvidene po- 
rabe, predstavlja za združeno delo ustanovitev ISNAP 
instrument, ki naj omogoči zanesljivo in dolgoročno 
oskrbo z energijo ter razvoj ustreznih zmogljivosti, v 
skladu s potrebami in možnostmi združenega dela. 

-Danes najpomembnejše in neodložljive naloge, ki 
stojijo pred ISNAP in ki jih je ta pravzaprav že začela 
reševati, so: 

— priprave za izgradnjo magistralnega plinovod- 
nega omrežja v SR Sloveniji ter s tem v zvezi funk- 
oionalna in institucionalna vključitev poslovne skup- 
nosti za zemeljski plin v ISNAP, 

— sprejeti dokončne rešitve glede zagotovitve te- 
kočih goriv ob upoštevanju možnosti tujih sovlaganj, 

— sodelovanje pri izdelavi dolgoročne energetske 
bilance Slovenije do leta 1990 oziroma 2000, 

— sprejetje statuta in drugih potrebnih aktov. 

B. Informacija o stanju in odprtih 

vprašanjih pri gradnji energetskih 

objektov 

I. Elektroenergetski objekti 

Informacija je izdelana, na osnovi poročil SOZD 
Elektrogospodarstva in investitorjev od 1,10.1975 ter 
zapisnikov komisije za inšpekcijski pregled republi- 
škega elektroenergetskega inšpektorata. 

1. PARNO-PLINSKA ELEKTRARNA BRESTANICA 

— Moč: 69 +27 MW 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE- 

1 9.1975 za plinski del in 1.9.1975 za "parni del ter 
1. 7. 1977 za pretakališče. 

— Dejanski rok izgradnje: dva agregata sta začela 
poskusno obratovati od 10. 9, 1975 do 25. 9. 1975. Tretji 
agregat pa je bil poškodovan zaradi nepravilne mani- 
pulacije tujega izvajlca del in je bdi ponovo upso- 
ljen za poskusno obratovanja meseca decembra 1975. 

— Stanje del in ključna problematika: 

Elektrarna uspešno poskusno obratuje, vendarle le 
z začasno dovoljenimi transportom goriva po cesti. V 
letih 1975 in 1976 bo igrala pomembno vlogo pri pokri- 
vanju potreb konzuma. Po izgradnji hidroelektrarne 
Srednja Drava II pa bo prevzela funkcijo pokrivanja 
variabilne porabe predvsem konične energije in bo s 
tem pripomogla k stabilnosti kvalitete električne ener- 
gije. 

Investitor še vedno ni začel z izgradnjo pretaka- 
lišča za vagonske cisterne. Pripravlja se šele lokacij- 
ska dokumentacija in so v ta namen pridobljena sko- 
raj^ že vsa soglasja razen soglasja občinske skupščine 
Krško o srepmembi zazidalnega načrta ter sanitarne- 
ga soglasja. Rok za izgradnjo pretakališča je podaljšan 
do 1. 7. 1977. Do tako velike kasnitve pri izgradnji pre- 
takališča je prišlo zaradi spremembe koncepta izgrad- 
nje s strani investitorja. Prvotna varianta pretakališča, 
ki jo je izdelal IBE Ljubljana, kot izvajalec inženiringa 
za ta objekt, ni bila realizirana, čeprav je bilo že pri- 
dobljeno lokacijsko dovoljenje in gradbeno dovoljenje 
za pripravljalna dela pretakališča. IB Trbovlje je po 
naročilu investitorja naknadno izdelal povsem nov pred- 
log lokacije. 

Investitor nima trenutno nobenih finančnih proble- 
mov. Prvotna predračunska vrednost investicije se je 
občutno povečala in sicer za 92,775.000. Skupščina SE 
je na svojem 1. izrednem zasedanju sicer odobrila 
to podražitev, vendar je hkrati sprejela sklep, da mo- 
ra IBE Ljubljana pripraviti do 15. 11. 1975 za skupščino 
ISE poročilo o razlikah predračunskih vrednosti celot- 
nega objektaPE Brestanica s posebnim poudarkom na 
podražitvah, k;i so nastale zaradi pretakališča. 

2. PARNO-PLINSKA ELEKTRARNA TRBOVLJE 

— Moč: 59 + 28 MW 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 

6. 12. 1975 za plinski del in 1. 5. 1976 za parni del. 
Dejanski rok izgradnje: Komisija za inšpekcij- 

ski pregled PE. Trbovlje je dne 9. 12. 1975. med drugim 
ugotovila, da rok izgradnje PE. Trbovlje kasni tudi z 
ozirom na revidirani rok 6. 12. 1975, ki je bil sprejet 
od ISE. Novi rok za pričetek zagonskih preizkusov je 
po oceni investitorja 1. 3. 1976 s tem, da bo ojbket 
začeti poizkusilo obratovati tekom meseca marca 1976. 
To pa je z oziroma na. elektroenertetsko bilanco zelo 
neugodno, ker imamo prav v mesecih decembr in ja- 
nuar največji konzum. Vložiti bo treba vse napore, da 
bo ta elektrarna čimprej pripravljena za redno obrato- 
vanje. 

Vzroki za kasnitev: Pojavljajajo se kasnitve pri 
dobavi opreme in projektov od firme W-ACEC. Pri iz- 
gradnji parnega dela pa kasnijo domači poddobavitelji, 
predvsem montažno podjetje Juvent zaradi zakasnele' 
dobave materiala in pomanjkanja strokovnega kdra. 
Investitor tudi navaja, da je bilo pridobivanje soglasij 
od prizadetih organov in organizacij prepočasno, kar 
je povzročilo investitorju in izvajalcem del posebne te- 
žave, ker se gradbena operativa ni mogla razvijati z 
obstoječimi kapacitetami, ki jih imajo gradbena pod- 
jetja na gradbišču. 

Stanje del in ključna problematika: 
Meseca junija 1. 1975 je republiški elektroenerget- 

ski msepktorat izdal odločbo o začasni ustavitvi del pri 
montaži agregatov z ozirom na to, ker se je mon- 
taža pričela brez gradbenega dovoljenja in brez ustrez- 
ne nostrificirane dokumentacije. Investitor je nato po- 
goje iz izdane odločbe izpolnil in nato nadaljeval z 
montažo. 

Gradbena dela za prvo fazo za zagon plinske elek- 
trarne z dnevnimi rezervoarji za gorivo so v zaključni 
fazi. Ni pa še sklenjena pogodba za dobavo opreme za 
oljno gospodarstvo zaradi nedefiniranih cen. 

Gradbena dela pri skladišču goriv se še niso pri- 
čela in si mora investitor za to pridobiti gradbeno dd- 
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voljenje. Za ta objekt tudi še niso znane točne podra- 
žitve, saj še niso izdelani projekti in specifikacije, na 
osnovi katerih bi se dalo določiti točno vrednost ob- 
jekta. , ... 

Pri gradnji celotnega objekta je prišlo do podražit- 
ve v višini 12,804.000 din, katero je skupščina ISE odo- 
brila. Do podražitve je prišlo med drugim tudi zaradi 
šibke strokovne ocene Westinghous in ACEC pri sklepa- 
nju pogodb s podizvajalci del. 

3. HIDROELEKTRARNA FALA — 8. AGREGAT 
— Moč: 17 MW • 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 30. ok- 

tobra 1976 
— Vzroki za kasnitev: do kasnitve izgradnje je 

prišlo predvsem zaradi nepravočasne zagotovitve po- 
trebnih finančnih sredstev v letu 1973. Poleg tega je de- 
lo oviral nenormalno visok vodostaj v letu 1974 in 
1975. Prav tako pa so se med gradnjo pokazale potre- 
be po dodatnih delih z ozirom na rezultate predhodnih 
raziskav tal (odpadno železo na dnu struge). 

. — Stanje del in ključna problematika: 
Gradbena jama za 8. agregat je zaprta. Priprav- 

ljena je polovca elektrostrojne opreme za montažo. 
Investitor si je pridobil za vsa dela, ki se trenutno 
izvajajo, gradbena dovoljenja. Ni pa še pričel z deli, 
niti si ni pridobil gradbenega dovoljenja za rekonstruk- 
cijo 110 kV stikališča in za razširitev transformacije 
110/10 kV, ki je v sklopu izgradnje 8. agregata. 

Nekaj časa niso bile operativne pogodbe za izvaja- 
nje del zaradi nepokrite dinamike pritoka finančnih 
sredstev. Predložene podražitve v vipini 34,630.600 din 
je odobrila skupščina, ISE in investitor trenutno nima 
finančnih problemov. 

4. TERMOELEKTRARNA TUZLA 5 
— Moč: 100 MW 
— Pogodbeni rok izgradnje: oktober 1976 
— Dejanski rok izgradnje: ne vpiva na pogodbene 

dobaoe električne energije iz BiH. 
— Ključna problematika: skupščina ISE je na 

svojem 1. izrednem zasedanju dne 8. oktobra 1975 odo- 
brila dodatna sredstva v višini 1.67,270.000 din za pokri- 
vanje podražitev pri izgradnji tega objekta pod pogo- 
jem, da se s tem zagotovijo dodatne dobave električne 
energije 66 GWh v letu 1976 in 220 GWh v letu 1977. 

5. HIDROELEKTRARNA SREDNJA DRAVA 2 
— Moč: 112 MW 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 31. ju- 

lija 1977 za prvi agregat in 30. novembra 1977 za drugi 
agregat. , , . 
  Vzroki za kasnitev: Nepravočasna odobritev in- 

vesticijskih kreditov zaradi nezagotovljenih sredstev za 
financiranje programa izgradnje v celoti. Do odobritve 
podražitev od skupščine ISE nekaj časa niso bile ope- 
rativne vse pogodbe. Posebno kritična je bila pogodba, 
sklenjena z Geološkim zavodom Ljubljana za izdela- 
vo tesnilne zavese na odvodnem kanalu in pogodba 
za izdelavo projektov, sklenjena z IB Elektroprojekt 
Ljubljana. 

— Stanje del in ključna problematika: 
Gradbena dela potekajo v glavnem skladno s ter- 

minskim planom. Za dva in pol meseca kasnijo zemelj- 
ska dela akumulacijskega bazena zaradi dolgega po- 
stopka pri pridobivanju zemljišč, lokacijskega dovolje- 
nja* vodnogospodarskega soglasja ;n gradbenega dovo- 
ljenja. Z ozirom na to, da ta zemeljska dela ne pred- 
stavljajo ozkega grla pri gradnji HE SD II, ta zakas- 
nitev ne bo vplivala na končni rok izgradnje. Pri iz- 
gradnji šo ozka grla jez v Markovcih, kjer kasnijo de- 
la zaradi premajhnega števila gradbenih strojev za dva 
meseca in strojnica Pormin, ki je v zaostanku za en 
mesec zaradi zdrsa zemeljskih plasti. 

Investitor ima za vsa gradbena dela, ki jih izva- 
ja, predpisana gradbena dovoljenja. 

Hidromehanska, strojna in elektroenergetska opre- 
ma je naročena in so dobavitelji potrdili aobavne roke, 
ki ustrezajo revidiranim rokom stavljenja agregatov v 
obratovanje. Občasno nastajajo težave zaradi nepravo- 
časne dostave projektov s strani IB Elektroprojekt 
Ljubljana. Izvedbeni projekti tudi niso izdelani v taki 
obliki, da bi dizivajalec del in investito-r lahko vršila svoje 
delo brez vsakodnevnih dodatnih problemov. Zaradi ne- 
popolnosti dokumentacije je problem pomanjkanja nad- 
zornih diplomiranih gradbenih inženirjev iz dneva v dan 
še tem bolj pereč in postaja že kritičen. Poudariti je 
treba, da opravlja nadzor pri tako zahtevnih in obsež- 
nih gradbenih delih pri obeh objektih na HE SD II 
pri HE Fala samo en diplomirani gradbeni inženir. 

Investitor trenutno nima finančnih težav. Predlože- 
ne podražitve v višini 312,204.800 din je skupščina ISE 
odobrila. 

6. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ 4 
— Moč: 335 MW in 70 Gcal/h toplotne energije 
— Prvotno sprejeti rok izgradnje: 30. oktober 1977 
— Dejanski rok izgradnje: 30. oktober 1977. Kljub 

kasnitvam pri vmesnih rokih investitor smatra, da bo 
možno ob upoštevanju prioritete izgradnje objekta do- 
seči prvotno sprejeti rok izgradnje. 

— Stanje del in ključna problematika: 
Gradbena dela potekajo v glavnem po revidiranem 

terminskem planu. V zamudi za 4 tedne je gradnja 
strojnice, vendar je z izvajalcem sprejet dogovor o 
nadoknaditvi te zamude do marca 1976 z delom v več 
izmenah. Zaključena je izgradnja kotlovnice do kote 0, 
bunkerski del je zgrajen do kote 35 m, ter delno te- 
melj dimnika. Pri hladilnem stolpu je bil izveden od- 
kup pobočja in delno temeljenje s piloti. Pri montaži 
kotla je prišlo do 6 tedenske zamude, ki je nastala za- 
radi kasnitve Metalne pri dobavah nosim,le konstrukci- 
je kotlrf. S prizadetimi uslužbenci izgradnje je bil Skle- 
njen dogovor, po katerem bo do decembra letos ta za- 
muda skrajšana za 2 tedna, v celoti pa bo odpravljena 
do julija 1976. Pri proizvodnji v tovarnah so bile ugo- 
tovljene še naslednje zamude, ki pa bodo odpravljene do 
julija 1976. Metalna — Žerjav 80 t in rezervoarji: cca 

2 meseca; Đuro Đaković — tlačni del kotla:6 tednov; 
TPK Zagireb — tlačni del kotla: 6 tednov; Juvent — Za- 
greb _ E-Filter in zr- kanali: 2 tedna; STT in REK — 
ESO — traospo>rt premoga: cca 2 meseca. 

Pri izvajanju investicijske izgradnje ostaja odprto 
vprašanje dobave energetskega transformatorja Rade 
Kočarja. Znano je namreč, da Rade Končar na sploš- 
no kasni za najmanj 10 mesecev pri dobavi podobnih 
transformatorjev. Rade Končar sicer na vse urgen- 
ce investitorja kljub temu zagotavlja pogodbeni dobav- 
ni rok. Poudariti pa je treba, da predstavlja ta trans- 
formator ključni objekt za povezavo nove elektrarne 
na električno omrežje. 

Problem nelikvidnosti investitorja ostaja nerešen. 
Rešuje se občasno s premostitvenimi krediti, kar pred- 
stavlja dodatne stroške. 

Začasni odlog plačila carine za repromaterial, ki ga 
glavni dobavitelj dobavlja jugoslovanskim kooperan- 
tom, je bil zagotovljen le do konca leta 1975. Na sestan- 
ku komisije pristojnih zveznih organov v okviru ponov- 
nega postopka, ki ga je sprožil inivesititoir preko Jugel 
ni bilo doseženo soglasje. 

Investitor še vedno ni dosegel oprostitve vezave 
uvoza z izvozom, kar onemogoča najetje ino-kreditov 
za 80 odstotkov' vrednosti rezerviranih dobav v višini 
cca 32 mio din. Zagotovljeni so ino-krediti v znesku 
10 mio $. Kredit v višini 6 mio $ je v fazi pogajanja. 
Za manjkajočih nadaljnjih 26 mio $ še ni sprejemljivih 
ponudb. 

Skupščina ISE je odobrila predloženo podražitev 
za izgradnjo elektrarne in daljnovoda Šoštanj — Pred- 
log v višini 562,310.692 din. Pri tem so bile upoštevane 
podražitve v preteklem obdobju in ekskalacija cen do 
konca izgradnje ter podražitve zaradi kurznih razlik. 
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7. NUKLEARNA ELEKTRARNA KRŠKO 

— Moč: 331 MW (polovica instalirane moči) 
— Pogodbeni rok izgradnje z Westinghousom: 15. 

aprila 1979 ali 56 meseceiv od začetka gradnje. 
— Dejanski rok izgradnje: zaenkrat je ocenjena ka- 

snitev del za 4 mesece. 
— Stanje del in ključna problematika: 
V postopku je pridobivanje lokacijskih dovoljenj 

za glavno pristopno cesto in za nadaljevanje; gradnje 
vodovoda in železniškega tira. Zgrajenih le 10 barak za 
nastanitev 720 delavcev. 

Temelji reaktorske zgradbe so končani. Do kasnit- 
ve pri nadaljnjih delih reaktorske zgradbe je prišlo pri 
montaži kontejmenta zaradi nerešenega ali delno reše- 
nega vprašanja uvoznega dovoljenja in carinskih for- 
malnosti. Dela pri izgradnji pomožne reaktorske zgrad- 
be in pri temeljih turbinske zgradbe potekajo po ter- 
minskem planu. 

.Investitor ima za gradbena dela, ki jih trenutno iz- 
vaja, predpisana gradbena dovoljenja. 

Investitor je imel zelo veliko težav pri pridobivanju 
generalnega uvoznega dovoljenja za uvoz opreme. Pri 
reševanju tega problema ni imel v zadostni meri po- 
moči s strani pristojnih zveznih organov. Postopek pri- 
dobivanja generalnega soglasja se je začel že meseca 
marca 1975 in je bil šele pred kratkim v celoti rešen 
ob večkratnem posredovanju ustreznih republiških orga- 
nov na različnih mestih zvezne uprave. Vendar je tre- 
ba poudariti, da tudi investitor do začetka septembra 
ni predložil ustrezne dokumentacije. Da ne bi prišlo 
zaradi tega do prevelikih kasnitev in posredne ali ne- 
posredne škode, saj pomeni vsak dan kasnitve obrato- 
vanja nuklearne elektrarne 2,5 mio dinarjev neposredne 
izgube na dohodku, je bilo pridobljeno od zveznega se- 
kretariata za zunanjo trgovino posebno delno soglasje 
po hitrem postopku, ki je omogočalo kontinuirano de- 
lo na objektu. Vsako leto se pojavljajo tudi težave pri 
pridobivanju soglasij restriktivnega uvoza opreme za iz- 
vajalce del. Pri restriktivnem uvozu repromateriala za 
direktne dobave je opazna nezainteresiranost naših pod- 
jetij zaradi nezanimivosti poslov. 

Zaradi relativno kratkega roka izgradnje prihaja 
do težav pri usklajevanju projektiranja, ki poteka isto- 
časno z izgradnjo ter nostrifikacijo, izdajanja soglasij 
in gradbenih dovoljenj. Do neusklajenosti prihaja za- 
radi kasnitev pri dostavi dokumentacije glede na po- 
godbene obveznosti Westinghousa in zaradi nepopolno- 
sti dokumentacije, ki onemogoča pravočasno nostrifi- 
kacijo. 

V poslovno-komercialnih odnosih še vedno ni rešena 
problematika, ki izhaja iz sklenjene pogodbe med inve- 
stitorjem in izvajalcem (Westinghouse), na podlagi ka- 
tere plačuje izvajalec podizvajalcem (Gradiš, Hidroelek- 
tra) dejanske gradbene stroške, pri čemer kriteriji za 
določitev stroškov režije niso določeni in jih" investitor 
mora plačevati tako kot mu to predlagajo izvajalec in 
podizvajalci. Nerešeno ostaja tudi vprašanje vodnega 
režima predvsem stopnja čiščenja odpadnih voda iz 
tovarne celuloze Đuro Salaj v Krškem in vprašanje bo- 
gatenja savske vode z izgradnjo pregrade v Radovni. 

Investitor še ni povsem uspel organizirati dovolj 
močne nadzorne službe, ki bi lahko uspešno spremlja- 
la potek izgradnje in skrbela za racionalnost porabe fi- 
nančnih sredstev, materiala, delovne sile in za presojo 
gospodarske rabe gradbene mehanizacije. 

Iz analize mrežnega plana je razvidno, da Westing- 
house kasni z naročilom nekatere važne opreme in bo- 
do zaradi tega potrebne spremembe planiranja tehno- 
ogije izgradnje oziroma montaže. 

V pripravi je analiza usklajenosti izgradnje NEK z 
izgradnjo rudnika urana žirovski vrh. Ocenjuje se, da 
bo treba za prve 3 polnitve gorivo kupiti v inozemstvu. 

Višina podražitev še ni bila ugotovljena, zato o njej 
še ni mogla razpravljati skupščina ISE. Ocenjuje se, 
da poraba finančnih sredstev trenutno sledi planskim in 

da bo do konca leta za največ 40 mio din presegla 
plan, predvsem zaradi neadekvatno ocenjenega obsega 
in cen gradbenih del. Ob vsem tem je treba poudariti, 
da je rok izgradnje med najkrajšimi na svetu, saj se 
gradijo NE v Združenih državah 6 do 8 let, v nerazvitih 
deželah 11 let, pri nas pa manj kot 5 let. 

8. 380 kV OBJEKTI 
Pri izgradnji 380 kV mreže v SRS se pojavlja kot 

eden od ključnih problemov neusklajenost rokov iz- 
gradnje 380 kV mreže v okviru Jugoslavije. 

a) — RTP 380/110 kV Maribor: 2 x 300 MVA 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 31. de- 

cembra 1976 
— Stanje del in ključna problematika: 
Izvršenih je 40 odstotkov gradbenih del, električna 

oprema je naročena. Projektna dokumentacija je sko- 
raj v celoti izdelana razen projektov za stabilno pro- 
tipožarno napravo, lokalnega upravljanja in vezalnih 
shem. Pridobljena so vsa soglasja in dovoljenja. 

Prihaja do velikih premikov (cca eno leto) pogodbe- 
nih dobavnih rokov za visokonapetostno opremo, zla- 
sti merilnih transformatorjev proizvodnje Energoinvest 
Sarajevo. Metalna Maribor kasni za cca 1 kvartal pri 
dobavi metalnih konstrukcij zaradi neizpolnjevanja po- 
godbenih obveznosti s strani železarne Zenica. Po na- 
vedbah investitorja so stala 8 mesecev vsa gradbena de- 
la na stikališču 380 kV zaradi neodobrenih finančnih 
sredstev. Skupščina ISE pa je odobrila predlagano po- 
dražitev v višini 67,594.000 din. 

b) — Daljnovod 380 kV Maribor—Podlog: 51 km 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 31. de- 

cember 1976 
— Stanje del in ključna problematika: 
Vsa dela tečejo skladno s korigiranim operativnim 

planom, razen posek gozdov na območju Slovenske Bi- 
strice in Žalca,, ki so v zamudi. Projektna dokumen- 
tacija je v celoti izdelana in so pridobljena vsa soglas- 
ja in dovoljenja. Nekompletnost dobave jeklenih kon- 
strukcij je povzročala premikanje gradbenih in mon- 
tažnih ekip, kar je vplivalo na podražitev in podaljšanje 
rokov izgradnje. Prav tako so bili nekateri deli kon- 
strukcij nekvalitetno izdelani in jih je potrebno rekla- 
mirati in zamenjati. Pri betoniranju temeljev se je po- 
javila podzemna voda, ki je otežkočala potek del. 

Skupščina ISE je odobrila podražitev izgradnie v 
višini 31,137.500 din. 

c) — Daljnovod 380 kV Maribor—Krško—meja s 
SRH: 92 km 

— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 31. 
maj 1976 

— Stanje del in ključna problematika: 
Dela potekajo v glavnem skladno z revidiranim 

planom del razen dobave konstrukcij za dvosistemske 
stebre, ki kasni za cca en kvartal. To je vzrok, da se 
niso mogla pravočasno začeti gradbena in montažna de- 
la na dvosistemskem delu daljnovoda. Kritična je še 
dobava težkih profilov L in uvoza. Ostala problemati- 
ka je enaka kot pri gradnji daljno-voda Maribor—Podlog. 

Skupščina ISE je odobrila podražitev v višini 
57,727.300 din. 

d) — RTP 380/220 Ljubljana II, 2 x 400 MVA 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 31 de- 

cember 1976 
— Stanje del in ključna problematika: 
Dela potekajo v glavnem skladno z revidiranim 

terminskim planom, pridobljena so vsa soglasja in do- 
voljenja. Skupščina ISE je potrdila predloženo podra- 
žitev v višini 74,382.430 din. 

e) Daljnovod 380 k V Ljubljana—Podlog: 52 km j 
— Revidirani rok izgradnje: 31. december 1976 
— Stanje del in ključna problematika: 
Na cfelotni trasi so sklenjene pogodbe z lastniki 

zemljišč, izvršen posek gozda, v teku je- betoniranje te- 
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meljnih delov stebrov. Dobavljene so vse vrvi in kon- 
strukcije. Problematika je podobna kot je pri izgrad- 
nji ostalih delov 380 kV omrežja. 

Skupščina ISE je odobrila podražitev v višini 
30,777.480 din. 

f) Daljnovod 380 kV Ljubljana^-Divača—meja s 
SRH: 120 km 

— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: .n ae- 
ppmViTfl 1 Q7fi 

— Dejanski rok izgradnje: v letu 1977 
— Stanje del in ključna problematika: 
Pričetek gradbenih del na odseku Ljubljana—Divača 

je odvisen od dobave železnih konstrukcij, ki znatno 
kasni j o tudi z ozirom na naknadno dogovorjene roke 
— pričetek gradbenih del na odseku Divača—meja SRH 
pa je vezan na pridobitev dovoljenj (problematika 
Vremske doline). 

Lokacijsko dovoljenje za odsek Ljubljana—Divača 
je pridobljeno, za odsek Divača—meja SRH pa še ni 
pridobljeno. Še vedno ni rešena probl^piatika poteka 
trase preko Vremske doline. Posek gozda je na trasi 
Ljubljana—Divača v velikem zaostanku zaradi kasnitve 
pri izdelavi projektne dokumentacije in pri pridobiva- 
nju soglasij. Realiziral se bo v zimski sezoni 1975/1976. 
Na odseku Divača—meja SRH pa je situacija glede po- 
seka še bolj pereča zaradi nepridobljenih dovoljenj. 
Projektna dokumentacija je bila izdana z zelo veliko 
kasnitvijo. Tudi pridobivanje soglasij in dovoljenj je 
bilo dolgotrajno. Se do sedaj niso v celoti zasedena de- 
lovna rtiesta investicijske skupine. 

Skupščina ISE je odobrila predložena finančna sred- 
stva v višini 71,990.000 din za podražitve. 

g) 380 kV Divača: tri daljnovodna polja 
— Revidirani rok izgradnje sprejet od ISE: 31. de- 

cembra 1976 
— Dejanski rok izgradnje: III. kvartal 1977 
— Stanje del in ključna problematika: 
Pridobljena so lokacijska in gradbena dovoljenja. 

Narejeni so vsi projekti razen vezalnih shem. Vsa vi- 
sokonapetosna oprema je naročena, ostala oprema je 
naročena v višini 60 odstotkov. 

Skupščina ISE je odobrila predloženo podražitev v 
višini 83,102.400 din. 

h) RP 380 kV Podlog 
Ta projekt je bil iz še nepojasnjenih vzrokov pred- 

ložen v odobritev DS DEM in poslovnemu odboru ISE 
9. septembra 1975. Rok izgradnje je pogojen z izgrad- 
njo TE Šoštanj IV in je za tovrstno delo izredno kra- 
tek (20 mesecev). Ta objekt bo omogočil priključitev 
TE Šoštanj na 380 kV omrežje. Izdelan je investicijski 
program. Ostala projektna dokumentacija še ni izde- 
lana. V teku je zbiranje soglasij za lokacijo, postopek 
za prednaročilo visokonapetostne opreme in priprava za 
razpis sposobnosti izvajalcev. 

Poslovni odbor in skupščina ISE sta odobrila finanč- 
na sredstva v letu 1975 v višini 2 mio din za pripravljal- 
na dela in za izdelavo investicijsko tehnične dokumen- 
tacije. 

II. Premogovništvo in rudnik urana 
Žirovski vrh 

1. RUDARSKOELEKTROENERGETSKI 
KOMBINAT VELENJE 

Investitor in izvajalec: Rudnik lignita Velenje 
Rok: 4,700.000 ton lignita v tetu 1978 
Izvajanje investicij: 
— zunanji objekti so gotovi razen objekta za re- 

mont jamske mehanizacije in opreme. Za ta objekt so 
izvršena pripravljalna dela in nabavljen material za kon- 
strukci j o * 

— jamski objekti nekoliko kasna j o, vendar ta kas- 
nitev zaenkrat še ne ogroža povečanja kapacitet. 

Ključna problematika: 
— zaradi zakona o zagotavljanju plačil za investi- 

cije je bila ustavljena vsa nabava opreme. To pa ni 
oviralo samo del pri investicijski graditvi, temveč je 
bilo že ogroženo tudi izpolnjevanje tekočih proizvod- 
nih nalog. Skupščina ISE je oktobra letos odobrila 
predložene podražitve v višini 525,5 milijona, tako da je 
sedanja predračunska vrednost 1,86 milijarde din. 

Sedaj se investicijska gradnja pospešeno izvaja. 
— družbeni standard še vedno ni v celoti rešen; 
— nelikvidnost zaradi splošnega stanja v elektro- 

gospodarstvu. 

2. RUDARSKO ELEKTROENERGETSKI 
KOMBINAT ZASAVJE 

Zasavski premogovniki Trbovlje 
Investitor in izvajalec: rudnik premoga Hrastnik 
Rok: 800.000 ton premoga v letu 1978 
Izvajanje investicij: 
— jamski objekti v jami Hrastnik in Ojisbro kasne 

zaradi povečanih dotokov vode, ki podaljšujejo izvaja- 
nje planskih investicijskih del. 

Investitor in izvajalec: Rudnik premoga Zagorje 
Odpiranje novih predelov premogišča v jami Kotre- 

dež kasni, ker so bila vsa dela ustavljena zaradi vdorov 
vode in mulja. 

Po proučitvi vzrokov teh udorov je bil narejen nov 
projekt, po katerem so se pričela ponovno odpiralna 
dela. 

Ključna problematika: 
— zaradi zakona o zagotavljanju plačil za investi- 

cije je bila ustavljena nabava opreme. Skupščina ISE 
je oktobra letos odobrila predložene podražitve v višini 
65,7 milijona din, tako da je sedanja predračunska vred- 
nost 191 milijonov din; 

— družbeni standard še vedno ni rešen; 
— nelikvidnost zaradi splošnega stanja v elektrogo- 

spodarstvu; 
— težke geološke in hidrogeološke razmere. 

3. RUDNIK RJAVEGA PREMOGA KANIZARICA 
Rok: 225.000 ton premoga v letu 1978 
Rudnik rjavega premoga Kanižarica je na predlog 

republiškega komiteja za energetiko dopolnil sanacijski 
program tako, da so v njem upoštevana tudi sredstva, 
potrebna za raziskovanje premalo raziskanih rezeirv 
premoga, ter sredstva za stanovanjsko izgradnjo. Prav 
tako so v sanacijskem programu usklajeni osebni do- 
hodki z veljavnimi samoupravnimi sporazumi in sindi- 
kalno listo. 

Predračunska vrednost je 73,3 milijona din. 
Rudnik še ni dobil potrebnih kreditov, ker bo skup- 

ščina ISE še odločala o delitvi kredita, banka pa šele 
zbira zahtevke za dodelitev kreditov v letu 1976 iz sred- 
stev za nerazvita območja. 

Zaradi tega je vsaj za(eno leto prestavljen priče- 
tek izvajanja del v zvezi s povečanjem kapacitet, ki bi 
se morala pričeti v letu 1975, zato da bi proizvodnja 
premoga porasla od 118.000 ton v letu 1974 na 225.000 ton 
v letu 1978. 

Še vedno je odprt problem pomanjkanja delavcev, 
kar ob nerešenem problemu stanovanjskega standarda 
in osebnih dohodkov lahko zavira izvedbo investicij, 
pa tudi tekoče proizvodnje. 

4. TOVARNA IZOLACIJSKEGA MATERIALA LAŠKO, 
RUDNIK PREMOGA, GLINE IN PESKA LAŠKO 

Rudnik Laško je naredil sanacijski program, po ka- 
terem bi pri sedanji proizvodnji 70.000 ton premoga let- 
no obratoval še do leta 1981. 

Predračunska vrednost investicije je 17 milijonov di- 
narjev. 

Republiški komite za energetiko je sprejel zadev- 
ni program s predlogom, da rudnik izvrši raziskave še 
premalo raziskanih rezerv premoga, ki bi morebiti 
omogočile proizvodnjo premoga približno do teta 1993, 
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ter priporočil poslovni banki, da odobri rudniku po- 
trebni kredit. 

5. RUDNIK RJAVEGA PREMOGA SENOVO 

Rudnik rjavega premoga Senovo je predložil repub- 
liškemu komiteju za energetiko sanacijski program po 
katerem bi pri proizvodnji 120.000 ton letno obratoval 
se do leta 1986. 

Predračunska vrednost investicij je 35,6 milijo- 
na din. 

Republiški komite za energetiko je sprejel sanacij- 
ski program rudnika rjavega premoga, s tem, da se 
priporoča poslovni banki, da da rudniku potrebni kre- 
dit pko največ 6,5-odstotai obrestni meri na dobo 6 let 
od rudnika pa zahteval, da pripravi analizo odjemalcev 
in poročilo o možnosti prodaje obrobnih vrst premo- 
ga, zlasti toplarnam in termoelektrarnam do leta 1983. 

6. RUDNIK URANA ŽIROVSKI VRH 
Ključna problematika: y 

V razpravi je osnutek pogodbe o ustanovitvi de- 
lovne organizacije rudnik urana žirovski vrh. Nereše- 
no je vprašanje stanovanj za okoli 420 delavcev, ki bo- 
do predvidoma zaposleni v rudniku in obratu, za pre- 
delavo uranove rude. Nerešeno je še tudi vprašanje fi- 
nanciranja dovozne ceste do rudnika in ostale infra- 
strukture. Iziredno kritično je vprašanje pravočasne 
zagotovitve zadostne količine električne energije na po- 
dročju Gorenje vasi. Zato je treba zgraditi daljnovod 
in to najkasneje do jeseni leta 1976. V pripravi je do- 
polnilna študija, ki bo podala tehnologijo in končne 
učinke pridobivanja urana v rudniku Žirovski vrh. Ta 
študija naj bi tudi predvidela način kritja investicij- 
skih vlaganj. Izdeluje jo ameriška inženirska firma 
Fluor Utah iz San Matea, ki bo tudi izvajalec inženi- 
ring uslug za izgradnjo rudnika in obrata za predelavo 
uranove rude. Problematična so tudi investicijska sred- 
stva. Trenutno je zagotovljenih 380.000.000 din. Ocenju- 
je pa se, da bo za celotno investicijsko naložbo potreb- 
na preko 1 milijarda din. Zahteva za povečana anvesti- 

sredstva še ni bila predložena v odobritev skup- 
ščini ISE zaradi še ne dokončno ugotovljene tehnolo- 
gije in s tem potrebne višine stroškov investicije Prvot- 
no predvideni rok izgradnje 1. januar 1979 ne bo iz- 
polnjen, predvsem zaradi spremenjene zasnove investi- 
cijske gradnje. Prvotno študijo o izkoriščanju rudnika 
urana je leta 1972 izdelala ameriška firma McKee iz 
San Francisca. Izbrana je bila najcenejša in tehnično 
najlažja rešitev, ki je v premajhnem obsegu Upoštevala 
varstvo okolja. Tudi tehnologija je od tedaj že znatno 
napredovala. Bistvena je sprememba lokacije za jalo- 
višče, ki ^ bo občutno vplivala na povečanje investicij- 
skih stroškov in na rok izgradnje. Iz časovnega diagra- 
n-i? iS'6]1® izSradnje rudnika je razvidno, da bo pr- vih 120 ton uranovega koncentrata proizvedeno konec 
leta 1981. Po količini bo ta vrednost odgovarjala za 
letno porabo urana NE Krško. Za polnitve do tedaj, 
pa bo treba poiskati gorivo na inozemskem tržišču. Vse 
napore bo potrebno vložiti za pravočasno pridobitev lo- 
kacijskega dovoljenja, ter z njim v zvezi vseh potreb- 
nih soglasij, vključno z mnenjem glede zahtevanega 
varstva OKOlja. 

III. Potek priprav za gradnjo plinovodnega 
omrežja za zemeljski plin 

Leta 1974 je 76 večjih gospodarskih organizacij Slo- 
venje podpisalo samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev v skupno naložbo za realizacijo programa 
gazifikacije v Sloveniji. Realizacija te odgovorne naloge 
je bila zaupana Petrolu TOZD zemeljski plin. Rezultat 
enoletnega intenzivnega dela je določena količina nabav- 
ljenega plina z možnostjo transporta le-tega v našo de- 
želo, možnost za nabavo dodatnih količin zemeljskega 

plina, investicijski program in rapisna dokumentacija 
za natečaj za izgradnjo. 

Letos aprila je bila sklenjena pogodba med Petro- 
lom in sovjetskim podjetjem Sojuzgazeksportom o do- 
bavi naslednjih količin zemeljskega plina v Slovenijo: 
leta 1978 — 220 Nm3, leta — 1979 — 600 Nm3, leta 1980 — 
750 Nm3. Za čas po tem letu pa pogodba vsebuje 
klavzulo o nameri podaljšanja veljavnosti pogodbe do 
1992. leta in o tem vprašanju teče postopek preko pri- 
stojnih zveznih organov. 
^ Naše količine plina, ki so kupljene fco sovjetsko- 
ceskoslovaška meja, bodo transportirane v Jugoslavijo 
skupno s količinami plina, namenjenimi za SR Hr- 
vatsko. Transportna pot, dolga približno 700 km, bo 
vodila preko ozemlja češkoslovaške in Avstrije do av- 
strijsko-jugoslovanske meje pri Šentilju. 

Po plinovodih Češkoslovaške bo transportirano v 
naslednjih dvajsetih letih približno tisoč milijard ku- 
bičnih metrov zemeljskega plina za potrebe Zahod- 
ne Evrope in Demokratične republike Nemčije. Za to- 
likšne pretoke plina pa sedanji plinovodi čez ozemlje 
češkoslovaške ne zadoščajo, zato bo vzporedno z ob- 
stoječim zgrajen nov plinovod, po katerem bo v pri- 
hodnosti možno transportirati tudi naše količine plina. 
Podpis pogodbe o transportu plina čez ozemlje Češko- 
slovaške lahko pričakujemo v začetku leta. Tekst po- 
godbe je praktično že usklajen. Dogovoriti se je tre- 
ba samo še o nekaterih ekonomsko tehničnih ter prav- 
no formalnih podrobnostih teksta. Pri tem je treba še 
omeniti, da^bo treba z določenim zneskom sodelovati 
pri izgradnji transportnih zmogljivosti v češkoslovaški 
v obliki kredita, ki bo vrnjen s transportno uslugo. 

Tudi v Avstriji bo pretežen del plina transportiran 
skozi magistralni plinovod TAG (Trans-Austria-Gaspipe- 
line), ki transportira zemeljski plin za potrebe Avstri- 
je, Italije in Francije. Za ta del bosta naša pogodbena 
partnerja avstrijsko podjetje OVM (osterreichische-mi- 
neralol-Verwaltung) in italijansko podjetje SNAM. Od 
kraja Weitendorf v bližini Gradca do naše meje pa bo 
oacepni plinovod dolžine 28 km. Zgradilo ga bo pod- 
jetje OVM. Za transport jplina čez ozemlje Avstrije bo- 
sta zato sklenjeni dve ločeni pogodbi za magistralni in 
odcepni plinovod. Podpis obeh pogodb se predvideva v 
kratkem času. Obstajajo sicer še nekatere razlike v sta- 
liščih, ki neposredno vplivajo na transportno tarifo 
vendar vse kaže na to, da bo v kratkem času prišlo do' 
uskladitve stališč. Lahko se smatra, da je transport 
plina tudi čez ozemlje Avstrije zagotovljen. 

Bistveni element vseh pogodb za transport plina 
preko Ceskoslovaske in Avstrije je. da bo treba zakup- 
ljeno- zemogljivost plinovoda plačati, ne glede na izko- 
riščenost le-te. 

Pogodbeno zagotovljena količina zemeljskega plina 
iz Sovjetske zveze pa ne bo zadoščala za kritje po- 
treb podpisnic samoupravnega sporazuma, katere pred- 
videvajo leta 1980 porabo 994 mio N' plina. Predvide- 
va se da bodo potrebe po zemeljskem plinu v prihod- 
njem desetletju naslednje: v 

leta 1985 1.550 mio Nm3 

leta 1990 1.800 mio Nm3 

leta 1995 2.100 mio Nm3 

Manjkajočo razliko bo treba zagotoviti iz drugih vi- 
rov upoštevajoč oceno, da Slovenija v naslednjih de- 
setih letih ne more pričakovati bistvenih dodatnih koli- 
čin plma iz Sovjetske zveze. Razliko med predvideno 
potrošnjo plina in med nabavljeno količino v Sovjetski 
zvezi ter zanesljivost oskrbovanja, so narekovali iskanja 
drugih virov nabave plina. V ta namen so vodeni raz- 
govori sp odjetjem Sonitrach iz Alžirije, Pripravljen ie 
osnutek protokola, ki je po vsebini predpogodba. Uskia- 
, J® treba še stališča ki pa niso tako sporna, 

da se jih ne bi dalo uskladiti. V primeru .zbližanja sta, 
lise bi bula pogodba podpisana v začetku leta Iz Al- 
žirije se predvideva za Slovenijo nabava naslednjih 
količin plma: J 
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leta 1980 — 300 Nm' 
teta 1981 — 400 Nm' 
leta 1982 — 500 Nm' 
leta 1983 — 600 Nm3 

leta 1984 — 700 Nm3 

leta 1985 — 750 Nm3 

Transport zemeljskega plina iz Alžirije se predvide- 
va na dva načina in sicer: 

— prevoz utekočinjenega zemeljskega plina s poseb- 
nimi tankerji do bodočega terminala za sprejem plina 
v Tržiču pri Trstu in od tam s plinovodom do Gori- 
ce, ali 

— transport plina po plinovodu iz Alžirije, preko 
Tunizije in Sredozemskega morja na Sicilijo in od tam 
po Apeninskem polotoku do Gorice. 

Na odgovarjajočih mestih je prijavljen skupen in- 
teres Slovenije in Hrvatske za transport plina po eni 
ali drugi varianti. Niso pa še sprejete dokončne odlo- 
čitve zainteresiranih o načinu transporta velikih koli- 
čin alžirskega plina v Evropo in vse kaže na to, da bo 
možna raelizacija ene izmed variant šele po letu 1980. 

Od zadnjega tozadevnega poročila, ki je bilo dano 
skupščini SR Slovenije, so se spremenili stroški celotne 
investicije, predvsem zaradi podražitev in spremembe 
premera plinovoda med Gorico in Ljubljano. Predračun- 
ska investicijska vrednost 629 km dolgega plinovodne- 
ga omrežja Slovenije znaša cca 2,2 milijarde din, kjer 
je med drugim upoštevana tudi udeležba pri gradnji 
plinovoda skozi češkoslovaško. 

Organizacijo financiranja je prevzela Ljubljanska 
banka, čeprav finančna konstrukcija še ni zaključena, 
se računa na naslednje vire financiranja: 

v 000 din 
— lastna sredstva (delež so vlagatelji 

in od republike dodeljena sredstva) 358.506 
— posojilo INA — Naftaplina za grad- 

' njo skupnega dela plinovoda od 
Šentilja do Rogatca 180.794 

— posojila poslovnih bank S RS 600.000 
— inozemsko posojilo 1,053.654 

SKUPAJ 2,192.954 

Zaradi nezadostnih količin sovjetskega zemeljskega 
plina in zaradi činiteljev, ki bodo vplivali na oblikova- 
nje cene plina v prvih letih obratovanja plinovoda ter 
zaradi časovno nedoločene dobave dodatnih količin 
plina iz Alžirije je predvidena sukcesivna gradnja pli- 
novodnega omrežja Slovenije. Po tem programu bi do 
konca leta 1978 zgradili plinovodno omrežje v sever- 
ni polovici Slovenije, od Šentilja do Jesenic v dolžini 
526 km. Drugi del projekta, to je od Ljubljane do 
Nove Gorice z goriškim plinovodnim omrežjem, to je v 
dolžini 100 km,' pa bi se realiziral v letu 1979. Izvršni 
odbor samoupravne interesne skupnosti za nafto in 
plin kakor tudi republiški komite za energetiko sma- 
trata, da je treba zgraditi predvideno plinovodno 
omrežje v celoti, upoštevajoč, da se ob izgradnji zago- 
tavlja vsem porabnikom podpisnikov 70 odstotkov 
pripravljenih potreb, kolikor pokrijejo dobavljene ko- 
ličine plina iz Sovjetske zve/.e v letu 1980. Na depre- 
sivno gibanje porabe bo vplivala tudi cena plina, ozi- 
roma tarifni sistem, ki bo upošteval vrsto porabe. 

Pri izgradnji plinovodnega omrežja v SR Sloveniji 
je treba v okviru interesne skupnosti za nafto in plin 
dopolniti že sprejeti samoupravni sporazum o dodat- 
nem združevanju sredstev in omogočiti kontinuirano 
izgradnjo primarnega in sekundarnega omrežja. Treba 
je vložiti vse napore, da se zagotovi do leta 1982 do- 
datne količine plina predvsem iz Alžirije in izkoristiti 
vse možnosti za priključitev na plinovodni sistem Itali- 
je, oziroma na terminal v Tržiču. V okviru republike 

je potrebno z ustreznim tarifnim sistemom stimulirati 
optimalnost porabe naravnega plina ter zagotoviti po- 
krivanje potreb variabilne, oziroma konične energije 
predvsem s tekočim plinom ali s tekočimi gorivi. Vsi 
uporabniki pa bodo morali z ozirom na tehnologijo 
upoštevati varstvo okolja. 

IV. Priprava projekta rafinerija »Sermin« 
v Kopru 

Projekt za zgraditev rafinerije Sermin v Kopru 
predvideva: 

a) zgraditev rafinerijske zmogljivosti do 8 milijonov 
ton nafte letno, od tega 75 odstotkov za izvoz in 25 od- 
stotkov za pokrivanje domače porabe, 

b) zgraditev zmogljivosti za proizvodnjo petroke- 
mičnih surovin in za njihovo nadaljnjo predelavo, 

c) zgraditev industrijskih in spremljajočih obratnih 
dejavnosti in objektov. 

Osnova projekta Sermin je zagotoviti neposredno 
povezavo z nacionalnimi naftnimi družbami in njihovo 
vključitev v projekt kot sovlagateljev, predvsem pa z 
dolgoročno zagotovitvijo potrebnih količin nafte mimo 
multinacionalnih družb z zagotovitvijo dolgoročnega 
izvoza s sodelovanjem nemškega partnerja. 

Pri obravnavanju projekta »Sermin« so osnovni 
cilji naslednji: 

a) rentabilnost poslovanja skupne naložbe, 
b) pospešitev sodelovanja in povečanje blagovne 

menjave z DVR, 
c) izboljšanje stanja plačilne bilance, 
d) vključitev in sodelovanje pri formiranju dolgo- 

ročne energetske usmeritve. 
Z realizacijo teh ciljev bi bil projekt v skladu z iz- 

hodišči našega srednjeročnega in dolgoročnega plana do 
leta 1985. 

V skladu s protokolom jugoslovansko-libijskega me- 
šanega komiteja od začetka letošnjega leta je ekipa 
»Sermin« izdelala študijo o ekonomski utemeljenosti 
izgradnje rafinerije v Kopru in načrt sporazuma o 
skupni' naložbi z nemšikim in libijskim partnerjem in 
ga obravnavala z libijskim partnerjem avgusta letos. 
Osnovo izračuna projekta so predstavljale svetovne ce- 
ne derivatov (fco Rotterdam) in OPEC cene nafte. Na 
osnovi teh odnosov je študija pokazala, da ima rafi- 
nerija izgubo, ki bi se lahko krila z zagotovitvijo 
ustreznega odnosa med svetovno ceno derivatov in naf- 
te. »Sermin« je predvideval zato ustrezno znižanje cen 
nafte, kar pa za libijskega partnerja ni sprejemljivo in 
predlaga, da vsi trije partnerji v okviru svojega dele- 
ža v stroških, te znižajo z raznimi podjetniškimi ali si- 
stemskimi ukrepi (znižanje carin, davkov, taks). Po- 
nudili so kreditiranje zalog nafte in s tem v zvezi zni- 
žanje potrebnih obratnih sredstev. Na osnovi doseženih 
dogovorov je »Sermin« začel v povezavi s »Polikemom« 
izdelovati dopolnjeno ekonomsko študijo, katere osnov- 
ni cilj je zagotoviti rentabilnost poslovanja in dolgo- 
ročno zanesljivost oskrbe z nafto in izvoza derivatov. 
V pripravi je več alternativ proizvodnega programa, 
vključno s petrokemičnimi surovinami, ki odpirajo 
možnost rentabilne izvedbe projekta. 

O projektu rafinerije in njeni vlogi v slovenski in 
jugoslovanski energetski bilanci in vplivu na razvoj 
petrokemije je razpravljal tudi izvršni odbor samou- 
pravne interesne skupnosti za nafto in plin ter izrazil 
dopolnitvi študije in njenim narodnogospodarskim ci- 
ljem podporo. 

Vloženi so ustrezni napori, da se uskladijo stališča 
do tega projekta tudi v okviru programiranih samou- 
pravnih sporazumov o razvoju naftnega in plinskega 
gospodarstva do leta 1980. Iz dosedanjih dogajanj jas- 
no izhaja, da se nahajamo še v začetni fazi in da pro- 
jekta v sedanjem srednjeročnem planu verjetno ne bo 
moči dokončati. 
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Prav tako se obdeluje tudi varianta le notranje pre- 
skrbe, če rentabilnosti v izračunu nikakor ne bo mož- 
no doseči. Pri tej odločitvi pa bo treba upoštevati pri- 
sotnost plina in strukturo notranje porabe tekočih go- 
riv. 

Ocenjujemo, da bo oskrba s tekočimi gorivi v sred- 
njeročnem obdobju tekla po obstoječih kanalih in da 
je priporočljivo iskati v tej smeri ustrezne rešitve in 
dogovore. Vložiti pa je potrebno dodatne napore in 
razrešiti še vrsto odprtih vprašanj, ki so vezana na pre- 
delavo nafte v SR Sloveniji. Ob tem je treba upoštevati 
obvezo republike, da v svojem okviru dolgoročno raz- 
rešuje in zagotovi porabnikom energije v določenih ko- 
ličinah in strukturi. 

V. INA — Lendava 

Za področje izkoriščanja domačih virov nafte in pli- 
na pa ugotavljamo, da je INA — naftaplin iz Zagreba 
pričela, po večletnih geofizičnih raziskavah na širšem 
območju sevoro-vzhodne Slovenije, z vrtanjem prve iz- 
med treh zaenkrat predvidenih raziskovalnih vrtin. 
INA — Lendava pa je v letu 1976 zgradila rezervoarje, 
kapacitete 82 tisoč kubičnih metrov za potrebe rafinerije, 
katerih vrednost znaša 30 milijonov din; iz sredstev za 
opremo, katerih višina znaša 70 milijonov. din je že v 
letu 1975 nabavila parni kotel s turboagregatom, letos 
pa bo nabavila še drugo opremo. 

Prav tako je letos dogradila tovarno formalina, let- 
ne kapacitete 16,7 tisoč ton v vrednosti 28 milijonov 
din. 

Za leto 1976 pa ima v načrtu: seizmične meritve, 
frakturiranje starih vrtin in črpanje nafte in plina iz 
ene vrtine, za kar znaša predračunska vrednost 15 mi- 
lijonov din; postavitev nove tovarne formalina, letne ka- 
pacitete 60 tisoč ton, za katero znaša predračunska vred- 
nost 90 milijonov din; pričetek del na tovarni metano- 
la, letne kapacitete 165 tisoč ton, za katero bo v letu 
1976 porabljenih cca 200 milijonov din od predračunske 
vrednosti- 750 milijonov din ter pripravo projektov za 
novo rafinerijo letne kapacitete, 1,5 milijona ton. 

VI. Potek gradnje skladišč za tekoča goriva 

Poznana neugodna razmerja med -potrebami glede 
na količinski promet tekočih goriv na eni strani in raz- 
položljivim rezervoarskim prostorom na drugi strani 
so se v letu 1975 nadalje poslabšala. Promet tekočih go- 
riv, ki jih je v tehnologiji oskrbovanja potrebno vskla- 
diščevati oziroma imeti določene rezerve v potrošnih 
središčih, je narastel za 13 odstotkov, rezervoarske zmo- 
gljivosti skladišč pa se sploh niso povečale. Razlogov za 
to je več, med njimi so najvažnejši tile: 

1. Tretji rezervoar (40.000 m3) v petrolejski insta- 
laciji v Kopru bo zgrajen šele v prvem tromesečju 
1976. Pričetek gradnje se je zavlekel skoraj za dve le- 
ti, ker je najprej zvezna direkcija za rezerve industrij- 
skih izdelkov odstopila od dogovorjene skupne naložbe, 
tako da je bilo treba zbrati potrebna finančna sred- 
stva. 

Z dograditvijo tega rezervoarja bodo rezervoarske 
zmogljivosti instalacije povečane od 68.500 kubičnih me- 
trov na" 108.500 kubičnih metrov. 

2. Realizacija načelno dogovorjenega programa grad- 
nje novih skladišč v Ljubljani, Mariboru in Celju in 
morda tudi v Novem mestu za naše tekoče potrebe in 
za tržne rezerve je vsekakor v zaostanku. Po nekajlet- 
nih intenzivnih prizadevanjih je uspelo razrešiti le lo- 
kacijo v Mariboru (Rače) do te stopnje, da je izdano 
lokacijsko soglasje, da so naročeni projekti (rok janu- 
ar 1976), da je sklenjena pogodba o skupni gradnji z 
zvezno direkcijo za rezerve industrijskih izdelkov in da 
se sedaj zavezuje finančna konstrukcija. Prva faza skla- 
dišča naj bi bila zgrajena do julija 1977 v skupni zmog- 
ljivosti 60.000 kubičnih metrov rezervoarskega prostora 

in z vso potrebno infrastrukturo ter manipulativnimi 
napravami. 

Za tržne rezerve zvezne direkcije je namenjeno 
40.000 kubičnih metrov, za tekoče potrebe »Petrola« pa 
20.000 kubičnih metrov rezervoarjev. V tem razmerju pri- 
spevata partnerja potrebna finančna sredstva. Zvezna 
direkcija jih je delno že zagotovila oziroma jih bo za- 
gotovila v celoti s programom za leto 1976. 

Vprašanje lokacije za prioritetno skladišče v Ljub- 
ljani je še vedno na mrtvi točki. V najkrajšem času se 
je treba o zadevi dokončno odločiti, sicer bodo nasta- 
le v oskrbovanju velike težave s težkimi posledicami, 
medtem ko se bodo uporabile pri zvezni direkciji zbra- 
na namenska sredstva za gradnjo skladišč na lokacijah 
izven naše republike. 

Za skladišče v Celju sicer ni bilo posebnih urbani- 
stičnih težav, toda predvidena lokacija je izredno dra- 
ga in je zato zvezna direkcija za rezerve industrijskih 
izdelkov v danih okoliščinah ni mogla sprejeti. 

Lokacija v Novem mestu je zadnja po pomenu in 
pride v poštev, ko se zgradijo ustrezne zmogljivosti v 
Ljubljani, Mariboru in Celju. Kljub temu teče posto- 
pek za pridobitev te lokacije. 

Na navedenih lokacijah bi zgradili do leta 1985 re- 
zervoarski prostor za 300.000 ton tržnih rezerv po pro- 
gramu zvezne direkcije in ustrezne zmogljivosti za na- 
še tekoče potrebe. 

4. Skadišča »Petrola« v Murski Soboti, Dravogradu, 
Brežicah, Novem mestu, Kočevju, Postojni, Ajdovščini 
in Kopru so manjša manipulativna skladišča brez mož- 
nosti gradnje nadzemnih rezervoarjev večjih zmoglji- 
vosti. Občasno vgrajevanje rezervoarjev po 50 kubičnih 
metrov nima nobenega vpliva na red velikosti v smislu 
rezerv, temveč le vzdržuje doseženo stopnjo manipula- 
tivne sposobnosti skladišč pri oskrbovanju njihove ožje 
okolice. 

Ugotovitve in stališča Izvršnega 

sveta Skupščine SR Slovenije 

ob obravnavi »Informacije o delovanju 

in organiziranosti SIS s področja 

energetike v SR Sloveniji« 

in »Informacije o stanju in odprtih 

vprašanjih prš gradnji energetskih 

objektov v SR Sloveniji« 
Izvršni svet je pri obravnavi informacije o delova- 

nju in organiziranosti samoupravnih interesnih skupno- 
sti s področja energetike v SR Sloveniji in informa- 
cije o stanju in odprtih vprašanjih pri izgradnji ener- 
getskih objektov v SR Sloveniji na svoji seji, dne 
22. januarja 1976 ugotovil določen napredek, vendar me- 
ni, da je potrebno vložiti še več naporov za hitrejše 
razreševanje problemov na tem področju. Predvsem je 
potrebno v okviru samoupravnih interesnih skupnosti 
za energetiko v celoti uveljaviti delegatske odnose in re- 
alizirati odgovornost, ki jo od delegatov porabnikov in 
proizvajalcev pričakujemo na področju poslovanja 
energetike in njene razširjene reprodukcije. 

Ker gre pri elektrogospodarstvu za dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena, je nujno potrebno zago- 
toviti ustrezno družbeno kontrolo nad delovanjem, po- 
slovanjem in izgradnjo elektroenergetskih objektov. Za- 
ostriti je potrebno osebno odgovornost na vseh nivojih 
in pravočasno premagati ovire in odpore, ki prepre- 
čujejo kvaliteten in širši družbeni vpliv porabnikov. 

Izvršni svet opozarja, da energetika kljub priorite- 
ti, ki jo ima v razvoju, ne opravičuje neomejenih za- 
htev za finančna sredstva porabnikov. Zato je potreb- 
no sprejeti merila, ki bodo omogočala optimalni razvoj 
in racionalno trošenje sredstev. Združevanje sredstev 
za razvoj elektrogospodarstva predstavlja vlaganje dol- 
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poročnih sredstev in je izredno važno, kakšni bodo do- 
seženi rezultati. Strokovnost, odgovornost in dolgoroč- 
nost pri določitvah o razvoju so temelji kvalitetnega od- 
ločanja in je zato potrebno na vseh nivojih zagotoviti 
primerno organiziranost. . 

Ob obravnavi posameznih vprašanj je IS sprejel 
naslednje sklepe in ugotovitve: 

1. Združeno delo, organizirano v okviru interesne 
skupnosti elektrogospodarstva, se pričenja zavedati svo- 
je vloge in odgovornosti pri izgradnji energetskih ob- 
jektov, medtem ko strokovne službe pri interesni skup- 
nosti elektrogospodarstva še niso do kraja izpopolnje- 
ne in opravljajo pretežno administrativne posle. 

2. Nerešeno ostaja vprašanje ustreznega strokovnega 
ocenjevanja posameznih predlogov in rešitev, kar otež- 
koča delovanje strokovnih služb in organov, interesne 
skupnosti. Delo organov interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva je še vedno vezano samo na podatke elek- 
trogospodarstva. Menimo j da aktivnost porabnikov v 
izvršnem odboru interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva ni ustrezna pri razpravah in sprejemanju odloči- 
tev, ki imajo dolgoročne posledice, kar povzroča ne- 
ravnotežje v tem organu. 

Zato mora interesna skupnost elektrogospodarstva 
tako v skupščini kot tudi v vseh odborih interesne 
skupnosti elektrogospodarstva poglobiti vsebinsko de- 
lo delegatov z izboljšanjem informiranja, kar bo omo- 
gočilo objektivno in odgovorno odločanje delegatov. 

3. Interesna skupnost elektrogospodarstva naj po- 
speši reševanje predvsem naslednjih odprtih proble- 
mov: . 

— realizacijo samoupravnega sporazuma o pokriva- 
nju primanjkljaja v prometu z električno energijo v le- 
tu 1975 ter pripravo in realizacijo samoupravnega spo- 
razuma o razvoju in združevanju sredstev za izgradnjo 
energetskih objektov do 1980. leta; 

— določi kriterije za optimizacijo izgradnje energet- 
skih objektov, določi vlogo posebnih odjemalcev elek- 
trične energije v odnosu do ostalih porabnikov in do 
narodnega gospodarstva nasploh ter sprejme dolgo- 
ročne bilance do 1990. leta; rok 1. julij 1976; 

— sprejme kriterije in normative za določitev stro- 
škov in dohodka TOŽD s področja elektrogospodarstva, 
kar bo omogočilo sprejem plana stroškov za leto 1976 
in iz tega izhajajočih tarif; rok 1. julij 1976. 

4. V okviru samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin je treba dopolniti že sprejeti samouprav- 
ni sporazum in omogočiti dodatno združevanje sred 
stev za zagotovitev kontinuitete izgradnje primarne- 
ga in sekundarnega plinovodnega omrežja v Sloveniji. 

5. Ugotavljamo, da poteka izgradnja elektroenerget- 
skih objektov v okviru revidiranih rokov, ki jih je po- 
trdila skupščina interesne skupnosti elektrogospodar- 
stva. Pri tem so prvotno sprejeti roki izgradnje podalj- 
šani od 4 mesecev do 16 mesecev, razen pri TE Šo- 
štanj in rudniku lignita Velenje, kjer še ni odstopanj 
od prvotno sprejetih rokov, Vzroki kasnitev so po na- 
vedbah invetitorjev skoraj pri vseh objektih iste nara- 
ve: nepravočasna odobritev investicijskih kreditov, ne- 
operativnost pogodb zaradi zakona o zagotavljanju pla- 
čil za investicije, težave pri pridobivanju uvoznih dovo- 
ljenj za uvoz opreme in materiala ter pri uveljavlja- 
nju znižanih carinskih stopenj, neizpolnjevanje pogod- 
benih rokov in obveznosti s strani domačih in tujih 
dobaviteljev opreme in materiala ter izvajalcev grad- 
benih in montažnih del, kasnitve pri izdelavi tehnične 
dokumentacije in prepočasno pridobivanje raznih sogla- 
sij in dovoljenj. 

6. Pri vseh objektih je prišlo do podražitev m pre- 
koračitev prvotno predvidenih investicijskih stroškov. 
Skoraj vse predlagane podražitve in prekoračitve v vi- 
šini 2,2 milijarde din je skupščina interesne skupnosti 
elektrogospodarstva potrdila s tem, da je zadolžila elek- 
trogospodarske organizacije, poslovni odbor in izvršni 
odbor interesne skupnosti elektrogospodarstva, da v 
prihodnje polletno pregledujejo predračunske vredno- 

sti za posamezne objekte ter da sproti ugotavljajo 
spremembe, pokrivanje morebitnih podražitev ter uskla- 
jujejo pritok in porabo energetskih sredstev. Investitor- 
ji ugotavljajo, da trenutno ni finančnih problemov, ki 
bi ovirali nemoteno izgradnjo objektov. 

Pri skupnih službah elektrogospodarstva je formi- 
rana komisija, ki pregleduje in ocenjuje vse investicij- 
ske programe ter preverja upravičenost predlaganih 
podražitev in spremenjenih rokov izgradnje investicij- 
skih objektov. Rezultate svojih ugotovitev mora predlo- 
žiti organom interesne skupnosti elektrogospodarstva. 
Gradivo morajo obravnavati tudi odbori delavske kon- 
trole TOZD elektrogospodarstva in interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva ter ga s svojimi stališči in mne- 
njem predložiti skupščini interesne skupnosti elektro- 
gospodarstva. 

7. Izvršni svet meni, da so bile podražitve elektro- 
energetskih objektov, sprejete v ovkiru skupščine inte- 
resne skupnosti elektrogospodarstva, premalo analizi- 
rane. Delegati interesne skupnosti elektrogospodarstva 
bi morali tej problematiki posvetiti več pozornosti, saj 
gre za velika družbena sredstva (2,2 mld din), ki jih 
bo potrebno dodatno zagotoviti v okviru samoupravne- 
ga sporazuma o združevanju sredstev za izgradnjo elek- 
troenergetskih objektov do 1980. leta. Potrebno je po- 
drobno analizirati vzroke za spremembo rokov kot 
tudi vse predvidene podražitve ter sprejeti ustrezne 
ukrepe, da bo pokritje dejansko odraz spremenjenih 
pogojev pri realizaciji posameznih objektov, ne pa po- 
sledice nekvalitetno sklenjenih pogodb in dogovorov. 
V tej zvezi je potrebno opozoriti investitorje v elektro- 
gospodarstvu, da gradnja elektroenergetskih objektov 
zahteva skrajno racionalnost v trošenju, predvsem, ker 
so to združena sredstva porabnikov. Porabniki morajo 
v okviru interesne skupnosti elektrogospodarstva zago- 
toviti strokovno kontrolo porabe svojih sredstev. Ne- 
dopustno je, da investitorji v elektrogospodarstvu tro- 
šijo velika investicijska sredstva brez u trezno organi- 
zirane družbene kontrole porabnikov v interesnih skup- 
nostih elektrogospodarstva. 

8. Ugotavljamo, da je kadrovska problematika in- 
vesticijskih in nadzornih skupin še vedno zelo pereča 
in se le počasi izboljšuje, še vedno niso zasedena vsa 
predvidena delovna mesta za nadzor in izvajanje in- 
vesticij, na zasedenih delovnih mestih je ponekod še 
vedno strokovni kader, ki ni usposobljen za tako od- 
govorna dela. Vso podporo je potrebno nuditi novo- 
utanovljeni službi za koordinacijo in spremljanje iz- 
vajanja investicij pri SOZD elektrogospodarstva. 

9. Za področje premogovništva ugotavljamo nasled- 
nje: 

Kasnitve pri investicijah v Velenju in zasavskih 
premogovnikih še ne ogrožajo planiranega povečanja in 
vzdrževanja kapacitete. V Kanižarici bo povečanje ka; 
pacitet predvidoma kasnilo najmanj eno leto zaradi 
dolgega postopka za pridobitev kreditov. 

Zelo občutno je pomanjkanje rudarjev v Kaniža- 
rici, kjer imajo razen tega še dotrajano mehanizacijo. 
Vzrok za to so neustrezni osebni dohodki ter neurejen 
stanovanjski standard. 

Stanovanjski standard tudi ni v celoti rešen v za- 
savskih premogovnikih in v Velenju, medtem ko v 
Laškem in Senovem ni pomanjkanja delavcev in stano- 
vanj. 

V zasavskih premogovnikih, kjer so nevarni- vdori 
vode in mulja, so s proučevanjem že ugotovili nekate- 
re vzroke nastajanja mulja. V jami Hrastnik pa z 
mehaniziranim pridobivanjem nekoliko ublažili izpad 
proizvodnje zaradi vdora mulja. 

10. Izmed manjših premogovnikov bo prenehal obrar 
tovati v dveh do treh letih rudnik Kočevje, ter novej- 
še raziskave ne opravičujejo nadaljnjih del. V rudni- 
ku Laško so z novejšimi raziskavami prevedli 300.000 
ton premoga iz izvenbilančnih rezerv v bilančne, kar bo 
omogočilo proizvodnjo še do leta 1981, V Laškem so 
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upravičene še nadaljnje raziskave rezerv, ki bi morebiti 
podaljšale obratovanje rudnika, pri letni proizvodnji 
60.000 do 70.000 ton še do leta 1993. V Senovem so z 
novejšimi raziskavami prekategorizirali cca 700.000 ton 
premoga in nebilančnih rezerv v bilančne, zaradi če- 
sar bo tudi ta rudnik obratoval še do leta 1987, ko- 
likor bo dobil potrebne kredite, ter pod pogojem, 
da bosta termoelektrarna Brestanica oziroma Dj. Sa- 
laj—Krško uporabljali premog iz Senovega. 

11. Zaradi občasnih težav pri plasmaju premoga 
bo potrebno z ustreznim samoupravnim sporazumom 
zagotoviti tekoče in programirano izkoriščanje kapaci- 
tet premogovnikov ob zagotovitvi stalnosti odjema elek- 
trogosopdarstva in ostalih porabnikov. Pri tem bi mo- 
rali izhajati iz dolgoročne energetske bilance, ki naj 
upošteva maksimalno izkoriščanje domačih energetskih 
virov. V tem je potrebno poskrbeti za ustrezno sti- 
mulacijo porabe trdih goriv. 

12. Izvršni svet meni, da neurejeni status rudnika 
urana 2irovski >vrh ne sme ovirati normalnega poteka del 
pri odpiranju rudnika, njegov'status pa je treba takoj 
urediti. 

Pospešeno je treba delati na reševanju tehnolo- 
škega procesa, oskrbi z električno energijo in izgradnji 
ceste do rudnika. Prav tako je potrebno čimprej izde- 
lati investicijski program in ga: predložiti v sprejem 
interesni skupnosti elektrogospodarstva. 

Republiški komite za energetiko se mora posebej 
zavzemati, da ne bi prišlo do večjih prekoračitev ro- 
kov pri usposobitvi rudnika urana žirovski vrh, saj 
bi lahko neskladje med gradnjo NE Krško ter uspo- 
sobitvijo rudnika pomenilo nevarnost za obratovanje 
NE. 

13. Ugotavljamo, da še niso v celoti pokrite potre- 
be potrošnikov po zemeljskem plinu. Zaradi tega je 
treba vložiti vse napore, da se zagotovi dodatna ko- 
ličina plina predvsem iz Alžira in izkoristiti vse mož- 
nosti za priključek na plinovodni sistem Italije oziro- 
ma na terminal v Tržiču. 

14. V okviru projekta »Serrnin« je potrebno za- 
gotoviti kontinuiteto priprav za izgradnjo rafinerije, z 
vključitvijo »Polikema«, pa tudi razširiti projekt na 
proizvodnjo petrokemijskih surovin v skladu z nadalj- 
njim razvojem organske kemije v Sloveniji. Pri uskla- 
jevanju kapacitet rafinerije in petrokemije je potrebno 
sodelovati z vsemi zainteresiranimi organizacijami v 
republiki in Jugoslaviji tako na podlagi skupnih vlaganj 
kot drugih oblikah sodelovanja. Aktivno vlogo pri tem 
mora prevzeti konzorcij in samoupravna interesna 
skupnost za nafto in plin. 

Pri izgradnji tega objekta je treba posebno po- 
zorno proučiti možnosti sodelovanja našega gospo- 
darstva z deželami v razvoju in pripraviti program ak- 
cij, ki naj bi povečale obseg naše menjave in sodelova- 
nja s temi deželami. V takem konceptu bodo uveljav- 
ljeni a vsa pozitivna izhodišča tega projekta. 

15. V lendavskem območju je treba zagotoviti sred- 
stva za raziskavo plina in nafte. Nadaljevati je treba 
s programirano izgradnjo rafinerijskih in petrokemič- 
nih kapacitet, ki pa se morajo sprotno usklajevati • z 
izgradnjo sorodnih kapacitet v Sloveniji in Jugoslaviji. 

16. Ugotavljamo, da je gradnja skladišča za tekoča 
goriva v velikem zaostanku. Še vedno ni rešeno -vpra- 
šanje lokacije za prioritetno skladišče v Ljubljani. To 
vprašanje je treba čimprej rešiti, drugače bodo na- 
stale v oskrbovanju s tekočimi gorivi velike težave, 
medtem ko se bodo uporabila pri zvezni direkciji zbra- 
na namenska sredstva za gradnjo skladišč na lokacijah 
izven naše republike. Skupščine občin naj sprejmejo 
ustrezne ukrepe za pospešeno rešitev lokacij. 

17. Ugotavljamo, da so domača projektiva, inženi- 
ring in strojegradnja še vse premalo vključeni v izgrad- 
njo energetskih objektov. S takim sistemom ne bomo 
pridobili potrebnih izkušenj za nadaljnjo gradnjo po- 
sebno pri nuklearnih elektrarnah. Zato je nujna boljša 
organiziranost projektov, bolj pogumno izvajanje pro- 

jektnih inženiringov kot tudi večja angažiranost in in- 
teres domače strojegradnje. V tej smeri je treba vložiti 
napor, sicer bo strojegradnja na sektorju energetike 
začela resno zaostajati. Tem problemom moramo po- 
svetiti pozornost že pri drugi nuklearni elektrarni kot 
tudi vseh ostalih energetskih objektih. 

18. Ocenjujemo, da je potrebno čimprej sprejeti 
dolgoročno energetsko bilanco do leta 1990 kot osnovo 
za politiko vseh interesnih skupnosti, ki so na kakršen 
koli način vezane na realizacijo nalog v energetiki. Sa- 
mo na ta način lahko zagotovimo osnovo za dolgoroč- 
no usmeritev tako proizvodnje kot porabe. Dolgoroč- 
na bilanca mora nuditi že ustrezni okvir srednjeročne- 
mu programu razvoja energetike do 1980. leta. 

19. Menimo, da je potrebno pri planiranju, projek- 
tiranju in izvedbi elektro in vseh ostalih energetskih 
objektih do skrajnosti zaostriti odgovornost za kvalitet- 
no pripravo planov in projektov tudi z določitvijo 
osebne odgovornosti, ker se bomo drugače še naprej 
srečevali s prekoračitvami rokov in stroškov. Ker gre 
za velika družbena sredstva, ki jih združujemo za elek- 
trogospodarstvo kot prioriteto razvoja in kot dejavnost 
posebnega družbenega pomena, je potrebno ustvariti 
tak sistem v razširjeni reprodukciji, ki bo porabnikom 
omogočil stalno kontrolo nad racionalnim trošenjem 
njihovih sredstev in realizacijo programa izgradnje 
elektroenergetskih objektov. Strokovna služba interes- 
ne skupnosti elektrogospodarstva mora v najkrajšem 
času predložiti ustrezne rešitve. 

Predlog zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o davkih 

občanov (ESA 424) 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije navaja v obrazložit- 
vi zakonskega predloga: »V 
letu 1975 še ni bilo mogoče 
izvesti kompleksnejše uskla- 
ditve davčnih predpisov z no- 
vo ustavo, ker še niso spre- 
jeti nekateri zakonski pred- 
pisi in drugi akti in tudi ne 
dogovor republik in pokrajin 
o enotnih osnova,h davčnega 
sistema. 

S predloženim predlogom 
zakona naj bi se zato v leto- 
šnjem letu uveljavile le tiste 
spremembe in dopolnitve, ki 
jih narekuje že sprejeti zvez- 
ni zakon o uporabi predpisov 
in o reševahju kolizij med 
republiškimi oziroma pokra- 
jinskimi zakoni s področja 
davkov, prispevkov in taks 
(Uradni list SFRJ, št 36/75) 
in nekateri drugi zakoni in 
akti s posameznih področij, 
poleg tega pa še posamezne 
druge nujne rešitve, ki naj 
bi prispevale k ustreznemu 
vodenju davčne politike. 
Kompleksnejša uskladitev 
zakona o davkih občanov z 
novo ustavo bo izvedena kas- 
neje. 

Pri sestavi predloga zako- 
na so bile upoštevane vse pri- 
pombe in predlogi, ki so bili 
dani ob osnutku zakona v 
skupščini SRS. 

Predloženi zakonski pred- 
log vsebuje zato predvsem 
naslednje rešitve: 

— uskladitev z zveznim ko- 
lizijskim zakonom v prime- 
rih, ko veljavni zakon o dav- 
kih občanov vprašanja pri- 
padnosti in pristojnosti za od- 
mero davka drugače rešuje; 
dohodkovnih in davčnih cen- 
zusov, od-katerih je odvisna, 
davčna obveznost ali kakšna 
pravica občana, zaradi prila- 
goditve stopnje rasti življenj- 
skih stroškov ali drugačnih 
stroškov; 

— ustrezne prilagoditve in 
upoštevanje novih rešitev v 
že sprejetih zakonih ali dru- 
gih aktih za posamezna pod- 
ročja; 

— opustitev davka od pre- 
moženja na posest čolnov in 
drugih plovnih objektov na 
motorni pogon ter na posest 
strojev, orodja in inventarja 
v lasti občanov, ki s temi 
sredstvi pridobivajo dohodek; 

— spremembe in dopolnit- 
ve, ki izhajajo iž pobud ob- 
čanov občinskih skupščin, 
občinskih davčnih uprav, pra- 
vosodnih organov ter drugih 
institucij in ki naj bi pri. 
spevale k ustreznejšemu vo- 
denju davčne politike.« 

V nadaljevanju podaja ute- 
meljitve k posamičnim pred- 
laganim rešitvam. Med dru- 
gim pravi: »Po predlogu ge- 
odetske uprave SRS naj bi se 
pri oprostitvi dvorišč dav- 
ka od kmetijstva črtala ome- 
jitev do 500 m2. 
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Razlogi za črtanje omejitve 
bo predvsem naslednji: 
 v katastrskih elaboratih 

je dele dvorišč, ki presegajo 
500 m2 površine, treba uvr- 
ščati v neko fiktivno katastr- 
sko kulturo, da se dobi os- 
nova za obdavčitev; 

— tak del pod fiktivno kul- 
turo se geodetsko sploh ne iz- 
meri, ker v naravi ne obstoji 
meja med dvoriščem in tako 
»kulturo«; gre tedaj za po- 
stopek, ki je proti načelom 
geodetske službe; 
 v pretežni večini pri- 

merov dvorišča le v manjšem 
obsegu presegajo površino 
500 m2 (od 50 m2 do 
POO m2;), kar pomeni, da 
uvrščanje v neko fiktivno ka- 
tastrsko kulturo in določa- 
nje katastrskega dohodka za 
ta del dvorišča po dvačnem 
učinku ni pomembno; 

— upravno-tehnične težave 
v zvezi z gornjim razmejeva- 
njem in s tem povezani stro- 
ški nedvomno presegajo 
davčni učinek. 

Menimo, da je predlog ute- 
meljen, zlasti še, ker se pri 
vseh tistih zavezancih, ko po 
izvedeni delitvi dvorišč ugo- 
tovljeni katastrski dohodek 
ne presega 100 din, davek 
sploh ne odmeri, če nimajo 
že drugega zemljišča. 

Zakon o davkih občanov 
določa, da je v primerih, ko 
ima več oseb osebni dohodek 
iz skupnega opravljanja obrt- 
nih dejavnosti, vsaka od njih 
zavezanec za davek iz obrtnih 
dejavnosti v sorazmerju s 
svojim deležem, ki ga ima pri 
doseženem skupnem dohod- 
ku. Pod skupnim opravlja- 
njem obrtne dejavnosti je mi- 
šljeno, da gre za doseganje 
dohodka v skupni obratoval- 
nici, ne pa vsakršna oblika 
skupnega poslovanja. Le v 
skupni obratovalnici dosežen, 
dohodek večih oseb je mož- 
no skupno ugotavljati, kot 
to določa zadnji odstavek te- 
ga člena. Da bi se zagotovilo 
enotno izvajanje določb tega 
člena v praksi, predlagamo 
dopolnitev v tem smislu, da 
se kot oblika skupnega 
opravljanja dejavnosti izrec- 
no navede skupna obratoval- 
nica, ustanovljena po določ- 
bah 78. člena obrtnega zako- 
na. 

Ker občinske skupščine že 
dve leti niso uvedle davka iz 
delovnega razmerja, ni več 
mogoče vezati izplačila oseb- 
nih dohodkov zaposlene de- 
lovne sile na to, da je bil od 
njih plačan davek iz delovne- 
ga razmerja, pač naj bi se 
kot strošek priznali samo ti- 
sti osebni dohodki delavcev. 

ki so izplačani v skladu s 
pogodbami o zaposlitvi. 

Predlagamo črtanje četrte 
točke 76. člena zakona o dav- 
kih občanov, po kateri se je 
pri ugotavljanju dohodka od 
dejavnosti priznaval kot stro- 
šek tudi osebni dohodek 
družinskih članov, ki delajo 
najmanj polovico polnega de- 
lovnega časa ■ v gospodarski 
dejavnosti zavezanca in so 
prijavljeni kot zavarovanci 
zdravstvenega in pokojnin- 
skega zavarovanja. Novi 
predpisi ne dajejo več mož- 
nosti za invalidsko-pokojnin- 
sko zavarovanje družinskih 
članov samostojnih obrtnikov 
in gostincev. Po obvezni raz- 
lagi 154. člena obrtnega za- 
kona je poleg ostalih družin- 
skih članov tudi zakonec lah- 
ko zaposlen v dejavnosti svo- 
jega zakonca, zato je njegov 
osebni dohodek možno priz- 
navati med stroške že po 
1. točki in odpade potreba 
po izjemnem obravnavanju, 
glede ostalih družinskih čla- 
nov pa tudi do sedaj ni bilo 
nobene ovire, da ne bi moge) 
samostojni obrtnik z njimi 
skleniti delovnega razmerja. 

Osebni dohodek zakonca 
po 3. točki 76. člena zakona 
o davkih občanov se pri ugo- 
tavljanju doseženega dohodka 
priznava med stroški le pod 
pogojem, da je bil od takih 
dohodkov plačan ustrezen 
davek po odbitku. Zakon pa 
ne postavlja roka, v katerem 
bi ta davek moral biti pla- 
čan. Vsekakor naj bi bil pla- 
čan pred odmero davka, ker 
bi plačilo po izdaji prvostop; 

ne odmerne odločbe terjalo 
sr-srpmpmbn te odločbe zara- 
di naknadnega priznavanja 
osebnih dohodkov med stro- 
ške. Ker zavezanec navede- 
ne stroške uveljavlja že v 
davčni, napovedi, predlagamo 
dopolnitev, po kateri naj bi 
se rok za plačilo davka veza) 
na rok za vložitev davčne 
napovedi. 

Nekatere predlagane spre- 
membe oziroma dopolnitve 
zakona o davkih občanov se 
nanašajo na obdavčevanje 
duhovnikov in zasebnih prav- 
nih oseb. 

a) Pri obdavčevanju duhov- 
nikov je prišlo do težav v 
zvezi s priznavanjem osebne- 
ga dohodka tistim zavezan- 
cem, ki se obdavčujejo po 
dejanskem dohodku. Za du- 
hovniški poklic namreč ni 
ustreznega primerljivega- po- 
klica v združenem delu. Večji 
del duhovnikov plačuje da- 
vek v pavšalnem letnem zne- 
sku. V letu 1974 je bilo pav- 
šalno obdavčenih 83 odstot- 

kov duhovnikov. Predlaga 
mo, da se že z zakonom od- 
redi za vse duhovnike obdav- 
čenje v pavšalnem letnem 
znesku, in to predvsem iz 
naslednjih razlogov; 

— gre za kategorijo zave- 
zancev, katerih dohodki so 
relativno nizki. Dohodki du- 
hovnikov — župnikov v SR 
Sloveniji bistveno ne odstopa- 
jo, saj se v povprečju v letu 
1975 gibljejo med 1800 do 
2500 din mesečno. Rrugi do- 
hodki teh zavezancev pa ima- 
jo praviloma značaj daril in 
kot. taki ne podlegajo obdav- 
čitvi; 

— obdavčenje duhovnikov 
delno v pavšalnem letnem 
znesku, delno po ugotovlje- 
nem dejanskem dohodku vna- 
ša neenakost v sistem obdav- 
čenja teh zavezancev tako iz 
vidika višine kot predvsem 
v tem, da bi tisti zavezanci, 
ki so obdavčeni po de- 
janskem dohodku in bi se 
jim priznaval osebni doho- 
dek, morali plačevati prispev- 
ke za financiranje samo- 

upravnih interesnih skupno- 
sti, ostali — pavšalisti pa le 
davek za družbenopolitične 
skupnosti; 

— tudi pri določanju pav- 
šalnega letnega zneska je 
možno upoštevati razliko v 
višini predvidenih dohodkov, 
kar je eno od meril za dolo- 
čitev višine pavšalnega zne- 
ska. 

b) Zasebno-pravne osebe so 
po 8. členu zakona o davkih 
občanov glede obdavčenja iz- 
enačene z občani, če to za- 
kon ne ureja drugače. Iz te- 
ga bi izhajalo, da je npr. 
cerkvam in samostanom kot 
zavezancem davka iz intelek- 
tualnih oziroma obrtnih sto- 
ritev po dejanskem dohodku 
treba ugotoviti osebni do- 
hodek v smislu 10. člena za- 
kona o davkih občanov, iz če- 
sar pa izhaja, da naj bi od 
tako ugotovljenega osebnega 
dohodka tudi plačevali pri- 
spevke za financiranje samo- 
upravnih interesnih skupno- 
sti. Vendar menimo, da je 
10. člen zakona o davkih ob- 
čanov, ki predstavlja realiza- 
cijo ustavnega načela, da ima- 
jo delovni ljudje, ki samo- 
stojno opravljajo dejavnosti 
z osebnim delom s sredstvi, 
ki so lastnina občanov, na 
podlagi svojega dela v načelu 
enak družbenoekonomski po- 
ložaj in v osnovi enake pra- 
vice in obveznosti kot delav- 
ni v organizacijah združenega 
dela, možno uporabljati le 
za občane in da v tem delu 
izenačenje zasebno-pravnih 
o-seb z občani ne bi bilo pri- 

merno. Zato bi bilo potrebno 
z zakonom izrecno določiti, 
da se zasebno-pravnim ose- 
bam osebni dohodek ne ugo- 
tavlja, iz česar izhaja, da pla- 
čujejo iz celotne odmerne os- 
nove le davek iz dejavnosti. 
Pripominjamo, da je tudi gle- 
de davka iz skupnega dohod- 
ka občanov v zakonu že dolo- 
čeno, da se zasebno-pravnim 
osebam ne odmerja. 

S predlaganimi sprememba- 
mi bi opravili valorizacijo 
najvišjih zneskov davčnih olaj- 
šav za vajence. Olajšave v 
sedanji višini so bile določe- 
ne v letu 1972. 

Samostojni umetniki in dru- 
gi kulturni delavci predlaga- 
jo, naj bi se pri obdavčeva- 
nju njihovih dohodkov priz- 
navali stroški v različni viši- 
ni glede na vrste avtorskih 
honorarjev. V decembru 1974 
je republiški sekretariat za 
prosveto in kulturo ocenil, 
da bi bilo sedanje normira, 
ne stroške 30 odstotkov pri- 
merno zvišati (ker avtorski 
honorarji rastejo počasneje 
od osebnih dohodkov) in di- 
ferencirati, tako da bi za do- 
hodke pisateliev, skladate- 
ljev, reproduktivnih glasbe- 
ni umetnikov, književ- 
nih in strokovnih pre- 
vajalcev priznavali 38 odstot- 
kov, pri likovnih umetnikih 
pa 45 odstotkov. 

Pripominjamo, da bi dife- 
rencirano priznavanje stro- 
škov povzročalo težave pri 
izplačevalcih dohodkov, zato 
predlagamo enotno zvišanje 
na -40 odstotkov, s tem da 
zavezanci že po veljavni ure- 
ditvi lahko dokazujejo tudi 
višje stroške. 

Davek na dediščine in da- 
rila se odmerja po progresiv- 
nih stopnjah, odvisnih od 
vrednosti podedovanega oziro- 
ma v dar prejetega premože. 
nja in od stopnje sorodstva. 
Izjemoma pa zakon o uvedbi 
in stopnjah določa, da zave- 
zanci za davek na dediščine 
in darila, ki dobijo v dar ne- 
premično premoženje, pa z 
darovalcem niso v sorodstve- 
nem razmerju do vključno 
tretjega dednega reda, plača- 
jo ta davek na način in po 
stopnjah, predpisanih za pla- 
čevanje davka na promet ne- 
premičnin. Na ta način naj 
bi odpadel interes za sklepa- 
nje fingiranih darilnih po- 
godb. Sistem odmere promet- 
nega davka temelji na dru- 
gačnih načelih kot davka na 
dediščine in darila, gre torej 
za spremembo sistema ob- 
davčenja, zato ne zadošča to 
določilo le v zakonu o stop- 
njah, temveč ga je treba vne- 
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sti tudi v zakon o davkih 
občanov. Po dosedanjem be- 
sedilu zakona o stopnajh se 
je instrumentarij za davek na 
promet nepremičnin uporab- 
ljal tudi za podedovano ne- 
premično premoženje, v pred- 
logu pa to opuščamo iz raz- 
logov, ker pri dedovanju ne 
more priti do fingiranega 
pravnega naslova za prenos 
lastnine na nepremičnini. 

Po predlogu se ukinja da- 
vek od premoženja za obča 
ne, ki posedujejo: 

1. stroje, orodje in inven- 
tar, če s temi sredstvi pri- 
dobivajo dohodek in 

2. motorne Solne in druge 
plovne objekte na motorni 
pogon. Davek na stroje, oro- 
dje in inventar naj bi se uki- 
nil, ker je dohodek, ustvar- 
jen s temi sredstvi, obdavčen 
že z davkom iz dejavnosti in 
z davkom iz skupnega do- 
hodka občanov, davek na 
stroje pa se ob tem celo pri- 
znava-kot strošek. Zaradi od- 
mere tega davka prihaja tu 
di do neenotnosti v obdavče- 
vanju osnovnih sredstev, saj 
na primer avtotaksist od av 
tomobila, ki ga uporablja v 
svoji dejavnosti, tega davka 
ne plača. V letu 1974 je bil 
ta davek odmerjen 180 za- 
vezancem za 954 osnovnih 
sredstev v skupnem znesku 
731.969 din. 

Davek na motorne čolne 
in druge plovne objekte na 
motorni pogon naj bi se opu- 
stil, ker je sistemsko ustrez- 
nejša rešitev, da se lastnike 
teh predmetov z uvedbo na- 
menskih prispevkov vključi 
v financiranje pristojnih ko- 
munalnih interesnih skupno- 
sti, ki skrbijo za vzdrževanje 
obale, čistoče morja in drugo. 
Taka ureditev je ustreznejša 
tudi iz vidika lokacije zbira- 
nja prispevkov, ker se davek 
od premičnega premoženja 
odmerja po stalnem prebivali- 
šču zavezanca. 

Po zakonu o davkih'Obča- 
nov se davka od premoženja 
na posest stavb ne plačuje od 
stanovanjskih stavb, katerih 
vrednost ne presega 100.000 
dinarjev. Ta oprostitev velja 
tudi za stavbe, ki se sezon- 
sko ali občasno uporabljajo 
za počitek ali oddih (viken- 
di), ker so tudi to stanovanj- 
ske stavbe. S predlagano do- 
polnitvijo ta olajšava ne bo 
več veljala za vikende in se 
bo od vsakega vikenda oziro- 
ma stanovanjskih prostorov, 
ki se sezonsko ali občasno 
uporabljajo za počitek in od- 
dih, plačeval davek od pre- 
moženja, pa četudi gre za 
stavbo ali stanovanjski pro- 

stor, ki je vreden manj kot 
100.000 dinarjev. Ta dopolni- 
tev zakona je sprejeta v pred- 
log zakona na predlog skupi- 
ne delegatov zbora občin iz 
občine Radovljica. Predlog 
utemeljujejo s tem, da je sa- 
mo na območju občine Ra- 
dovljica preko 250 manjših 
vikendov, narejenih predvsem 
s predelavo senikov in pa- 
stirskih koč, katerih vred- 
nost ne dosega 100.000 dinar- 
jev. Nadalje gre za dele stavb, 
posamezne sobe ali posamez- 
na stanovanja, ki se le obča- 
sno uporabljajo za oddih, pa 
njih vrednost ne presega 
100.000 din. Predlagatelji še 
posebej poudarjajo, da bi s 
tako rešitvijo odpadlo tudi 
negodovanje tistih lastnikov 
vikendov, katerih vrednost za 
malenkost presega 100.000 din 
in morajo plačati dokaj vi- 
sok davek od premoženja na 
posest stavb (za vikende so 
občine predpisale višje stop- 
nje), medtem ko lastniki vi- 
kendov, katerih vrednost ne 
dosega 100.000 din, ne plaču- 
jejo nobenega davka. 

Po zakonu o davkih obča- 
nov se za skupen čisti do- 
hodek šteje skupen znesek 
vseh osebnih dohodkov in 
drugih dohodkov, ki jih ima 
zavezanec iz kakršnihkoli vi- 
rov v posameznem koledar- 
skem letu. Ob taki formulaci- 
ji so pogosta vprašanja, ali 
spada pod to opredelitev tu- 
di izkupiček od prodanega 
premičnega ali nepremičnega 
premoženja ter dediščine in 
darila. Menimo, da to ni pred- 
met obdavčitve, saj se na 
primer pri prodaji nepremič- 
nine le-te samo pretvorijo v 
denarno obliko; pač pa bi 
spadal v skupni čisti doho- 
dek morebitni dohodek, do- 
sežen s prodajo nepremičnine 
oziroma premičnine, če je 
biil- ugotovljen v zvezi z od- 
mero davka na dohodek od 
premoženja. 

V osnovo za odmero davka 
iz skupnega dohodka obča- 
nov se niso šteli v letu 1973 
in 1974 prejeti osebni dohod- 
ki jamskih delavcev. Oprosti- 
tev je bila uvedena v zvezi 
z energetsko krizo. Razlogi, 
iz katerih je bila oprostitev 
uvedena, so še prisotni, zato 
naj bi se oprostitev podalj- 
šala, in to retroaktivno z ve- 
ljavnostjo za odmero davka 
za leto 1975 in tudi še za le- 
to 1976. 

Po veljavnih predpisih se 
jubilejne nagrade in odprav- 
nine vštevajo v osnovo za od- 
mero davka iz skupnega do- 
hodka občanov. Spomladi 
1975 je bilo že sporoženo 

vprašanje izločitve teh do- 
hodkov iz obdavčitve. Za ta- 
ko rešitev se zavzema tudi 
republiški svet zveze sindi- 
katov Slovenije, isto stališče 
je bilo zavzeto tudi ob raz- 
pravah o tem vprašanju v 
odborih izvršnega sveta skup- 
ščine SR Slovenije. Po pred- 
lagani spremembi naj bi se 
osnova za davek iz skupne- 
ga dohodka občanov zmanj- 
šala za te prejemke. 

Pri odmeri davka iz skup- 
nega dohodka občanov kme- 
tom so se pojavili primeri, 
ko je bilo možno priznati 
olajšavo le zavezančevemu za- 
koncu in otrokom do 18. leta 
(26. let, če se šolajo) staro- 
sti, ne pa odraslim otrokom, 
ki ostanejo na posestvu in 
njihovim družinskim članom, 
čeprav vsi ti sodelujejo pri 
doseganju skupnega dohod- 
ka zavezanca in jim je to 
edini vir preživljanja. Po 
predlagani "spremembi bi za- 
vezanec lahko uveljavljal 
olajšave za vse člane gospo- 
dinjstva, ki delajo in se pre- 
življajo izkključno iz kmetije 
(tudi brate in sestre) in njih 
otroke. 

Po predlogu vrhovnega so- 
dišča naj bi se ob odmeri 
davka iz skupnega dohodka 
davčna olajšava za vzdrže- 
vane družinske člane priznava- 
la tudi za starše zavezanca, 
ki ne živijo z zavezancem v 
skupnem gospodinjstu (če so 
v oskrbi v varstvenih ustano- 
vah in zavezanec krije del 
stroškov za oskrbo, se že po, 
sedanjih predpisih prizna 
olajšava). Pobuda sodišča je 
bila obravnavana že v odbo- 
rih za finance skupščine SRS, 
ki sta s predlogom soglašala 
in predlagala, naj. se upošte- 
va pri prvi naslednji dopol 
nitvi davčnih predpisov. V 
osnutku zakona je bil zato 
ta predlog upoštevan. Tako, 
da bi se olajšava za take 
straše priznavala pod pogo- 
jem, da zavezanec dokaže, 
koliko prispeva za vzdrževa- 
nje staršev, ob upoštevanju 
višine lastnih dohodkov star- 
šev ter prispevkov ostalih 
otrok k vzdrževanju staršev. 

Ne glede na navedeno na 
osnovi ponovne proučitve 
problema opuščamo razširitev 
olajšave na starše zavezanca, 
ki ne živijo z zavezancem 
v skupnem gospodinjstvu. K 
taki odločitvi nas je naved- 
la okoliščina, da je še ne- 
rešeno vprašanje bodoče si- 
stemske ureditve tega davka, 
v okviru tega tudi vpraša- 
nje, kako opredeliti družin- 
ske olajšave in da je odložen 
rok za sprejetje davčnega in- 

strumentarija za odmero tega 
davka do 1. decembra 1976. 
Poleg tega bi izvajanje pred- 
lagane olajšave bilo težavno, 
kontrola skoraj onemogoče- 
na zlasti v tistih primerih, 
ko starši živijo v drugih kra- 
jih, pogosto tudi v drugih 
republikah, ob tem bi bilo 
tudi težko preprečiti, da ne 
bi več otrok koristilo olajša- 
ve za iste starše. Iz navede- 
nih razlogov menimo, da bi 
tudi v primeru, ko naj bi se 
olajšava priznavala, bilo po- 
trebno pogoje in način priz- 
navanja še podrobneje pro- 
učiti. 

Po predlogu naj bi se akon- 
tacija davka iz skupnega do- 
hodka občanov ne predpiso- 
vala, če ne presegajo določe- 
nega zneska. Gre za dohod- 
ke, ki med letom dokaj vari- 
irajo in je prav pri manjših 
zneskih odmerjenega davka 
pogosto prihajalo do vračanja 
akontacij, pa tudi iz razloga, 
da gre za zavezance z relativ- 
no večjimi osebnimi dohodki, 
katerim ne bi predstavljalo 
posebnega problema enkrat- 
no plačilo odmerjenega dav- 
ka. 

Predlagamo dopolnitev v 
tem smislu, da se ne razpi- 
sujejo akontacije do letne vi- 
šine 100 din. 

Po predlogu naj bi se za 
stroške prisilne izterjave po- 
leg odstotno določene višine 
stroškov določil tudi najniž- 
ji fiksni zneseik stroškov. 
Davčnim upravam so pogosto 
dani v prisilno izterjavo zelo 
nizki zneski raznih obvezno- 
sti (takse, mandatne kazni in 
drugo) in določeni 1 odsto- 
tek stroškov ne krije dejan- 
skih stroškov poslovanja. 

Menimo, da bi zakon višino 
stroškov še naprej določal v 
odstotkih, s tem da se določi 
minimalni znesek stroškov v 
višini 10 din. 

Po veljavni ureditvi se za- 
vezancu, ki ne vloži davčne 
napovedi (tudi ne na osebni 
poziv po preteku roka za 
vložitev), odmerjeni davek 
poveča za 20 odstotkov ozi- 
roma najmanj za 200 dinar- 
jev. Ta ukrep ni učinkovit v 
primerih, ko kljub obvezni 
davčni, napovedi do odmere 
davka ni prišlo, kar je po- 
gost pojav pri zavezancih za 
davek iz skupnega dohod- 
ka občanov. Ker naj bi 
se tudi v bodoče zadržala 
prijavna dolžnost tudi za za- 
vezance tega davka, pri kate- 
rih zaradi priznavanja dav- 
čnih olajšav sicer ne pride do 
odmere, bi bilo primemo ne- 
vložitev napovedi sankcioni- 



rati kot prekršek. Ni nam- 
reč pričakovati večje discipli- 
ne pri vlaganju napovedi, če 
v primerih, ko po izvedenem 
postopku ne pride do odme- 
re, ni mogoče izreči kazni. 

Ob načelu, da se davki od- 
merjajo po predpisih o os- 
novah in stopnjah, ki so 
veljavni na dan 1. januarja 

leta, za katero je obvez- 
nost ugotavlja, je potrebno 
v zakonu izrecno navesti, da 
se navedene olajšave (osebni 
dohodki jamskih delavcev in 
jubulejne nagrade, odpravni- 
ne in olajšave za člane kmeč- 
kih gospodinjstev) priznava- 
jo tudi že ob odmeri davka 
za leto 1975.« 

Predlog zakona o spremembah 

zakona o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks (ESA 462) 

Lestvica za odmero davka 
na dediščine in darila je bila 
določena februarja 1972. Za 
osnovo ima dinarsko vred- 
nost dediščin in daril — več- 
ja ko je vrednost dediščine 
ali darila, višja je davčna 
stopnja. Odikar je bil ta za- 
kon sprejet pa so se cene 
bistveno zvečale, zlasti za ne- 
premičnine (približno 100 od- 
stotkov). Ker je davčna lest- 
vica progresivna, so spričo 
zvišanih cen nekateri objek- 
ti v praksi prišli pod udar 
višjih stopenj; po drugi pla- 
ti pa progresija davčne le- 
stvice pri večini gradbenih 
objektov sploh ne pride več 
do veljave, saj je lestvica do- 
ločena le za davčne osnove 
do vrednosti 500.000 dinar- 
jev. 

Da bi ohranili ostrino ob- 
davčitve, kakršna je bila op- 
redeljena ob sprejetju zako- 
na o uvedbi in stopnjah re- 
publiških davkov in taks, je 
treba razpone osnov, za ka- 
tere so določene davčne stop- 
nje, uskladiti š porastom cen. 
Tako naj bi se po predlogu 
zakona o spremembah tega 
zakona razpone davčnih os- 
nov, ki so izpeljani do znes- 
ka 500.000 dinarjev, razteg- 
nilo do zneska 1.000.000 di- 
narjev, in sicer tako, da os- 
tanejo davčne lestvice nespre- 
menjene. 

Po zakonu o davkih obča- 
nov so zeti in snahe glede 
plačevanja davka na dedišči- 
ne in darila izenačeni z de- 
diči prvega dednega reda. V 
obravnavi osnutka zakona je 
Zakonodajmopravna komisi- 
ja Skupščine SRS predlaga- 
la, naj bi se z dediča prvega 
dednega reda glede tega dav- 
ka izenačilo tudi pastorke. 
Izvmšni svet kot predlagatelj 
tega zakona meni, da je 
predlog utemeljen. Brez te 
dopolnitve se pastorek pri 
dedovanju po očimu oziroma 
mačehi obravnava kot neso- 
rodnik po najstrožji davčni 

lestvici. Ker pastorek dedu- 
je po očimu oziroma mačehi 
le po izrecni volji navedenih 

(oporočno), je prav, da se 
ga v tem primeru izenači z 
otroki. 

Hkrati naj bi zakon o 
uvedbi in stopnjah republiš- 
kih davkov in taks uskladili 
s predlagano spremembo za- 
kona o davkih občanov. Tako 
bi se davek na dediščine in 
darila odmerilo na način in 
po stopnjah, ki so predpisane 
za davek na promet nepre- 
mičnin, le tistim zavezancem, 
ki dobijo v dar nepremično 
premoženje pa z darovalcem 
niso v sorodstvenem razmer- 
ju do vključno tretjega ded- 
nega reda; ne velja pa to za 
zavezance, ki nepremičnino 
podeljujejo. 

Republiški davek na dediščine in darila naj bi se plačevalo 
po naslednjih stopnjah: <• 

od vrednosti 
dinarjev 
od do 

100:000 
100.000— 200.000 
200.000— 300.000 
300.000— 400.000 
400.000— 500.000 
500.000— 600.000 
600.000— 800.000 
800.000—1.000.000 
nad 1.000.000 

2. 4. 

2 % 
2,5 % 
3 % 
3,5 % 
4 % 
4,5 % 
5 % 
5,5 % 
6 % 

4% 
5% 
6% 
7% 
8% 
9% 

10% 
lil % 
112% 

7% 
8 '"o 
9 % 

10 % 
11 «/o 
12 % 
13 % 
14 % 
15 % 

10 % 
12 % 
14 % 
16 % 
18 % 
20% 
212 %'■ 
24% 
25 % 

Stolpec 1.: Davčne stopnje za sorodstveno razmerje, ki 
ustreza prvemu dednemu redu (zakonec in otroci ter zeti, 
snahe in pastorki). \ 

Stolpec 2.: Davčne stopnje za sorodstveno razmerje, ki 
ustreza drugemu dednemu redu (starši, bratje, sestre ter nji- 
hovi potomci). 

Stolpec 3.: Sorodstveno razmerje, ki ustreza tretjemu ded- 
nemu redu (dedi in babice) 

Stolpec 4.: Davčne stopnje za vse druge. 

Predlog zakona o določitvi stopenj, 

odbitnih postavk in olajšav 

za republiški davek iz dohodka TOZD 

za I. 1976 (ESA 420) 

Predlagatelj, t. j. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
takole pojasnjuje zakonski 
predlog: 

»Decembra lani je bil skup- 
ščini SR Slovenije predložen 
predlog za izdajo zakona o. 
določitvi stopenj, odbitnih 
postavk in olajšav za repu- 
bliški davek iz dohodkov 
TOZD v letu 1976. Obravna- 
vani predlog izhaja iz pred- 
loga za izdajo zakona in upo- 
števa vse pripombe in suge- 
stije, ki so bile dane v raz- 
pravi o predlogu za izdajo 
zakona. 

Predloženi zakon povzema 
vse bistvene elemente ustrez- 
nega zakona za leto 1975, do- 

polnitve oziroma spremembe 
pa so bile izvršene iz slede- 
čih razlogov: 

1. Glede odbitne postavke 
osebnih dohodkov je v pred- 
logu zakona ostal sistem 
obračuna odbitne postavke 
OD iz leta 1975 s tem, da se 
odbitna postavka bruto oseb- 
nega dohodka povečuje za 
20 % (od 2.600 na 3.120 din 
ter od 2.850 na 3.420 din). 
Bruto osebni dohodki bodo 
v skladu z resolucijo predvi- 
doma nominalno porasli v 
letu 1976 za ta odstotek)., 

2. Zakonske obveznosti, ka- 
terih višina ni določena z 
zakonom oziroma odlokom 
skupščine družbenopolitičnih 

skupnosti, naj bi se po tem 
predlogu upoštevale kot od- 
bitna postavka v višini, do- 
ločeni z družbenim dogovo- 
rom, samoupravnim sporazu- 
mom oziroma sklepom skup- 
ščine družbenopolitične skup- 
nosti o uvedbi obveznosti. 
Predlagana določitev odbitne 
postavke zakonskih obvezno- 
sti poenostavlja obračun, kjer 
priznava različne višine pri- 
spevkov kot odbitne postav- 
ke, določene z družbenimi 
dogovori oziroma s samo- 
upravnimi sporazumi, ter raz- 
širja obseg odbitnih postavk 
— zakonskih obveznosti — 
tudi na prispevke za finan- 
ciranje samoupravnih inte- 
resnih skupnosti s področja 
gospodarskih dejavnosti (npr. 
samoupravne interesne skup- 
nosti za gozdarstvo). 

3. Višina izdatkov, ki ima: 

jo značaj osebnih prejem- 
kov, razen osebnih dohod- 
kov, naj bi se po tem pred- 
logu upoštevala kot odbitna 
postavka v obračunani viši- 
ni, vendar največ do višine, 
določene s sindikalno listo 
oziroma družbenim dogovo- 
rom o razporejanju dohodka 
v letu 1976. 

V prejšnjih letih je bila 
višina teh odbitnih postavk 
neposredno določena z zako- 
nom, pri tem pa je bila 
upoštevana višina, predvide- 
na s sindikalno listo oziro- 
ma z družbenim dogovorom. 
Mnenja smo, da tako izrec- 
no določanje višine odbitnih 
postavk ni potrebno, temveč 
naj se zakon neposredno 
sklicuje na sindikalno listo. 

V predlogu so v primer- 
javi z dosedanjo ureditvijo 
izpuščeni izdatki za strokov- 
no izobraževanje delavcev 
kot posebna odbitna postav- 
ka, ker so tovrstni izdatki 
deloma zajeti že med poslov- 
nimi stroški, deloma pa v 
razširitvi odbitne postavke v 
2. odstavku 6. člena, ki je 
v tem, da se kot odbitna po- 
stavka upoštevajo tudi sred- 
stva, ki se združujejo za šti- 
pendiranje na podlagi samo- 
upravnih sporazumov. 

Enako načelo, kot je pred- 
lagano za opredelitev oseb- 
nih prejemkov kot odbitnih 
postavk, se predlaga tudi za 

. opredelitev višine regresa za 
letni dopust kot odbitne po- 
stavke. Višine regresa za let- 
ni dopust kot odbitne po- 
stavke naj ne bi zakon do- 
ločal. posebej, temveč naj bi 
se neposredno upoštevala vi- 
šina, opredeljena v sindikal- 
ni listi oziroma v družbenem 
dogovoru. 
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Med sredstvi iz sklada 
skupne porabe delavcev, ki 
se upoštevajo kot odbitna 
postavka, naj se s tem zako- 
nom (v primerjavi z doseda- 
njo ureditvijo) ne bi upošte- 
vala sredstva za stanovanj- 
sko graditev neposredno iz 
sklada skupne porabe. Pred- 
log utemeljujemo s tem, ker 
ob predlaganju obračuna dav- 
ka iz dohodka višina teh 
sredstev še ni znana, saj se 
lahko določi šele ob spreje- 
manju zaključnega računa in 
ob delitvi dohodka, ustvarje- 
nega v preteklem letu. 

4. Poleg dosedanjih znižanj 
davčne osnove za del dohod- 
ka, ki ga je davčni zaveza- 
nec vložil v določene name- 
ne, predlagamo, da se dose- 
danja odbitna postavka — 
sredstva, ki jih je davčni 
zavezanec po občinskem pred- 
pisu ali po pogodbi z ob- 
čino združil za potrebe sploš- 
nega ljudskega odpora. — 
razširi tako, da bo zajemala 
tudi sredstva, ki jih je davč- 
ni zavezanec kako drugače 
uporabil za financiranje pro- 
grama splošnega ljudskega 
odpora (npr. lastne naložbe 
in podobno). 

Glede na predloge, izraže- 
ne v skupščinski razpravi ob 
predlogu za izdajo zakona, 
predlagamo, da se kot po- 
sebna odbitna postavka upo- 
števajo tudi sredstva za fi- 
nanciranje krajevnih skup- 
nosti. 

V zvezni in republiških re- 
solucijah je poudarjeno, da 
je treba z ukrepi ekonomske 
politike, med njimi tudi z 
davčnimi olajšavami, pospe- 
ševati ekonomske stike z dr- 
žavami v razvoju. S tem v 
zvezi je bil med predlogi 
ukrepov za pospeševanje iz- 
voza, ki so jih pripravili re- 
publiški upravni organi in 
gospodarska zbornica SR Slo- 
venije v maju 1975, sprejet 
sklep, da naj bi se organiza- 
cije združenega dela oprosti- 
le določenih družbenih daja- 
tev sorazmerno s sredstvi, 
ki jih vlagajo v države v raz- 
voju. 

Glede na to predlagamo, 
da se kot odbitna postavka 
za republiški davek iz do- 
hodka temeljnih organizacij 
združenega dela v letu 1976 
upoštevajo naložbe v proiz- 
vodne zmogljivosti v državah 
v razvoju. 

Da bi tako preko davčnih 
olajšav izboljšali ekonomski 
položaj TOZD, ki zaposluje- 
jo invalide, predlagamo, da 
davčni zavezanci, pri katerih 
je od celotnega števila zapo- 
slenih delavcev več kot 10 % 

delovnih in vojaških invali- 
dov, plačujeta davek po stop- 
nji 3 % (v letu 1975 — 6 %). 

Ker nastopajo težave pri 
plačevanju prispevkov za po- 
kojninsko in zdravstveno za- 
varovanje v zvezi z delom 
preko polnega delovnega ča 
sa v premogovnikih, predla- 
gamo, da se premogovnikom 
plačilo obračunanega davka 
zniža za 80 % (leta 1975 zna- 
ša to znižanje 40 %). Da bi 
pospešili založniško dejav 
nost s področja znanost., 
umetnosti, kulture, izobraže- 
vanja in vzgoje, predlagamo, 
da se tudi davčnim zavezan- 
cem s področja založniške 
dejavnosti plačilo obračuna- 
nega davka zniža za 80 % 
(doslej za 60%). 

5. Glede na predloge, ki 
so bili izrečeni v razpravah 
o zakonu o pospeševanju 
skladnejšega regionalnega raz- 
voja v SR Sloveniji, predla- 
gamo nekoliko drugačno 
opredelitev odbitnih postavk 
v zvezi z dejavnostjo na 
manj razvitih območjih. V 
letu 1975 so se kot odbdtna 
postavka upoštevale naložbe 
iz dohodka v investicije na 
manj razvita območja. Za le- 
to 1976 predlagamo, da se 
del dohodka, ki ga davčni 
zavezanec vlaga v investicije 
na manj razvita območja, 
upegteva kot odbitna postav- 
ka (v štirikratnem znesku. 
Prr tem pa naj bi se v ta 
del dohodka ne vštela sred- 
stva, ki jih je davčni zaveza- 
nec dobil na račun benefici 
ranih obresti po dosedanjem 
zakonu o ukrepih za pospe- 
ševanje manj razvitih obmo- 
čij v SR Sloveniji. 

V zvezi z ukrepi za pospe- 
ševanje gospodarskega razvo- 
ja manj razvitih območij 
predlagamo novo davčno olaj- 
šavo, ki je v tem, da se 
davčnim zavezancem z nave- 
denih območij, ki so bila v 
letu 1975 in 1976 na novo or- 
ganizirani ter so pričeli de- 
lati z novimi zmogljivostmi, 
plačilo obračunanega davka 
zniža za 90 %. Glede na skup- 
ščinsko razpravo o predlogu 
omenjenega zakona naj bi ta 
olajšava imela dolgoročnejši 
značaj — veljala naj bi vsaj 
5 let. Vendar tega vprašanja 
ne moremo urediti v predlo- 
ženem, zakonu, ker gre za 
enoletni davčni instrumenta- 
rij, zato bo treba to olajša- 
vo upoštevati tudi v prihod 
njiih letnih zakonih. 

6. V republiškem proraču- 
nu za leto 1976 je pred- 
videno, da se bo iz dav- 
ka iz dohodka TOZD zbralo 
956.687,800 dinarjev. 

Ker je ocenjeno, da bo 
znašal presežek za leto 1975, 
ki se šteje kot akontacija za 
leto 1976, približno 232 mili- 
jona dinarjev, je tako treba 
v letu 1976 s tem davkom 
zbrati še 725 milijonov din. 

Zaradi čiščenja proračuna 
SR Slovenije v letu 1976 je 
bilo preneseno iz splošne v 
skupno porabo za približno 
150 milijonov din obveznosti 
hkrati z ustreznimi viri. Zato 
je treba ta prenos upošteva- 
ti pri opredelitvi višine dav- 
ka za leto 1976, in sicer z 
ustreznim znižanjem davčne 
stopnje. 

Ocenjujemo, da predstavlja 
v letu 1976 150 milijonov din 
približno 1 % davka iz do- 
hodka TOZD, zato predlaga- 

Po predlogu zakona o za- 
gotovitvi dela sredstev za 
gradnjo domov za učence in 
študente za obdobje od 1976 
do 1980 bi se sredstva, ki se 
po samoupravnih sporazumih 
v skladu z zakonom o pro- 
gramiranju in financiranju 
graditve stanovanj (Uradna 
Ust SRS, Št. 5/72, 54/72 in 
24/73) izločajo za stanovanj- 
sko graditev, uporabila tudi 
za gradnjo domov za učence 
in študente, in sicer v višini 
4 odstotke od sredstev, zbra- 
nih po stopnji 6 odstotkov 
kot najnižjem odstotku sred- 
stev, namenjenih za stano- 
vanjsko graditev. Ta sredstva 
bi se uporabila za gradnjo 
domov za učence in študente 
po programu in normativih 
Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije, ki bi tudi usmerjala 
njihovo uporabo. 

Ustavna podlaga za izdajo 
zakona je podana v tretjem 
odstavku 89. člena Ustave SR 
Slovenije, ki določa, da se 
sme z zakonom določiti ukrp. 
pa za izvršitev nalog, nujnih 

mo, da naj znaša stopinja 
davka za leto 1976 5,5 %. 

Ob ocenjevanju davčne 
osnove za davek iz dohodka 
za leto 1976 bi mioiraild izha- 
jati iz učinkov sprejetih no- 
vih predpisov o ugotavljanju 
in obračunavanju celotnega 
dohodka, katerih končni efekt 
v tem trenutku še nI znan. 
Ce predpostavljamo, da ta 
predpis ne bo imel bistve- 
nega vpliva na oblikovanje 
dohodka TOZD, ter da obseg 
novih davčnih olajšav in od- 
bitnih postavk ne bo imel 
bistvenega vpliva na obliko- 
vanje davčne osnove TOZD, 
menimo, da bo predlagana 
stopnja zadoščala za kritje 
potreb republiškega prora- 
čuna.« 

za družbeno reprodukcijo, M 
so določene v družbenem pla- 
nu na podlagi skupaj ugo- 
tovljenih interesov in zastav- 
ljenih razvojnih oiljev, pa s 
sporazumom med organiza- 
cijama združenega dela ali 
drugimi samoupravnimi, or- 
ganizacijami ali skupnostmi 
ni , bilo mogoče zagotoviti 
sredstev in drugih potrebnih 
pogojev za njihovo izvršitev. 
Gradnja domov za učence in 
študente je z resolucijo o 
družbenoekonomska politiki 
in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 
1975 (Uradni list SRS, št. 
29/75) uvrščena v sklop pred- 
nostnih nalog na področju 
družbenih dejavnosti v skla- 
du z načrtovanim razvojem 
za srednjeročno obdobje (po- 
glavje IX). 

V SR Sloveniji je v usmer- 
jeno izobraževanje vključeno 
77.300 učencev in 21.000 štu- 
dentov. Zmogljivost domov 
je glede na to število že ne- 
kaj let eno od kritičnih vpra- 
šanj pri možnostih vključe- 

g Izvršni svet kol predlagatelj predlaga, da se ta ■ 
§ zakon izda po hitrem- postopku. Takšen postopek pred- 1 
I laga zato, ker je gradnja dijaških in študentskih do- i 
g mov z resolucijo v družbenoekonomski politiki in raz- s 
i vojn SR Slovenije ter neposrednih nalogah v l. 1976 1 
I uvrščena v sklop prednostnih nalog na področju drui- 1 
1 benih dejavnosti v skladu z načrtovanim razvojem za B 
1 srednjeročno obdobje. 
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ranija mladih v izobraževanje 
na srednjih in visoki stopnji. 
Za učence je v domovih na 
voljo okrog 12.500 ležišč, za 
studente pa 4.000. Zato je 
Izobraževalna skupnost Slo- 
venije v želji, da doseže opti- 
malne rezultate, sprejela nor- 
mative za gradnjo domov, 
pri čemer je upoštevala ome- 
jene materialne možnosti. Ti 
normativi so tudi osnova za 
planiranje novih zmogljivosti. 

V 60 domovih za učence je 
bito v začetku 1975. leta 
12.700 učencev (od tega 65,8 
odstotka fantov). 

Materialno stanje domov za 
učence je izredno slabo, saj 
so nekateri domovi postali 
življenjsko nevarni in zdrav- 
ju škodljivi., Domovi so ve- 
činoma nameščeni v bivših 
samostanih, sirotišnicah, sta- 
rih šolah in vojašnicah, 
upravnih prostorih, barakah 
in podobno, so neprimerni in 

nefunkcionalni. Mnogi domo- 
vi niso ogrevani, nimajo 
ustreznih sanitarij, nekateri 
so brez učilnic in dnevnih 
prostorov, spalnice so prena- 
trpane z etažnimi ležišči in 
dotrajano opremo. Zmoglji- 
vost domov, upoštevajoč so- 
razmerno skromne higiensko- 
tehnične normative, je bila 
v letu 1972 le 11.400 ležišč. 

Med 60 domovi je 25 ob- 
jektov iz prejšnjih stoletij. 
Njihova poprečna starost je 
214 let; najstarejši je 718 let 
star grad v Kranju. Izmed 
teh domov bi bilo potrebno 
19 stavb takoj izprazniti. 

Pomen domov je nedvom- 
no tudi v izenačevanju mož- 
nosti za izobraževanje in 
zmanjševanje negatiVnih vpli- 
vov socialnih razilik. Sestav 
učencev v domovih po pokli- 
cu staršev oziroma vzdrževal- 
cev družine je tak: 

Predlog zakona o določit- 
vi zavarovanega območja za 
reko Sočo s pritoki je Skup- 
ščini SR Slovenije predložil 
njen Izvršni svet. K zakon- 
skemu predlogu je podal ob- 
razložitev, M je domala do- 

besedno enaka kot povzetek 
osnutka zakona, objavljen v 
»Poročevalcu« št. 23/75. Spri- 
čo tega seveda, ni v obrazložit- 
vi niti ene izmed navedb, ki 
jih terja skupščinski poslov- 
nik. (2. odstavek 267. člena 

polkvalificirani in nekvalificirani delaivci _ 23,6 °/o 
kvalificirani in visoko kvalificirani delavci '26,5 % 
uslužb. z neipopolrlo in srednješolsko izobrazbo 11,2% 
uslužb. z višjo in visoko izobrazbo 2,2 % 
kmetje 59,9 % 
obrtniki 2,9 % 
svobodni poklica 0,1 % 
upokojenci 9,0 % 
uslužbenci upokojenci 2,7 % 
drugi poklici 1,9 "■'« 

100 % 

Iz tega pa izhaja, da je delež 
delavske in kmečke mladine 
v domovih skoraj 4/5 (78,9 
odstotka). 

Domovi za učence so v 31 
občinah, v petih občinah pa. 
so srednje šole brez nasta- 
nitvenih zmogljivosti. Od vseh 
učencev srednjih šol stanuje 
v domovih 16,5 odstotka. 
Upoštevajoč podatke o števi- 
lu vozačev (23.000, od tega 
največ na območju ljubljan- 
ske m mariborske regije), 
lahko ugotovimo, da stanuje 
pri starših, sorodnikih ali pri 
zasebnih stanodajalcih več 
kot 50 odstotkov vseh učen- 
cev srednjih šol. 

Delež učencev iz 11 neraz- 
vitih občin je v domovih le 
16,6 odstotka. Ce odštejemo 
učence iz občin Murska So- 

. bota (358) in Ptuj (268), je 
delež učencev iz . ostalih 9 
občin le še 11,3 odstotka: 

Položaj študentskih domov 
je boljši. Od 17 objektov je 
bil le en dom zgrajen leta 
1930, vsi drugi pa po letu 
1950. 

V 1973. letu so domovi v 
obeh univerzitetnih središčih 
pripravili analizo potreb iz- 

gradnje. Po Ceh predvideva- 
njih bi bilo treba zgraditi v 
Ljubljani in Mariboru po 
1.500 novih ležišč, v Ljublja- 
ni do 1980. leta, v Mariboru 
do 1935. leta. S tega vidika 
je program gradnje domov v 
Mariboru izpolnjen (750 le- 
žišč do leta 1980). 

V obeh centrih so študenti 
iz vseh slovenskih občin, 
vseh jugoslovanskih republik 
in pokrajin in tujine. 

Zaradi zaskrbljujočega sta- 
nja na področju domov za 
učence in študente je bila že 
za preteklo srednjeročno ob- 
dobje predvidena gradnja 
3.000 ležišč v domovih (druž- 
beni plan razvoja SR Slove- 
nije v letih 1971—1975, Ur. 
list SRS št. 4/73, poglavje II., 
tč. 7 in 8), vendar je bilo 
pridobljenih le okrog 300 le- 
žišč. V letu 1974 se je začela 
široka družbena akcija za 

-s. gradnjo in sanacijo domov, 
vendar v okviru dogovorjene- 
ga obsega in namenov sred- 
stev skupne porabe ni bilo 
moč zagotoviti finančnih 
sredstev, šele z resolucijo o 
družbenoekonomski politiki 

in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 
1975 (Uradni list SRS, št. 
39/74) in z družbenim dogo- 
vorom o razporejanju dohod- 
ka, osebnih dohodkov in ne- 
katerih drugih osebnih pre- 
jemkov ter gibanju, obsegu 
in strukturi skupne porabe 
v letu 1975 (Uradni list SRS, 
št. 7/75) je bilo omogočeno, 
da se s samoupravnim spo- 
razumevanjem združi do 100 
milijonov dinarjev. Na tej 
osnovi je bil 26. maja 1975 
sklenjen družbeni dogovor o 
nalogah pri samoupravnem 
sporazumevanju o združeva- 
nju sredstev za gradnjo do- 
mov za učence in študente 
(Uradni list SRS, št. 23/75). 

Uspeh sporazumevanja v 
letu 1975 je: 

— v primorski regiji je 
sporazum z 2/3 večino skle- 
njen, razen v občini Piran; 

— v ljubljanski regiji je 
sklenjen z 2/3 večino, razen 
v mestnih občinah in v za- 
savskih občinah; 

— v mariborski regiji je 
sklenjen z 2/3 večino (dejan- 
sko 95-odsto-tno le v občini 
Maribor, v drugih manj), v 
koroški in pomurski regiji 
rezultati se niso znani. 

V vseh drugih regijah, ki 
so se v sporazumevanje vklju- 
čile šele v drugem polletju 
1975, je sicer sporazumeva- 
nje v teku, vendar je uspeh 
vprašljiv. 

Predlog zakona nalaga iz- 
ločanje 4 odstotkov sredstev 
za stanovanjsko izgradnjo 
kot del sredstev, potrebnih 
za uresničitev programa grad- 
nje domov za učence in štu- 
dente v obdobju 1976—1980. 
Kot merilo so upoštevana 
sredstva po stopnji 6 odstot- 
kov kot najnižje obveznosti 
po samoupravnih sporazu- 
mih, kar pomeni, da višje 
obveznosti od 6 odstotko 
zbranih sredstev niso pred- 
met tega zakona kot tud} ne 
druga sredstva, namenjena za 
stanovanjsko graditev. 

Usmerjanje teh sredstev je 
poverjeno Izobraževalni skup- 
nosti Slovenije, v kateri de- 

lovni ljudje in občani po de- 
legatskih načelih usmerjajo, 
načrtujejo in usklajujejo raz- 
voj ' vzgoje in izobraževanja 
v SR Sloveniji. 

Program gradnje domov za 
učence in študente v obdob- 
ju 1976—1980 je objavljen v 
Informacijah Izobraževalne 
skupnosti Slovenije št. 1/76., 
normativi za gradnjo domov 
pa v posebni istoimenski bro- 
šuri, ki jo je izdal Uradni 
list SRS. 

Finančna sredstva po tem 
zakonu pomenijo po stalnih 
cenah okrog 45 milijonov di- 
narjev letno ali okrog polo- 
vico vseh potrebnih sredstev 
za uresničenje programa 
gradnje v obdobju 1976—1980. 
Sredstva za stanovanjsko 
izgradnjo se torej v višini 4 
odstotkov preusmerijo za 
gradnjo domov. Iz sredstev 
odpravljenih stanovanjskih 
skladov bi po pričakovanju 
zbrali okrog 200 milijonov di- 
narjev v petih letih, druga 
potrebna sredstva pa z na- 
daljnjim samoupravnim spo- 
razumevanjem. Zakon ne na- 
laga novih finančnih obvez- 
nosti družbenopolitičnim sku- 
pnostim. 

V sladu z 295. členom po- 
slovnika skupščine IS Slove- 
nije predlagamo, da se ta za- 
kon sprejme po hitrem po- 
stopku, ker je to nujno zara- 
di odpravljanja večjih motenj 
v družbeni reprodukciji in za 
zagotovitev izrednih potreb 
republike. Pri tem pripomi- 
njamo, da je gradnja omenje- 
nih domov z resolucijo o 
družbenoekonomski politiki 
in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 
1975 (Uradni list SRS, št. 
29/75) uvrščena v sklop pred- 
nostnih nalog na področju 
družbenih dejavnosti v skla- 
du z načrtovanim razvojem 
za srednjeročno obdobje (po- 
glavje IX). 

Odlaganje sprejetja ome- 
njenega zakona bi utegnilo 
časovno odložiti začetek si- 
stematične m s srednjeroč- 
nim programom načrtovane 
gradnje' oziroma saniranje 
teh domov. 

Predlog zakona o določitvi 

zavarovanega območja za reko Sočo 

s pritoki (ESA 392) 
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poslovnika Skupščine SRS: 
»Zakonski predlog mora ime- 
ti obrazložitev, ki vsebuje na- 
slednje: kako so upoštevana 
stališča, mnenja, pripombe in 
predlogi, ki so bili dani k za- 
konskemu osnutku; katerih 
stališč, mnenj, pripoimb in 
predlogov predlagatelj ni 
sprejel in zakaj jih ni spre- 
jel, in rešitve, ki odstopajo 
od zakonskega osnutika; 
... ter finančna sredstva, ki 
so potrebna za izvedbo zako- 
na ter vire in način zagoto- 
vitve teh sredstev«.) Niti ni 
predlagatelj dostavil povzetka 
akta, ki mu ga nalaga 22. člen 
poslovnika Skupščine ŠRS. 

Kar se tiče stališč, mnenj 
in pripomb, ki so jih izrazila 
skupščinska telesa in dele- 
gati, ko so obravnavali os- 
nutek tega predloga, pa je iz 
primerjave zakonskega osnut- 
ka in predloga razvidno, da 
jih je predlagatelj le upošte- 
val, vsaj nekatere. 

Med drugim je bil v raz- 
pravi o osnutku zakona iara- 
žen pomislek glede določb, 
po katerih naj bi občina Tol- 
min v svoji samostojni pri- 
stojnosti določila urbanistič- 
ni program, od diskrecijske 
pravice republiških upravnih 
organov pa bi bilo odvisno, 
ali bo ta program upošte- 
van ali ne. V zvezi s tem je 
v predlogu zakona predvide- 
no, da srne pristojni republi- 
ški organ — ob pogojih, s ka- 
terimi se zaivarujejo vodni re- 
žim po predpisih o vodah — 
mimo določb o režimu na 
zavarovanem območju dovoli- 
ti gradnjo posameznih objek- 
tov in naprav širšega regio- 
nalnega pomena po predhod- 
nem mnenju izvršnega sveta 
skupščine občine Tolmin, 
republiškega komiteja za var- 
stvo okolja in republiškega 
upravnega organa, pod čigar 
pristojnost spada objekt ali 
naprava. 

V skupščinski razpravi o 
osnutku zakona je bilo med 
drugim izraženo mnenje, da 
je treba dopustiti možnost, 
da. se o gradnji umetnih je- 
zer za energetsko izrabo na 
zavarovanem območju niz- 
vodno Trnovega pridobi samo 
soglasje občine Tolmin. Os 
nutek je namreč določal, da 
mora biti takšno dovoljenje 
v skladu z urbanističnim 
programom občine Tolmin, 
sprejemanje oziroma spremi- 
njanje urbanističnega progra- 
ma pa je po mnenju skup- 
ščinskih odborov v tej zve- 
zi preveč dolgotrajno. Kaj so- 
di o tem predlagatelj, ni raz- 
vidno. 

Predlagatelj pa je upošte- 

val pripombo, da je treba 
čimbolj natančno določiti 
meje priobalnih zemljišč na 
zavarovanem območju. Tako 
je v zakonskem predlogu 
predvideno, da se te meje oz- 
nači na karti v merilu 1:10.000, 
ki je sestavni del občinskega 
odloka, s katerim se določi 
priobalna zemljišča. 

Nadalje je v zakonskem 
predlogu nova določba, s ka- 
tero se prepoveduje na zava- 
rovanem območju tudi vpra- 
šanje živalskih in rastlinskih 
vrst, ki sicer ne žive v stru- 
gi ter vodnih in priobalnih 
zemljiščih reke Soče. 

Nekoliko so spremenjene 
kazenske določbe; med dru- 
gim je na novo zagrožena 
kazen za odgovorno osebo 
organizacije združenega dela 
ali druge družbeno pravne 

Predlagatelj, t. j. Izvršni 
svet. Skupščine sR Slovenije, 
v obrazložitvi predlaganega 
odloka navaja: 

»Z odlokom skupščine SR 
Slovenije o načinu uporabe 
sredstev hranilnih vlog pri 
Poštni hranilnici (Uradni list 
SRS, št. 22—211/72) se je do- 
ločil način uporabe določe- 
nih sredstev hranilnih vlog 
pri Poštni hranilnici, zbranih 
na območju SR Slovenije do 
konca leta 1975. Ker še ni 
sprejet sistemski zakon o 
temeljih bančnega sistema, 
ki bo urejal tudi področje 
Poštne hranilnice ter način 
uporabe sredstev zbranih 
hranilnih vlog, izvršni svet 
skupščine SR Slovenije pred- 
laga, da skupščina SR Slo- 
venije sprejme odlok o na- 
činu uporabe sredstev hra- 
nilnih vlog pri Poštni hranil- 
nici v "letu 1976. S predlaga- 
nim odlokom podaljšujemo 
dosedanji način uporabe sred- 
stev hranilnih vlog pri Pošt- 
ni hranilnici tudi za leto 1976. 

Sredstva hranilnih vlog, 
zbrana na območju SR Slo- 
venije v letu 1976 iz teko- 
čega priliva in iz anuitet od 
prej odobrenih kreditov, po 
izločitvi predpisane rezerve 
za likvidnost bi naj se upo- 
rabila za naslednje namene: 

1. do 50 % za kredite za 
pospeševanje PTT prometa, 

2. do 25 % za kredite za 
izgradnjo letališke infrastruk- 
ture, 

3. za kredite vojaškemu 

osebe, ki krši zavarovalni re- 
žim, predpisan s tem zako- 
nom. 

V skupščinski razpravi o 
osnutku zakona je bilo pou- 
darjeno, da so za izvedbo 
predloženega zakona potreb- 
na precejšnja sredstva. Po 
mnenju delegatov ni povsem 
sprejemljiva finančna kon- 
strukcija,. prikazana v pred- 
logu za izdajo zakona, ki na- 
laga del obveznosti območni 
vodni skupnosti in občini 
Tolmin. Po mnenju pristoj- 
nih dveh skupščinskih odbo- 
rov in delegatov v zborih je 
za varstvo Soče prav gotovo 
zainteresirana vsa družbena 
skupnost, ki jo je zato potreb- 
no tudi v materialnem smi- 
slu angažirati v večji meri. 
Kaj o tem meni predlagatelj 
zakona, iz predloga zakona 
ni razvidno. 

servisu za dajanje potrošni- 
ških kreditov vojaškim ose- 
bam, 

4. za kredite Poštni hranil- 
nici Beograd za razširitev po- 
slovnih prostorov do 2.200.000 
dinarjev, 

5. za kredite poslovnih 
bank. 

Glede pogojev in načina 
vračanja usmerjenih sredstev 
hranilnih vlog pri Poštni hra- 
nilnici predlagamo enake po- 
goje kot so veljali doslej. 

Kreditna sredstva Poštne 
hranilnice so bila in so pri 
dosedanji modernizaciji in 
razširitvi PTT omrežja pre- 
težni vir zagotavljanja sred- 
stev. 

V srednjeročnem programu 
razvoja PTT omrežja Slove- 
nije za razdobje od leta 1976 
do 1985 je načrtovana izgrad- 
nja PTT zmogljivosti v vred- 
nosti 4.900 milijonov dinar- 
jev. Lastnih sredstev organi- 
zacij združenega dela PTT z 
območja SR Slovenije ho v 
letih najnujnejše izgradnje 
sorazmerno malo, ker že do 
sedaj in v prihodnje bodo 
organizacije združenega dela 
morale odplačevati poleg 
ostalih tudi kreditne obvez- 
nosti, ki so nastale iz reali- 
zacije programa razvoja PTT 
prometa SR Slovenije za raz- 
dobje od leta 1969 do 1975. 
Pri koriščenju 50 % sredstev 
za potrebe PTT je potrebno 
poudariti, da gre tu za med- 
republiški dogovor, ki naj bi 
veljal za celotno obdobje 
1976—1980. 

Na podlagi do sedaj veljav- 
nega odloka skupščine SR 
Slovenije je bilo v obdobju 
1972 do 1975 10 % sredstev 
hranilnih vlog uporabljenih 
za izgradnjo letališke infra- 
strukture. Na podlagi odloka 
skupščine SR Slovenije je 
Narodna banka Slovenije da- 
jala poslovnim bankam re- 
eskontne kredite na podlagi 
kreditov, ki so jih te dajale 
organizacijam združenega de- 
la za izgradnjo letališke in- 
frastrukture. Na osnovi odlo- 
ka skupščine SR Slovenije 
je bil izvršni svet poobla- 
ščen, da je predpisal pogoje 
za dajanje reeskontndh kredi- 
tov iz sredstev hranilnih 
vlog. Izvršni svet je na osno- 
vi pooblastila skupščine do- 
ločil Viraoilne roke kreditov, 
danih organizacijam združe- 
nega dela za dobo 10 let in 
z obrestno mero -največ 4 % 
na leto, in sicer na del kre- 
ditov, danih iz reeskontnega 
kredita. Razlika med obrest- 
mi, ki se plačajo Poštni hra- 
nilnici in obrestmi, ki jih 
plačajo poslovne banke za te 
kredite, bremenijo presežek 
dohodka nad izdatki Narod- 
ne banke Slovenije, ki je po 
določbi druge alinee 58. člena 
zakona o Narodni banki Slo- 
venije pripada republiškemu 
proračunu. Na podlagi odlo- 
ka izvršnega sveta o pogojih 
za dajanje reeskontnih kre- 
ditov je razdelitev med po- 
samezne investitorje na po- 
dročju letališke infrastruktu- 
re se določila na osnovi sa- 
moupravnega sporazuma, ki 
so ga sklenili investitorji. Za 
leto 1976 predlaga izvršni 
svet skupščine SR Slovenije, 
da bi usmerili do 25 % zbra- 
nih sredstev hranilnih vlog 
v tem letu, kar bi predstav- 
ljalo okrog 40 milijonov di- 
narjev. Povečanje udeležbe 
za letališko infrastrukturo na 
25 % je potrebno predvsem 
zaradi: 

— zagotovitve sredstev za 
rekonstrukcijo letališča Br- 
nik. Rekonstrukcija oziroma 
prekrivanje vzletno-pristajalne 
steze bo zahtevala okrog 160 
milijonov dinarjev, poleg te- 
ga pa je p6trebno zagotoviti 
sredstva za transformatorsko 
postajo za napajanje letališča 
iz smeri Kranja. 

— Zaradi dokončanja leta- 
lišča Maribor, za kar je po- 
trebno zagotoviti preko 20 
milijonov dinarjev. 

— Usposobitve terciarnega 
letališča v Slovenj Gradcu. 

Letališča se bodo spora- 
zumno dogovorila o delitvi 
sredstev hranilnih vlog pri 

Predlog odloka o načinu uporabe 

sredstev hranilnih v!og pri Poštni 

hranilnici v I. 1976 (ESA 521) 
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Poštni hranilnici. Glede po- 
gojev in vračanja reeskont- 
nih kreditov predlagamo, da 
zadržimo dosedanji sistem. 

Tudi za leto 1976 predla- 
gamo, da se odobrijo sred- 
stva hranilnih vlog za potroš- 
niške kredite vojaškim ose- 
bam v okviru razpoložljivih 
virov. za te namene. Po spre- 
jetem odloku skupščine SE 
Slovenije bo izvršni svet 
skupščine SR Slovenije dolo- 
čil višino in rok vračanja 
sredstev hranilnih vlog, na- 
menjenih za potrošniške kre- 
dite vojaškim osebam. Za te 
namene bo usmerjenih sred- 
stev hranilnih vlog do 20 mi- 
lijonov dinarjev. 

Poštna hranilnica Beograd 
se je z vlogo obrnila na re- 
publiko, da ji dovoli upora- 
bo dela sredstev hranilnih 

vlog v obliki kreditov do vi- 
šine 2.200.000 dinarjev za raz- 
širitev poslovnih prostorov 
na račun odpovedanih arhiv- 
skih zmogljivosti, ki jih je 
Poštna hranilnica Beograd 
do sedaj koristila na letali- 
šču Surčin. Predlagamo, da 
se dovoli uporaba sredstev 
hranilnih vlog v obliki kre- 
dita v predlagani višini in 
pod enakimi pogoji kot to 
koristijo PTT. 

Po oceni Poštne hranilnice 
bi naj znašala razpoložljiva 
sredstva hranilnih vlog, zbra- 
nih na območju SR Slove- 
nije v letu 1976 v višini 164 
milijonov dinarjev, preostala 
sredstva bi se naj uporabila 
za kredite poslovnim ban- 
kam za namene, ki jih do- 
loči izvršni svet skupščine 
SR Slovenije.« 

Predlog odloka o določitvi višine 

vpisa obveznic federacije iz sredstev 

rezerv (ESA 523) 

Predlagatelj, t. j. Iavršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
v obrazložitvi navaja: 

»Po zakonu o skupnem ob- 
segu proračunskih izdatkov 
federacije za leto 1976 (Urad. 
list SFRJ, št. 60/75) se sred- 
stva za zvezni proračun v le- 
tu 1976 zagotavljajo med 
drugim tudi s sredstvi obvez- 
nic, ki jih bo v letu 1976 iz- 
dala fediracija, in sicer v zne- 
sku 3.000,000,000 dinarjev. Gle- 
de zagotovitve navedenih sred. 
stav so v zveznem zakonu po- 
stavljena naslednja temeljna 
načela: 

— wačilni rok za obvezni- 
ce je pet let, obrestna mera 
pa 8 odst. na leto; 

— obveznice se glasijo na 
prinašalca; 

— obveznice izdaja za fede- 
racijo Narodna banka Jugo- 
slavije; 

— anuitetno službo in od- 
plačevanje obveznic opravlja 

, SDK Jugoslavije; 
— uporabniki družbenih 

sredstev, ki marajo po veljav- 
nih zveznih zakonih oblikova- 
ti sredstva rezerv, so dolžni 
imeti del teh sredstev v na- 
vedenih obveznicah; 

— uporabniki družbenih 
sredstev iz posamezne repub- 
like oziroma pokrajine mo- 
rajo imeti v navedenih ob- 
veznicah . tolikšna sredstva 
rezerv, da so v sorazmerju z 
defležem republike oz. po- 
krajine v prispevku republik 
In poikrajin v proračunu fede- 
racije za leto 1976; 

— koliko obveznic bo odku- 
pil posamezni uporabnik dru- 

žbenih sredstev iz posamezne 
republike oziroma pokrajine, 
določi pristojni republiški 
oziroma pokrajinski organ; 

— obveznice morajo upo- 
rabniki družbenih sredstev 
odkupiti ob izročitvi zaključ- 
nih računov za leto 1976, v 
proračun federacije za leto 
1976 pa jih vplačajo v mese- 
cu marou in aprilu 1976 v 
dveh enakih obrokih. 

Glede na navedeno mora 
torej pristojni republiški or- 
gan .določiti odstotek sred- 
stev rezerv, ki jih morajo 
uporabniki družbenih sred- 
stev uporabiti za nakup ob- 
veznic federacije. Ker gre pri 
tem za materialno obveznost 
uporabnikov družbenih sred- 
stev, je za navedeno odloči- 
tev po našem mnenju pri- 
stojna skupščina SR Sloveo 
je. 

Glede na to, da se obvez- 
nice v posameznih republi- 
karh oziroma pokrajinah od- 
kupujejo v sorazmerju, ki ve- 
lja za kotizacijo v zveznem 
proračunu za leto 1976, bi na 
SR Slovenijo odpadlo 480 mi- 
lijonov dinarjev. 

Pri odločanju odstotka 
sredstev rezerv za vpis ob- 
veznic bi prišli v poštev dve 
možnosti: 

1. vsi uporabniki družbenih 
sredstev uporabijo za nakup 
obveznic enak odstotek sred- 
stev rezerv; , 

2. odstotek sredstev rezerv 
za nakup obveznic je pri po- 
sameznih uporabnikih druž- 
benih sredstev različen. 

Pri razmišljanju o tem, ka- 

tero varianto bi uporabili, 
smo se odločili za diferenci- 
ran pristop. 

Uporabniki družbenih sred- 
stev namreč lahko uporablja- 
jo v skladu z zakonskimi do- 
ločili o sredstvih rezerv ta 
sredstva za naslednje name- 
ne: 

— za izplačilo zapadlih ob- 
veznosti v primeru nelikvid- 
nosti; 

— za kritje poslovnih izgub 
po zaključnem računu; 

— za izplačilo osebnih do- 
hodkov delavcev; 

— za druge, z zakonom do- 
ločene potrebe (npr. za obvez- 
nice federacije). 

V pretežni meri uporab- 
ljajo sredstva rezerv v te na- 
mene predvsem uporabniki 
družbenih sredstev s področ- 
ja gospodarstva ter vzgoje in 
izobraževanja, ki imajo ta 
sredstva angažirana zlasti v 
osebnih dohodkih delavcev. 
Pri uporabnikih s področja 
vzgoje in izobraževanja pa je 
poseben problem v tem, da 
so doslej zbrana sredstva re- 
zerv v pretežni meri angaži- 
rali ob koncu leta 1975 za po- 
ravnavo obveznosti po skle- 
njenih pogodbah — zaradi 
manjšega priliva prispevkov 
iz dohodka TOZD. Zato pred- 
lagamo, da naj bi uporabniki 
družbenih sredstev s področ- 
ja gospodarstva ter vzgoje in 
izobraževanja vpisali obvezni- 
ce federacije po nižji stopnji 
(6 odst.) kot drugi uporabni- 
ki družbenih sredstev (15 od- 
stotkov). Iz podobnih razlo- 
gov, pa tudi zaradi težjih po- 
gojev gospodarjenja, predla- 
gamo, da se premogovniki, 
rudniki ter TOZD s področja 

kmetijstva, ribištva in lova 
oprostijo vpisa obveznic, ker 
v sredstva rezerv po zaključ- 
nem računu ne morejo izlo- 
čati niti z zakonom določe- 
nega zneska. 

Vpis obveznic federacije se 
bo obračunal po stanju re- 
zervnih skladov na dan 1. 1. 
1976, ker je že izvršena deli- 
tev dohodka po zaključnem 
računu za leto 1975. Po oceni 
znaša stanje rezervnih skla- 
dov uporabnikov družbenih 
sredstev v SR Sloveniji pri- 
bližno 6.000 milijonov dinar- 
jev; glede na predvideno stop- 
njo bodo uporabniki s pod- 
ročja gospodarstva vpisali 
obveznice v višini 240 milijo- 
nov dinarjev, drugo polovico 
pa ostali uporabniki družbe- 
nih sredstev. 

Glede na to, da še ni znano 
točno stanje sredstev rezerv, 
predlagamo v odloku, da upo- 
rabniki vplačajo v prvem ob- 
roku polovico obračunanega 
zneska po stopnji, ki je pred- 
videna v zakonu. V tem času 
bodo že predloženi zaključni 
računi in s tem znano stanje 
rezervnih sredstev, tako da 
bo lahko izvršni svet dolo- 
čil višino drugega obroka. 
Na ta način borno dosegli, da 
predvideni znesek ne bo pre- 
segel 480 milijonov dinarjev. 

Najmanjša vrednost ob- 
veznic je 1000 dinarjev. Pred- 
lagamo, da uporabnik družbe- 
nih sredstev, čigar obveznost 
ne doseže 500 dinarjev, ne 
vpiše obveznic, v nasprotnem 
primeru pa vpiše obveznico 
za 1000 din. Pri obveznostih, 
ki dosežejo vrednost nad 1000 
dinarjev, pa velja zaokrože- 
vanje navzgor oziroma navz- 
dol«. 

Predlog odloka o posojilu 

iz rezervnega sklada SR Slovenije 

skupščini občine Ilirska Bistrica, 

skupščini občine Slovenska Bistrica 

in skupščini občine Idrija, 
ki so jih v 1.1975 prizadele 

elementarne nesreče (ESA 524) 
plavnih predelih pozročilo ve- 
liko materialno škodo. Naj- 
bolj je bila prizadeta vas Ma- 
le Loče, kjer je bilo v celoti 

Predlagatelj, t. j. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
v obrazložitvi navaja: 

»Predlagani odlok zagotav 
lja trem slovenskim občinam, 
ki so jih prizadele elemen- 
tarne nesreče, brezobrestno 
posojilo iz sredstev rezervne- 
ga sklada SR Slovenije v 
skupni višini 5.300.000 din. 

1. Pretežni del območja 
Ilirske Bistrice je v noči od 
17. na 18. 11. 1975 zajelo moč- 
no neurje, ki je zlasti na po- 

poplavljenih 9 stanovanjskih 
hiš in gospodarskih poslopij. 
Nastalo je 5 in več metrov 
globoko jezero. Pritisk vode 
je bil tako močan, da so lju- 
dje uspeli rešiti le sebe in 
živino. Hudo so bili prizadeti 
še kraji Klivnik, Topole, Dol- 
nja Bitnja, Gornja Bitnja, del 
vasi Prema in drugi. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 21. I. 1976 

Uradna ocenitev škode, ki 
so jo občani utrpeli na grad- 
benih objektih, strojih, stano- 
vanjski opremi, pridelkih in 
živilih znaša 71,2.748 din. 

Na občinskih in vaških ce- 
stah znaša škoda skupaj 
925.445 din. Neposredna go- 
spodarska škoda je nastala 
tudi v lesnonkemični industriji 
»Lesonit« v višini 1.221.855 din 
in na vodnogospodarskih ob- 
jektih v višini 1.550.000 din. 

2. Sredi novembra 1975. le- 
ta je v družbenih gozdovih in 
zasebnih gozdovih na področ- 
ju občine Idrija prišlo do 
zelo obsežne kalamitete, ki 
je prizadejala ogromno škodo. 
Škodo je povzročil žled. Led 
se je v ogromnih količinah 
nabiral povsod, škodo pa . je 
vsled evoje teže povzročil 
predvsem na gozdnem in sad- 
nem drevju in električnem 
omrežju. 

Po prvih podatkih gre za 
podrto lesno maso 170.000 
kub. m bruto. Od tega 134.000 
kub. m v družbenih gozdovih 
ter 36.000 kub. m bruto v za- 
sebnih gozdovih. Gre v pre- 
težni meri za mlajše od 
srednje stare sestoje listav- 
cev. Ujma je razdejala goz- 
dove na zelo obširnem ob- 
močju (coa 5.000 hal sever- 
nega roba Trnovskega gozda, 
ter Javornika, Hrušice, Idrij- 
skih Krnic in Vojskarske 
planote v pasu med 800 in 
1.200 m nadmorske višine. 

O nastali škodi je razprav- 
ljal izvršni svet skupščine 
občine Idrija na seji dne 
9. 12. 1975 in ugotovil, da je 
škoda tako velika, da presega 
meje tehnične in ekonomske 
zmogljivosti občine Idrija in 
zato bi bila nujna pomoč iz 

sredstev solidarnosti za od- 
pravljanje naravnih nesreč. 

3. Dne 9. 7. 1975 je del ob- 
čine Slovenska Bistrica zajelo 
hudo neurje, ki ga je povro- 
čilo utrganje oblaka nad Po- 
horjem. Zaradi močnega dež- 
ja so narasli hudourniški po- 
toki Polskava, Devina, Bistri- 
ca, Ložnici in Oplotoiščica, ki 
so močno prestopili svojo 
strugo in poplavljali razne ob- 
jekte in kmetijske površine. 

Deroča voda hudourniških po- 
tokov je vdrla v tovarno olja 
Slovenska Bistrica ter popla- 
vila skladišče in odnašala 
embalažo. V LIP Slovenska Bi- 
strica je voda poplavila stroj- 
nico in zalila več elektromo- 
torjev ter s tem povzročila 
precejšnjo škodo. Povzroče- 
na škoda na industrijskih ob- 
jektih se ceni na okoli 500 
tisoč din. 

Precej večjo škodo pa je 
neurje povzročilo na kme- 
tijskih površinah, saj sta pada- 
nje toče in deroča voda uni- 
čila večje površine -pšenice 
in koruze, škoda na kmetij- 
skih površinah se ceni na 
okoli 3.000.000 din. 

Voda hudourniških poto- 
kov je poškodovala tudi več 
komunalnih objektov. Poško- 
dovala je asfaltirano cesto 
Zgornja Polskava—Ogljenšak, 
cesto Slovenska Bistrica— 
Šmartno, cesto Gladovec— 
Zgornja Ložnica ter cesto 
Zgornja Bistrica—Tinje. ško- 
da na komunalnih objektih 
se ceni na okoli 2.000.000, din. 

Republiški sekretariat za 
pravosodje, organizacijo up- 
rave in proračun predlaga, 
da se prizadetim občinam do- 
deli iz ' sredstev rezervnega 
sklada SR Slovenije brezob- 
restno posojilo v skupni vi- 
šini 5.300.000,00 din.« 

Zaščita potrošnika 

Delegat za prosvetno—kul- 
turno področje 3. okoliša 
(s sedežem v Kopru) Igor 
Pelan je zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

»V veljavi je zakon, da 
morajo tovarne zagotoviti in 
servisne delavnice imeti na 
zalogi nadomestne dele za 
popravila proizvodov trajnej- 
še vrednosti. Zakon določa, 
da je to rok 10 let. 

če pa se ti dogodi — na 
primer — da imaš promet- 
no nesrečo in odpelješ avto 
Zastava-Fiat 850 Special v 
servisno delavnico, da ti ga 
popravijo, ti to uslugo na- 
pravijo le, če sam priskrbiš 
potrebne dele. Potem pa se 
odpraviš po trgovinah iskat 
nadomestne dele — in konč- 
no ugotoviš, da jih pri nas 
ne moreš kupiti. 

Ce torej hočeš imeti avto 
popravljen, se moraš odpra- 
viti v inozemstvo, kupiti na- 
domestne dele, jih legalno 
uvoziti in plačati zanje ca- 
rino. 

Vprašujem: zakaj smo iz- 
dali zakon za zaščito potroš- 
nika, če ga tisti, ki bi ga 
morali izvajati, ne upošte- 
vajo, in kakšno pot naj ob- 
čan ubere, da bo uveljavil 
pravico, ki mu jo zakon za- 
gotavlja?« 

Namestnik predsednika 
Republiškega komiteja za trži- 
šče in cene Aleksander škra 
ban je posredoval nasled- 
nji odgovor: 

»Delegat se sklicuje v po 
stavljenem vprašanju na za- 
kon o zagotovitvi nadomest- 
nih delov za popravila pro- 
izvodov trajnejše vrednosti 
in na določilo zakona, da 
je rok trajanja zalog nado 
mestnih delov 10 let. V na- 
daljnjem izvajanju omenja 
delegat tudi zakon za zašči- 
to potrošnika. - 

Uvodoma moramo pouda- 
riti, da navedena zakona v 
naši zakonodaji ne obstoja- 
ta. 

, V Jugoslaviji nimamo 
predpisa, ki bi zavezoval 

in nadomestni deli 

proizvajalce, oziroma proda- 
jalce določenih industrijskih 
izdelkov, da morajo imeti 
določen čas na zalogi re- 
zervne dele zanje. Imamo le 
predpis, ki določa to za pro- 
izvode, za katere se izdaja 
garancijski list, in to le za 
čas, dokler traja garancij- 
ska doba. 

Zakon o jugoslovanskih 
standardih in normah kako- 
vosti proizvodov določa po- 
leg drugega, da smejo traj- 
nejši industrijski proizvodi, 
pri katerih je raba vezana 
na posebne tehnične lastno- 
sti in na poseben način upo- 
rabe in vzdrževanja, v pro- 
met le, če imajo garancij- 
ski list in tehnično navodi- 
lo, in če je za določen čas 
zagotovljeno odpravljanje 
okvar ter pomanjkljivosti 
na njih (garancijski rok), 
v garancijskem roku redno 
vzdrževanje (servisno vzdr- 
ževanje) in potrebni nado- 
mestni deli. 

Garancijski list in tehnič- 
no navodilo izda organizaci- 
ja združenega dela, ki je 
proizvod izdelala, za uvože- 
ne proizvode pa uvoznik. 

Na podlagi tega zakona je 
zvezni sekretar za trg in ce- 
no, dne 17. septembra 1975 
izdal »Odredbo« o izdelkih, 
ki smejo v promet le z ga- 
rancijskim listom in tehnič- 
nim navodilom, in o izdel- 
kih, za katere morajo biti 
med garancijskim rokom za- 
gotovljeni servisno vzdrževa- 
nje in potrebni nadomestni 
deli, ter o najmanjšem tra- 
janju garancijskega roka za- 
nje. V tej odredbi so našte- 
ti tudi »osebni avtomobili«. 
Odredba vsebuje v 3. točki 
določilo, da določa organi- 
zacija združenega dela, ki 
izda garancijski list, traja- 
nje garancijskega roka za 
izdelke, s pridržkom, da ta 
rok za osebne avtomobile 
ne sme biti krajši, od šest 
mesecev ali prevoženih 10.000 
kilometrov. 

Zakon o jugoslovanskih 

POPRAVEK 

V 2. ševilki »Poročevalca« je na 9. strani izpadla 
vrstica v 1. odstavku opombe pod naslovom »Poročilo 
o izvajanju priporočil in sklepov Skupščine SR Slo- 
venije o delovanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov.. .«. Pravilno se ta stavek glasi: »Odbor 
družbenopolitičnega zbora za družbenopolitični sistem 
in delovna skupina za spremljanje in izvajanje dele- 
gatskega sistema sta na osnovi sprejetega programa 
dela pripravila poročilo o delu skupin delegatov in 
občinskih skupščin kot konferenc delegacij ter o ak- 
tualnih vprašanjih obveščanja v delegatskem sistemu 
in INDOK centrih.« 
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standardih in normah kako- 
vosti proizvodov opredeljuje 
kot gospodarski prestopek, 
če organizacija združenega 
dela ali druga pravna ose- 
ba da v promet proizvod, 
za katerega ni zagotovila 
servisnega vzdrževanja in 
potrebnih nadomestnih de- 
lov, po predpisu pa bi bila 
morala to storiti. 

Obveznost proizvajalca, da 
zagotovi rezervne dele, je 
torej omejena na takoime- 
novano garancijsko dobo, ki 
jo poleg tega določa sam 
proizvajalec v skladu z do- 
ločilom 3: točke Odredbe. 
Kolikor nam je znano, dav 
je tovarna Zastava za svoje 
osebne avtomobile garancij- 
ski rok šest mesecev ali 
prevoženih 10.000 kilometrov. 

Predstavnik TOZD Zasta- 
va, prodaja avtomobilov in 
rezervnih delov pri Sloveni- 
ja avto, nam je v zvezi z 
vprašanjem o zalogah nado- 
mestnih delov za popravila 
osebnih avtomobilov proiz- 
vodnega programa tovarne 
Zastava, posredoval nasled- 
nje pojasnilo: 

»Osebni avtomobil Zastava 
Fiat 850 Special je sodil 
med takoimenovani dopolnil- 
ni program, ki je obsegal 
nekaj tisoč vozil omenjene- 
ga tipa. Že vrsto let. ni več 
v proizvodnem programu, 
proizvodnja tega vozila je 
opuščena tudi v Italiji. Re- 
zervnih delov za Fiat 850 ni 
v zadostnih količinah, izbor 
le-teh je nepopoln, v Jugo- 
slaviji rezervnih delov zanj 
ne proizvajajo. Navezani 
smo na uvoz, kjer se sre- 
čujemo z različnimi težava- 
mi. Konsignacijsko skladišče 
rezervnih delov za avtomo- 
bile Zastava je preskrbljeno 
predvsem z nadomestnimi 
deli tekočega proizvodnega 
programa, ker nam proizva- 
jalec Zastava ne dobavlia 
celotne količine zahtevanih 
in specificiranih rezervnih 
delov«. 

Temeljni zakon o blagov- 
nem prometu se sklicuie na 
poslovne običaje na števil- 
nih mestih, in kar je še po- 
sebej značilno, predvideva le 
manjše število dopolnilnih 
predpisov, oziroma daje le 
malo možnosti in pooblastil 
zveznim in republiškim or- 
ganom za predpisovanie po- 
bojev oziroma omejitev v 
blagovnem prometu. 

Čeprav pridobivajo dobri 
poslovni običaji s tako vse- 
bino temeljnega zakona od- 
ločilno vlogo in postajajo 
merilo za opravljanje bla- 
govnega prometa in stro- 
škov v blagovnem prometu, 

pa vendar v samem zakonu 
ti običaji niso podrobneje 
opredeljeni. 

V zvezi z vprašanjem za- 
gotovitve rezervnih delov za 
osebne avtomobile, je po- 
trebno ugotoviti ali se pro- 
izvajalci in servisne organi- 
zacije ravnajo po načelih 
dobrih poslovnih običajev. 
Za dobri poslovni običaj je 
lahko smatrati zagotovitev 
in prodajo rezervnih delov 
za trajnejše industrijske 
proizvode za. čas trajanja 
njihove poprečne življenjske 
dobe, ob normalnih pogojih 
uporabe. Inšpekcijska služ- 
ba lahko sama, ali na pod- 
lagi pismene vloge občana 
ukrepa v mejah svoje pri- 
stojnosti. Gospodarske zbor- 
nice so že po določbah za- 
kona o gospodarskih zbor- 
nicah pristojne, da ugotav- 
ljajo obstoj dobrih poslov- 
nih običajev in da dajejo 
tudi potrdila o tem. Po 
omenjenem predpisu so 
kršitve dobrih poslovnih obi- 
čajev glede na okoliščine 
zlasti takšni postopki, s ka- 
terimi se v nasprotju s te- 
mi običaji, povzroča škoda 
družbeni skupnosti, delov- 
nim organizacijam in posa- 
meznim osebam, in s kate- 
rimi se kvari duh in smi- 
sel predpisov. Zbornica je 
tudi poklicana, da ugotavlja 
kršitve dobrih poslovnih 
običajev in izreka proti de- 
lovni organizaciji, ki krši te 
običaje, ukrepe družbene 
discipline po svojem čast- 
nem sodišču. 

Ne glede na vse navedeno 
Izvršni svet meni, da bi 
morali proizvajalci osebnih 
avtomobilov z večjo odgo- 
vornostjo skrbeti, da se 
uporabniki lahko normalno 
oskrbujejo z rezervnimi de- 
li. Servisne organizacije pa 
bi morale pravočasno posre- 
dovati nakup rezervnih de- 
lov, kolikor jih nimajo sa- 
me na zalogi. 

Ker je preskrba z re-. 
zervnimi deli pomanjkljiva 
ne samo pri servisnih orga- 
nizacijah, temveč tudi na 
ostalih področjih, bi bilo 
treba ob usklajevanju zadev- 
nih zveznih predpisov pre- 
učiti obvezo proizvajalcev, 
da oskrbuje uporabnike nji- 
hovih proizvodov s potreb- 
nimi rezervnimi deli. Bivši 
Republiški sekretariat za 
gospodarstvo je takšen pred- 
log posredoval bivšemu Zvez- 
nemu sekretariatu za gospo- 
darstvo že konec leta 1973. 

Republiški komite za trži- 
šče in cene bo ta predlog 
ponovno posredoval pristoj- 
nim zveznim -organom, ker 

so v pripravi še nekateri 
drugi novi zakoni, ki bodo 
urejali vprašanja s področ- 

Delegatka za prosvetno — 
kulturno področje 4. okoli- 
ša (s sedežem v Mariboru) 
Zlata Kert je vprašala: 
»Kdaj bodo slovenske znan- 
stvene knjižnice spet lahko 
kupovale kupone za medna- 
rodno knjižnično izposojo in 
se tako znova vključevale v 
mednarodni pretok informa- 
cij?« 

Samostojni svetovalec v 
Republiškem komiteju za 
kulturo Franc Zupan je po- 
sredoval naslednji odgovor: 
»Z namenom, da se uskladi 
obseg uvoza blaga s plačil- 
no-bilančnimi možnostmi, je 
v juniju leta 1975 zvezni iz- 
vršni svet sprejel vrsto uk- 
repov za omejevanje uvoza. 
Med njimi je bil tudi Od- 
lok o blagu, .ki se uvaža na 
podlagi posebnega soglasja 
(Ur. list SFRJ štev. 31/75), 
s katerim je bilo za uvoz 
vrste reprodukcijskega ma- 
teriala, opreme in blaga ši- 
roke porabe uvedeno poseb- 

Delegat Franc Korošec (ob- 
čina Kranj) je zastavil to-le 
delegatsko vprašanje: »Kakš- 
ni ukrepi so predvideni — 
še zlasti pa, ali so v bodo- 
čem predpisu, ki bo urejal 
multiearalno kompozicijo, 
predvidene učinkovite sank- 
cijp, da bodo uporabniki 
družbenih sredstev v bodoče 
v redu in v celoti prijavili 
svoje obveznosti?« 

Namestnik republiškega 
sekretarja za finance Dragan 
Mozetič je posredoval nas- 
lednji odgovor: »Na seji Zvez- 
nega zbora dne 24. dec. 1975 
je Skupščina SFRJ sprejela 
zakon o zavarovanju plačil 
med uporabniki družbenih 
sredstev, ki dolžniško-upniška 
razmerja priznava le v pri- 
meru, ko so zavarovana z 
instrumenti za zavarovanje 
plačila. Z zakonom se skuša 
predvsem vplivati na manjšo 
rast dolžniško-upniških odno- 
sov,. ki so dosegli v letu 1975 
vznemirljivo višino. Da ne 

ja blagovnega prometa, sto- 
ritev, poslovnih običajev in 
podobno.« 

no soglasje Zveznega sekre- 
tariata za zunanjo trgovino. 
Ta soglasja je izdajal Zvez- 
ni sekretariat na podlagi po- 
sebnih internih kriterijev in 
je med drugim zavrnil tu- 
di Cankarjevi založbi poseb- 
no soglasje za uvoz kupo- 
nov za mednarodno med- 
knjižnično izposojo strokov- 
ne literature. 

Odlok o posebnem soglas- 
ju je nehal veljati 31.12. 1975, 
zato menimo, da po sedaj 
veljavnih predpisih v letu 
1976 slovenske znanstvene 
knjižnice ne bodo imele za- 
prek pri nakupu kuponov 
za mednarodno knjižnično 
izposojo in da se bodo tako 
lahko znova vključile v med- 
narodni pretok informacij. 
Glede na to, da še niso bi- 
li sprejeti vsi ustrezni pred- 
pisi o uvozu blaga široke 
porabe, zaenkrat še ne mo- 
remo dati natančnejše infor- 
macije o postopku, ki bo 
potreben za ta uvoz«. 

bi, ob uveljavitvi tega zako- 
na, prišlo do prehudih pre- 
tresov- in težav v medseboj- 
nih odnosih uporabnikov 
družbenih sredstev, je v pre- 
hodnih določbah zakona 
predvidena tudi multilateral- 
na kompenzacija na dan 31. 
januarja 1976, ki je obvezna 
za vse uporabnike družbenih 
sredstev v vseh gospodarskih 
dejavnostih ter za uporabni- 
ke družbenih sredstev — or- 
ganizacije združenega dela v 
zdravstveni dejavnosti, samo- 
upravne interesne skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja 
delavcev, banke ter skupnosti 
premoženjskega in osebnega 
zavarovanja. 

Uporabniki družbenih sred- 
stev morajo prijaviti vse svo- 
je obveznosti na dan 31. 12. 
1975, vključno s prispevki iz 
dohodka oziroma dohodkov 
za zdravstveno zavarovanje, 
ki dospejo v plačilo 25. janu- 
arja 1976. Prijavo obveznosti 
Službi družbenega knjigovod- 

Kuporii za mednarodno medknjižnično 

izposojo 

(ZBOR OBČIN 21. I. 1976) 

Kazni za nevestne v multilateralni 
kompenzaciji 



stva morajo izvršiti do 27. 
januarja 1975. Prav tako mo- 
rajo vsi drugi uporabniki 
družbenih sredstev, ki niso 
izrecno navedena v 53. členu 
zakona o zavarovanju plačil, 
prijaviti vse dospele obvez- 
nosti prav tako do 27. janu- 
arja 1976 Zvezni sekretar za 
finance je pooblaščen, da 
predpiše način prijavljanja 
obveznosti Službi družbenega 
knjigovodstva in vsebino pri- 
jave. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva je doslej že večkrat 
izvedla multilateralno kom- 
penzacijo med uporabniki 
družbenih sredstev. Z njimi 
je SDK dosegla zadovoljive 
rezultate, ki pa so imeli tu- 
di nekatere stranske učinke, 
kot npr.: 

1. kompenzacija je zajela 
le manjši del dolžniško-upni- 
ških odnosov, ker spričo 
omejenih kapacitet za elek- 
tronsko obdelavo ni bilo mo- 
goče zajeti vseh uporabnikov 
družbenih sredstev. 

2. določilo, da se nekom- 
penzirane obveznosti takoj 
izplačajo v breme dolžniko 
vega računa, če so na računu 
zadostna sredstva, je povzro- 
čilo, da so v kompenzaciji 
ostali brez sredstev tisti upo- 
rabniki, ki so dobro poslo- 
vali in so razpolagali z lik- 
vidnimi sredstvi. To pomanj- 
kljivost so v programu te 
kompenzacije odpravili na 
ta način, da SDK ne bo iz- 
dajala nobenih nalogov za 
plačilo obveznosti, ki se jih 
ne kompenzira. 

3. trajanje kompenzacije je 
bilo predolgo in je oviralo 
plačilni promet med uporab 
niki družbenih sredstev. 

'?ri pripravi modela kom- 
penzacije je SDK poizkušala 
odpraviti čimveč napak in na 
ta način zajeti okoli 40 % 
vseh dolžniško-upniških od- 
nosov. 

Da bi se zagotovila udelež- 
ba vseh uporabnikov družbe- 
nih sredstev pri prijavi ob- 
veznosti, so določene poseb- 
ne sankcije v kazenskih do- 
ločbah, ki določajo, da se 
kaznuje uporabnika družbe- 
nih sredstev in odgovorno 
osebo uporabnika s kaznijo 
50.000 do 200.000 din za gos 
podarski prekršek neprijav- 
ljanja obveznosti za kompen 
zacijo. Posredno kontrolo bo 
izvajala tudii SDK, ki bo v 
kompenzacijo vključila ob 
veznosti uporabnikov družbe- 
nih sredstev po izvršilnih na- 
slovih, evidentiranih v evi- 
denci neporavnanih obvezno- 
sti na dan multilateralne 
kompenzacije. 

Iz posledic uveljavitve za- 
kona pa tudi izhaja, da upo- 
rabniki družbenih sredstev 
prijavijo čimveč obveznosti 
in da se jih čimveč kompen- 
zira; v nasprotnem primeru 
morajo za preostale obvezno- 
sti, ki niso bile poravnane 
do 31. 1. 1976, zagotoviti up- 
niku do 31. marca 1976 me 
nico z avalom, katere rok 
dospelosti ne. sme biti daljši 
od 30. septembra 1976. če 
dolžnik v tem roku ne izda 
avaliranih menic upniku, mo- 
ra do 15. aprila 1976 predla- 
gati upnikom sanacijo. 

Posledice so torej težke in 
predvsem to je razlog, da 
pričakujemo, da bodo uporab- 
niki družbenih sredstev pri- 
javljali svoje obveznosti. 

Poleg tega je v 65. členu 
zakona o zavarovanju plačil 
predvideno, da SDK kontro- 
lira prijave, če prijav ni bi- 
lo, izda SDK v breme upo- 
rabnikovega računa nalog za 
poravnavo obveznosti. Ce na 
računu ni več sredstev, mora 
SDK zahtevati od uporabni- 
ka družbenih sredstev, da ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ« 
predlog za sanacijo svojim 
upnikom.« 

Primanjkljaj elektrogospodarstva 

Delegat Marko Kobe (ob- 
čina Ijubljana-šiška) Je za- 
stavil delegatsko vprašanje 
takole: »Ugotavljamo velike 
izgube v slovenskem elektro- 
gospodarstvu, zanemarjamo 
pa vzroke za nastajanje teh 
izgub. Cena električne ener 
glje je v SR Sloveniji višja 
kot v drugih republikah, pred 
vsem višja kot v SR Hrvat- 
ski. Kljub temu so elektro- 
gospodarstva drugih republik 
zaključila poslovno leto brez 
izgub. Ob teh ugotovitvah se 

zastavlja vprašanje, kje so 
vzroki za tako neugodno sta- 
nje v SR Sloveniji — ali je 
vzroke iskati v neustrezni in 
nesodobni opremi slovenskih 
elektrarn?« 

Republiški podsekretar za 
energetiko Milan Struc je po- 
sredoval tale odgovor: »Stroš- 
ki električne energije so v 
znatni meri odvisni od raz- 
merja med deležem hidro- 
elektrarn in termoelektrarn v 
posameznem elektrogospodar 
skem sistemu. Zato so tudi 

stroški proizvodnje električ- 
ne energije nižji v tistih re- 
publikah, ki imajo v skupni 
proizvodnji električne ener- 
gije ugodnejši delež hidro- 
energije. 2al se je razmerje 
med količino električne ener- 
gije, ki jo pridobivamo v hi- 
droelektrarnah v SR Slove 
niji v zadnjih letih naglo 
spreminjalo v korist termo- 
elektrarn. še leta 1966 je bi- 
lo v Sloveniji 60,8 odst. vse 
električne energije pridobije 
ne v hidroelektrarnah, kate- 
rih delež pa je že leta 1975 
zdrsnil na 42,4 odstotka. V 
nasprotju s tem pa se je npr. 
v SR Srbiji delež v TE pro- 
izvedene električne energije 
zmanjšal od 75,2 na 43,8 od- 
stotka, V Jugoslaviji se je 
sicer od leta 1966 delež v 
termoelektrarnah pridobljene 
električne energije povečal, 
in sicer od 42,5 na 48,4 od- 
stotka, kar pa še zdaleč ni 
tako izdatno povečanje kot 
recimo v SR Sloveniji. 

Po drugi strani pa so pro- 
dajne cene za električno ener- 
gijo (brez prispevka za inve- 
sticije) v SR SloVeniji za ve- 
čino odjemnih skupin nižje 
od cen električne energije v 
večini ostalih repuiblik. 

Po oceni Združenih elektro- 
gospodarskih podjetij Slove- 
nije bodo npr. v skupini 
»gospodinjstvo« za leto 1975 
dosežene naslednje poprečne 
cene električne energije (v 
pa.r/kWh: 

vključno s prispevkom za 
investicije): 
BiH 54,60 56,60 
Crna gora 57,23 61,23 
Hrvatska 56,08 79,08 
Makedonija 45,35 60,35 
Slovenija 45,45 72,70 
Srbija 43,58 52,58 
SFRJ 48,50 

Po sedanjih informacijah 
se problem kritja izpadlega 
dohodka za leto 1975 pojavlja 
tudi v SR Hrvatski. Pri tem 
je ocenjena poprečna prodaj- 
na cena pri vseh odjemalcih, 
brez prispevka za investicije 
v elektrogospodarstvo, v SRH 
48,28 par/kWh, v SR Sloveniji 

pa 38,32 par/kWh, In izguba 
300 milijonov dinarjev za le- 
to 1975 v elektrogospodarstvu 
SR Hrvatske. 

K ugotovitvam, da elektro- 
gospodarstvo v nekaterih dru- 
gih republikah ni v tako kri- 
tičnem finančnem položaju 
kot slovensko elektrogospo- 
darstvo, pa Je potrebno ome- 
niti, da se z velikimi teža- 
vami in izgubami borijo v so- 
sednjih republikah premogov- 
niški kolektivi. V Sloveniji so 
se v zadnjem času tudi ru- 
darji kot proizvajalci primar- 
ne energije za potrebe elek- 
trogospodarstva prek rudar- 
sko-energetskih kombinatov 
vključili v elektrogospodar- 
stvo in dobili v njegovem 
okviru priznane cene. Ugod- 
na posledica takšne ureditve 
je, da so rudarji v zasavsikdh 
in velenjskih revirjih končali 
poslovno leto brez izgube. Pri 
tem je potrebno upoštevaM 
veliko prizadevnost rudarjev, 
ki so tudi z delom prek red- 
nega delovnega časa in z dru- 
gimi racionalnimi posegi omo- 
gočili normalno obratovanje 
elektroenergetskega sistema 
in normalno dobavo električ- ■ 
ne energije potrošnikom. 
Stroški proizvodnje premoga 
pa so v slovenskih rudnikih 
zaradi jamskega kopa (v pri- 
merjavi z dnevnimi kopi v 
nekaterih drugih republikah) 
znatno višji, kot v premogov- 
nih bazenih drugih republik. 

Medtem ko zaradi medre- 
publiškega dogovora o poli- 
tiki in gibanju cen za leto 
1975 ni bilo mogoče uresni- 
čiti sklepa, ki so ga podprli 
in sprejeli tudi porabniki 
električne energije v okviru 
skupščine ISE, da bi namreč 
cene električne energije po- 
večali za 40 odst., pa so bile 
ob trezni družbeno-ekonoim- 
ski presoji, slovenskim pre- 
mogovnikom priznane višje 
cene, kot bi bili do njih 
upravičeni po zvezni usmerit- 
vi. Na ta način v letu 1975 za 
zasavski premog ni veljala 
cena 74,140 din za Gcal, mar- 
več 85,952 din; pri velenjskem 
lignitu pa tudi ni bila rea- 
lizirana cena 69,027 din, mar- 
več 79,77 din za Gcal.« 

Republiški podsekretar za 
energetiko Milan štruc je v 
zvezi s tem in drugimi vpra 
šanji delegatov, katera se na- 
našajo na pene elektrike, na 
javil podrobnejšo informacijo 
o problematiki celotne ener 
getike. Podal jo bo izvršni 
svet, obravnavali pa naj bi 

jo predvidoma na naslednjih 
sejah skupščinskih zborov. 
1975, Informacijo o delova- 
nju samoupravnih interesnih 
skupnosti podajamo prvič, (n 
sicer predvsem zato, da se 
pospeši vsebinsko delo dele- 
gatskega sistema, je dejal 
Milan Struc. 
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/z Skupščine 

RAZVOJNA POLITIKA 

STROGO SE DRŽATI ROKOV ZA SPREJETJE 

DRUŽBENEGA NACRTA JUGOSLAVIJE 

B Da bi bil Družbeni načrt Jugoslavije sprejet do konca prvega polletja 1976.1., 
morajo vsi udeleženci pripravljanja in sprejemanja načrta pravočasno spolnjevati 
svoje obveznosti . 

# Zvezni izvršni svet bo s posameznimi deli načrta pošiljal Skupščini SFRJ ustrezna 
analitična in druga gradiva _ 

$ Določen je postopek in roki za obravnavanje Družbenega nacrta m drugih gradiv 
v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin ter v Zboru samem 

Ker je ugotovil, da je iz- 
delava Družbenega načrta 
Jugoslavije za obdobje od 1. 
1976 do 1980 v zamudi, je 
Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ na svojem 
zadnjem lanskoletnem zase- 
danju, ki je bilo 24. decem- 
bra 1975, sprejel ustrezne 
sklepe. 

V zvezi s temi sklepi je 
pripravljen Osnutek spre- 
memb in dopolnitev Delov- 
nega programa Zbora re- 
publik in pokrajin za obdob- 
je od septembra 1975 do ju- 
lija 1976. Ta dokument je 
poslan v soglasje skupšči- 
nam republik in pokrajin. V 
tem osnutku je predvideno, 
da bo Zvezni izvršni svet. 
pripravil in do konca prve- 
ga trimesečja leta 1976 po- 
slal Skupščini SFRJ posa- 
mezne dele Družbenega na- 
črta Jugoslavije. V skladu 
s tem je v sodelovanju z 
Zveznim izvršnim svetom 
pripravljen operativni na- 

črt nadaljnjega dela za pri- 
pravo in sprejetje Družbene- 
ga načrta. 

KAJ IN KDAJ 
SE POŠLJE SKUPŠČINI 
SFRJ 

Zvezni izvršni svet je spre- 
jel obveznost, da bo sukce- 
sivno pošiljal Skupščini 
SFRJ posamezne dele Druž- 
benega načrta in druga gra- 
diva, ki se nanašajo na ta 
načrt. Tako bp do 10. febru- 
arja poplal tisti del Družbe- 
nega načrta, v katerem so 
obdelani skupni interesi in 
cilji ekonomskega in druž- 
benega razvoja Jugoslavije. 

Zatem mora do 25. marca 
poslali tisti del, v katerem 
je obdelana vsebina smernic 
in okvirov za sprejetje ukre- 
pov ekonomske politike in 
drugih ukrepov. 

Do 1. aprila pa bo poslal 
poslednji del Družbenega 

načrta, ki se nanaša na. ob- 
likovanje posebnih obvezno- 
sti in nalog v zvezi z dogo- 
vori o področjih, ki imajo 
skupen pomen za vso drža- 
vo. 

Delovna telesa Zbora re- 
publik in pokrajin so v ob- 
ravnavi Osnutka temeljev za 
dogovor o družbenem načr- 
tu izrazila več zahtev, ki se 
tičejo zagotovitve popolnejše 
dokumentacije za posamezne 
dele načrta. Glede na te za- 
hteve bo Zvezni izvršni svet 
sukcesivno pošiljal Skupšči- 
ni SFRJ več analitičnega 
gradiva, v katerem bodo na- 
tančneje obdelana vprašanja, 
ki so bistvenega pomena za 
celovitejše dojemanje pro- 
blematike Družbenega načr- 
ta. 

S prvim delom Družbenega 
načrta bodo poslana analitič- 
na gradiva o uresničevanju 
tekočega petletnega načrta 
(s pregledom razvoja repub- 
lik in pokrajin), o uresniče- 
vanju politike hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj raz- 

• vitih' republik in SAP Koso- 
vo ter analiza razmerij v pri- 
marni delitvi in pariteti cen. 
Poleg tega bodo dana na vo- 
ljo tudi gradiva, v katerih 
se analizira vzroke nelikvid- 
nosti v gospodarstvu, zapo- 
slenost in zaposlovanje, pro- 
bleme investicij in osnovno 
delitev družbenega proizvoda. 

politiko razvoja ekonomskih 
in drugih odnosov s tujino 
ter krepitev obrambne spo- 
sobnosti in varnosti diržave. 

Vsa omenjena gradiva mo- 
rajo biti poslana v roku, ki 
velja za prvu del Družbene- 
ga načrta — t. j. do 10. feb- 
ruarja. Tako bi v delovnih te- 
lesih Zbora republik in po- ' 
krajin že konec februarja 

■ začeli usklajevati stališča do 
prvega dela Družbenega na- 
črta. 

Za drugi del Družbenega 
načrta, ki se tiče smernic in 
okvirov ukrepov ekonomske 
politike in drugih ukrepov, 
se pripravlja gradiva, ki bo- 
do dostavljena Skupščini 
SFRJ v teku februarja in 
marca (do 25. marca). V 
teh gradivih bodo razčlenje- 
na naslednja vprašanja: 
skupna monetarna in deviz- 
na politika; skupna kredit- 
na politika: skupna politika 
oblikovanja in uporabljanja 
rezerv, ki imajo pomen za 
vso državo; razširjena repro- 
dukcija; politika in merila 
ekonomske stabilizacije; po- 
litika in merila oblikovanja 
cen; pridobivanje in delitev 
dohodka ter likvidnost gos- 
podarstva; zunanjetrgovinski 
in devizni sistem; carinska 
politika in carinski režim; 
financiranje družbenopolitič- 
nih skupnosti in samouprav- 
nih skupnosti; spodbujanje 
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hitrejSega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik 
in SAP Kosova. 

Posamezna od teh vpra- 
šanj bodo obdelana v okviru 
ustreznih zakonov. Gre za 
zakone, s katerimi bo ure- 
jena tvarina o bankah, de- 
narnem in kreditnem siste- 
mu, manj razvitih republi- 
kah in SAP Kosovu ter za 
druge zakone. Nekatera vp- 
rašanja pa bodo obdelana v 
samem besedilu drugega de- 
la Družbenega načrta. 

Za tretji del Družbenega 
načrta (posebne obveznosti 
in naloge v zvezi z dogovori 
za področja, ki imajo sku- 
pen pomen za vso državo) 
bodo dostavljeni osnutki do- 
govorov, s katerimi je tre- 
ba določiti posamezne ele- 
mente razvojne politike za 
področja, ki imajo skupen 
pomen za vso državo. Osnut- 
ki teh dogovorov bodo do- 
stavljeni Skupščini SFRJ do 
1. aprila, in sicer za nasled- 
nja področja: energetika 
(električna energija; proiz- 
vodnja in predelava premo- 
ga; proizvodnja in predelava 
nafte; proizvodnja in prede- 
lava naravnega in tehnične- 
ga plina), črna metalurgija, 
barvasta metalurgija, stroje- 
gradnja in ladjedelništvo, ba- 

zična kemija, agroindustrij- 
ski kompleks, magistralne 
prometne zveze, tujski turi- 
zem. 

KAKO BO POTEKALO 
OBRAVNAVANJE 
DRUŽBENEGA NAČRTA 

Z operativnim načrtom\ je 
podrobno določen postopek 
obravnavanja Družbenega na- 
črta in drugih gradiv v de- 
lovnih telesih Zbora repub- 
lik in pokrajin ter v Zboru 
samem. 

Ko bodo prejele delegacije 
skupščin republik in pokra- 
jin posamezne dele Družbe- 
nega načrta, jih bodo preuči- 
le z vidika pripomb in pred- 
logov svojih skupščin, poda- 
nih k Osnutku temeljev za 
dogovor o družbenem načr- 
tu. V zvezii s tem bi bilo 
smotrno, da se delegacije 
ter ustrezala telesa njihovih 
skupščin že v postopku pred- 
hodnega usklajevanja in ko- 
ordinacije dela v okviru iz- 
vršnih svetov seznanijo -s 
posameznimi deli načrta ter 
z ustreznim gradivom ter da 
izvedejo potrebna posvetova- 
nja. To bi pripomoglo k hit- 
rejšemu in lažjemu usklaje- 
vanju v delovnih telesih Zbo- 
ra npublik in pokrajin. Ko- 

ristno bi bilo, da pripravijo 
formulacije predlogov njiho- 
vih skupščin. 

Določen je tudi časovni 
razpored, ki se ga morajo 
držati delovna telesa Zbora 
pri obravnavanju in usklaje- 
vanju stališč skupščin repub- 
lik in pokrajin do posamez- 
nih delov Družbenega načrta. 
Prvi del Družbenega načrta 
je treba preučiti v času od 
20. do 29. februarja, drugi 
del v času od 5. do 20. ap- 
rila, tretji del pa v času od 
20. aprila do 5. maja. 

Na podlagi usklajenih sta- 
lišč v delovnih telesih Zbo- 
ra bo Zvezna izvršni svet pri- 
pravil integralno besedilo 
Predloga družbenega načrta 
Jugoslavije in ga bo poslal 
Skupščini SFRJ do 20. maja 
1976. 

SPREJETJE 
DRUŽBENEGA NAČRTA 

Za spremljanje dela v zve- 
zi z Družbenim načrtom bo 
Zbor, u/poštevajoč pomen po- 
sameznih gradiv, obravnaval 
na predlog pristojnih odbo- 
rov nekatera tehtna vpraša- 
nja. Tako bo februarja ob- 
ravnaval uresničevanje teko- 
čega petletnega načrta s 
pregledom razvoja republik 
to avtonomnih pokrajin ter 

uresničevanje politike hitrej- 
šega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. Razvojno poli- 
tiko ekonomskih in drugih 
stikov s tujino bo obravna- 
val marca, splošen pregled 
osnutkov dogovorov o raz- 
voju področij, ki imajo sku- 
pen pomen za vso državo, 
pa bo v Zboru predmet raz- 
prave maja 1976. 

V postopku za sprejema- 
nje Družbenega načrta Jugo- 
slavije je predvideno, da bo 
Zbor republik in pokrajin 
Obravnaval in določil Predlog 
družbenega načrta junija 1976. 
Zbor republik in pokrajin bo 
poslal Predlog družbenega 
načrta skupščinam republik 
in pokrajin, da bi dale so- 
glasje, če njihove delegacije 
ne bodo pooblaščene, da lah- 
ko glasujejo v imenu skup- 
ščin za predlog načrta v ce- 
loti že na seji Zbora. 

Ce se bodo vsi udeleženci 
obravnavanja in sprejemanja 
Družbenega načrta Jugoslavi- 
je za obdobje od 1. 1976 d*j 
1980 držali navedenih rokov, 
je mogoče z gotovostjo ra- 
čunati, da bo ta izjemno važ- 
na. družbena naloga oprav- 
ljena pravočasno in da bo 
novi Družbeni načrt Jugosla- 
vije sprejet do konca letoš- 
njega prvega polletja. 

NOVI PREDPISI 

VARSTVO ENOTNOSTI JUGOSLOVANSKEGA 

TRŽIŠČA 

I# Akte in dejanja, s katerimi se omejuje prosto menjavo blaga in storitev, prosto 
nastopanje na tržišču ter samoupravno sporazumevanje in družbeno dogovarjanje 
o pospeševanju prometa blaga in storitev se šteje za kršitev enotnosti 
jugoslovanskega tržišča 

# Učinkovitejša zaščita organizacij združ enega dela, katerih pravice so kršene 

# Nični so vsi upravni akti, s katerimi se krši enotnost jugoslovanskega tržišča 
na področju blagovnega prometa 

Osnutek zakona o ukre- 
pih, s katerimi se prepreču- 
je kršitev enotnosti jugoslo- 
vanskega tržišča, ki ga je 
predložil Zvezni zvršni svet 
in ki ga bodo obravnavali 
delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ, se je ome- 
jil le na ukrepe za prepreče- 
vanje kršitev , enotnosti trži- 
šča na področju blagovnega 
prometa in storitev v bla- 

govnem prometu. To pome- 
ni, da se s tem zakonom 
ne določa ukrepov za pre- 
prečevanje kršitev enotnosti 
tržišča na področju gibanja 
dela, denarja, poslovanja 
bank itn. Naloga, da siste- 
matsko uredi to tvarino, je 
zaupana delovni skupini, ki 
sta jo skupaj oblikovala 
Zvezni izvršni svet in Pred- 
sedstvo Skupščine SFRJ. Ta 

skupina bo pripravila teze 
za posebno zakonsko uredi- 
tev omenjene snovi. 

Predloženi Osnutek zakona 
usklaja sedanji Zakon o bla- 
govnem prometu z Ustavo 
SFRJ in tako izpolnjuje ne 
le ustavno obveznost, tem- 
več je tudi nujno potreben, 
ker se v zadnjem času prav 
na področju prometa blaga 
in storitev pojavljajo razne 

oblike kršitev enotnosti ju- 
goslovanskega tržišča. 

KAJ SE ŠTEJE 
ZA PROMET BLAGA 
IN STORITEV 

Da bi' se natančneje določi- 
lo akte in dejanja, s kateri- 
mi se krši enotnost jugoslo- 
vanskega tržišča, Osnutek za- 
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kona najprej opredeljuje, kaj 
se šteje za blagovni promet 
in storitve v blagovnem pro- 
metu. 

Za blagovni promet se šte- 
je dobavo, prevzem, nakup 
in prodajo blaga, ki se jo 
opravlja na podlagi in v me- 
jah samoupravnega združeva- 
nja dela in sredstev med or- 
ganizacijami združenega de- 
la, katerih dejavnost je pro 
met blaga in storitev, ter pro- 
izvodnimi in drugimi organi 
zaci jami združenega dela. Za 
promet blaga se šteje tudi 
predelavo, prodajo blaga last- 
ne proizvodnje ter nakup bla- 
ga zavoljo prodaje in proda- 
jo tega blaga. 

Storitve v blagovnem pro- 
metu obsegajo agencijske, 
posredniške, borzne, zastop- 
niške in komisionarske sto- 
ritve, storitve skladiščenja, 
odpošiljanja in dostave bla- 
ga, storitve kontrole kvalitete 
in kvantitete blaga, storitve 
ekonomske propagande, pri- 
rejanja sejmov in gospodar- 
skih razstav ter druge storit- 
ve, ki so običajne v blagov- 
nem prometu. 

AKTI IN DEJANJA, 
S KATERIMI SE KRŠI 
ENOTNOST 
JUGOSLOVANSKEGA 
TRŽIŠČA 

V Osnutku zakona so po- 
drobno našteti akti in deja- 
nja, o katerih se sodi, da 
kršijo enotnost jugoslovan- 
skega tržišča na področju 
prometa blaga in storitev. To 
so tisti akti in dejanja, s 
katerimi se v nasprotju z 
Ustavo in zakoni omejuje 
prosto menjavo blaga in sto- 
ritev, prosto nastopanje na 
tržišču ter samoupravno spo- 
razumevanje in družbeno do- 
govarjanje o pospeševanju 
prometa blaga in storitev. 

Posebej je določeno, da se 
kot takšne šteje zlasti tiste 
akte in dejanja, s katerimi 
se organizacijo združenega 
dela izključi iz določenega 
tržišča ali se ji otežuje po- 
slovanje na določenem trži- 
šču, oziroma se jo postavi 

v neenakopraven ali manj 
ugoden položaj nasproti dru. 
gim organizacijam združene- 
ga dela. 

Enotnost tržišča se krši tu- 
di takrat, kadar se organi- 
zacija združenega dela zaveže, 
da bo dejavnost prometa bla- 
ga in storitev oprevljala samo 
na določenem področju ali iz> 
ključno, t. j. pretežno z dolo- 
čenimi organizacijami zdru- 
ženega dela ali samo po dolo- 
čenih organizacijah. Enako se 
označuje tudi druge oblike, 
s katerimi organizacija zdru- 
ženega dela z določenega pod- 
ročja veže na pogoje promet 
blaga in storitev ali se zave- 
že, da bo opravljala določene 
zadeve prometa blaga in sto- 
ritev, ki jih sicer ne bi. 

Med akte in dejanja, s ka- 
terimi se krši enotnost trži- 
šča, se uvršča tudi primere, 
ko -se organizaciji združene- 
ga dela krati oziroma otežuje 
uresničevanje kakšne pravi- 
ce v zvezi z opravljanjem pro- 
meta blaga in storitev ali. pa, 
ko se ji krati oziroma otežu- 
je ustanovitev organizacije 
združenega dela ali njenih de- 
lov na določenem področju. 
Nadalje se krši enotnost trži- 
šča takrat, ko se kakšno or- 
ganizacijo združenega dela 
nasproti drugim organizaci- 
jam združenega dela ali po- 
tršnikom postavlja v mono- 
polski ali drugače ugodnejši 
položaj na določenem tržišču. 

Onemogočanje ali oteževa- 
nje prodaje določenih proiz- 
vodov na določenem tržišču 
tako, da se ustvarja neobičaj- 
ne prodajne pogoje (neobičaj- 
ne razlike v cenah in podob- 
no), se prav tako šteje za 
eno izmed oblik kršenja 
enotnosti tržišča. Mednje se 
nadalje uvršča tiste akte in 
dejanja, s katerimi se kako 
drugače preprečuje ali omeju- 
je prosto opravljanje prometa 
blaga in storitev na določe- 
nem področju (preprečevanje 
oziroma oteževanje, da bi se 
dobilo ustrezne poslovne pro- 
store itn.). 

Z aktom so mišljeni zako- 
ni, drugi predpisi in splošni 
akti organov družbenopolitič- 
nih skupnosti, samoupravni 

splošni in drugi akti organi- 
zacij združenega dela ter dru- 
gih samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter posamični 
akti teh organov, organizacij 
in skupnosti. Z dejanji pa so 
mišljena naročila oziroma na- 
loge, ki niso podani v obliki 
formalno-pravnega akta (npr. 
ustni ali telefonski nalogi) 
ter drugi postopki in deja- 
nja, s katerimi se omejuje 
prosto menjavo blaga in sto- 
ritev ali se z njimi kako 
drugače krši enotnost trži- 
šča. 

OBLIKE ZAŠČITE 
KRŠENIH PRAVIC 
IN KAZENSKI UKREPI 

V Osnutku zakona je ob- 
delan sistem ukrepov, s ka- 
terimi se zagotavlja zaščito 
kršenih pravic. Določeno je, 
da so nični vsi pravni akti, 
s katerima se krši enotnost 
jugoslovanskega tržišča na 
področju blagovnega prome- 
ta. Organizacija združenega 
dela, katere pravica je krše- 
na z upravnim aktom, lahko 
sproži upravni spor. 

Pismeni ali ustni nalog, 

Iz obsežne snovi, ki jo 
zdaj ureja Temeljni zakon 
o načelih poslovanja pri op- 
ravljanju blagovnega prome- 
ta ip storitev v blagovnem 
prometu uvrščena samo vpra- 
šanja in odnosi, katere je 
pristojna urejati federacija. 

ki ni podan v obliki formal- 
no-pravnega akta, nima prav- 
nega učinka. Vendar lahko 
organizacija združenega dela, 
ki ji je s takšnim dejanjem 
kršena pravica, vloži tožbo 
pristojnemu sodišču, na ob- 
močju katerega je takšno de- 
janje storjeno. 

Pogodbe, s katerimi je 
kršena enotnost jugoslovan- 
skega tržišča na področju 
prometa blaga in storitev, se 
lahko razveljavi s tožbo so- 
pogodbenikov, s tožbo dru- 
gih organizacij združenega de- 
la, ki jim zadevna pogodba 
krši interes, ter s tožbo jav- 
nega pravobranilca, družbe- 
nega pravobranilca samo- 
upravljanja, javnega tožilca 
ali pristojnih organov tržne 
inšpekcije. 

Kdor z akti ali dejanji krši 
enotnost jugoslovanskega 
tržišča v prometu blaga in 
storitev, je lahko kaznovan 
z zelo ostro denarno kaznijo. 
Kadar gre za gospodarski 
prestopek organizacije zdru- 
ženega dela, znaša kazen od 
10.000 do milijon dinarjev, za 
odgovorno osebo pa od 
1.000 do 30.000 dinarjev. 

Ta zakonski osnutek, ki ga 
je predložil Zvezni izvršni 
svet, bo obravnaval Zvezni 
zbor Skupščine SFRJ. Druga 
vprašanja in odnosi iz dose- 
danjega Zakona bodo ureje- 
ni z ustreznimi republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zako- 

| ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA | 
1 O UKREPIH, S KATERIMI SE PREPREČUJE | 
1 KRŠITEV ENOTNOSTI JUGOSLOVANSKEGA 1 

TRŽIŠČA NA PODROČJU BLAGOVNEGA PRO- | 
i META IN STORITEV V BLAGOVNEM PROME- j 
^ TU —AS 36/11 

BOLJ DOSLEDNA 

UREDITEV 

BLAGOVNEGA 

PROMETA 

® Pri opravljanju prometa blaga in storitev 
so temeljne organizacije združenega 
dela dolžne ravnati skladno z dobrimi 
poslovnimi običaji, načeli poslovne 
morale, vestnosti in lojalne 
konkurence 

® Izkoriščanje pomanjkanja določenega 
blaga in drugih tržnih pogojev 
je špekulantsko dejanje, za katero 
so predvidene ostre kazni 

Q Potrošniki bodo bolj učinkovito zaščiteni 
pred trgovskimi zlorabami 
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ni o blagovnem prometu 
(poseben režim nakupa kme- 
tijskih proizvodov pri zaseb 
nih proizvajalcih, opravlja- 
nje blagovnega prometa po 
osebah, ki v organizacijah 
združenega dela nimajo last- 
nosti delavca v združenem 
delu in podobno). 

NAČELA POSLOVANJA 
IN PRAVILA RAVNANJA 

V osnutku zakona je dolo- 
čeno, da so načela poslo- 
vanja in pravila ravnanja 
obvezna za vse, ki so udele- 
ženi v blagovnem prometu 
in nuđenju storitev v tem 
prometu — tako za organi- 
zacije združenega dela kot 
za organizacije poslovnega 
združevanja, druge Samoup- 
ravne organizacije in skup- 
nosti, zadruge, združenja ob- 
čanov, osebe, ki samostojno 
opravljajo gospodarsko deja- 
vnost z osebnim delom na 
delovnih sredstvih v lastnini 
občanov itn. 

Vsi udeleženci opravljajo 
promet blaga in storitev na 
enotnem jugoslovanskem tr- 
žišču prosto in enakopravno 
po določbah zakonov in pred- 
pisov, ki veljajo v kraju, 
kjer opravljajo promet blaga 
in storitev. 

Organizacije združenega de- 
la načeloma samostojno od- 
ločajo o prometu blaga in o 
storitvah, s katerimi se bodo 
ukvarjale. Pri tem morajo 
izpolnjevati določene tehnič- 
ne in druge pogoje ter ime- 
ti delavce, ki so v potrebni 
meri strokovno usposobljeni. 

Nadalje so organizacije 
združenega dela upravičene 
opravljati promet blaga na 
drobno, promet na debelo 
'ali eno in drugo vrsto pro- 
meta; to lahko delajo v svo- 
jem imenu pa tudi za račun 
drugih organizacij združene- 
ga dela (komisijsko poslova- 
nje). 

Pri opravljanju blagovnega 
prometa in nuđenja storitev 
so organizacije združenega 
dela dolžne ravnati skladno 
dobrim poslovnim običajem 
(v. dvomu ali sporu ugotovi 
gospodarska zbornica, kaj se 
šteje za običaj), načelom po- 
slovne morale, vestnosti in 
lojalni konkurenci. Vzdržati 
se morajo postopkov in de- 
janj, ki povzročijo ali bi mo- 

gla povzročiti gmotno škodo 
drugim organizacijam zdru- 
ženega dela, potrošnikom ali 
družbeni skupnosti. 

Ravnanje po navedenih na- 
čelih in pravilih je bistven 
pogoj in predpostavka za za- 
gotovitev enotnosti jugoslo- 
vanskega tržišča. 

V praksi ima trgovina ne- 
redko nekorekten odnos do 
potrošnikov. To se zlasti ka- 
že pri prodaji blaga z napa- 
kami. Da bi se preprečilo 
takšne negativne pojave in 
zaščitilo potrošnike, so v Os- 
nutku zakona ustrezne določ- 
be. 

ZAŠČITA 
POTROŠNIKOV 

Predvideni kazenski ukrepi 
zoper organizacijo združene- 
ga dela, ki noče odpraviti 
napake na prodanem proiz- 
vodu oziroma kupcu zame- 
njati pomanjkljiv proizvod 
ali mu vrniti denar, pe v os- 
nutku zakona ne bii bilo tak- 
šne določbe, bi lahko potroš- 
nik dosegel svojo pravico do 
nadomestila škode, ki jo je 
utrpel v sodni pravdi, kate- 
ra pa, kot je znano, precej 
dolgo traja. 

Da je takšna zaščita lah- 
ko učinkovita in koristna, 
kaže tudi dosedanja uporaba 
veljavnega Zakona o blagov- 
nem prometu (ta Zakon bo 
prenehal veljati tistega dne, 
ko bo začel veljati predlagani 
zakon), v katerem so podob- 
ne določbe o zaščiti potroš- 
nika. 

BOJ PROTI 
ŠPEKULACIJI 

Posebna pozornost je v Os. 
nutku zakona posvečena špe- 
kulantskim dejanjem v bla- 
govnem prometu in storitvah 
v blagovnem prometu. Splo- 
šni pojem, definicija tega de- 
janja je naslednja: špeku- 
lantsko ravna tista organiza- 
cija združenega dela, ki pri 
opravljanju prometa blaga 
in storitev izikorišča pomanj- 
kanje določenega blaga ali 
druge pogoje na tržišču, za- 

/to, da bi pridobila neupra- 
vičeno premoženjsko korist, 
ali če s svojim poslovanjem, 
z namenom da bi pridobila 

neupravičeno premoženjsko 
korist, povzroči ali bi lahko 
povzročila motnje na tržišču 
ali v preskrbi, oziroma pov- 
zroči zvišanje cen. 

V Osnutku zakona so po- 
sebej označene značilnosti 
posameznih dejanj in postop- 
kov, ki pomenijo špekulant- 
siko dejanje (pogojevanje 
prodaje ali nakupa blaga z 
oročanjem ali vlaganjem de- 
narnih sredstev; prikrivanje, 
omejevanje ali ustavitev pro- 
daje blaga; sodelovanje pri 
preprodajanju . blaga, s či- 
mer se neupravičeno zvečuje 
število posrednikov v blagov- 
nem prometu; sklepanje fik- 
tivnih ali simuliranih pogodb 
o prodaji blaga; groba krši- 
tev obveznosti, ki izvirajo iz 
pogodbe itn.). 

Doslednost boja proti špe- 
kulaciji se kaže v zakonskem 
določilu, po katerem pogod- 
be o nakupu in prodaji blaga 
ter drugi pravni posli, s ka- 
terimi se stori špekulantsko 
dejanje, nimajo nikakršnega 
pravnega učinka. 

OSTRA KAZNOVALNA 
POLITIKA 

V šestih členih Osnutka 
zakona so določene kazni za 
storilce gospodarskih presto- 
pkov in prekrškov. Med dru- 
gim je predvidena denarna 
kazen od 20.000 do milijon 
dinarjev za gospodarski pre- 
stopek organizacije združe- 
nega dela ali druge pravne 
osebe, ki stori špekulantsko 
dejanje v blagovnem prome- 
tu. Na vodilnih mestih, na 
delovnem mestu poslovodje 
trgovske poslovne enote, tr- 
govskega predstavništva ali 
trgovskega potnika ne more 
biti, kdor je bil kot odgovor- 
na oseba obsojen za špekula- 
cijo v blagovnem prometu 

(prepoved traja tri leta od 
dneva pravnomočnosti sod- 
be). 

Prekrške se kaznuje z de- 
narno kaznijo od 500 do 
30.000 dinarjev. Poleg denar- 
ne kazni se lahko izreče var- 
nostne ukrepe (odvzem pred- 
metov, s katerimi je bil stor- 
jen prekršek, odvzem premo- 
ženjske koristi, prepoved op- 
ravljanja določene dejavno-. 
sti za eno leto). 

KATERI PREDPISI 
PRENEHAJO VELJATI 

Osnutek zakona mora us- 
kladiti nekatere določbe Te- 
meljnega zakona o blagov- 
nem prometu z Ustavo SFRJ. 
Zato našteva člene Temelj- 
nega zakona o blagovnem 
prometu, ki bodo prenehali 
veljati na dan, ko bo začel 
veljati predlagani zakon. Dru- 
gi členi Temeljnega zakona 
bodo prenehali veljati tiste- 
ga dne, ko bo začel veljati 
Zakon o ukrepih, s katerimi 
se preprečuje kršitev enotno, 
sti jugoslovanskega tržišča 
na področju blagovnega pro- 
meta in storitev v blagov- 
nem prometu (Osnutek tega 
zakona predstavljamo v tej 
številki). 

Tvarino vrste pravilnikov, 
za katere je bila doslej pri- 
stojna federacija (tehnični 
pogoji za promet hmelja na 
debelo, surove kože, volne in 
dlake itn.), se bo v bodoče 
urejalo z republiškimi oziro- 
ma pokrajinskimi predpisi. 
V Osnutku tega zakona je 
določeno, da je treba to na- 
logo opraviti najkasneje v 
treh mesecih od dneva, ko 
bo začel veljati Zakon o na- 
čelih poslovanja pri oprav- 
ljanju blagovnega prometa in 
storitev v blagovnem prome- 
tu. 

CZ URADNI LIST SRS- JE IZDAL IN ZALOŽIL: 

— USTAVO SR Slovenije z ustavnim zakonom; 

— USTAVO SR SLOVENIJE v italijanščini in mad- 
žarščini: 

— USTAVO SFR JUGOSLAVIJE; 

— USTAVI SR SLOVENIJE in SFR JUGOSLAVIJE 
v eni knjižici; 

— Dr. Stojan Cigoj: ODŠKODNINSKO PRAVO JU- 
GOSLAVIJE; 

— Dr. Jože Juhart, Lojze Ude, Dragica Wedam-Lukić: 
PRAVDNI POSTOPEK; 

— Franc Sink: PRAVNI IZRAZI; 

— Dr. France Cerne: UVOD V EKONOMSKO VEDO. 
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Z Zakonom o ugotavljanju 
lin obračunavanju celotnega 
dohodka v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela, ki je 
biil izdan konec 1. 1975, je do- 
ločeno, da se namesto dose- 
danjega obračunskega siste- 
ma ugotavljanja celotnega do- 
hodka organizacij združenega 
dela po načelu fakturirane 
realizacije uvede nov obra- 
čunski sistem — po načelu 
plačanih zneskov ter zneskov 
terjatev, kli so krite z instru- 
menti za zavarovanje plačil 
(ček, menica z avalom (po- 
roštvo), nepreklicljivi doku- 
mentarni akreditiv in garan- 
cija). 

Dodočeno je, da se bo novi 
način obračunavanja in ugo- 
tavljanja celotnega dohodka 
organizacij združenega dela 
uporabljalo od 1. januarja 
1976. Zaradi takšnega siste- 
ma obračunavanja celotnega 
dohodka je treba nemudoma 
spremeniti tudi dosedanji na- 
čin vodenja knjigovodstva in 
sesitamljanja periodičnih obra 
čunov ter zaključnega raču- 
na. Zato je trelba spremembe 
tega Zakona čimprej sprejeti. 

NOVE OBRAČUNSKE 
POSTAVKE 

Za sprejetje sprememb te- 
ga Zakona je pristojen Zve- 
zni zbor Skupščine SFRJ, 
predlog sprememb in dopol- 

nitev pa je predložil Zveani 
izvršni svet. 

Poglavitna dopolnitev, pred- 
lagana s tem aktom, je v 
tem, da temeljne organizaci- 
je združenega dela izjemoma 
niso dolžne sestavljati perio- 
dičnega obračuna za obdobje 
januar—marec 1976. 

Kot stoji v obrazložitvi 
Predloga zakona, je to pred- 
lagano zategadelj, ker je novi 
obračunski sistem, ki se ga 
bo uporabljalo od 1. januar- 
ja 1976, povezan s sistemom 
zavarovanja plačil, ki se ga 
bo uporabljalo od 1. aprila 
1975; glede na to ne bi bilo 
umestno, da bi temeljne or- 
ganizacije združenega dela se- 
stavljale periodični obračun 
za dobo januar—marec 1976, 
ker gredo v celotni dohodek 
tudi terjatve, krite z instru- 
menti za zavarovanje plačila 
(čekom, menico z aivalom in 
drugimi). 

Po 2. členu sedanjega Za- 
kona o ugotavljanju in obra- 
čunavanju celotnega dohodka 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela tvorijo ce- 
lotni dohodek plačani zneski 
in zneski, vsebovani v instru- 
mentih za zavarovanje plačil, 
ki so doseženi: s prodajo pro- 
izvodov, storitev in blaga na 
tržišču; v neposredni netržni 
menjan/i dela v sklopu druge 
organizacije združenega dela 

in v prosti menjavi dela v 
samoupravni interesni skup- 
nosti; z dohodki iz združitve 
dela in sredstev ter z izred- 
nimi dohodki. 

S Predlogam o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona 
se spreminja nekatere seda- 
nje in uvaja nove konte v 
osnovni kotni plan (obračun- 
ske postavke). To naj omo- 
goči temeljnim organizacijam 
združenega dela, da bodo v 
svojem knjigovodstvu izkazo- 
vale podatke o plačani reali 
zaaiji, vštevši tudi podatke 
o instrumentih za zavarova- 
nje plačili, ki po novem cbra- 

Zvezni iavršni sivet je po- 
slal Skupščini SFRJ Pred- 
log za izdajo zakona o spre- 
membah Zakona o otroškem 
dodatku vojaških oseb v ak- 
tivni službi Jugoslovanske 
ljudske armade, z Osnutkom 
zakona. Za sprejetje tega za- 
kona je pristojen Zveztai 
zbor. 

V veljavnem Zakonu o 
otroškem dodatku vojaških 
oseb v aktivni službi Jugo- 
slovanske ljudske armade so 
dol6oeni premoženjski pogo- 
ji za pridobitev in sprejema- 
nje otroškega dodatka. Z 
zadnjo spremembo tega za- 
kona v 1. 1975 so bili ti po- 
goji spremenjeni tako, da je 
upravičenost in uporaba pra- 
vice do otroškega dodatka 
pogojena s tem, da dohodki 
na člana gospodinjstva ne 
presegajo 1.300 dinarjev me- 

čunskem sistemu štejejo kot 
plačana realizacija. 

V zvezi s spremembami in 
dopolnitvami Osnovnega kon- 
tnega plafia je 'reba ustre- 
zno spremeniti <n dopolniti 
tudi obrazec »Bilanca stanja«, 
ki je sestavni del Zakona 
o knjigovodstvu organizacij 
združenega dela. 

Po Predlogu o spremembah 
sedanjega Zakona morajo te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela, druge organizacije 
združenega dela in delovne 
skupnosti uskladiti svoja Knji- 
govodstvo z določbami tega 
Zakona do 30. marca 1976. 

sečno ter da so doseženi s 
plačo oziroma osebnim do- 
hodkom ter drugimi prejem- 
ki z naslova delovnega raz- 
merja ali socialnega zavaro- 
vanja. Po teh pogojih, ki so 
veljali od 1. januarja 1975, 
so bili upravičeni do otro- 
škega dodatka starešine v 
činu majorja in nižjih činih, 
ki so imeli v gospodinjstvu 
štiri družinske člane ('neza- 
posleno soprogo in dva 
otroka). 

Če ne bi zvečali mejnega zne- 
ska dohodka na družinskega 
člana, bi imeli v 1.1976 glede 
na zvečanje plač aktivnih vo- 
jaških oseb v 1. 1975, pravico 
na otroški dodatek le še sta- 
rešine in oficirji v činu po- 
ročnika in mlajši oficirji do 
čina starejšega vodnika, iz- 
gubili pa bi ga starešine-ofi- 
cirjii v činu kapitana, kapita- 
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NI TREBA SESTAVLJATI 

OBRAČUNOV ZA PRVO 

ČETRTLETJE L. 1976 

• Ta ukrep je predlagan zategadelj, 
ker je novi obračunski sistem, 
ki se ga uporablja od 1. januarja 1976, 
povezan s sistemom zavarovanja plači!, 
ki se ga bo uporabljalo od 1. aprila letos 

I# Spreminja se nekatere sedanje in uvaja 
nove obračunske postavke osnovnega 
kontnega plana ZVIŠUJE SE 

PREMOŽENJSKI 

CENZUS ZA OTROŠKI 

DODATEK VOJAŠKIH 

OSEB 

® Od 1. januarja 1976 bodo upravičene 
do otroškega dodatka aktivne vojaške 

* osebe, uživalci pokojnin in uživalci 
mesečnega denarnega nadomestila 
zaradi prenehanja službe po potrebi, 
katerih dohodki od plače ali drugi 
prejemki iz delovnega razmerja 
ali socialnega zavarovanja ne presegajo 
1.730 dinarjev mesečno na člana 
gospodinjstva 
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I ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OSNUTEK ZAKONA | 
O SPREMEMBAH ZAKONA O OTROŠKEM DO | 
DATKU VOJAŠKIH OSEB V AKTIVNI SLUŽBI | 
JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE 

!ll!lll!!llll!l!lllllllllllllllll!!!!llllllllll!lllllllll!l!!lllll!!l!!llllllllllllllllllllllllll!l!lllllllllli!l!!lllll!llllll!lllillll!lll!lllllll!lllllll!ll!lllllllllllllllll!!llllll!llll!lllll¥l 

na prvega razreda, majorja 
in mlajši oficirji v činu sta- 
rejšega vodnika prvega raz- 
reda, zastavnika m zastav- 
nika prvega razreda (s, štiri- 
člansko družino). 

Po določbi 116. člena Za- 
kona o pokojninskem in in- 
validskem zavarovanju voja- 
ških zavarovancev in 415. čle- 
na Zakona o službi v obo- 
roženih silah so uživalci po- 
kojnine ter prejemniki me- 
sečnega denarnega nadome- 
stila, ki jim je prenehala 
služba zaradi potreb službe, 
upravičeni do otroškega do- 
datka pod enakimi pogoji kot 
aktivne vojaške osebe. 

Glede na omenjene razloge 
in na zvečanje življenskih 
stroškov je nujno spremeniti 
z zakonom določene premo- 
ženjske pogoje za pridobitev 
in uživanje otroškega dodat 
ka. Zato je predlagano, da 
se premoženjske pogoje za 
pridobitev in uživanje otro- 
škega dodatka spremeni ta- 
ko, da bi imele pravico na 
ta dodatek od 1. Januarja 
1-976 aktivne vojaške osebe, 
užiivaloi pokojnine in pre- 
jemniki mesečnega denarne- 
ga nadomestila zaradi pre- 
nehanja službe po potrebi 
službe, katerih dohodki od 
plače oziroma osebnega do- 

hodka in drugih prejemkov 
iz delovnega razmerja ali so- 
cialnega zavarovanja ne pre- 
segajo 1.730 dinarjev meseč- 
no na člana gospodinjstva. 

Do otroškega dodatka ■ bo- 
do še nadalje upravičeni sta- 
rešine v aktivni službi, ki 
imajo čin majorja, in upo- 
kojeni starešine, ki imajo 
čin polkovnika. Kot je reče- 
no v obrazložitvi sprememb 
zakona, se s povečanjem do- 
hodkovnega cenzusa v 1.1976 
ne bo zvečalo število upravi- 
čencev do otroškega dodatka. 

V 1. 1976 je predvideno tu- 
di zvečanje otroškega dodat- 
ka z 200 na 2'50 dinarjev za 
enega otroka. Sredstva, ki 
so potrebna za izplačilo otro- 
škega dodatka, je mogoče za- 
gotoviti s prispevno stopnjo 
0,80 odstotka, namesto s 
stopnjo 1 odstotka, ki je ve- 
ljala v 1. 1975. Letos so se 
namreč zvečale plače aktivnih 
vojaških oseb in vojaške po- 
kojnine, tako da bo zagotov- 
ljena večja masa denarnih 
sredstev. 

Zavoljo kontinuitete uresni- 
čevanja pravice na otroški 
dodatek tistih starešin, ki so 
bili do tega dodatka upravi- 
čeni v 1. 1975, je predvide- 
no, da se ga bo izplačevalo 
od 1. januarja 1976. 

slednje inštitute: Inštitut za 
družbene vede, Inštitut za 
sodobno zgodovino, Inštitut 
za ekonomske vede, Inštitut 
za jedrske vede »Boris Kid- 
rič« — Vinča, Inštitut za teh- 
nologijo nuklearnih in drugih 
mineralnih surovin, Inštitut 
za geološko-rudarska razisko- 
vanja ter preučevanje nukle- 
arnih m drugih mineralnih 
surovin. 

Omenjeni inštituti ne oprav- 
ljajo več zadev, ki bi imele 
pomen za uresničevanje funk- 
cij federacije. Poleg tega je 
prenehal veljati zakon o 
uskladitvi predpisov o zavo- 
dih, ki so jih ustanovili zvez- 
ni organi, z ustavo, in so 

zato na tej podlagi prenehale 
ustanoviteljske pravice in ob- 
veznosti federacije do teh za- 
vodov. 

Predlogi teh odlokov teme- 
lje na zahtevi Izvršnega sve. 
ta Skupščine SR Srbije, v ka- 
teri zahteva od Zveznega iz- 
vršnega sveta, da začne in 
pospeši postopek za prenos 
pravde in obveznosti do ome- 
njenih inštitutov s federacije 
na SR Srbijo. 

Delavci omenjenih inštitu- 
tov so se na zborih delovnih 
l judi oziroma po odlokih in- 
stitutskih svetov strinjali s 
tam, da bo SR Srbija nosdleo 
ustanoviteljskih pravic in ob- 
veznosti do teh inštitutov. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — PREDLOGI ŠESTIH | 
ODLOKOV O PRENEHANJU PRAVIC IN OB- J 
VEZNOSTI FEDERACIJE DO INŠTITUTOV, KI m 
SO BILI USTANOVLJENI KOT ZVEZNI ZAVO- | 
DI j 
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Kmetijstvo 

SISTEM ENOTNIH 

UKREPOV ZA 

ZATIRANJE 

NALEZLJIVIH 

ŽIVALSKIH BOLEZNI 

PRENEHAJO PRAVICE • 

IN OBVEZNOSTI 

FEDERACIJE DO VEC . 

ZNANSTVENIH 

INSTITUTOV 

® Ustanoviteljske pravice in obveznosti 
do nekaterih inštitutov se prenaša 
s federacije na SR Srbijo 

Preventiva je osnovni element zatiranja 
in preprečevanja širjenja živalskih 
okužb in zagotavljanja zdravih živil 
živalskega izvora za človeško prehrano 
Vsak posestnik živali je dolžan storiti 
predpisane ukrepe in obvestiti pristojni 
organ, če se pojavi nalezljiva bolezen 
aSi če je sum za nalezljivo bolezen 
Določbe predlaganega zakona 
se nanašajo na 36 nalezljivih živalskih 
bolezni, ki lahko ogrozijo vso državo, 
in sicer od afriške svinjske kuge, 
stekline in vraničnega prisada 
do slinavke, parkljevke in tuberkuloze 

Zvezni izvršni svet je do- 
stavil Skupščini SFRJ šest 
predlogov odlokov o preneha- 
nju pravic in obveznosti fe- 
deracije do nekaterih znan- 
stvenih inštitutov, ki so bili 

v obdobju med 1. 1955 in 1965 
ustanovljeni kot zvezni zavo- 
di. O teh odlokih bodo raz- 
pravljali delegati v Zveznem 
zboru Skupščine SFRJ. 

Odloki se nanašajo na na- 

Federacija po zveznih or- 
ganih ureja varstvo živali 
pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo, nada- 

lje ureja nadzorstvo prenaša- 
nja čez državno mejo in za- 
gotavlja izvrševanje zveznih 
predpisov na tem področju, 
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kadar je spričo "»mena za 
vso državo tako določeno z 
zveznim zakonom. V zvezi s 
tem je Zvezni izvršni svet 
poslal Skupščini SFRJ pred- 
log zakona o varstvu živali 
pred nalezljivimi boleznimi, 
ki ogrožajo vso državo (AS 
313). O tem predlogu bodo 
podali svoje mnenje delegati 
v Zveznem zboru na eni pri- 
hodnjih sej. 

ENOTNE REŠITVE 

Predlog zakona o varstvu 
živali pred nalezljivimi bo- 
leznimi, ki ogrožajo vso dr- 
žavo> prinaša enotne rešitve, 
v skladu s potrebami seda- 
njega in prihodnjega razvoja 
sodobne živinorejske proiz- 
vodnje v. Jugoslaviji. 

Po tem zakonu se šteje za 
živali: kopitarje (konje, mez- 
ge, osle in mule), parkljarje 
(goveda, bivole, ovce, koze :n 
svinje), perjad (kokoši, pure, 
goisike, race in drugo domačo 
perjad),, okrasne in eksotične 
ptice ter živali, pse, mačke, 
zajce, čebele, sviloprejke, ri- 
be, rake, školjke, ježe, želve, 
polže, žabe, pijanke, divjad 
dn zveri. 

Za živalske proizvode se 
šteje: vsi sestavni deli žival- 
skega telesa v surovem ali 
predelanem stainju, ki rabijo 
za človeško prehrano, mleko 
jajca, mlečni proiizvodi ter 
tjajca in med. 

POMEN PREVENTIVE 
Pri zatiranju in prepreče- 

vanju širjenja živalskih okužb 
in pri zagotavljanju zdravih 
Eivii živalskega izvora za člo- 
veško prehrano je poglavitna 
preventiva. 

S Predlogom zakona se 
enotno ureja uporabo vete- 
rinarsko-sanitarnih ukrepov v 
boju proti živalskim okuž- 
bam. Ti ukrepi morajo zago- 
toviti popolno zdravstveno 
stanije živalskega fonda kot 
sestavnega dela tehnološkega 
procesa proizvodnje v živino- 
reji, s pomočjo teh ukrepov 
pa je treba doseči tudi vklju- 
čevanje v mednarodrio trgov- 
sko menjavo živali, živalskih 
proizvodov in živalskih su- 
rovin. . 

OBVEZNA PRIJAVA 
OKUŽBE 

S Predlogom zakona je 
podrobneje določeno, katere 
so nalezljive bolezni, ki ogro- 
žajo vso državo. Vsega je 
našteto 36 nalezljivih bolezni, 
od afriške svinjske kuge, vra- 
nionega prisada dn stekline, 
do slinavke, parkljevke in tu- 
berkuloze. če preti kakšna 
druga nalezljiva bolezen, ki 
bi utegnila ogroziti vso dr- 
žavo, Zvezni izvršni svet lah- 
ko odredi, da se tudi za var- 
stvo pred takimi okužbami 
uporabi vse ukrepe, predvi- 
dene s tem zakonom. 

Za učinkovito uporabo ve- 
t&rinarsko-sanitarnih ukrepov 
je poglavitnega pomena, da 
se nalezljivo bolezen pravo- 
časno odkrije, zato je vsak 
posestnik živali dolžan, da 
pri pojavu nalezljive bolezni 
ali sumu o nalezljivi bolezni, 
stori predpisane ukrepe in o 
pojavu obvesti pristojni or- 
gan. 

Pristojni organ v repub- • 
liki oziroma avtonomni po- 
krajini mora glede določenih 
nalezljivih bolezni takoj za- 
gotoviti ugotavljanje nalezlji- 
ve bolezni ali vzroka pogina, 
o pojavu in prenehanju na- 
lezljive bolezni pa obvestiti 
vse zainteresirane organe in 
organizacije zdruežnega dela. 

Organom, ki varstveno 
ukrepajo, na njihovo zahtevo 
pomagajo organi za notranje 
zadeve pri blokiranju okuže- 
nih krajev in področij, ome- 
jevanju prometa živali, pre- 
povedi gibanja živali in oseb 
na okuženem področju itn. 

STALNA 
VETERINARSKA 
KONTROLA 

V Predlogu zakona so pred- 
videni naslednji preventivni 
ukrepi za preprečevanje po- 
java oziroma za ugotavlja- 
nje, da obstaja okužba: za- 
ščitno cepljenje, diagnostične 
in druge preiskave, ugotavlja- 
nje vzroka pogina, preiskava 
surovih kož glede vraničnega 
prisada, kontrola proizvodnje 
živalske krme ter kontrola 
na sejmih in razstavah. 

Prepoved proizvodnje, pro- 
meta in uporabe živalske kr- 
me, ki vsebuje snovi, nevarne 
za zdravje živali ali ki lahko 
prek živalskih proizvodov 
škoduje zdravju ljudi, se 
predpiše zavoljo zdravstvene- 
ga varstva ljudi in živali. 

Posebno pozornost se 
posveča higiensko-tehnični 
opremljenosti klavnic ter ob- 
jektov za obdelavo in prede- 
lavo piesa, jajc, mleka in rib 
v proizvodnji živil živalskega 
izvora, ker se lahko nalezlji- 
vo bolezen z živali prenese 
na druge živali ali ljudi. Zato 
je proizvodnja v takšnih ob- 
jektih pod stalno veterinar- 
sko kontrolo. S tem zako- 
nom se ureja le higiensko 
neoporečnost živil, ne pa ka- 
kovosti, kajti le-to urejajo 
posebni predpisi. 

Klavna živina, katere meso 
je namenjeno za javno pora- 
bo ter meso, jajca, mleko in 
ribe, ki rabijo za proizvodnjo 
in predelavo, so podvržene 
obveznemu zdravstvenemu 
pregledu. 

VEČJA KONTROLA 
PRI UVOZU 

Z zakonom so predvideni 
tudi obsežni varnostni ukre- 
pi za uvoz ali transport čez 
našo državo živali, živalskih 
proizvodov ali drugih stvari, 
s katerimi se lahko prenaša 
nalezljivo bolezen. Kontrolo 
opravlja zvezna obmejna ve- 
terinarska postaja. 

S Predlogom zakona se raz- 
širja ukrepe, ki jih zvezni 
organ lahko odredi v obmej- 
nih občinah. Po sedanjem 
Zakonu lahko zvezni organ 
poleg drugih ukrepov odredi 
le zaščitno cepljenje živali 
ter trpi stroške izvajanja teh 
ukrepov. V praksi pa se je 
pokazalo, da pojave ali širje- 
nja okužbe ni mogoče uspeš- 
no zatirati, če se ne odredi 
tudi druge ukrepe, zlasti za- 
kol okuženih ter glede okuž- 

be sumljivih živali, dezinfek- 
cijo okuženih dvorišč itn. Za 
takšne primere je predvideno 
v Predlogu zakona, da trpi 
stroške odrejenih ukrepov fe- 
deracija. 

Uvožene živali mora imeti 
uvoznik po uvozu v karante- 
ni zaradi preiskave. Karante- 
na ni obvezna, če glede na 
epizootiološki položaj v dr- 
žavi — izvoznici ni nevarno- 
sti, da bi se vneslo nalezljive 
bolezni. 

STROGE KAZNI 
ZA KRŠITEV ZAKONA 

Za kršitve določb tega za- 
kona so predvidene stroge 
kazni. Z denarno kaznijo od 
10.000 do milijon dinarjev bi 
bila kaznovana za gospodar- 
ski prestopek organizacija 
združenega dela ali druga 
pravna oseba, če za poginulo 
žival ne ugotovi vzroka pogi- 
na, ne uniči mrhovine ter za- 
voljo tega pride do širjenja 
nalezljive bolezni. Enaka ka. 
zen je predvidena tudi za, pri- 
mer, ko se nalezljive bolezni 
ni prijavilo pristojnemu or- 
ganu, nadalje za uvoz ali iz- 
voz živali mimo določenih 
mejnih prehodov, za zakol ži- 
vali, ki so namenjene za jav- 
no porabo brez veterinarsko- 
sanitarnega pregleda. V teh 
in v več drugih primerih bo- 
kaznovana tudi odgovorna 
oseba s kaznijo od 2.000 do 
30.000 dinarjev. 

Nekoliko milejše kazni so 
predvidene za izvoz živalskih 
proizvodov, ki niso proizve- 
deni v izvoznih objektih, za 
zakol v klavnicah, ki ne iz- 
polnjujejo predpisanih po- 
sebnih pogojev, nadalje, če 
prevozno sredstvo ni dezin- 
ficirano v primerih, ko je to 
obvezno, če se ne prijavi po- 
javov nalezljivih bolezni ali 
znakov, po katerih bi bilo 
mogoče sumiti, da je žival 
poginila od nalezljive bolezni, 
a ne pride do širjenja okužbe. 

ZVEZNI IZVRŠNI SVET — PREDLOG ZAKONA | 
O VARSTVU ŽIVALI PRED NALEZLJIVIMI BO- | 
LEZNIMI, KI OGROŽAJO VSO DRŽAVO — AS j 
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CZ URADNI LIST PRIPOROČA: 
ZBIRKE PREDPISOV 

— O GRADITVI OBJEKTOV; 
— O GEODETSKI SLUŽBI; 
— O GOSTINSKI DEJAVNOSTI; 
— OBRTNI ZAKON: 
— ZAKON O ZDRUŽEVANJU KMETOV; 
— O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ; 
— STANOVANJSKI PREDPISI 4, ki obravnavajo 

samoupravne stanovanjske skupnosti: 
— STANOVANJSKI PREDPISI 5, ki vsebujejo zakon 

o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni 
lastnini (hišni, sveti) z obsežnim komentarjem in zakon 
o stanovanjskih zadrugah; 
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STROGA KONTROLA 

RASTLINSKIH BOLEZNI 

in Škodljivcev 

# Proizvajalci ter posestniki rastlinja, 
prostorov za shranjevanje in predelavo 
rastlin ter sredstev za prevoz rastlin 
so dolžni izvajati ukrepe za 
preprečevanje pojave in širjenja 
rastlinskih bolezni in škodljivcev 

@ Strokovne službe za varstvo rastlinja 
v organizacijah združenega dela bodo 
opravljale obvezne zdravstvene preglede 
posevkov in objektov za shranjevanje 
pridelkov 

® Sredstva za zaščito rastlinja 
(pesticide) se lahko daje v promet 
in jih uvaža ie na podlagi dovoljenja 
Zveznega komiteja za kmetijstvo 

Zvezni izvršni svet je te dni 
poslal Skupščini SFRJ Pred- 
log zakona o varstvu rastili- 
nja pred boleznimi in škod- 
ljivci, ki ogrožajo vso urza 
vo. Osnutek tega zakona je 
bil sprejet še v prejšnjem 
sklicu Skupščine in to na seji 
Zbora narodov. Za sprejetje 
tega zakona je pristojen Zvez- 
ni zbor Skupščine SFRJ. 

S Predlogom tega zakona 
je med drugim določen spi- 
sek '232 rastlinskih bolezni in 
škodljivcev (tako imenovane 
karantenske in gospodarsko 
škodljive rastlinske bolezni 
ter škodljivci), ki "ogrožajo 
vso državo. Zvezni izvršni 
svet pa se pooblasti, da lah- 
ko v primeru, če se pokaže 
nevarnost nove rastlinske bo- 
lezni ali škodljivca, odredi 
ukrepe za zatiranje. 

VARSTVENI UKREPI 

S Predlogom zakona je do- 
ločeno, da so proizvajalci in 
posestniki rastlin, posestniki 
zemljišča, prostorov za shra- 
njevanje in predelavo rastlin 

ter sredstev za prevoz rastlin 
dolžni izvajati ukrepe za pre- 
prečevanje in širjenje rastlin- 
skih bolezni in škodljivcev 
ter jih zatirati in o tem ob- 
veščati pristojne strokovne 
organe ali najbližjo organiza 
cijo združenega dela, ki ima 
strokovno službo za varstvo 
rastlinja. 

Republiški in pokrajinski 
organi, pristojni za varstvo 
rastlinja, lahko odredijo na- 
slednje varstvene ukrepe: 

— organiziranje poročeval 
ske in prognostične službe za 
pojave in gibanje rastlinskih 
bolezni in škodljivcev; 

— prepoved gojitve posa- 
meznih vrst, sort kmetijskih 
ali gozdnih rastlin za določen 
čas in na določenem področ- 
ju; 

— obvezne zdravstvene pre- 
glede rastlin, ko prispejo v 
kraj prevzema; 

— obvezne zdravstvene pre- 
glede rastlin v kraju skladi- 
ščenja, ter preglede prostorov 
za spravljanje rastlin in sred- 
stev za prevoz rastlin. 

Semen in sadilnega materi- 
ala, mladih dreves in rastlin 
iz sadilnic se ne sme dajati 
v promet ali jih uporabljati 
za lastne potrebe, če niso 
zdravstveno pregledane. 

Za semena in sadike, ki jih 
proizvajajo zasebni proizva- 
jalci za lastne potrebe, zdrav 
stveni pregled ni obvezen, če 
ni z republiškim ali pokra- 
jinskim zakonom drugače do- 
ločeno. 

Obvezni zdravstveni pregled 
posevkov in objektov za shra- 
njevanje pridelkov opravljajo 
strokovne službe za varstvo 
rastlin v tistih organizacijah 
za varstvo rastlin, ki jih po- 
oblasti republiški ali pokra- 
jinski organ za varstvo rast- 
lin. 

PREVENTIVA 

Po Predlogu zakona mo- 
rajo biti v skladiščih in dru- 
gih prostorih naprave za de- 
zinsekcijo ter izpolnjeni dru- 
gi predpisani pogoji za pre- 
prečevanje pojave in zatira- 
nje rastlinskih bolezni in 
škodljivcev. 

Glede na to, da so sredstva 
za varstvo rastlin večinoma 
strupena, je s Predlogom za 
kona predpisano, da lahko 
ukrepe za dezinfekcijo in de- 
zinsekcijo v prostorih za 
skladiščenje ali predelavo ra- 
stlin izvajajo samo organiza- 
cije, ki imajo določene stro- 
kovnjake z ustrezno visoko 
strokovno izobrazbo in iz- 
polnjujejo pogoje glede teh- 
nične opremljenosti. 

Rastline, ki so okužene s 
karantenskimi rastlinskimi 
boleznimi ali škodljivci, ter 
okuženo seme in sadike je 

- 1TV H op t") V7 rV 
mogoče zatreti na drugačen 
način. To je treba storiti za- 
tegadelj, ker se rastlinske bo- 
lezni in škodljivci hitro širijo, 
ker se jih težko zatira in ker 
pomenijo posebno nevarnost 
za rastline, katere napadajo, 
zlasti za semena in sadike, 
poleg tega pa izključujejo tu- 
di promet rastlin prek držav- 
ne meje. 

Po Predlogu zakona je pre- 
povedano dajanje ali objav- 
ljanje nepreverjenih podatkov 
o pojavu in razširjenosti ka- 
rantenskih rastlinskih bolez- 
ni ali škodljivcev v Jugosla- 
viji. 

ZDRAVSTVENA 
KONTROLA 
RASTLINJA 

V Predlogu zakona je pou- 
darjeno, da se sme dati ra- 

stline v promert le, če niso 
okužene s karantenskimi ra- 
stlinskimi boleznimi ali škod- 
ljivci, za seme in sadike pa 
velja prepoved tudi, če so 
okužene z določenimi gospo- 
darko škodljivimi rastlinski- 
mi boleznimi ali škodljivci. 
Preden se ga da v promet, 
mora rastlinje v določenih 
primerih obvezno zdravstve- 
no pregledati pristojni in- 
špektor za varstvo rastlin. Ta 
ukrep je nujen, da bi prepre- 
čili širjenje rastlinskih bolez- 
ni in škodljivcev glede na 
medrepubliški in meddržavni 
promet rastlinja. Spričo tega 
je določeno, da v primerih, 
ko je zdravstveni pregled ra- 
stlinja obvezen, temeljnje or- 
ganizacije združenega dela, ki 
opravljajo storitve železniške- 
ga, pomorskega, rečnega, je- 
zerskega, zračnega,, cestnega 
ali poštnega prometa oziro- 
ma druge organizacije in po- 
samezniki — ne smejo pre- 
važati rastlinja brez spriče- 
vala o njegovem zdravstve- 
nem stanju. 

Določeno je, da je za rastli- 
nie pri uvozu, izvozu in tran- 
zitu obvezen zdravstveni pre- 
gled na mejnem prehodu in 
da mora praviloma imeti 
zdravstveno spričevalo. Ta- 
kšen pregled je obvezen zate- 
gadelj, da se prepreči vna- 
šanje v. državo rastlinskih bo- 
lezni in škodljivcev, ter spri- 
čo zahteve držav uvoznic, da 
morajo biti pošiljke rastlinja 
zdravstveno pregledane in 
imeti zdravstveno spričevalo 
(certifikat)., 

Predlog zakona določa, da 
se sme sredstva za varstvo 
rastlin (pesticide) dajati v no- 
tranji promet in uvažati sa- 
mo z dovoljenjem Zveznega 
komiteja za kmetijstvo po 
opravljenih preiskavah v 
znanstvenih ustanovah. 

Ker je večina sredstev za 
varstvo rastlin strupena za 
ljudi in živali, so predvidene 
nekateri posebni ukrepi za 
varstvo rastlinja in živali (do- 
ločen je rok veljavnosti do- 
voljenja za dajanje pestici- 
dov v promet, rok in način 
uporabe, razlogi, spričo kate- 
rih dovoljenje preneha velja- 
ti itn.). 

Predpisani so tudi pogoji, 
pod katerimi se izdaja do- 
voljenja za dajanje v promet 
kemičnih sredstev (herbici- 
dov) za zatiranje plevela. In 
sicer zavoljo tega, ker plevel 
zelo neugodno vpliva na rast 
in razvoj kmetijskega in 
gozdnega koristnega rastlinja, 
tako da se znatno zmanjša 
donos, zelo pogosto pa utegne 
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celotne površine s temi kul- 
turami povsem uničiti,. 

Glede na mednarodne ob- 
veznosti na področju varstva 
rastlinja in glede na potrebo 
zagotavljanja enotnega trži- 
šča, so za kontrolo prometa 
blaga prek državne meje in 
za kontrolo sredstev za var- 
stvo rastlin odgovorni zvezni 
organi. 
' Zdravstveno kontrolo ra- 
stlin v prometu čez mejo, 
kontrolo sredstev za varstvo 
rastlin pri uvozu in kontrolo 
sredstev za varstvo rastlin 
preden se jih da v promet 
v naši državi opravlja Zvezni 
komite za kmetijstvo po 

Podjetje »Jugoslovanski 
naftovod — v ustanavljanju« 
iz Rijeke je 19. novembra 
1975 sklenilo Posojilno pogod- 
bo z Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj. Po tej po- 
godbi bo Mednarodna banka 
sodelovala z 49 milijoni do- 
larjev pri financiranju grad- 
nje objekta »Jugoslovanski 

zveznih obmejnih inšpektora- 
tih za varstvo rastlin v ob- 
mejnih postajah za varstvo 
rastlin. 

Zveznemu komiteju za 
kmetijstvo je dana pravica, 
da lahko s posebnim pred- 
pisom odredi posebne ukre- 
pe, kadar preti nevarnost, da 
bi se rastlinska bolezen ali 
škodljivec razširila. V prime- 
ru takšne nevarnosti lahko 
predsednik Zveznega komite- 
ja za kmetijstvo odredi iz- 
redne ukrepe (prepoved gojit- 
ve posameznih vrst rastlin, 
omejitev ali prepoved prome- 
ta rastlin, obvezno sodelova- 
nje organizacij združenega 

naftovod«. Poleg Mednarodne 
banke bodo pri financiranju 
tega našega največjega povoj- 
nega objekta udeleženi Ku- 
vajt, Libija, Madžarska in Če- 
škoslovaška. 

Istega dne in prav tako v 
Washingtonu je vlada SFRJ 
podpisala — glede na to, da 
ni neposreden posojilojemalec 

dela in občanov pri zatira- 
nju rastlinskih bolezni in 
škodljivcev, razglasitev pod- 
ročja, ki je okuženo s rast- 
linsko boleznijo ali škodljiv- 
cem, karantensko nadzorstvo 
rastlin ipd.). 

V Predlogu zakona je pred- 
videno, da Zvezni izvršni svet 
določi plačilo za obvezne pre- 
glede rastlin v prometu prek 
državne meje (uvoz, tranzit 
in izvoz) ter za kontrolo sred- 
stev za varstvo rastlin pri 
uvozu. 

Stroške preiskave sredstev 
za varstvo rastlin v postop- 
ku za izdajo dovoljenja, da 
se jih da v promet (stalna 

— z Mednarodno banko Spo- 
razum o garanciji (YU 1173), 
s katerim jamči zanesljivo 
in redno odplačevanje glav- 
nice, obresti in drugih stro- 
škov, ki izhajajo iz Posojilne 
pogodbe. Zvezni izvršni svet 
je te dni poslal Skupščini 
SFRJ Predlog zakona o rati- 
fikaciji tega Sporazuma. Ta 
dokument bo obravnavan na 
eni izmed prihodnjih sej Zbo 
ra republik in pokrajin. 

KAJ SE BO GRADILO 
S SREDSTVI POSOJILA 

Posojilna pogodba predvide- 
va, da se sredstva, ki jih bo 
dala Mednarodna banka in 
druga tuja posojala uporabi 
za nabavo opreme ter grad- 
njo luke za sprejem nafte v 
Omišaljskem zalivu, petih re- 
zervoarjev za nafto, rednih 
črpalnih postaj in naftovoda, 
dolgega okrog 728 kilomet- 
rov, ki bo omenjeno luko 
povezal s petimi rafnerijami 
v državi ter z jugoslovansko- 
madžarsko državno mejo. 

Leta prepustna zmogljivost 
bo znašala ob koncu druge 
etape okrog 20 milijonov ton. 

Odplačevanje posojila se za- 
čne aprila 1979. in bo trajalo 
do 1. 1993. Rok za uporabo 
posojila je tri in pol leta, 
obrestna mera pa 8,5 odstot- 
ka. 

PRAVICE 
IN OBVEZNOSTI 
POROKA 

Na podlagi Predloga zakona 
o ratifikaciji Sporazuma o 

in začasna dovoljenja), trpi 
organizacija združenega dela, 
ki je vložila zahtevek-za izda- 
jo dovoljenja, stroške kon- 
trole sredstev za varstvo ra- 
stlin, katere se uvaža, pa trpi 
uvoznik. 

Za kršitve določb tega za- 
kona so predvideni kazenski 
in varstveni ukrepi. Organiza- 
cija združenega dela ali dru- 
ga pravna oseba je lahko za 
težje prestopke kaznovana z 
denarno kaznijo od 100.000 
do 1.000.000 dinarjev, kazen za 
gospodarski postopek pa 
znaša od 50.000 do 300.000 di- 
narjev. Določene so tudi kaz- 
ni za prekrške posameznikov. 

garanciji ima federacija kot 
porok pravico, da posojiloje- 
malcu-podjetju »Jugoslovan- 
ski naftovod« zagotovi — če 
meni, da sredstva, s kateri- 
mi razpolaga posojilojemalec, 
ne zadostujejo za kritje stro- 
škov izvedbe projekta — iz 
akumulacijskih rezerv sklada 
za nafto sredstva, ki so po- 
trebna za kritje teh potreb 
(pod pogoji in v rokih, ki 
ustrezajo tako poroku kot 
Mednarodni banki). 

Federacija se zavezuje tudi, 
da bo, če Mednarodna ban- 
ka ne bi pristala na kaj dru- 
gega, storila vse ukrepe, ki so 
potrebni, da se Zvezni direk- 
ciji za rezerve industrijskih 
proizvodov omogoči, da bo 
financirala prvo polnitev naf- 
tovoda in rezervoarjev s su- 
rovo nafto. 

Naša država mora nadalje 
zagotoviti, da pri dodeljeva- 
nju, realizaciji ali razporeja- 
nju deviz, ki se jih vodi pod 
nadzorstvom ali v dobro 
SFRJ, noben tuj dolg ne bo 
imel nikakršne prednosti 
nrd oosojili Mednarodne 
banke. 

Po sporazumu je predvide- 
no, da bo federacija v mejah 
svojih ustavnih pooblastil 
ukrenila vse, kar je neizogib- 
no, da bi posojilojemalcu 
omogočila izpolnitev njegovih 
obveznosti. Nadalje je pred- 
videna obveznost republik in 
pokrajin, da federaciji nado- 
mestijo znesek, ki ga je po- 
ravnala, in sicer da sleherna 
nadomesti tolikšen del zne- 
ska. kolikršnega so porabile 
organizacije združenega dela 
z njenega območja. 
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MEDNARODNE POGODBE 

POSOJILO 49 MILIJONOV 

DOLARJEV ZA GRADNJO 

JUGOSLOVANSKEGA 

NAFTOVODA 

0 Vlada SFRJ kot porok jamči zanesljivo 
in redno odplačilo glavnice, obresti 
in drugih obveznosti, ki izhajajo 
iz Posojilne pogodbe za realizacijo 
projekta »Jugoslovanski naftovod« 

® Del sredstev, ki jih bo dala Mednarodna 
banka, bo porabljen za gradnjo 
naftovoda, dolgega približno 
728 kilometrov 
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ANALIZE IN OCENE 

PREMALO 

NADZOROVANA 

NEOPOREČNOST 

ŽIVIL 

V sodobnem kmetijstvu in industrijski 
proizvodnji se vse bolj uporablja 
kemična sredstva, ki lahko škodujejo 
zdravju ljudi 

Mleko, mlečni izdelki, jajca, meso 
in mesni izdelki po naših predpisih 
ne smejo vsebovati ostankov 
antibiotikov 

V Jugoslaviji je prepovedana uporaba 
vseh hormonskih preparatov 
za pospeševanje rasti živali 

Kontrola zdravstvene neoporečnosti 
živil domače proizvodnje je slaba, 
kontrola uvoženih živil pa zadovoljiva 

Namen zdravstvenega nad- 
zorstva nad živili v naši dr- 
žavi je predvsem izločiti iz 
prometa in onemogočiti 
uporabo živil, ki lahko ško- 
dujejo zdravju. Po obsegu 
in uspehih nadzorstva se 
ocenjuje učinkovitost higien- 
skih ukrepov. 

To je poudarjeno v Infor- 
maciji o problemih zdrav- 
stvene neoporečnosti živil 
in o izvajanju zveznih pred- 
pisov s tega področja, ki jo 
je pripravil Zvezni komite 
za zdravstvo in socialno var- 
stvo in ki so jo obravnavali 
na eni prejšnjih sej Odbo- 
ra Zveznega zbora za delo, 
zdravstvo in socialno politi- 
ko. K tej Informaciji je po- 
dal svoje mnenje tudi Zvez- 
ni komite za kmetijstvo, s 
čimer so bili delegati v Od- 
boru seznanjeni na zadnji 
seji. 

IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtlllllllllllllllll 

Sodobno proizvodnjo v 
kmetijstvu in industrijski, 
proizvodnji živil spremlja, je 
rečeno v Informaciji, vse 
večja uporaba kemičnih sred- 
stev, s pomočjo katerih naj 
bi dobili več hrane in pre- 
prečili kvarjenje živil. 

UPORABA KEMIČNIH 
SREDSTEV 

Kmetijstvo uporablja če- 
dalje več strupenih kemič- 
nih sredstev za uničevanje 
rastlinskih škodljivcev. Zad- 
nja leta se je znatno zveča- 
lo tudi število in količina 
raznih aditivov (dodatkov) v 
živilih. 

Uporaba raznoterih kemič- 
nih sredstev, ki so znani pod 
skupnim imenom pesticidi, v 
kmetijstvu in veterinarstvu, 
v industriji in gospodinjstvu 
je v veliki meri pripomogla 
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PROBLEMI ZDRAVSTVENE NEOPOREČNOSTI 
ŽIVIL IN IZVAJANJE ZVEZNIH PREDPISOV S 
TEGA PODROČJA 
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" k zvečanju zalog in zbolj- 
šanju kakovosti hrane. V 
javnem zdravstvu je upora- 
ba pesticidov pripomogla k 
upadanju raznih nalezljivih 
bolezni (malarija, pegasti ti- 
fus, rumena mrzlica). 

Uporaba pesticidov v so- 
dobnem kmetijstvu je posta- 
la neizogibna, če se hoče za- 
gotoviti dovolj hrane. Ker 
pa so pesticidi po svojih la- 
stnostih strupi, ki učinkuje- 
jo ne le na škodljive orga- 
nizme, katere je treba zatre- 
ti, marveč tudi na človeka, 
je uporaba živil, ki vsebu- 
jejo njihove ostanke, lahko 
nevarna. Zavoljo varstva 
zdravja potrošnikov pa tudi 
zavoljo pravilne uporabe 
pesticidov v kmetijstvu je s 
predpisi določeno, koliko 
ostankov pesticidov smejo 
vsebovati živila. 

Aditive (dodatke) se upo- 
rablja v živilski industriji, 
da bi se zagotovilo daljšo 
trajnost živil, okus, prebav- 
ljivost, barvo, lepši videz 
itn. Poleg tega, da imajo ko- 
ristne lastnosti, pa so aditi- 
vi lahko nevarni človeškemu 
zdravju. Ker se potrošnik 
ne more sam zaščititi pred 
temi snovmi, se odobritev 
ali prepoved uporabe posa- 
meznih aditivov, njihovo hi- 
giensko neoporečnost in ka- 
kovost, pogoje uporabe in 
izvajanje kontrole ureja s 
predpisi pristojnih organov. 

Zaradi široke uporabe an- 
tibiotikov pri raznih obole- 
njih živali in ker se antibi- 
otike dodaja živalski krmi, 
da bi se pospešilo rast in 
razvoj živali, so ostanki an- 
tibiotikov v mesu, mleku in 
jajcih. Antibiotiki v živilih 
pomenijo določen riziko za 
zdravje ljudi (preobčutlji- 
vost, nastajanje odpornih 
bakterij, strupeni učinki). V 
mleku, mlečnih izdelkih, jaj- 
cih, mesu in mesnih izdel- 
kih po naših predpisih ne 
sme biti ostankov antibioti- 
kov. Po predpisih o kakovo- 
sti živinske krme je v krmo 
dovoljeno dodajati določene 
antibiotike, maksimalne do- 
voljene količine pa niso pred- 
pisane. 

V nekaterih državah doda- 
jajo v proizvodnji živinski 
krmi hormone, da bi pospe- 
šili rast živali. V naši državi 
je prepovedana uporaba vseh 
hormonskih preparatov za 
spodbujanje rasti živali. 

PREDPISI 
O ZDRAVSTVENI 
NEOPOREČNOSTI 
ŽIVIL 

V naši zakonodaji s pod- 
ročja higienske prehrane 
je najvažnejši Zakon o 
zdravstveni neoporečnosti ži- 
vil in predmetov za splošno 
uporabo (»Uradni list SFRJ«, 
št. 71/72 in 52/73). Vse re- 
publike in pokrajine so izda- 
le svoje zakone o zdravstve- 
nem nadzorstvu nad živili in 
predmeti za splošno upora- 
bo in ti zakoni imajo enako 
ali podobno vsebino. 

V mejah pooblastil, ki jih 
daje Zakon predsedniku Zvez- 
nega komiteja za zdravstvo 
in socialno varstvo v zvezi 
z izdajanjem podrobnejših 
predpisov o minimalnih po- 
gojih glede higienske neopo- 
rečnosti živil in predmetov 
za splošno uporabo, ki se jih 
lahko daje v promet v Ju- 
goslaviji, je izdano večje 
število ustreznih pravilnikov 
(o dovoljenih količinah pe- 
sticidov v živilih, o opravlja- 
nju kemičnih analiz žitaric, 
kruha, peciva in testenin, o 
analizah mesnih izdelkov, ma- 
sti in olja, o analizah sadja 
in zelenjave, kakaa v pra- 
hu in čokolade ter drugih). 
Zvezni komite za zdravstvo 
in socialno varstvo nenehno 
dela na izpolnjevanju in iz- 
dajanju podrobnejših predpi- 
sov o zdravstveni neoporeč- 
nosti živil glede na potre- 
be in znanstvene dosežke. 

PESTICIDI — 
POSEBEN PROBLEM 

Med onesnaževalci hrane 
so pesticidi poseben problem. 
Z namenom, da bi zavarova- 
li zdravje ljudi, so bili stor- 
jeni razni ukrepi, s kateri- 
mi naj bi ostanke pesticidov 
v živilih kar najbolj zmanj- 
šali, zmanjšali do količin, ki 
ne ogrožajo zdravja ljudi. 
Izdana so bila navodila o 
uporabi pesticidov, o njiho- 
vih koncentracijah, o načinu 
uporabe na posameznih kul- 
turah, predpisan je rok zad- 
nje uporabe pesticidov pred 
spravilom pridelkov. 

S pravilnikom je natanč- 
no določena količina ostan- 
kov pesticidov, kd jo lahko 
vsebujejo posamezna živila 
ali skupine živil. S .pravilni- 
kom so določene dopustne 
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količine za 87 raznih vrst 
pesticidov. Odobrena pa je 
uporaba še za 93 raznih 
preparatov, ki se jih že upo- 
rablja pri zaščiti rastlinja in 
glede katerih morajo stro- 
kovnjaki zdravstvene službe 
šele določiti dopustne koli- 
čine. 

Navkljub vsem tem ukre- 
pom se dogaja, da živila vse- 
bujejo ostanke _pesticidov v 
večji količini kot je dovolje- 
no. L. 1973 je bila pri nas 
prepovedana uporaba di-di-ti- 
ja (DDT), ker traja 4 do 
40 let preden se v zemlji 
povsem razsnovi. Ostanke 
tega kemičnega sredstva pa 
bomo še dolgo srečevali v 
živilih, saj se ga je masov- 
no uprabljalo. 

Ostanki pesticidov so pov- 
sod in ne le v obdelovalni 
zemlji. So na neobdelanem 
zemljišču, v tekoči in mor- 
ski vodi, deževnici, atmosfer- 
skem prahu in zraku. Ti 
ostamlki pesticidov prehajajo 
v rastline in živali, se kon- 
centrirajo v hrani in, konč- 
no, v človeku. Zato se ni ču- 
diti, je rečeno v informaciji, 
če jih najdemo v čajih, na- 
rejenih iz rastlin, ki se jih 
ni nikoli zapraševalo s pe- 
sticidi, ali pa če jih najde- 
mo v masti pingvinov, ki ži- 
vijo na Antarktiki. Kot pri- 
mer je navedeno, da so 
ostanki pesticidov tudi v 
mleku sleherne matere. 

KONTROLA ŽIVIL 
DOMAČE 
PROIZVODNJE 

Zdravstveno neoporečnost 
živil in predmetov za sploš- 
no uporabo, ki se jih pro- 
izvaja in daje v promet v 
naši državi opravljajo — po 
veljavnih predpisih — orga- 
ni republiških, pokrajinskih 
in občinskih sanitarnih in- 
špekcij. 

V Informaciji je rečeno, 
da je iz dosegljive dokumen- 
tacije o opravljanju nadzor- 
stva nad zdravstveno neopo- 
rečnostjo živil domače pro- 
izvodnje razvidno, da je v 
mnogih občinah nadzorstvo 
nezadovoljivo. Največkrat se 
nadzira živila v prometu, 
znatno redkeje pa v proiz- 
vodnji. Laboratorijskih ana- 
liz je zelo malo, predvsem 
se nanašajo na bakteriolo- 
ške preiskave, mnogo pored- 
keje na ugotavljanje ostan- 
kov pesticidov, izjemno po- 
redko pa na ostanke antibi- 
otikov in težkih kovin (ži- 
vo srebro, svinec in kadmij). 

Naveden je podatek, da iz 

več kot 50 odstotkov občin 
že več let ni poslalo niti 
enega vzorca v laboratorij- 
sko preiskavo. Takšnemu sta- 
nju gotovo botruje tudi de- 
lo sanitarnih inšpekcij v ob- 
činah, ki jim primanjkuje 
kadrov in praviloma niso 
opremljene tako, kot nare- 
kujejo njihove naloge. 

Zakonski predpisi sami ne 
zagotavljajo varnosti, če se 
zakonskim obveznostim na 
različne načine izogiba. Dej- 
stvo, da ni ustrezne kontro- 
le, se negativno kaže tudi v 
gospodarskih organizacijah, 
ki ne izpolnjujejo obvezno- 
sti, saj premalo kontrolirajo 
tako surovine kot zdravstve- 
no neoporečnost gotovih iz- 
delkov. 

Dosedanja praksa je po- 
kazala, da se v Jugoslaviji 
kontrolira ostanke pesticidov 
samo glede 30 preparatov, 
čeprav so dopustne meje do- 
ločene za 87 preparatov (da 
niti ne govorimo o 93 novih 
preparatih, ki so že v upo- 
rabi). Omejeno in majhno je 
število laboratorijev, ki so 
sposobni ugotoviti ostanke 
pesticidov in antibiotikov, 
zdravstveno neoporečnost 
aditivov, hormone in drugo. 
Te preiskave terjajo poseb- 
no usposobljen kader ter 
ustrezno opremo, ki je zelo 
draga. 

ZDRAVSTVENO 
NADZORSTVO NAD 
UVOZOM ŽIVIL 

Nadzorstvo zdravstvene ne- 
oporečnosti živil, ki se jih 
uvaža, opravlja po veljavnih 
predpisih Zvezni komite za 
zdravstvo in socialno var- 
stvo po obmejnih sanitarnih 
inšpektorjih. Sanitarno nad- 
zorstvo je organizirano na 
33 mejnih prehodih,- čez ka- 
tere se uvaža živila. To nad- 
zorstvo opravlja 53 obmej- 
nih sanitarnih inšpektorjev. 

Vsa živila se, ko prispejo 
v državo, obvezno pregleda, 
da bi se ugotovilo, ali so 
zdravstveno neoporečna. Po- 
leg ugotavljanja ostankov 
pesticidov, ki se jih išče v 
vseh živilih, se mleko, mleč- 
ne izdelke, jajca, meso in 
mesne izdelke preiskuje gle- 
de ostankov antibiotikov, 
globoko * zmrznenjene ribe 
glede vsebnosti težkih kovin, 
žitarice pa glede okuženosti 
s tako imenovanimi mikotok- 
sidi (vrsta strupenih snovi). 

Po opravljeni kontroli 
zdravstvene neoporečnosti ži- 
vil sei prepove uvoz vseh po- 
šiljk ali njihovih delov, ki 

ne ustrezajo pogojem, dolo- 
čenim z našimi predpisi. 

Iz dosegljivih podatkov, ki 
se nanašajo na 4 važne, mej- 
ne prehode, je razvidno, da 
da je bilo v 1. 1974 labora- 
torijsko preiskanih 3.071 vzor- 
cev živil iz uvoza. Največ je 
bilo bakterioloških preiskav 
in preiskav glede ostankov 
pesticidov. Pri slednjih 28 
odstotkov pošiljk ni ustreza- 
lo našim predpisom, ter je 
bil uvoz prepovedan. 

V zvezi s temi navedbami 
je v Informaciji podan za- 
ključek, da imamo glede 
zdravstvene varnosti nepri- 
merno več razvida o živilih 
iz uvoza kot pa o domačih, 
čeprav naša prehrana teme- 
lji predvsem na domači pro- 
izvodnji. 

SPROŽITI ŠIRŠO 
DRUŽBENO AKCIJO 

Ob tej Informaciji je 
Zvezni komite za kmetijstvo 
izrazil mnenje, da bi morali 
v akciji za okrepitev kon- 
trole zdravstvene neoporeč- 
nosti živil angažirati tudi 
druge zvezne organe, ne pa 
samo Zvezni komite za 
zdravstvo in socialno varstvo 
ter Zvezni komite za kmetij- 
stvo. 

K temu velja pojasniti, da 
se ista kemična sredstva, ki 
se jih uporablja v kmetij- 
stvu in proizvodnji živil, ra- 
bi tudi v komunalnih higieni 
(javnem zdravstvu), gospo- 
dinjstvih, živilski industriji, 
industriji papirja, elektron- 
ski in farmacevtski industri- 
ji, rekreacijskih centrih in 
na drugih področjih, in to 
v količinah, ki so iz dneva v 
dan večje. Z vidika načina 
izdajanja dovoljenj za pora- 
bo in kontrolo možnih škod- 
ljivih posledic ni uporaba 
posameznih kemičnih sred- 
stev na teh področjih niti 
približno normativno ureje- 
na tako, kot je to s pred- 
pisi o kontroli zdravstvene 
neoporečnosti živil. 

Komite opozarja, da se 
vzporedno z intenziviranjem 
kmetijstva v naši državi ne- 
nehno zvečuje poraba pesti- 

cidov. V 1. 1970 smo porabi- 
li 34.000 ton pesticidov, le- 
ta 1974 pa že 60.000 ton. 
Spričo tega je normalno ra, 
čunati tudi z večjo nevarno- 
stjo njihovih ostankov v 
hrani ter za človekovo oko- 
lje. Zato je treba probleme, 
ki so povezani z uporabo 
pesticidov všteti, po mnenju 
Komiteja, za probleme sploš- 
nega družbenega pomena ter 
kot eno najbolj perečih vpra- 
šanj naše družbe. Treba jih 
je obravnavati na ravni fe- 
deracije in urejati enotno za 
vso državo. Tega ne nareku- 
je samo interes, da se zava- 
ruje zdravje naših ljudi, 
marveč tudi nadaljnji razvoj 
izvoza kmetijskih proizvodov, 
ki se srečuje z čedalje več- 
jimi težavami zaradi ostan- 
kov pesticidov. 

PREDLAGATI 
POTREBNE UKREPE 

Odbor za delo, zdravstvo 
in socialno politiko je po- 
drobno pretresel omenjeni 
informaciji in ju pozitivno 
ocenil. Sodil je, da je tre- 
ba na tem področju doseči 
večje sodelovanje vrste zvez- 
nih organov, poleg omenje- 
nih dveh komitejev, v kate- 
rih delovno področje delno 
spada tudi ta tvarina (Zvez- 
ni komite za energetiko in 
industrijo — za varstvo su- 
rovin v tehnoloških procesih 
predelave, Zvezni sekretariat 
za tržišče in cene — za var- 
stvo surovin in končnih iz- 
delkov v skladiščih, embala- 
ži in transprotnih sredstvih). 

Odbor je sklenil, da je treba 
poleg informacij Zveznega ko- 
miteja za zdravstvo in so- 
cialno varstvo ter Zveznega 
komiteja za kmetijstvo pre- 
skrbeti še informacije od 
vseh drugih prizadetih živež- 
nih organov, ter na podlagi 
vseh teh informacij izdelati 
enotno gradivo s predlogi 
ukrepov, ki jih bo pretresel 
Odbor. Ob tej priložnosti bi 
Odbor presodil ali je mor- 
da potrebno, da o tem raz- 
pravlja tudi Zvezni zbor 
Skupščine SFRJ. 

CZ URADNI LIST SRS JE IZDAL: 

— ZBIRKA USTAVNO SODNIH PREDPISOV; 

— STATUT SKUPNOSTI POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA in drugi predpisi s 
področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 
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SPODBUDA RAZVOJU 

ZNANSTVENE 

IN TEHNOLOŠKE 

USTVARJALNOSTI 

$ Znanstvena in tehnološka ustvarjalnost 
je velikega pomena za uresničevanje 
pospešenega gospodarskega razvoja 
Jugoslavije in za uspešnejše 
vključevanje v mednarodno delitev dela 

Akcije, zastavljene v 1.1975, je treba 
nadaljevati tudi letos, še zlasti zato, 
ker je Jugoslavija na začetku nove etape 
srednjeročnega razvoja 

Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ je na seji 6. februarja 
1976 sprejel Predlog odloka 
o dopolnitvi Odloka o razgla- 
sitvi 1. 1975 za leto tehnološ- 
kih inovacij on varstva pravic 
industrijske lastnine v Jugo- 
slaviji, ki ga, je Zvezni izvrš- 
ni svet predložil Skupščini 
SFRJ v sprejetje. 

Bistveno v Odloku je, da 
se akcije za radikalno spre- 
membo odnosa do znanstve- 
ne in tehnološke ustvarjalno- 
sti, ki so bale začete v 1. 
1975, nadaljujejo tudi v 1. 
1976 kot letu tehnoloških ino- 
vacij in varstva pravic in- 
dustrijske lastnine. 

POMEMBNI USPEH! 
V LANSKEM LETU 

V 1. 1975 so bili doseženi 
pomembni uspehi p,ri spod- 
bujanju razvoja naše znan- 
stvene in tehnološke ustvar- 
jalnosti, kar je bil eden iz- 
med glavnih ciljev sprejetega 
Odloka o razglasitvi L 1975 
za leto tehnoloških inovacij 
in varstva pravic industrij- 
ske lastnine v Jugoslaviji. 

Z organizirano družbeno 
akcijo, ki je v 1. 1975 zajela 
vse republike in avtonomni 
pokrajini in ki jo je združeno 
delo na široko sprejelo, so 
bili ustvarjeni osnovni pogo- 
ji za začetek radikalnega 
spreminjanja dosedanjega od- 

nosa do znanstvene in tehno- 
loške ustvarjalnosti in za 
močnejše spodbujanje lzumi- 
teljstva, inovatorstva in racio- 
nalizatorstva delovnih ljudi v 
združenem delu. 

V vseh republikah in avto- 
nomnih pokrajinah so bila 
ustanovljena posebna družbe- 
na telesa, katerih naloga je, 
da stalno spodbujajo inven- 
tivno dejavnost. S samo- 
upravnim sporazumevanjem 
na ravni delovnih organiza- 
cij, gospodarskih panog in 
regij so bili doseženi začetni 
uspehi pri urejanju pogojev 
za spodbujanje din množično 
vključevanje delavcev v pro- 
cese ustvarjalnosti. Poleg te- 

i ga se. je začelo ustvarja® 
kadre in usposabljati nosilce 
omenjenih dejavnosti v te- 
meljnih organizacijah zdru- 
ženega dela, regijah, repub- 
likah in avtonomnih pokra- 
jinah. 

V nekaterih republiških 
skupnostih za znanstveno de- 
lo so bili sprejeti posebni 
ukrepi za spodbujanje hitrej- 
še uporabe lastnih znanstve- 
nih in raziskovalno-razvojnih 
izsledkov v razvoju tehnolo- 
gije- 

V minulem letu so bili da- 
ni koristni prispevki k pri- 
zadevanjem za graditev nove- 
ga mednarodnega sistema in- 
dustrijske lastnine kot bistve- 
nega dejavnika za ustvarja- 
nje nove ekonomske ureditve 

sveta in sicer z dajanjem 
ugodnejših pogojev za pre- 
nos tehnologije iz razvitejših 
držav v države v razvoju. 

TRAJEN ZNAČAJ 
AKCIJ 

V preteklem letu doseženi 
uspehi so zelo pomembni, so 
pa le del naloge, ki bi jo 
bilo treba opraviti, da bi za- 
četa akciija dobila trajen zna- 
čaj.- Precej akcij je namreč 
v teku, za nekatere pa so 
opravljene le priprave. Zato 
je treba tudi v 1. 1976 nada- 
ljevati z. intenzivnim delom 
v zvezi z nadaljnjim organi- 
ziranjem širokih družbenih 
akcij, ki so se začele v 1. 
1975. 

Omenjene akcije je treba 
nadaljevati še posebej zavo- 
ljo tega, ker je Jugoslavija 
na začetku nove etape sredr 
njeročnega razvoja, v kateri 
bo imela inventivna dejav- 
nost veiik pomen za pospešen 
gospodarski rasvoj države in 
za čedalje uspešnejše vklju- 
čevanje v mednarodno deli- 
tev dela in transfer tehno- 
logije. 

Poleg tega nekaterih načr- 
tovanih nalog v lanskem letu 
ni bilo mogoče uresničiti, 
ker je primanjkovalo sred1- 
stev za izvajanje programa. 
Zato je treba te akcije reali- 
zirati v 1. 1976 in jih finan- 
cirati z namensko odobreni- 
mi, a nerealiziranimi sredstvi 
iz 1. 1975. 

CZ URADNI LIST SRS SPREJEMA NAROČILA ZA: 

PRAVDNI POSTOPEK univ. prof. dr. Jožeta Juharta 
z dopolnitvami, ki sta jih pripravila Lojze Ude, sodnik 
Vrhovnega sodišča SRS in Dragica Wedam-Lukić, asi- 
stentka pravne fakultete v Ljubljani glede na novele 
zakona s sodno prakso, navedbo književnosti ter s 
stvarnim kazalom. 

SODISCA ZDRUŽENEGA DELA — zvezni in repub- 
liški zakon o sodiščih združenega dela z uvodnimi po- 
jasnili Sodišča odločajo o sporih iz družbenoekonom- 
skih m samoupravnih razmerij, ki jih konkretno določa 
ustava ali ki izhajajo iz posameznih zakonov (konsti- 
tuiranje, vpis v sodni register, sredstva delovnih orga- 
nizacij, medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu itd.j. 

STANOVANJSKI PREDPISI 4 — zakon o samo- 
upravnih stanovanjskih skupnostih z obširnim komen- 
tarjem republiškega sekretarja za urbanizem inž. Bo- 
risa Mikoša in dr. Mira Sajeta. z družbenimi dogovori 
in statuti stanovanjskih skupnosti oziroma Zveze sta- 
novanjskih skupnosti Slovenije. 

STANOVANJSKI PREDPISI 5 — zakon o gospo- 
darjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 
s komentarjem dr. Mira Sajeta ter zakon o stanovanj- 
skih zadrugah. 

CZ URADNI LIST SRS, Ljubljana, 
Veselova 11, p. p. 379/VI1 
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VSEBINA 

Iz Skupščine SR Slovenije: 
stran 

RAZŠIRITEV DNEVNIH REDOV ZA SEJE SKUPŠČINSKIH 
ZBOROV 25. II. 1976 IN SKLIC SEJ ZA 10. III. 1976 1 
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE BO OBRAVNAVALA:  
A Predlog za izdajo zakona o skupnostih za ceste (ESA 517) 2 
— Delovne teze osnutka zakona o skupnostih za ceste 6 
— Poročilo o solidarnostni akciji za odpravo posledic po- 

tresa na Kozjanskem (ESA 515) 8 
— Informacije o nekaterih problemih pri odpravljanju po- 

sledic potresa na Kozjanskem, gledano z vidika vlog 
in pritožb občanov 10 

—; Informacije o delovanju in organiziranost SIS na po- 
dročju energetike, problematika gradnje elektroenerget- 
skih objektov in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji 
(ESA 520) 13 
Uresničevanje akcijskih ukrepov, ki jih je sprejela Skup- 
ščina SR Slovenije meseca junija 1. 1975 13 
A. Informacija o delovanju in organiziranosti samouprav- 

nih interesnih skupnosti s področja energetike v SR 
Sloveniji 15 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
Slovenije (ISE) 13 
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin SR 
Slovenije, (ISNAP) 16 

B. Informacija o stanju in odprtih vprašanj pri gradnji 
energetskih objektov 17 

I. Elektroenergetski objekti 17 
II. Premogovništvo in rudnik urana 2irovskii vrh 20 

III. Potek priprav za gradnjo plinovodnega omrežja 
za zemeljski plin 21 

IV. Priprava projekta rafinerije »Sermin« v Kopru 22 
V. INA — Lendava 23, 

VI. Potek gradnje skladišč za tekoče gorivo 23 
— Ugotovitve in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije J    23 
— Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o davkih dbčanov (ESA 424) 25 
— Predlog zakona o spremembah o uvedbi in stopnjah 

republiških davkov in taks (ESA 462) 28 
— Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk 

In olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za 
1. 1976 (ESA 4ifl) 28 

— Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo 
domov za učence in študente za obdobje od 1. 1976 do 
1980 (ESA 522) 29 

— Predlog zakona o določitvi zavarovanega območja za reko 
Sočo s pritoki (ESA 392) 30 

— Predlog odloka o usmerjanju sredstev hranilnih vlog pri 
poštni hranilnici v 1. 1976 (ESA 521) 31 

— Predlog odloka o določitvi vpisa obveznic federacije iz 
sredstev rezerv (ESA 523) 32 

— Predlog odloka o posojilu iz rezervnega sklada SR Slo- 
venije skupščini občine Ilirska Bistrica, skupščini občine 
Slovenska Bistrica in skupščini občine Idrija, ki so jih 
v 1. 1975 prizadele elementarne nesreče (ESA 524 ) 32 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 
(ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 21. 1. 1976) 
— Zaščita potrošnika in nadomestni deli 33 

stran 
— Kuponi za mednarodno knjižnično izposojo 34 
(ZBOR OBČIN 21. 1. 1976) 
— Kazni za nevestne v multilateralni kompenzaciji 34 
— Primanjkljaj elektrogospodarstva 35 

Iz Skupščine SFRJ:   !'i II I I I I 
RAZVOJNA POLITIKA 
— Strogo se držati rokov za sprejetje Družbenega načrta 

Jugoslavije 
(Operativni načrt nadaljnjega dela za pripravo in sprejetje 
Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od 1. 1976 do 
1980) 36 

NOVI PREDPISI  
— Varstvo enotnosti jugoslovanskega tržišča 

(Osnutek zakona o ukrepih, s katerimi se preprečuje 
kršitev enotnosti jugoslovanskega tržišča na področju 
blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu 
— AS 36/11) 37 

— Bolj dosledna ureditev blagovnega prometa 
(Osnutek zakona o načelih poslovanja pri opravljanju 
blagovnega prometa in storitev v blagovnem prometu 
— AS 314) 38 

— Ni treba sestavljati obračunov za prvo četrtletje 1. 1976 
(Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o knjigovodstvu organizacij združenega dela — AS 299) 40 

— Višji premoženjski cenzus za otroški dodatek vojaških 
oseb 
(Osni^ek zakona o spremembah Zakona o otroškem do- 
datku voijaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljud- / 
ske armade) 40 

— Prenehajo pravice in obveznosti federacije do več znan* 
stvenih inštitutov 
(Predlogi šestih odlokov o prenehanju pravic in obvez- 
nosti federacije do inštitutov, ki šo biLi ustanovljeni kot 
zvezali zavodi) 41 

KMETIJSTVO  
— Sistem enotnih ukrepov za zatiranje nalezljivih živalskih 

bolezni 
(Predlog zakona o varstvu živali pred nalezljivimi bolez- 
nimi, ki ogrožajo vso državo — AS 313) 41 

— Stroga kontrola rastlinskih bolezni in škodljivcev 
(Predlog zakona o varstvu rastlinja pred boleznimi in 
škodljivci, ki ogrožajo vso državo) 43 

MEDNARODNE POGODBE    
— Posojilo 49 milijonov dolarjev za gradnjo jugoslovanskega 

naftovoda 
(Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o garanciji 
med SFRJ in Mednarodno banko za obnovo in razvoj 
— AS 310) 4A 

ANALIZE IN OCENE .  
— Premalo nadzorovana neoporečnost živil 
(Informacilji o problemih zdravstvene neoporečnosti živil 

in o izvajanju zveznih predpisov s tega področja) 45 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES   
— Spodbuda razvoju znanstvene in tehnološke ustvarjalnosti 

(Odlok o dopolnitvi Odloka o razglasitvi 1. 1975 za leto 
tehnoloških inovacij in varstva pravic industrijske lastnin© 
v Jugoslaviji) 47 

Redakcija je biila končana 9. n. 1976 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ O Uredniški odibor gjlasiila Skupščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman, 
Dankio Marin, Jože PaceK, dir. France Petrdč, Franjo Tunk, Jernej Vrhunec, Janez Zaje £n Beno Zupančič (predsednik) — Odgovorni urednik: 
Zoran Lenard — Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Subačeva 4, telefon 22-741 9 Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: 
Kiro Hađžii-VasaiLev (predsednik), Aljuš Gaši, Jože! Ipač, Radmala Matič, Svetislav Popovič Dušan Oehovin, Aleksandar Oriliandiić, Darinka Puškarić, 
Ivica. Cačic, Moma Radosavljiević, Sin»ša Puaar, Krste Calovsferi, dir. Petar Vajovič, Aleksandar Fetkovič in Teodor Oliič — • Odgovorni urednik: Teo- 
dor Oliič — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon 334-149 • Tisk. CGP Delo —Cena posamičnega izvoda 
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