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IZ VSEBINE: 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o notranjih 

zadevah, z osnutkom zakona 

(ESA 603) 

Predlog za izdajo zakona o morskem 

ribištvu, z osnutkom zakona (ESA 598) 

Predlog za izdajo zakona o sladkovod- 

nem ribištvu, z osnutkom zakona 

(ESA 601) 

Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi 

dela sredstev za pokritje izpada tran- 

sportnih dohodkov v železniškem pro- 

metu v I. 1975, z osnutkom zakona 

(ESA 599) 

Predlog za izdajo zakona o ugotavlja- 

nju katastrskega dohodka, z osnutkom 

zakona (ESA 596) 

Odločba Ustavnega sodišča Slovenije 
o ugotovitvi, da določbe 116. člena za- 

kona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju niso v skladu z ustavo 

SR Slovenije (ESA 590) 

SKLICANE SEJE ZBOROV 

SKUPŠČINE SRS 

Seje vseh treh zborov Skup- 
ščine SR Slovenije so sklica- 
ne za 23. junij 1976. 

Vsi trije zbori bodo obrav- 
navali: 

— problematiko varstva 
borcev NOV in drugih bor- 
cev ter vojaških invalidov 
(ESA 572); 

— predlog družbenega pla- 
na SFRJ za obdobje 1976— 
1980 (ESA 225). 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin imata na dnev- 
nem redu tudi: 

— predlog za izdajo zakona 
o prispevku za zagovitev de- 
la sredstev za pokritje pri- 
manjkljaja v prometu z elek- 
trično energijo, z osnutkom 
zakona (ESA 586); 

— predlog za izdajo zakona 
o zagotovitvi dela sredstev 
za pokritje izpada transport- 

nih dohodkov v železniškem 
prometu v letu 1975, z osnut- 
kom zakona (ESA 599); 

— predlog za izdajo zako- 
na o sladkovodnem ribištvu, 
z osnutkom zakona (ESA 
601); 

— predlog za izdajo zako- 
na o morskem ribištvu, z os- 
nutkom zakona (ESA 598); 

— predlog za izdajo zakona 
o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, z osnutkom zakona 
(ESA 596); 

— odločba Ustavnega sodi- 
šča SR Slovenije, s katero je 
to sodišče ugotovilo, da do- 
ločbe 116. člena zakona o 
pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list SRS, 
št. 54/72, 26/73 in 34/74) ni- 
so v skladu z ustavo SR Slo- 
venije (ESA 590). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE 

Družbenopolitični zbor 
Skupščine SR Slovenije je 
na seji, Id je bila 24. maja, 
sprejel: 

— predloge in stališča k 
oceni gospodarskih gibanj v 
prvih mesecih 1. 1976; 

— stališča do predloga za- 
kona o zakonski zvezi in dru- 
žinskih razmerjih; 

— stališča do predloga za- 
kona o dedovanju; 

— stališča do predloga za- 
kona o pravnem položaju ver- 
skih skupnosti v SR Slove- 
niji; 

— osnutek poslovnika Druž- 
benopolitičnega zbora; 

— predlog odloka o sogla- 
sju k predlogu zakona o ra- 
tifikaciji pogodbe med SFRJ 
in Republiko Avstrijo o spre- 

membah in dopolnitvah po- 
godbe med SFRJ in Repub- 
liko Avstrijo o skupni držav- 
ni meji z dne 8. aprila 1965; 

Na seji je bila izvoljena za 
podpredsednico Družbenopoli- 
tičnega zbora Ivica Žnidar- 
šič. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na svojih se- 
jah, ki sta bili 26. maja, spre- 
jela: 

— stališča do ocene gospo- 
darskih gibanj v prvih mese- 
cih 1. 1975 (celotno besedilo 
stališč objavljamo v nadalje- 
vanju); 

— predlog zakona o zakon- 
ski zvezi in družinskih raz- 
merjih; 

— predlog zakona o dedo- 
vanju; 



določitev stopenj in osnov 
davkov za 1. 1976; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o družbeni pomoči v 
stanovanjskem gospodarstvu; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o programiranju in fi- 
nanciranju graditve stano- 
vanj; 

— predlog odloka o upo- 
rabi devizne kvote od odkup- 
ljenih deviznih nakazil delav- 
cev in izseljencev; 

— predlog odloka o poro- 
štvu SR Slovenije imetnikom 
obveznic, izdanih za financi- 
ranje 380 kV omrežja in mo- 
dernizacije magistralnih že- 
lezniških prog v SR Sloveniji 
v znesku 13 milijonov ame- 
riških dolarjev (po hitrem 
postopku); 

— predlog odloka o zavaro- 
vanju redkih in ogroženih' ra- 
stlinskih vrst; 

— predlog odloka o sogla- 
sju k predlogu zakona o j-a- 

Stališča, ki sta jih ZZD in ZO sprejela 

mesecih 1.1976 

Odbori Zbora združenega dela za družbenoekonom- 
ski razvoj, za družbenoekonomske odnose, za agrarno 
politiko in za finance, odbora Zbora občin za družbeno- 
ekonomske odnose in razvoj in za finance ter odbor 
Družbenopolitičnega dela za družbenoekonomske odno- 
se so obravnavali oceno gospodarskih gibanj v prvih 
mesecih leta 1976, ki jo je predložil Zavod SR Slovenije 
za družbeno planiranje. Odbori so hkrati obravnavali 
tudi oceno in stališča Izvršnega sveta o izvajanju reso- 
lucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR. Slo- 
venije ter neposrednih nalogah v letu 1976, ki jo je 
v skladu z določili te resolucije predložil Izvršni svet 
ter informacijo Republiškega sekretariata za finance 
o upniško-dolžniških razmerjih. 

Izhajajoč iz razprav na odborih, ter upoštevajoč 
predloge in stališča Družbenopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije, kakor tudi predloge, mnenja in stali- 
šča na seji zbora, sprejemata Zbor združenega dela 
in Zbor občin naslednja 

stališča 

1. Zbora ugotavljata, da predložena ocena gospodar- 
skih gibanj v prvih mesecih letošnjega leta, skupaj z 
oceno in stališči Izvršnega sveta glede izvajanja reso- 
lucije o družbenoekonomski politiki v letošnjem letu 
dajeta dovolj celovito in realno podobo gospodarskega 
stanja v naši republiki v prvih mesecih letošnjega 'eta. 
Čeprav je ocenjeno obdobje še prekratko, da bi bila na 
tej podlagi mogoča zanesljiva ocena družbenega razvoja 
za celo leto pa vendarle vsebuje zelo pomembne ugoto- 
vitve in razvojne tendence, ki niso v skladu z razvojni- 
mi usmeritvami. Te ugotovitve dajejo hkrati dovolj 
trdno podlago za široko družbenopolitično akcijo, ki 
mora ofhogočiti vsem subjektom družbenoekonomskega 
razvoja, da še pravočasno sprejmejo ukrepe za uresniče- 
vanje nalog in usmeritev, ki so vsebovani v resoluciji 
o družbenoekonomski politiki in razvoju ter neposred- 
nih nalogah v letu 1976. 

V zvezi s to izhodiščno ugotovitvijo in stališčem da- 
jeta zbora polno podporo usmeritvam in ukrepom, ki 
jih predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, ven- 

— predlog zakona o zaklju- 
čnem računu o izvršitvi pro- 
računa SR Slovenije (repub- 
liškega proračuna) za 1. 1975; 

— predlog zakona o varstvu 
pred hrupom v naravnem in 
bivalnem okolju; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o posebnem republi- 
škem davku od prometa pro- 
izvodov in od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po kate- 
rem občani in zasebne prav- 
ne osebe obračunavajo in pla- 
čujejo davek od prometa pro- 
izvodov in storitev; 

— predlog zakona o pris- 
pevku za odpravljanje posle- 
dic potresa na Kozjanskem 
in v Posočju; 

— predlog zakona o dopol- 
nitvi zakona o uvedbi in stop- 
njah republiških davkov in 
taks; 

— predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah za- 
kona o podaljšanju rokov za 

tifikaciji pogodbe med SFRJ 
in Republiko Avstrijo o spre- 
membah in dopolnitvah po- 
godbe med SFRJ in Republi- 
ko Avstrijo o skupni držav- 
ni meji z dne 8. aprila 1965. 

Oba zbora sta sprejela os- 
nutka svojih poslovnikov. 

Zbor občin je nadalje spre- 
jel: 

— predlog zakona o prav- 
nem položaju verskih skup- 
nosti v SR Sloveniji; 

Zbor združenega dela pa: 
— sklep, s katerim spreje- 

ma na znanje letno poročilo 
SDK v 1. 1975 in program 
dela SDK za 1. 1976; 

— predlog odloka o potrdit- 
vi zaključnega računa dohod- 
kov in izdatkov Narodne ban- 
ke Slovenije za 1. 1975; 

— predlog odloka o sogla- 
sju k finančnem načrtu Na- 
rodne banke Slovenije za le- 
to 1976; : 

— predlog odloka o sogla- 
sju k zaključnem^ računu Na-. 

rodne banke Jugoslavije za 
leto 1975; 

— sklep, s katerim ugotav- 
lja, da je potrebno črtanje 
21 člena zakona o medseboj- 
nih razmerjih delavcev v 
združenem delu in o delovnih 
razmerjih med delavci in za- 
sebnimi delodajalci. S tem 
sklepom Zbor združenega de- 
la nalaga Izvršnemu svetu 
Skupščine SRS, da pripravi 
in predloži Skupščini SRS 
predlog zakona, s katerim bo 
ta ugotovitev realizirana. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta — glede na 
ugotovitev zakonodajno prav- 
ne komisije, da po 13. členu 
zakona o izobraževalnih skup- 
nostih Skupščine SRS potr- 
juje samo samoupravne spo- 
razume posebnih izobraževal- 
nih skupnosti, ne pa tudi sta- 
tute — umaknila z dnevnega 
reda potrditev statuta izobra- 
ževalne skupnosti za gozdar- 
stvo. 

do ocene gospodarskih gibanj v prvih 

dar hkrati menita, da je za boljšo opredelitev načina, 
kako naj se nosilci družbenega razvoja angažirajo za 
boljše ^uresničevanje njihovih nalog, potrebno sprejeti 
tudi ustrezne organizacijske ukrepe, ki bi bili vzpodbu- 
da neposrednim subjektom družbenega razvoja, zlasti 
organizacijam združenega dela. Temu bomo po mnenju 
zbora lahko bistveno pripomogle tudi sočasne razprave 
v zvezi z osnutkom zakona o združenem delu ter razpra- 
ve glede samoupravnih sporazumov in družbenih dogo- 
vorov o temeljih planov v združenem delu in v druž- 
benopolitičnih skupnostih, saj so smeri in ukrepi tekoče 
ekonomske politike tesno povezane z razvojnimi usme- 
ritvami za naslednje srednjeročno obdobje. 

' 2. Zbora soglašata z oc^no, da je upadanje rasti 
proizvodnje ,osnovni problem v tekočih gospodarskih 
gibanjih, saj bi ob nadaljevanju sedanjih tendenc težko 
dosegli predvideno rast, ki je pogoj za uresničitev vseh 
ostalih razmerij predvidenih z resolucijo o družbeno- 
ekonomski politiki. Predložena gradiva ugotavljajo, da 
je upadanje rasti proizvodnje posledica zmanjševanja 
domačega povpraševanja, ki ga ni bilo mogoče nado- 
mestiti z doseženim povečanjem izvoza. Povečujejo se 
zaloge gotovih izdelkov, zlasti proizvodov široke potroš- 
nje, v zadnjem času pa tudi sredstev za delo, zato je 
gospodarstvo prisiljeno, da se prilagaja novemu položa- 
ju z zmanjševanjem proizvodnje in omejevanjem zapo- 
slovanja. 

Zbora menita, da je opisane težave mogoče prebro- 
diti, če bomo ustvarili pogoje in sprejeli ustrezne ukrepe 
za preusmeritev negativnih tendenc. V zvezi s tem zbo- 
ra soglašata z usmeritvami za selektivno oživljanje pro- 
izvodnje, predvsem proizvodnje, ki po kakovosti in 
proizvodni strukturi ustreza zahtevam trga in ima mož- 
nost plasmaja tako na domačem kot na tujih trgih. 
Vzdrževati je potrebno še nadalje razmeroma visoko 
investicijsko dejavnost ter vlaganja v stanovanjsko iz- 
gradnjo. Dosledno naj se uveljavijo kakovostni dejavniki, 
ki so v resoluciji podčrtani kot temeljni dejavniki raz- 
vojne politike, zlasti pa povečanje produktivnosti dela, 
boljše izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti, večja 
ekonomičnost in rentabilnost, povečanje izvoza in ra- 
cionalno nadomeščanje uvoza ter takšna investicijska 
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dejavnost, usmerjena predvsem v prioritetna področja, k 
bo zagotavljala največjo učinkovitost vloženih sredstev 
Spremeniti in dopolniti je potrebno tudi predpise s pod 
ročja potrošniških posojil, zniževanja stopenj promet 
nega davka za nekatere izdelke, katerih prodaja zaosta 
j a ter glede odobravanja dolgoročnih kreditov za obrat 
na sredstva v trgovini. 

Za pospešitev kroženja blaga in denarja med do- 
hodkovno soodvisnimi partnerji naj gospodarska zbor- 
nica Slovenije pospeši proces združenja dela in sredstev. 
Tudi tekoči gospodarski položaj narekuje zlasti inten- 
zivnejše povezovanje med organizacijami združenega 
dela in sredstev, oblikovanja skupnih obratnih sredstev 
ter skupnega prevzemanja rizika pri oblikovanju do- 
hodka. 

3. Gibanja na področju zunanjetrgovinske menjave 
opozarjajo, da se razen povečanja izvoza, izboljšuje tudi 
razmerje med izvozom in uvozom ter regionalna usmeri- 
tev, kar je bilo eno izmed osnovnih izhodišč v resolu- 
ciji o družbenoekonomski politiki za letošnje leto. Z 
vidika plačilne bilance so ob pretežnem delovanju not- 
ranjih dejavnikov v gospodarstvu v celoti dosežena 
celo ugodnejša razmerja kot jih predvidevata resoluciji 
tako v Sloveniji kot v Jugoslaviji, vendar sp ta dose- 
žena na mnogo nižji ravni zunanjetrgovinske menjave. 

Zbora opozarjata, da bi nadaljevanje takšnih ten- 
denc v blagovni menjavi lahko negativno vplivalo na 
gospodarsko rast, zato soglašata z usmeritvami, ki gre- 
do za tem, da se poenostavi in olajša uvoz reprodukcij- 
skega materiala in omilijo .kvantitativne omejitve pri 
uvozu, zlasti tam, kjer uvoz dičektno ali indirektno po- 
spešuje izvozno gospodarsko dejavnost. V zvezi s tem 
je potrebno lajšati in poenostaviti tudi uvoz rezervnih 
delov in opreme za modernizacijo izvozno usmerjene 
proizvodnje. Glede izvoza je potrebno še nadalje pod- 
preti vse napore za organiziran nastop na tujih trgih ter 
za nadaljnjo izpopolnitev ukrepov združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti, za večjo konkurenčnost 
našega gospodarstva v mednarodni menjavi. 

4. Gibanje cen v prvem četrtletju kaže, da so pozi- 
tivne tendence iz druge polovice lanskega leta nadalju- 
jejo tudi v letošnjem letu. Predvsem so se umirile cene 
proizvajalcev industrijskih proizvodov. Pri tem je p6 
mnenju zbora potrebno poudariti, da gibanja na pod- 
ročju cen niso rezultat dejanskih sprememb v proiz- 
vodnji, temveč predvsem politike zadrževanja cen, zato 
sicer ugodna gibanja lahko že v naslednjih mesecih 

povzročijo težave, ki utegnejo vplivati tako na rast 
proizvodnje kot na življenjski standard. 

Nadaljnja rast življenjskih stroškov, ki narašča dva- 
krat hitreje kot cene proizvajalcev utegne sprožiti pri- 
tiske na rast osebnih dohodkov in na poslabšanje od- 
nosov v delitvi dohodka na škodo sredstev za reproduk- 
cijo. 

5. Na področju skupne porabe podatki za prvo četrt- 
letje opozarjajo, da so gibanja različna po posameznih 
področjih dejavnosti. Pri samoupravnih interesnih skup- 
nostih, ki združujejo sredstva iz bruto osebnih dohod- 
kov je rast višja od predvidene, pri samoupravnih inte- 
resnih skupnostih, ki združujejo sredstva iz dohodka 
temeljnih organizacij združenega dela pa je rast nižja 
od predvidene. Takšna gibanja ponovno opozarjajo na 
nujnost ustreznejše dolgoročne sistemske ureditve, saj 
se pri nekaterih skupnostih odražajo težave gospodar- 
stva, pri drugih pa ne. Zato zbora v celoti podpirata 
stališča, da morajo samoupravne interesne skupnosti, 
ne glede na vir in dosedanji dotok sredstev, spremljati 
gibanja v gospodarstvu in pripravljati ukrepe za prila- 
gajanje tem gibanjem. Posebej je bilo opozorjeno, da 
naj bodo ukrepi usmerjeni v revizijo programov in pri- 
oritet in racionalizacijo zaposlovanja ter da je potreb- 
no za prihodnje leto pravočasno pripraviti osnove za 
družbeno dogovarjanje v zvezi z vprašanji oblikovanja 
programov in njihovega financiranja s sredstvi skupne 
porabe. Hitrejšo stopnjo zaposlovanja v negospodarstvu 
kot v gospodarstvu naj analizirajo republiški organi in 
ugotovijo, ali gre pri tem za porast zaposlovanja kvali- 
ficiranih kadrov, ali za porast administrativnih delavcev. 

Zbora poudarjata nujnost, da se na vseh ravneh, 
tudi v občinah, samoupravnih interesnih skupnostih 
in v združenem delu večkrat med letom razpravlja 
o glavnih razvojnih vprašanjih in o ocenah o izvajanju 
predvidene ekonomske politike, saj se pogoji gospodar- 
jenja ne oblikujejo le s sistemskimi zakoni in ekonom- 
skimi ukrepi v federaciji in republiki. Takšne razprave 
lahko mnogo pripomorejo k pravočasnemu oblikovanju 
in sprejemu potrebnih ukrepov iz lastne pristojnosti na 
vseh ravneh, kar bo lahko bistveno pripomoglo k izbolj- 
šanju gospodarskih razmer. 

Izvršni svet Skupščine SE Slovenije naj v mesecu 
juliju 1976 s predložitvijo predloga družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1976—1980 poroča Skupščini 
SR Slovenije o uresničevanju letošnje resolucije in 
hkrati potrebne dodatne ukrepe za uresničevanje za- 
črtane družbenoekonomske politike za letošnje leto. 

SKUPSCINA SRS BO OBRAVNAVALA: 

Predlog za izdajo zakona o spremem- 

bah in dopolnitvah zakona o notranjih 

zadevah, z osnutkom zakona 

(ESA 603) 

i. 
Spremembe in dopolnitve 

zakona o notranjih zadevah 
se nanašajo predvsem na 
področje družbene samoza- 
ščite, spreminjajo in dopol- 
njujejo pa se hkrati tudi ne- 
katere določbe glede orga- 
nov za notranje zadeve. Za- 
radi dopolnitve zakona z do- 
ločbami o družbeni samoza- 
ščiti in varnosti se predlaga 
tudi nov naslov zakona. 

H. 
Pri koncipiranju zakonske- 

ga osnutka se je tohajjailo iz 
ustavnih načel o družbeni 
samozaščiti, sklepov in pri- 
poročil za nadaljnje utrjeva- 
nje družbene samozaščite v 
SR Sloveniji, ki jih je spre- 
jela skupščina SR Slovenije 
v letu 1975, stailišč, sprejetih 
na X. kongiresu ZK Jugosla- 
vije in VII. kongresu ZK 
Slovenije glede družbene sa- 
mozaščite ter sklepov in sta- 
lišč, sprejetih na skupni se- 
ji izvršnega odbora predsed- 
stva republiške konference 
S2DL in izivr&nega komiteja 

predsedstva. ZK Slovenije dne 
12.3.1976 ter drugih politič- 
nih dogovorov. V predlože- 
nem osntuku se predlaga si- 
stemska ureditev družbene 
samozaščite v zakonu o no- 
tranjih zadevah, ki je v ta 
namen dopolnjen z določba- 
mi o družbeni samozaščiti, 
hkrati pa se predlaga tudi 
nekatere spremembe in do- 
polnitve, ki se nanašajo na 
področje notranjih zadev. 

Najpomembnejše in izho- 
diščno načeta v predloženem 
zakonskem osnutku je ome- 
jevanje na temelje za orga- 
niziranje in izvajanje druž- 
bene samozaščite. Ustava 
namreč daje delovnim lju- 
dem in občanom pravico in 
dolžnost, da določajo v svo- 
jih samoupravnih aktih na 
temelju ustave in zakonov 

pravila ravnanja ter organi- 
zirane oblike samozaščite. V 
osnutku zakona je določena 
vloga delovnih ljudi in ob- 
čanov, kot subjektov v siste- 
mu družbene samozaščite. 
Tako kot so delovni ljudje 
v združenem delu oziroma 
delovni ljudje in občani v 
svojih samoupravnih asoci- 
acijah osnovni subjekta in 
nosilci vseh družbenih funk- 
cij in nosilci samouprajvnih 
pravic in dolžnosti, tako mo- 
rajo biti občutljivi in budni 
ter morajo odgovorno rav- 
nati tudi v odnosu do vseh 
nevarnosti, ki ogrožajo druž- 
bene in osebne vrednote in 
interese. V smislu teh inten- 
cij so tudi koncipirane do- 
ločbe o pravicah in dolžno- 
stih delovnih ljudi in obča. 
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nov pri uresničevanju druž- 
bene samozaščite. 

Osnutek zakona daje tudi 
osnove za učinkovito organi- 
ziranje delovnih ljudi in ob- 
čanov v vseh oblikah in na 
vseh ravneh njihovega po- 
vezovanja in združevanja v 
sistemu družbene samozašči- 
te. V zakonskem osnutku se 
v skladu s predlogom zako- 
na o ljudski obrambi pred- 
videva skupne organe za 
ljudsko obrambo in družbe- 
no samozaščito ter njihove 
temeljne naloge s tega po- 
dročja; v samoupravnih ak- 
tih pa bodo morale biti po- 
drobno določene pravice in 
dolžnosti delovnih ljudi in 
občanov, kot tudi oblike, 
ukrepi in dejavnosti za ures- 
ničevanje družbene samoza- 
ščite. 

V, predloženem zakonskem 
osnutku se daje posebno me- 
sto tudi medsebojnemu so- 
delovanju organizacij zdru- 
ženega dela, krajevnih skup- 
nosti, občin, samoupravnih 
interesnih skupnosti in dru- 
gih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, družbeno- 
političnih to drugih družbe- 
nih organizacij in . društev 
pni uresničevanju družbene 
samozaščite. 

V zakonskem osnutku je 
poudarjena pomembna vloga 
organov za notranje zadeve, 
ki nudijo strokovno pomoč 
pri organiziranju to izvaja- 
nju družbene samozaščite, 
seznanjajo delovne ljudi in 
občane z vsebino, metodami 
in oblikami sovražnega delo- 
vanja to z drugimi negativ- 
nimi pojavi ter z vzroki za 
nastajanje takih pojavov. 

Zakonski osnutek zavezuje 
organizacije združenega dela 
to druge samoupravne orga- 
nizacije to skupnosti ter kra- 
jevne skupnosti, da zagoto- 
vijo sredstva in druge pogo- 
je za učinkovito uresničeva- 
nje družbene samozaščite. 

Na podlagi osnutka zako- 
na se za varovanje pogojev 
dela, družbene lastnine, ob- 
jektov skupnega pomena, za 
varovanje reda, za zavarova- 
nje premoženja delovnih lju- 
di in občanov in za zagotav- 
ljanje njihovega mirnega to 
varnega življenja, organizi- 
rajo enote narodne zaščite 
v temeljnih organizacijah 
združenega dela in krajevnih 
skupnostih, kot organizirana 
oblika uresničevanja družbe- 
ne samozaščite. Pravica in 
dolžnost vseh delovnih ljudi 
in občanov je delovati v eno- 
tah narodne zaščite. Zakon- 
ski osnutek tudi določa, 

kakšna pooblastila imajo 
pripadniki enot narodne za- 
ščite. Delovni lijudje to ob- 
čani ne opravljajo nalog na- 
rodne zaščite, ko opravljajo 
naloge v jugoslovanski ljud- 
ski armadi, teritorialni ob- 
rambi in civilni zaščiti, prav 
tako pa so lahko oproščeni 
opravljanja vseh ali določe- 
nih nalog narodne zaščite iz 
opravičenih razlogov, ki jih 
organizacije združenega dela 
in krajevne skupnosti dolo- 
čijo v svojih samoupravnih 
splošnih aktih. Zakon pa iz- 
recno določa, kdo ne sme 
sodelovati v enotah narodne 
zaščite. * 

Zakon nadalje daje dolo- 
čena pooblastila republiške- 
mu sekretariatu za notranje 
zadeve glede narodne zaščite. 

III. 

Zakon je že do sedaj na- 
lagal organizacijam združe- 
nega dela, drugim organiza- 
cijam to državnim organom, 
da morajo sami organizirati 
fizično to tehnično zavaro- 
vanje objektov. 

Ker je zavarovanje druž- 
benega premoženja posebne- 
ga družbenega pomena, je 
tudi opravljanje strokovnih 
opravil v zvezi z zavarova- 
njem tega premoženja, dejav- 
nost posebnega družbenega 
pomena. Glede na to se v 
osnutku zakona določa, da 
lahko posebna organizacija 
združenega dela opravlja do- 
ločene strokovne naloge za- 
varovanja kot so strokovna 
pomoč pri organiziranju služ- 
be zavarovanja, projektira- 
nje, montiranje in vzdrževa- 
nje tehničnih naprav, vzgoja 
delavcev to drugo. 

Dano je tudi pooblastilo 
republiškemu sekretariatu za 
notranje zadeve, da natanč- 
neje določi organizaci jo služ- 
be zavarovanja ter pravice 
to dolžnosti delavcev službe 
zavarovanja. 

V skladu z dirugim odstav- 
kom 224. člena ustave SR 
Slovenije se sme omejevanje 
svobode gibanja in nastanit- 
ve predvideti samo z zako- 

* V enoti narodne zaščite ne 
more sodelovat: delavec ali ob- 
čan: 

— ki je bil obsojen za kaznivo 
dejanje zoper ljudstvo in državo, 
zoper družbeno in zasebno pre- 
moženje, samoupravljanje, zoper 
uradno dolžnost ali za kakšno 
drugo ka.znivo dejanje, storjeno 
iz koristoljiubnosti, pa od presta- 
janja kazni še ni preteklo naj- 
manj 5 let; 

— ki je v kazenskem postopku 
za dejanja, navedena v pretjšnjJ 
alinei. 

nom. Na podlagi te ustavne 
določbe se določajo ukrepi, 
s katerimi se omejuje svo- 
boda gibanja to nastanitve 
občanov ob nastanku dolo- 
čenih situacij, s katerimi je 
ogrožen javni red to ustavna 
ureditev v taki meri, da je 
potrebno omejiti svobodo gi- 
banja to nastanitve občanov. 
Ker je to izjemen ukrep, ga 
lahko izreče republiški se- 
kretar za notranje zadeve 
šele takrat, ko predsedstvo 
SR Slovenije oceni (prvi od- 
stavek 376. člena ustave SRS), 
da so nastale take okoli- 
ščine. 

V. 
V zakonu bo treba urediti 

tudi vprašanje kazenskih 
sankcij, ko organizacija zdru- 
ženega dela ali druga prav- 
na oseba, odgovorna oseba 
organizacije združenega dela 
ali druge pravne osebe to 
odgovorna oseba družbeno- 
politične skupnosti oziroma 

V obrazložitvi osnutka za- 
kona o morskem ribištvu 
predlagatelj, t.j. Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije med 
drugim navaja: 

»Zakonodajno urejanje za- 
dev morskega ribištva je v 
celoti preneseno na republi- 
ko, s čimer je utemeljena po- 
treba po novem republiškem 
zakonu o morskem ribištvu. 

Zaradi bistvenih sprememb 
zakonodajnih pristojnosti fe- 
deracije in republik na> po- 
dročju morskega ribištva v 
smislu ustavnega zakona za 
izvedbo ustavnih amandma- 
jev je treba pravno komplet- 
no urediti vprašanje morske- 
ga ribištva v SR Sloveniji, ki 
je bilo doslej urejeno s te- 
meljnim zakonom in delno 
z republiškim zakonom. 

Finančnih posledic zaradi 
uveljavitve novega zakona ne 
bo, ker novi zakon v bistvu 
povzema vso dosedanjo ure- 
ditev; 

Delovni osnutek zakona o 
morskem ribištvu je bil dne 
30. 7. 1973 poslan v mnenje 
in pripombe občinskim skup- 
ščinam Izola, Koper in Piran, 
republiškemu sekretariatu za 
gospodarstvo. republiškemu 
sekretariatu za notranje za- 
deve, republiškemu sekreta- 
riatu za pravosodje in občo 
upravo, izvršnemu svetu 
skupščine SR Slovenije — se- 
kretariat za zakonodajo, bio- 
tehniški fakulteti univerze v 
Ljubljani ta društvu za pod- 

državnega organa to delavec 
ali občan ne ravna v skladu 
z zahtevami, ki jih določa 
ta zakon glede družbene sa- 
mozaščite in glede zavarova- 
nja družbenega premoženja. 

VI. 
Glede na to, da se orga- 

nizacijam združenega dela, 
krajevnim skupnostim, dru- 
gim organizacijam to skup- 
nostim, občinam ter držav- 
nim organom nalagajo nove 
obveznosti v zvezi z uresni- 
čevanjem družbene samoza- 
ščite, je v prehodnih to konč- 
nih določbah določen šest- 
mesečni rok, v katerem mo- 
rajo le-te uskladiti svoje sa- 
moupravne akte z določbami 
tega zakona. 

VII. 
Določbe zakona o notra- 

njih zadevah se bo komple- 
ksnejše uskladilo, ko bodo 
izdani ustrezni zvezni in re- 
publiški zakoni. 

vodne dejavnosti slovenske 
obale v Piranu. Pripombe 
nanj nam je poslal obalni 
svet Koper — oddelek za na- 
črtovanje in statistiko s pri- 
pombo, da jih je sestavila 
posebna delovna skupina, ki 
so jo sestavljali med drugim 
tudi zastopniki morske bio- 
loške postaje Portorož, KZ 
Lucija, Delamarisa Izola, dru- 
štva za podvodne dejavnosti 
slovenske obale Portorož, po- 
morske milice Koper, luške 
kapitanije Koper, SO Koper, 
SO Izola, SO Piran to obal- 
nega sveta Koper. Dalje so 
nam poslali pripombe repub- 
liški sekretariat za notranje 
zadeve, republiški sekretariat 
za pravosodje to občo upra- 
vo ter sekretariat za zakono- 
dajo. Dne 4. 4. 1975 je bil po- 
novno obravnavan osnutek 
zakona na sestanku v Kopru 
z zastopniki obalnih občin, lu- 
ške kapitanije Koper, mor- 
ske biološke postaje Porto- 
rož, potapljaške zveze Slove- 
nije, Delamarisa Izola in KZ 
Lucija Portorož. 

Predloženi osnutek. je izde- 
lan z upoštevanjem večine 
pripomb. 

Značilnosti novega zakona 
naj bi bile naslednje: 

1. Kot morsko ribištvo se 
šteje lov, gojitev in varstvo 
morskih • rib in drugih mor- 
skih živali in nabiranje mor- 
skih rastlin v ribolovnem 
morju Slovenije, tj. v mejah 
Socialistične republike Slo- 

Predlog za izdajo zakona o morskem 

ribištvu, z osnutkom zakona (ESA 598) 
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venije. Ob izlivu reke v mor- 
je določa mejo ribolovnega 
morja skupščina občine, kjer 
se reka izliva v morje. 

Ribe in druge morske ži- 
vali ter morske rastline so 
kot dobrine splošnega pome- 
na pod posebnim varstvom, 
v ribolovnem morju zavaro- 
vane pred čezmernim izkori- 
ščanjem in uničevanjem tako, 
da bodo z zakonom določe- 
na dovoljena sredstva, čas in 
način lova. 

2. Z morskim ribištvom se 
smejo ukvarjati organizacije 
združenega dela in občani, če 
izpolnjujejo pogoje, določene 
v tem zakonu in v predpi- 
sih, izdanih na podlagi tega 
zakona. Tuji državljani in tu- 
je organizacije se lahko uk- 
varjajo z morskim ribištvom 
na ribolovnem morju le v 
primerih, ki jih odloča ta 
zakon ali mednarodni spora- 
zum. 

3. Po namenu je morski ri- 
bolov gospodarski ter šport- 
ni. V tej zvezi se kot gospo- 
darski ribolov predvideva ri- 
bolov malih modrih rib, ri- 
bolov velikih modrih rib in 
rarogov in drugih velikih ra- 
kov, nabiranje školjk in dru- 
gih morskih živali in rastlin 
v večjem obsegu ali za ko- 
mercialne namene in nabira- 
nje spužev, dalje pa še glede 
na način izvajanja tega ribo- 
lova (mreže vlečnice, stoječe 
mreže, parangali, vrše in dru- 
ga majhna ribolovna sred- 
stva, tj. trnki, vleka, osti s 
svetilko ipd.). Za ribolov ma- 
lih modrih rib se določijo ri- 
bolovna območja. V obalnem 
pasu do ene navtične milje 
od obale je prepovedan ribo- 
lov z vlečnicami. Tudi se 
predpiše čas lovljenja glede 
na ribolovna sredstva in gle- 
de na živali. 

4. V zakonu so urejena ne- 
katera vprašanja gojitve mor- 
skih rib in drugih morskih 
živali ter glede lova tistih 
morskih živali, ki jih ne ob- 
sega morski ribolov, in glede 
pobiranja morskih rastlin. 
Območja, na katerih je do- 
voljeno postavljati priprave 
za gojitev in lov rib in dru- 
gih morskih živali, določa ob- 
činska skupščina, na katere 
območju so postavljene. Če 
sega takšno območje v dve 
ali več občin, določijo te ob- 
činske skupščine to območje 
sporazumno. V vsakem pri- 
meru se območje določi po 
poprejšnjem mnenju luške 
kapitanije in organov, pristoj- 
nih za sanitarno in ribiško 
inšpekcijo. 

5. Zaradi varstva in napred- 
ka morskega ribištva so v 

zakonu podrobne določbe o 
ribjem zarodu, nedoraslih ri- 
bah in nedoraslih drugih mor- 
skih živalih ter s tem zvezani 
ukrepi. Prepovedano je loviti 
ribe in druge morske živali 
z razstrelilnimi, kemičnimi in 
drugimi sredstvi, ki ubijajo, 
zastrupljajo ali omamljajo. 
Tako ulovljene ribe ali dru- 
ge morske živali je prepove- 
dano pobirati in dajati v pro- 
met. Taka sredstva je prepo- 
vedano shranjevati v čolnu 
ali na ribiški ladji in nositi 
na obali. Prepovedano je iz- 
livati v morje, v reke, ki se 
zlivajo vanj, in v jezera in 
lagune, povezane z njim, od- 
padke proizvodnje ali prede- 
lave vsake snovi, ki uničuje- 
jo ribe ali druge morske ži- 
vali ali škodljivo vplivajo na 
biološke pogoje za njihov ob- 
stanek in razvoj ali jim 
zmanjšujejo tržno vrednost. 
Pri gospodarskem in šport- 
nem ribolovu je prepovedano 
uporabljati potapljaške apa- 
rate, pri gospodarskem ribo- 
lovu pa podvodno puško od 
sončnega zahoda do sončne- 
ga vzhoda in vse dni od 1. 
novembra do 31. marca, iz- 
vzemši prireditve mednarod- 
nih športnih tekmovanj, ki 
se organizirajo na posamez- 
nih območjih in v določenem 
času v okviru zveze pomor- 
skih športnih društev. Osebe, 
ki se ukvarjajo s športnim 
ribolovom, ne smejo uloviti 
dnevno več kot pet kg rib, 
izvzemši športna tekmovanja, 
pri tem pa se v to količino 
ne štejejo primerki trofejne 
ribe. 

6. Za varstvo, gojitev in 
razmnoževanje rib in drugih 
morskih živali se ustanavlja- 
jo ribolovni rezervati kot deli 
obalnega morskega pasu do 
ene morske milje od obale. 

7. Pri izdajanju dovoljenj 
za gospodarski ribolov, pri 
odločanju o območjih, na ka- 
terih je dovoljeno postavljati 
priprave za gojitev in lov rib 
in drugih morskih živali, pri 
odločanju o dovolitvi lova 
ribjega zaroda, nedoraslih rib 
in nedoraslih drugih morskih 
živali na določenem območju, 
za določen čas in z določeno 
opremo za potrebe gojitve ali 
za naselitev rib in drugih 
morskih živali na novih ob- 
močjih, pri izdaji izvršilnih 
predpisov za varstvo ribjega 
zaroda, nedoraslih in gospo- 
darsko važnih rib ter drugih 
morskih živali ter pri odlo- 
čanju o omejitvi oziroma pre- 
povedi uporabe posameznih 
vrst mrež in drugih sredstev 
za gospodarski ali za športni 

ribolov v pasu ene navtične 
milje od kopne obale si mo- 
ra pristojni organ priskrbeti 
strokovno mnenje strokovno- 
znanstvene ustanove s po- 
dročja morskega ribištva. 

8. Nadzorstvo nad izvaja- 
njem določb zakona in na 
njegovi podlagi izdanih pred- 
pisov opravljajo za ribiško 
inšpekcijo pristojni obalni 
organi ter republiški sekre- 
tariat za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano ter republi- 
ški sekretariat za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano po 
republiškem ribiškem inšpek- 
torju. Pri opravljanju nad- 
zorstva ima obalni inšpektor 
poleg pooblastil iz zakona o 
inšpekcijah pravico nadzora 
nad izvrševanjem ribolova in 
nad uporabo ribolovnih sred- 
stev, nad izvrševanjem do- 
ločb o ribolovnih območjih, 
o dovoljenem času in o na- 
činu ribolova, dalje pravico 
pregleda ladij, ladijskih do- 
kumentov, čolnov in drugih 
sredstev za morsko ribištvo 
ter pregleda objektov, po- 
slovnih prostorov in knjig 
organizacij združenega dela 
in posameznikov, ki se uk- 

V obrazložitvi predloga za 
izdajo zakona o sladkovod- 
nem ribištvu, z osnutkom za- 
kona predlagatelj, t.j. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, 
navaja: 

»Področje sladkovodnega ri- 
bištva sedaj ureja zakon o 
sladkovodnem ribištvu (Urad- 
ni list LRS št. 22/58 in SRS 
št. 11/65), ki je bil sprejet 
1. 1958, nato pa usklajen z 
ustavo SR Slovenije iz leta 
1963, pri čemer pa je šlo v 
glavnem za terminološke us- 
kladitve, vsebinsko pa je os- 
tal skoraj nespremenjen. Se- 
danji zakon ne ustreza več 
v celoti dejanskim potrebam 
in doseženi razvojni stopnji 
sladkovodnega ribištva v SR 
Sloveniji. Poleg navedenega 
zakona je področje sladkovod- 
nega ribištva urejeno še z 
odredbo o določitvi ribiških 
rajonov in ribiških okolišev 
(Uradni list SRS, št 17/59) 
ter odredbo o varstveni dobi 
ter o najmanjših dolžinah lov- 
nih rib in rakov (Uradni list 
SRS, št. 35/65 in 2/71). Osnu- 
tek zakona ne pomeni formal- 
ne uskladitve do sedaj veljav- 
nega zakona o sladkovodnem 
ribištvu z ustavo SR Slove- 
nije, temveč izhaja iz dose- 

varjajo z morskim ribištvom 
ali dajejo v promet ribe in 
druge morske živali, dalje 
pravico do zasega (začasne- 
ga odvzema) ribiškega dovo- 
ljenja, ulova, ribolovnih sred- 
stev, opreme in ladij, če je 
bilo z njimi storjeno kazni- 
vo dejanje, gospodarski pre- 
stopek ali prekršek, in pra- 
vico, da glede na svojo ugo- 
tovitev, da je bilo s kršitvijo 
zakona storjeno'kaznivo deja- 
nje, gospodarski prestopek 
ali prekršek, pristojnemu or- 
ganu predlaga uvedbo po- 
stopka in končno odločitev 
o zadevi. Naloge ribiške in- 
špekcije opravljata tudi po- 
staja obmejne milice Koper 
in luška kapitanija Koper. 
Republiški ribiški inšpektor 
opravlja neposredno nadzor- 
stvo in ustrezno ukrepa, če 
tega ni v svoji pristojnosti 
storil obalni inšpektor. 

9. V kazenskih določbah 
bodo določeni gospodarski 
prestopki (za organizacije 
združenega dela oziroma dru- 
ge pravne osebe) in prekr- 
ški (organizacija združenega 
dela ali druga pravna oseba 
in občani)«. 

danjih, v praksi že preverje- 
nih rešitev ter iz dosežene 
razvojne stopnje samouprav- 
nega organiziranja ribiških 
organizacij, po drugi strani 
pa tudi iz novih strokovnih 
dosežkov. 

Delovni osnutek zakona o 
sladkovodnem ribištvu je pri- 
pravila delovna skupina, v ka- 
teri so bili predstavniki ribi- 
ške zveze Slovenije, zavoda 
za ribištvo v Ljubljani, bio- 
tehniške fakultete v Ljublja- 
ni, pravne službe in republi- 
škega sekretariata za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano. 

Pomembne novosti, ki jih 
vsebuje osnutek zakona gle- 
de na rešitve v dosedanjem 
zakonu o sladkovodnem ribi- 
štvu, so naslednje: 

1. Zaradi vse večje ogro- 
ženosti obstoja rib in drugih 
vodnih živali je posebej pou- 
darjeno ustavno določilo, da 
so ribe v odprtih vodah do- 
brina splošnega pomena in 
zato uživa z zakonom dolo- 
čeno posebno varstvo. 

Med vodnimi živalmi, ki jih 
ta zakon obravnava in dolo- 
ča varstvo, so poleg rib in 
rakov tudi žabe in školjke. 

2. Z zakonom so ribolovne 
vode opredeljene v zaprte in 
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odprte vode, ker se določbe 
zakona nanašajo na odprte 
ribolovne vode. 

3. Zakon določa, da se z 
gojitvijo, varstvom in lovlje- 
njem rib ukvarjajo ribiške 
družine in organizacije zdru- 
ženega dela, katerih poslovni 
predmet je ribištvo. 

4. Da bi se varovala namen- 
ska uporaba sredstev, pred- 
videva zakon, da smejo sred- 
stva, ki jih ribiške organiza- 
cije pridobijo pri gospodar- 
jenju z ribami v posamezni 
ribolovni vodi, uporabiti sa- 
mo za gojitev in za varstvo 
rib v vodah, s katerimi go- 
spodarijo. Za dosego skupnih 
ciljev pri gojitvi in varstvu 
rib lahko organizacije tudi 
združujejo svoja sredstva. 

5. Zaradi čim večje možno- 
sti pospeševanja gojitve rib 
je v zakonu predvidena mo- 
žnost, da organizacija, ki go- 
spodari z ribolovno vodo, la- 
hko za gojitev rib kupi ali 
vzame v zakup kmetijsko 
zemljišče pod enakimi pogo- 
ji, kot so določeni za kme- 
tijske organizacije. 

6. Zakon določa, da je brez 
posebnega dovoljenja prepo- 
vedano vnašanje v ribolovne 
vode posarrieznih vrst rib, ki 
jih sicer v teh vodah ni. 

7. Glede varstva in ohra- 
nitve rib je tudi s tem zako- 
nom prepovedano odlaganje 
smeti in drugih odpadnih 
predmetov v ribolovne vode, 
prav tako spuščati v ribolov- 
ne vode neprečiščene odpad- 
ne vode in snovi, ki bi uteg- 
nile ogroziti obstoj ali zdrav- 
je rib in drugih vodnih živa- 
li. Prepovedano je pranje av- 
tomobilov in drugih strojev v 
ribolovni vodi. 

8. Novost zakona je tudi ob- 
vezno upoštevanje interesov 
ribištva glede varovanja ob- 
stoja in zdravja rib pri pro- 
jektiranju in gradnji objek- 
tov in "naprav, ki so pove- 
zane z ribolovno vodo. 

9. škoda na ribah se ob- 
računa po predpisanem od- 
škodninskem ceniku. 

10. Občinska skupščina, ki 
izroči ribiški okoliš ribiški 
organizaciji v gospodarjenje, 
sklene z njo sporazum. S 
sporazumom se zlasti določijo 
pogoji in ukrepi, ki jih mo- 
ra ribiška organizacija izpol- 
njevati v zvezi z varstvom in 
gojitvijo rib in načinom op- 
ravljanja gojitveno-čuvajske 
službe. 

11. Zakon konkretizira ri- 
biško-gojitveni načrt, ki bo 
podrobneje določen z izvr- 
šilnim predpisom. Ta načrt 
sprejme ribiška organizacija, 
ki gospodari z ribiškim oko- 

lišem, potrdi pa ga pristojni 
upravni organ občinske skup- 
ščine. 

12. Član ribiške družine je 
lahko vsak občan, ki izpol- 
njuje in sprejema pogoje po 
predpisih o društvih in po 
splošnem aktu ribiške druži- 
ne. Število članov v ribiški 
družini ne sme biti omejeno 
z njenim splošnim aktom. 
Nihče ne sme biti hkrati član 
treh ali več ribiških družin. 

13. Osnutek zakona predvi- 
deva, da člani ribiških dru- 
žin, združeni v ribiški zvezi 
Slovenije, delavci zavoda za 
ribištvo v Ljubljani ter de- 
lavci drugih organizacij zdru- 
ženega dela s pordočja slad- 
kovodnega ribištva urejajo s 
samoupravnim sporazumom 
zagotavljanje posebnega druž- 
benega interesa in uresniče- 
vanje skupnih interesov na 
področju varstva in gojitve 
rib v SR Sloveniji ter enotne 
politike sladkovodnega ribi- 
štva. Osnutek zakona tudi do- 

Ustavno podlago za izdajo 
zakona o zagotovitvi dela 
sredstev za pokritje izpada 
transportnih dohodkov v že- 
lezniškem prometu v 1. 1975 
vsebuje 70. člen ustave SR 
Slovenije, ki določa, da se 
lahko, v primeru, ko je do- 
ločena dejavnost samouprav- 
ne interesne skupnosti poseb- 
nega družbenega pomena, 
predpiše obveznost plačanja 
prispevkov tej skupnosti z 
zakonom. 

Skupščina samoupravne In- 
teresne skupnosti za železni- 
ški in luški promet je 8. 12. 
1975 sprejela sklep, da bo 
samoupravna interesna skup- 
nost nadomestila izpad tran- 
sportnih dohodkov, ki je na- 
stal v l. 1975, in sicer v vi- 
šini 450 milijonov dinarjev. 
V ta namen je bil sklenjen 
samoupravni sporazum, po 
katerem naj bi člani SIS za 
železniški in luški promet 
prispevali 3,7 odstotka od os- 
nove, od katere se v 1 1975 
plačuje davek iz dohodka te- 
meljne organizacije združene- 
ga dela. 

Podpisovanje samoupravne- 
ga sporazuma pa ni potekalo 
tako, kot je bilo sklenjeno. 
Do 7. 5. je sporazum pod- 
pisalo le 925 temeljnih orga- 

loča glavne smernice takega 
sporazuma. 

14. Namen zakona je prav- 
na ureditev varstva, gojitve 
in lova rib pa tudi varstva in 
ohranitve čistosti ribolovnih 
voda. Ribe in druge vodne 
živali — kot dobrino sploš- 
nega pomena — je treba po- 
sebej varovati kot pomemb- 
no kategorijo družbene last- 
nine, ne glede na to, kdo go- 
spodari z njo. Zato zakon 
ureja pravice, obveznosti in 
odgovornosti obeh subjektov 
gospodarjenja z ribami; ribi- 
ških družin in organizacij 
združenega dela s področja 
sladkovodnega ribištva. 

Osnutek zakona za republi- 
ko ne predvideva nobenih no- 
vih finančnih obveznosti. Fi- 
nančne obveznosti bo povzro- 
čila uvedba občinskih oziro- 
ma medobčinskih ribiških in- 
špekcij le občinam. Višina 
stroškov je odvisna od števi- 
la občinskih oziroma medob- 
činskih inšpektorjev.« 

nizacij združenega dela ali 
35 odstotkov vseh podpisni- 
kov. 

Sredstva, ki so pritekla na 
podlagi podpisanih samoup- 
ravnih sporazumov o kritju 
izpada v 1. 1975, se ocenjuje 
na okrog 80 milijonov dinar- 
jev. Ta sredstva nikakor ne 
zadoščajo za uspešno inter- 
vencijo glede nadaljnjega raz- 
voja železnice in njenega ob- 
ratovanja, ki je v zelo kri- 
tičnem stanju. Poleg tega pa 
večje število temeljnih orga- 
nizacij, ki so sporazum pod- 
pisale, nima zagotovljenih 
trajnih obratnih sredstev. 

Ker torej večina temeljnih 
organizacij tega samouprav- 
nega sporazuma ni podpisa- 

Katastrski dohodek služi 
kot podlaga za določanje 
davkov, prispevkov za samo- 
upravne interesne skupnosti 
in za pridobivanje določe- 
nih pravic občanov — lastni- 
kov kmetijskih zemljišč (do 
socialne podpore, otroški do- 
datek, štipendije in podob- 
no). 

la, je treba z zakonom pred- 
pisati zbiranje sredstev za 
kritje dela izpada transport- 
nih dohodkov v 1. 1975. Pred- 
lagani zakon temelji na na- 
čelu, da morajo pri pokri- 
vanju tega izpada dohodkov 
sodelovati TOZD s področja 
gospodarstva, ki so članice 
samoupravne interesne skup- 
nosti za železniški in luški 
promet. To je bilo tudi na- 
čelo predloženega samouprav- 
nega sporazuma. 

Pri izračunu prispevne 
stopnje 3,7 odst. je SIS izha- 
jala iz ocene, da bo davčna 
osnova v letu 1975 znašala 
12,369,556 mio din. Po podat- 
kih republiškega sekretariata 
za finance je davčna osova 
za leto 1975 10,397,556 mio 
din. Ker bi zaradi tega nastal 
primanjkljaj, je nujno uvesti 
za njegovo pokritje dodatni 
prispevek; s sklepom v SIS 
je bilo sprejeto načelo popol- 
ne vzajemnosti pri nadome- 
ščanju izpadlih transportnih 
dohodkov za leto 1975. Zara- 
di neustreznih cen železni- 
ških storitev so večji uporab- 
niki povzročili sorazmerno 
večji delež v izpadlih trans- 
portnih dohodkih, zato je v 
zakonu upoštevan, poleg vza- 
jemnega načela, še diferenci- 
ran pristop. Ta temelji na ob- 
segu koriščenja železniških 
storitev, in sicer za vse tiste 
uporabnike, ki so dosegli v 
letu 1975 na območju ZG 
Ljubljana voznino 10.000 din 
in več, ne glede ali so samo- 
upravni sporazum o pokrit- 
ju izpada transportnih do- 
hodkov podpisali. Tako ti 
uporabniki za pokritje nasta- 
le razlike dodatno prispeva- 
jo še 1,3 odst. od osnove, od 
katere je bil plačan davek 
iz dohodka TOZD za leto 
1975. 

Razmejitev po kriterijih, 
ki so predvideni s tem zako- 
nom, ugotovi SIS. Obvezno- 
sti, ki jih predvideva ta za- 
kon se poravnajo do 30. juni- 
ja 1976. 

Pravna ureditev katastrske- 
ga dohodka je bila do uve- 
ljavitve ustavnih dopolnil v 
letu 1971 v pristojnosti fe- 
deracije. z uveljavitvijo do- 
polnil k zvezni in repuibliški 
ustavi je bilo celotno pod- 
ročje zemljiškega katastra 
preneseno v zakonodajno pri- 
stojnost republike. ?o ustav- 
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nem zakonu za izvedbo us- 
tavnih amandmajev od XX 
do XLI je 31. 12. 1971 pre- 
nehal veljati temeljni zakon 
o ugotavljanju katastrskega 
dohodka (Uradni list SFRJ, 
št. 52/64), republike pa mo- 
rajo vsebino, način in po- 
stopek ugotavljanja katastr- 
skega dohodka urediti s svo- 
jim predpisom. 

Resolucija o skupni politi- 
ki ekonomskega in socialne- 
ga razvoja Jugoslavije v le- 
tu 1976 med drugim določa, 
da se v letu 1976 pristopi 
k valorizaciji katastrskega 
dohodka individualnih kme- 
tijskih posestev. Zakon o 
zemljiškem katastru je v SR 
Sloveniji uvedel štiri nove 
katastrske kulture, za katere 
še ni izračunan katastrski 
dohodek (hmeljišča, gozdne 
plantaže, plantažni sadovnja- 
ki in barjanski travniki). 

Iz navedenih razlogov bo 
potrebno v SR Sloveniji pri- 
stopiti k novemu izračunu 
katastrskega dohodka, kar 
pa je možno šele na podlagi 
predlaganega zakona o ugo- 
tavljanju katastrskega dohod- 
ka. Ob tem pripominjamo, 
da so vse republike tak za- 
kon že sprejele. 

V veljavnem sistemu ob- 
davčitve zasebnega kmetij- 
stva je v načelu še vedno 
osnova za odmero davka iz 
kmetijstva katastrski doho- 
dek negozdnih zemljišč. Z 
zakonom o davkih občanov 
iz leta 1972 so bile občinske 
skupščine pooblaščene, da 
lahko za posamezne vrste za- 

vezancev davka iz kmetijstva 
predpišejo plačevanje davka 
po dejansko doseženem do- 
hodku. S tem je v obdavče- 
vanju kmetijstva odprt pro- 
ces postopnega prehajanja na 
obdavčitev po dejansko do- 
seženem dohodku, pri čemer 
pa gre za dolgotrajnejši pro- 
ces postopnega uvajanja ta- 
kega sistema obdavčitve. Pri 
obdavčevanju dohodkov iz 
gozda se v SR Sloveniji ne 
uporablja kot osnova kata- 
strski dohodek, temveč vred- 
nost lesa. V opisanih okoli- 
ščinah bo katastrski dohodek 
nedvomno še daljši čas za 
pretežni del zavezancev pred- 
stavljal osnovno merilo za 
določanje njihovih družbenih 
obveznosti in služil kot do- 
hodkovni cenzus za uveljav- 
ljanje določenih pravic. Na 
podlagi katastrskega dohod- 
ka se odmerjajo tudi pris- 
pevki za zdravstveno in sta- 
rostno zavarovanje kmetov 
ter prispevek za melioracije 
kmetijskih zemljišč in drugo. 
Na tej podlagi so opredelje- 
ne tudi pravice do socialnih 
podpor, otroškega dodatka, 
štipendij in podobno. 

Predlagani zakon o osnovi 
izhaja iz dosedanje ureditve 
po temeljnem zakonu o ugo- 
tavljanju katastrskega dohod- 
ka. Poleg tega pa se urejajo 
tudi vprašanja, ki so bila že 
po temeljnem zakonu v pri- 
stojnosti republike (cene 
kmetijskih in gozdnih pridel- 
kov, cene materialnih stro- 
škov ter določanje lestvic ka- 
tastrskega dohodka). 

O pristopu k ugotavljanju 
katastrskega dohodka naj bi 
odločala skupščina SR Slove- 
nije. Tako rešitev terja pred- 
vsem dejstvo, da se z aktom, 
s katerim se odredi ugotav- 
ljanje katastrskega dohodka, 
odloči tudi o obdobju, po 
katerem se ugotavljajo pri- 
delki, cene, materialni stro- 
ški, hkrati pa tudi o nosilcih 
stroškov, glede na to, da so 
td pri ugotavljanju katastr- 
skega dohodka znatni. 

Lestvice katastrskega do- 
hodka se določajo posebej 
za vsak katastrski okraj. Teto 
je v SR Sloveniji 42. Kata- 
strski okraji so bili določe- 
ni proti koncu prejšnjega 
stoletja in so bili vanje 
vključeni kraji, ki so imeli 
takrat podobne gospodarske 
pogoje in zemljo s podobno 
rodovitnostjo. Zaradi spre- 
menjenih gospodarskih pogo- 
jev, lokacije tržišč in spre- 
menjenih mej teritorialnih 
enot oziroma družbenopoli- 
tičnih skupnosti danes kata- 
strski okraji sicer niso več 
tisti okvir, ki združuje kra- 
je s podobnimi gospodarski- 
mi pogoji. Kljub tem po- 
manjkljivostim se po pred- 
laganem zakonu sedanji ka- 
tastrski okraji zadržijo tudi 
v prihodnje glede na to, da 
je po katastrskih okrajih se- 
stavljena tudi klasifikacija 
zemljišč. Čim bi prešli na 
ugotavljanje katastrskega do- 
hodka v kakšnih drugih ok- 
virih in ne več po katastr- 
skih okrajih, bi morali pred- 
hodno na novo izvesti celot- 

no klasifikacijo zemljišč, kar 
bi bilo vezano z izredno vi- 
sokimi stroški. 

Po predlaganem zakonu 
posebne občinske komisije 
pripravijo osnutek lestvic ka- 
tastrskega dohodka, ga raz- 
grnejo na vpogled in po pro- 
učitvi pripomb razgrnitve iz- 
delajo predlog lestvic. Da se 
izključi možnost neenakega 
obravnavanja katastrskega 
okraja (nekateri okraji se- 
gajo namreč na območje več 
občin) m zagotovi čim večjo 
enotnost, je predviden še po- 
seben postopek za usklajeva- 
nje lestvic, ki ga izvede za 
to imenovana republiška ko- 
misija. Katastrske lestvice 
sprejme občinska skupščina, 
uporabljati pa se pričnejo, 
ko jih potrdi izvršni svet. 

Za izdajo podzakonskih 
predpisov za izvedbo ugotav- 
ljanja katastrskega dohodka 
(način ugotavljanja, zbiranja 
in evidentiranja poprečnih 
hektarskih pridelkov, cen, 
poprečnih materialnih stro- 
škov in drugo) osnutek za- 
kona pooblašča republiškega 
sekretarja za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, di- 
rektorja zavoda SRS za sta- 
tistiko in direktorja geodet- 
ske uprave SRS. 

Predloženi akt je bil pri- 
pravljen v sodelovanju s pred- 
stavniki republiškega sekre- 
tariata za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano, geodet- 
sko upravo SRS, zavoda SRS 
za statistiko in kmetijskega 
inštituta Slovenije. 

Odločba Ustavnega sodišča Slovenije 

zakona o pokojninskem in invalidskem 

SR Slovenije (ESA 590) 

o ugotovitvi, da določbe 116. člena 

zavarovanju niso v skladu z ustavo 

Ustavno sodišče Socialistične republike Slovenije je v po- 
stopku za ceno ustavnosti določb 116. člena zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 
54/72, 26/73 in 34/74) na podlagi javne obravnave dne 15. apri- 
la 1976 

odločilo: 
Ugotovi se, da določbe 116. člena zakona o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 54/72, 26/73 
in 34/74) niso v skladu z ustavo SR Slovenije. 

Obrazložitev: 
1. Po 116. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju organ skupnosti druge stopnje lahko po nad- 
zorstveni pravici odpravi ali spremeni dokončno odločbo o 
ugotovitvi pokojninske dobe, zoper katero ni bila vložena pri- 
tožba, če ugotovi, da je bil na podlagi ugotovljenih dejstev 
napravljen napačen sklep ali da je bil kršen materialni zakon. 
Odločbo, ki je postala dokončna do 31. 1B. 19TB, lahko odpravi 
ali spremeni v petih letih od uveljavitve tega zakona, to je 
do 31. 12. 1977. 

Ustavno sodišče je začelo postopek za oceno ustavnosti 
teh določb na pobudo Rudolfa Pelca iz Ljubljane. Pobudniku 
je posebna komisija za priznavanje' delovne dobe pri svetu 

za ljudsko zdravstvo in socialno politiko okrajnega ljudskega 
odbora Ljubljana z odločbo z dne 30. 8. 1966 priznala v delov- 
no dobo za pokojnino čas službe v KNOJ od 3. 12. 1946 do 
31. 12. 1947. To odločbo je centrala strokovne službe skup- 
nosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji s svojo odločbo z dne 4. 8. 1975 — torej po devetnajstih 
letih — na podlagi 116. člena zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju po nadzorstveni pravici spremenila in 

, mu to dobo črtala. Po mnenju pobudnika ni v skladu z 
ustavo, da se mu priznana pravica po toliko letih jemlje. 

2. Z določbami 116. člena zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju je vsebinsko razširjeno izredno pravno 
sredstvo odprave in razveljavitve odločbe po nadzorstveni 
pravici, ki je urejeno v 362. in 263. členu zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 18/65). Določbe za- 
kona o splošnem upravnem postopku se sicer po 83. členu 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju smiselno 
uporabljajo za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz 
tega zavarovanja, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Po zakonu o splošnem upravnem postopku se dokončna 
odločba po nadzorstveni pravici odpravi zaradi določenih 
kršitev postopka, razveljavi pa se, če je bil z njo očitno pro- 
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kršen materialni zakon. Odločba se lahko odpravi v petih 
letih, odkar je postala dokončna, oziroma v enem letu, če je 
izdal odločbo krajevno nepristojen organ. Razveljavi pa se 
lahko le v enem letu, odkar je postala dokončna. Odločbo od- 
pravi pristojni organ po uradni dolžnosti, na zahtevo stranke 
ali na zahtevo javnega tožilca, razveljavi pa jo po uradni 
dolžnosti ali na zahtevo javnega tožilca. 

Določbe 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju bistveno spreminjajo značaj tega izrednega prav- 
nega sredstva. Po teh določbah organ skupnosti druge stopnje 
lahko po nadzorstveni pravici odpravi ali spremeni dokončno 
odločbo o ugotovitvi pokojninske dobe, izdano na prvi stopnji, 
iz bistveno drugačnih raalogov, kot jih za uporabo nadzor- 
stvene pravice določa zakon o splošnem upravnem postopku. 
Odločbo lahko odpravi ali spremeni, če na podlagi ugotov- 
ljenih dejstev drugače sklepa o dejanskem stanju, kot je po 
svoji presoji sklepal organ prve stopnje, kot tudi zaradi 
vsake, čeprav neočitne kršitve materialnega zakona, se pravi 
tudi tedaj, če drugače razlaga materialni zakon, kot ga je po 
svoji presoji razlagal organ prve stopnje. Pri tem glede od- 
ločb, ki so postale dokončne po 31. 12. 1072, ni vezan na no- 
ben rok. Rok za odpravo oziroma spremembo odločb, ki so 
postale dokončne do 31. 12. 1972, pa se glede na to, da so se 
te odločbe izdajale od leta 1952 naprej, razteza na dobo do 
petindvajsetih let, odkar so postale dokončne. 

Tako bistveno spremenjeno izredno pravno sredstvo nad- 
zorstvene pravice brez bližje opredeljenih kriterijev in rokov, 
je v očitnem nasprotju s temeljnim ustavnim načelom eko- 
nomske in socialne varnosti človeka, kakor tudi v očitnem 
nasprotju z ustavo opredeljenim položajem delovnega človeka 
v samoupravnem sistemu. 

3. Po 2. členu zakona o splošnem upravnem postopku so 
posamezna vprašanja postopka lahko za določeno upravno 
področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so ure- 
jena v tem zakonu, vendar le, če je za postopanje na takem 
upravnem področju to potrebno. 

Ustavno sodišče je ugotovilo, da ni izkazano, da je v po- 
stopku za ugotovitev pokojninske dobe potrebna drugačna 
ureditev izrednega pravnega sredstva odprave in razvelja- 
vitve odločbe po nadzorstveni pravici, kot je določena v za- 
konu o splošnem upravnem postopku. Potreba posebne ure- 
ditve tega izrednega pravnega sredstva v 116. členu zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v postopku 
sprejemanja zakona hi bila obrazložena. Določb 116. člena v 
osnutku zakona, ki je bil dan v javno razpravo, še ni bilo. 
Pojavile so se šele naknadno v predlogu zakona, vendar brez 
kakršnekoli obrazložitve. 

V postopku za določitev pravic iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja je na razpolago devet izrednih pravnih 
sredstev: poleg šestih, ki jih določa zakon o splošnem uprav- 
nem postopku, še tri, ki jih posebej ureja zakon o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju. Vsa ta izredna pravna 
sredstva^ se uporabljajo tudi v postopku za ugotovitev pokoj- 
ninske dobe. Posebna nadzorstvena pravica po 116. členu za- 
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je tako že 
deseto izredno pravno sredstvo, ki je določeno za ta po- 
stopek. 

Izredna, pravna sredstva so izjema od načela pravno- 
močnosti odločbe, s katerim se v interesu uresničevanja 
pravnega reda ter ekonomske in socialne varnosti človeka 
zagotavlja pravna varnost in izključuje negotovost glede pri- 
dobljenih pravic in pravno urejenih razmerij. Zato se iz- 
redna pravna sredstva omejujejo na najnujnejše primere, ko 
je v interesu pravnega reda potrebno ponovno preizkusiti za- 
konitost pravnomočnih odločb. 

Pravnomočne odločbe, s katerimi je bila posameznikom 
nezakonito priznana pokojninska doba na podlagi njihovih 
neresničnih navedb, krivih izpovedi prič, ponarejenih ali 
lažnivih listin, zlorabe uradnega položaja oziroma pravic urad- 
nih oseb v postopku in podobnih zlorab oziroma kaznivih 
dejanj, je mogoče odpraviti ali razveljaviti v obnovi postopka 
po 2. točki 249. člena zakona o splošnem upravnem postopku, 
če gre za kazniva dejanja, ali po 82. členu zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju, če se na podlagi novih 
dejstev oziroma novih dokazov, za katere se zve šele po 
pravnomočnosti odločbe, ugotovi druga zloraba, ki ni kaznivo 

dejanje. Po 4. odstavku 252. člena zakona o splošnem uprav- 
nem postopku in 82. člena zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju je v teh primerih mogoče obnoviti po- 
stopek tudi po preteku petletnega roka, ki je sicer določen za 
obnovo postopka, in ne glede na to, če se zaradi zastaranja 
kazenskega pregona ali iz kakšnega drugega vzroka ne more 
uvesti kazenski postopek. Med te primere nedvomno spadajo 
tudi primeri, ko je bila s pravnomočnimi odločbami neza- 
konito priznana posebna doba udeležbe v NOV osebam, ki 
so v resnici sodelovale z okupatorjem, ali delovna doba ose- 
bam, ki v resnici niso bile v delovnem razmerju, temveč so 
opravljale samostojno dejavnost, in podobni primeri, s kate- 
rimi so predstavniki Skupščine SR Slovenije in Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji na 
javni obravnavi pred ustavnim sodiščem pojasnjevali potrebo 
posebne ureditve nadzorstvene pravice v 116. členu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Takšne nezakoni- 
tosti je torej mogoče odpraviti v obnovi postopka. 

Pri določanju izrednih pravnih sredstev je brez dvoma 
tako v interesu pravnega reda, kakor tudi v interesu pravne 
varnosti človeka potrebno opredeliti kriterije za uporabo iz- 
rednega pravnega sredstva oziroma določiti primere, za ka- 
tere naj bi se to izredno sredstvo uporabilo. Z določbami 116. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se 
bistveno spreminja značaj izrednega pravnega sredstva, ker 
ti kriteriji oziroma primeri niso tako opredeljeni, da bi bila 
poleg varstva zakonitosti očuvana tudi ekonomska in socialna 
varnost človeka. Nadzorstvena pravica po 116. členu zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju se lahko uporab- 
lja tako za primere, ko so posamezniki nezakonito pridobili 
pokojninsko dobo na podlagi zlorab, kot tudi za primere, ko 
so zavarovanci uveljavili pokojninsko dobo v dobri veri, da je 
zakonita, dalje za primere, ko je vprašanje ocene dejanskega 
stanja ali razlage predpisov, ali jim je bila pokojninska doba 
zakonito priznana, kakor tudi za primere, ko je bila priznana 
delovna doba v skladu s takrat veljavnimi predpisi. 

4. Po podatkih centrale strokovne službe Skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji so 
bile po 116. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v več kot polovici primerov (57 %) črtane zapo- 
slitve pred dopolnjenim petnajstim letom starosti in v skoraj 
četrtini primerov (23 %) kadrovski rok v JLA. 

Pri zaposlitvah pred dopolnjenim petnajstim letom sta- 
rosti, ki so bile črtane, gre tudi za primere, ko so bili zava- 
rovanci zaposleni v tej starostni dobi v skladu s takrat ve- 
ljavnimi predpisi in so bili socialno zavarovani, šele zakon 
o delovnih razmerjih iz leta 1957 je določil starost petnajst 
let kot najnižjo starost za sklenitev delovnega razmerja. Pred 
tem zakonom je veljala najnižja starostna meja štirinajst let 
po konvenciji ševilka 5 Mednarodne organizacije dela, ki jo 
je ratificirala prejšnja Jugoslavija leta 1926, in po 11. členu 
osnovnega zakona o razmerjih med starši in otroci iz leta 
1947, ki je določal, da otrok, ki je star štirinajst let, lahko 
sklene delovno pogodbo in samostojno razpolaga z zaslužkom. 
Noben od poznejših zakonov, ki so določili kot starostno 
mejo za sklenitev delovnega razmerja in za vštevanje zapo- 
slitve v pokojninsko dobo starost petnajst let, pa ni z retro- 
aktivno določbo razveljavil po prejšnjih predpisih priznanih 
zaposlitev pred petnajstim letom starosti. Pri tem ne gre pre- 
zreti, da so se s štirinajstimi leti zaposlovali mladi ljudje, ki 
so živeli v takšnih socialnih razmerah, v katerih je bila že v 
tej starostni dobi zaposlitev pogoj za njihovo življenjsko 
eksistenco. 

Od primerov, ko je bil črtan iz priznane pokojninske 
dobe kadrski rok, se jih tretjina nanaša na službo v KNOJ, 
za katerega je splošno znano, da je tudi po končani vojni 
opravljal operativne vojaške naloge pri uničevanju ostankov 
sovražnih vojsk in kontrarevolucionarnih tolp ter tujih agen- 
tur na ozemlju Jugoslavije kot tudi pri obrambi meja, dokler 
ni bil leta 1953, ko je opravil svoje naloge, reorganiziran. 
V postopku sprejemanja zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju je socialno-zdravstveni zbor Skupščine SR 
Slovenije v decembru 1972 sprejel dva amandmaja, po katerih 
naj bi se kadrski rok štel v pokojninsko dobo. V postopku 
usklajevanja je od teh dveh amandmajev odstopil, sprejel pa 
je sklep, da naj republiški sekretariat za delo v sodelovanju 

r 



s skupnostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja čim- 
prej preuči možnost vštevanja kadrskega roka v pokojninsko 
dobo, zlasti za tiste primere, ko so obvezniki služili nad- 
poprečno dolg kadrovski rok. Skupščina SR Slovenije je 
sprejela predlog obeh amandmajev kot program za bodočo 
zakonodajno ureditev tega vprašanja. Centrala strokovne 
službe skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
pa je kljub takšnemu sklepu in programu Skupščine SR Slo- 
venije reševala to vprašanje z uporabo določb 116. člena za- 
kona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in črtala 
kadrovski rok iz že priznane pokojninske dobe. 

5. Uporaba izrednih pravnih sredstev je v našem sistemu 
praviloma časovno omejena z roki, ki niso daljši od petih let. 
Po 116. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju sploh ni omejena časovna uporaba nadzorstvene pra- 
vice glede odločb, ki so postale dokončne po 31. 12. 1972. Rok 
petindvajsetih let, ki je posredno določen za uporabo nadzor- 
stvene pravice glede odločb, ki so postale dokončne do 
31. 12. 1973, pa ni primerljiv z nobenim drugim rokom v na- 
šem sistemu. V desetih letih zastarajo terjatve. V dvajsetih 
letih je mogoče v dobri veri priposestvovati stvarne pravice 
na nepremičninah. V peindvajsetih letih pa zastara celo ka- 

zenski pregon za najtežja kazniva dejanja, za katera se sine 
po zakonu izreči smrtna kazen ali kazen strogega zapora 
dvajsetih let. 

Določbe 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju urejajo odločanje o neodtujljivih pravicah delov- 
nega človeka, ki izhajajo iz njegovega minulega dela. Ustavni 
zakon za izvedbo ustave SR Slovenije sicer določa v 24. členu 
rok za uskladitev tega zakona z ustavo do 30. 6. 1977. Vendar 
pa v 3. členu določa, da se določbe ustave, ki se nanašajo na 
neodtujljive pravice delavcev, uporabljajo od dneva razgla- 
sitve ustave in da tega dne prenehajo veljati določbe repub- 
liških zakonov in samoupravnih splošnih aktov, ki so v na- 
sprotju z omenjenimi določbami ustave SR Slovenije. 

Na podlagi navednega je ustavno sodišče ugotovilo, da 
določbe 116. člena zakona o pokojninskem in invalidskešm za- 
varovanju niso v skladu z ustavo SR Slovenije. 

6. Odločba temelji na 412. členu ustave SR Slovenije. Po 
tej ustavni določbi je Skupščina SR Slovenije dolžna v šestih 
mesecih od dneva prejema te odločbe uskladiti. določbe 116. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
z ustavo, če tega ne bo storila, bodo te določbe nehale veljati, 
kar bo ugotovilo ustavno sodišče s posebno odločbo. 

IZ DELA PREDSEDSTVA SKUPŠČINE SRS: 

Poročilo o obisku delegacije Skupšči- 

ne SR Slovenije v deželi Veneto 

Predsedstvo Skupščine SR 
Slovenije je razpravljalo o 
poročilu o obisku delegacije 
Skupščine SR Slovenije v de- 
želi Veneto ter ga — p<rav ta- 
ko kot Komisija za medna- 
rodne odnose Skupščine SRS 
— z odobravanjem sprejelo. 
Predsedstvo je sklenilo, da se 
poročilo objavi v »Poročeval- 
cu«. 

Delegacija slovenske skup. 
ščine, ki jo je vodil Marijan 
Brecelj, predsednik Skupšči- 
ne SRS, je obiskala Veneto 
na povabilo deželnega sveta 
te italijanske dežele. S tem 
je bil vrnjen obisk delegaciji 
dežele Veneto, ki je pod vod- 
stvom tedanjega predsednika 
deželnega sveta dr. Vita Or- 
callija obiskala SR Slovenijo 
junija 1. 1973. 

V razgovoru delegacije z 
deželnim svetom Veneta, ki 
ga je vodil predsednik dr 
Bruno Marchetti ob sodelo- 
vanju predsednikov skupin 
svetovalcev demokratičnih 
strank in predsednikov stal 
nih komisij svetovalcev de- 
želnega sveta, je italijanska 
stran seznanila našo delega- 
cijo z gospodarskimi in druž- 
benimi razmerami v deželi 
Veneto. 

V razgovoru SO' bile pou 
darjene velike možnosti, ki 
se odpirajo, v okviru jugoslo 
vansko-itaiigansikega sporazu- 
ma za sodelovanje med SR 
Slovenijo in Venetom. Nagla- 
šeno je bilo, da pomeni spo 
razum konkreten prispevek 
Jugoslavije in Italije, k ures- 
ničevanju zaiključkov Helsin. 

ške konference o evropski 
varnosti in sodelovanju. Dele 
gacija je seznanila deželni 
svet z nekaterimi vidiki dru- 
žbenega in ekonomskega raz- 
voja Slovenije. Opozorila je 
na poglavitne težave v jugo- 
slovansko-italijanskem gos- 
podarskem sodelovanju in na 
probleme z drugih področij, 
ki zahtevajo sodelovanje med 
SR Slovenijo in deželo Vene- 
to, predvsem na področju 
prometa, sodelovanja luk Se- 
vernega Jadrana in turistične- 
ga sodelovanja. 

Sprejet je bil dogovor, da 
se za uresničevanje sodelova 
nja na vseh naštetih področ- 
jih zadolžijo izvršilni, gospo- 
darski in kulturni dejavniki 
v Venetu in SR Sloveniji. 

Tudi v razgovorih delegaci- 
je z deželnim odborom, ki 
ga je vodil predsednik ing. 
Angelo Tomelleri, sta obe 
strani informirali o družbeno, 
političnih in ekonomskih raz- 
merah v deželi Veneto oziro- 
ma v.SR Sloveniji. Predstav 
niki deželnega odbora so pou- 
darili, da Veneto ni dovolj 
zajet v načrtih gospodarske 
ga razvoja Italije, kar ima 
negativne posledice. Sloven- 
ska delegacija je še posebej 
informirala deželni odbor o 
možnostih, ki jih nudi za 
medsebojno sodelovanje usta. 
novitev proste industrijske 
cone v bližini Sežane, o izde- 
lavi študije za izgradnjo plov. 
ne poti Jadran—Donava ter 
o načrtih za izgradnjo termo- 
elektrarne Koper in rafineri- 
je Sermin. 

Tudi v razgovorih delegaci- 
je in deželnega odbora, ki ga 
je vodil predsednik ing. An- 
gelo Tomelleri, sta obe stra- 
ni ugotovili, da bo mogoče v 
okviru jugoslovansko-italijan- 
skiih sporazumov iz Osima la- 
žje in celoviteje uresničevati 
sodelovanje med Venetom in 
Slovenijo. Zavzeli sta se za 
čimbolj konkretne oblike 
medsebojnega sodelovanja. 
Ugotovili sta, da so dane mo- 
žnosti konkretnega sodelova- 
nja med deželo Veneto in SR 
Slovenijo, zlasti na nasled- 
njih področjih: 

a) cestne in železniške po- 
vezave. Obe strani sta ugo- 
tovili, da gre predvsem za te- 
snejše sodelovanje Veneta in 
Slovenije, skupaj z Avtonom. 
no deželo Furlani j o- Julijsko 
krajino, na področju načrto- 
vanja infrastrukturnih objek- 
tov, saj izrazito tranzitni pro- 
stor ozemlja, ki ga pokriva- 
jo tri dežele, predstavlja naj- 
krajše naravne poti med ju- 
gozahodno, severozahodno 
Evropo in Balkanom. Itali- 
janska stran je opozorila, da 
je treba pri tem upoštevati 
dejstvo, da je sodelovanje Ve- 
neta na tem področju pred 
vsem odvisno od stališč itali- 
janske vlade in da so v tem 
oziru njihove možnosti ome- 
jene. 

b) proučevanje izgradnje 
plovne poti Jadran—Donava. 
Obe strani sta kot pomemb- 
no podčrtali, da obsegajo 
proučevanje izgradnje tega 
projekta jugoslovansko^itali- 
janski sporazumi, kar omo 
goča pospešitev delovanja na 
študiju tega projekta. 

Italijanska stran je izrecno 
poudarila, da se zaveda po- 

membnosti proučitve izgrad- 
nje kanala, saj bi bil ta iz- 
rednega pomena, za gospodar- 
stvo Jugoslavije in i Italije ozi- 
roma Veneta in Slovenije. 
Njihovo angažiranje okoli te- 
ga vprašanja pa bo odvisno 
tudi od stališča italijanske 
vlade. Slovenska delegacija je 
apelirala, naj dežela Veneto, 
ki je po sestanku na Bledu 
leta 1975, ki je bil posvečen 
proučevanju možnosti grad- 
nje kanala Jadran—Donava, 
sedaj na vrsti, da skliče na- 
slednji sestanek, to stori čim- 
prej. 

c) sodelovanje luk Sever- 
nega Jadrana. Obe strani sta 
iznesli svoje poglede na mož- 
nosti sodelovanja severnojad- 
ranskih luk. Poudarili sita, da 
jugoslovansko-italijanski spo- 
razumi predvidevajo mož- 
nost tesnejšega sodelovanja 
jadranskih luk, kar bo treba 
v praksi uresničiti. Strinjali 
sta se, da je treba vključiti 
v sodelovanje beneške, trža- 
ške in koprske luke tudi re- 
ško luko. Problem sodelova- 
nja luk Severnega Jadrana je 
bil obravnavan tudi z vidika 
enotnejšega nastopa teh luk 
napram lukam severne Evro- 
pe. 

č) dolgoročna industrijska 
kooperacija. Obe strani sta 
poudarili, da bi bilo treba na 
tem področju pospešiti sode. 
lovanje gospodarstva Veneta 
in Slovenije. 

d) turizem. Slovenska de- 
legacija je opozorila na ne- 
enakopraven razvoj turizma 
med Slovenijo in Venetom, 
saj le-ta sedaj v glavnem po- 
teka le enosmerno, to je iz 
Slovenije v Veneto. Italijan- 
ski strani so bile nakazana 
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možnosti za večji priliv tu- 
ristov v Slovenijo, za kair naj 
se zavzamejo njihove turisti- 
čne ustanove. 

e) področje urejanja in za- 
ščite okolja. V razgovorih je 
bil dan poseben poudarek za- 
ščiti Jadrana pred onesnaže 
njem. Dogovorjeno je bilo, da 
se vzpostavijo stiki med us 
treznimi ustanovami v vene- 
tu in v Sloveniji. 

f) kultura. Obe strani sta 
se sporazumeli, da je treba 
že obstoječe oblike sodelova- 
nja poglobiti in odpreti nove 
možnosti, zlasti sodelovanje 
med znanstvenimi ustanovami 
Slovenije in Veneta, pri če- 
mer naj bi se razvilo tesnej- 
še sodelovanje univerz v Lju- 
bljani, Mariboru in Padovi. 

Da bi lahko konkretnejše 
uresničili sodelovanje na vs&h 
teh področjih je bilo dogovor- 
jeno da se ustanovijo tri me- 
šane delovne skupine na 
strokovno-politični ravni, ka- 
terih naloga bi bila poglob- 
ljeno obravnavali vsa vpraša- 
nja sodelovanja med Venetom 
in Slovenijo in predlagati us- 
trezne rešitve. Ustanovili naj 
bi delovno skupino za eko- 
nomsko problematiko, za 
vprašanja transporta in za 
kulturno sodelovanje. 

V razgovoru delegacije z 
vodstvom pristanišča Benet- 
ke, sta obe strani soglašali 
glede potrebe po sodelovanju 
luk Severnega Jadrana, za 
kar se v smislu jugoslovan- 
sko-italijanisikih sporazumov 
odpirajo nove možnosti. Iz- 
hodišča sodelovanja severno- 
jadranskih luk, v katero je 

treba pritegniti tudi reško lu- 
ko je v ustreznejšem mestu, 
ki ga mora dobiti Jadransko 
morje v svetovnih transport- 
nih tokovih. Dogovor luk na 
področju tehnologije, speciali- 
zacije, sistema transporta in 
tarif bo pripomoglo k temu, 
da bodo te luke ohranile in 
povečale konkurenčnost nas- 
proti pristaniščem Severne 
Evrope. V tem smislu je vod- 
stvo beneške luke izrazilo in- 
teres za sodelovanje s kopr- 
sko luko. Predlagalo je, da 
bi vprašanja sodelovanja se- 
vernojadranskih luk proučili 
na neformalnih sestankih 
predstavnikov teh luk. 

V razgovoru z vodstvom' 
sejma v Padovi je bila izra- 
žena obojestranska želja, da 
bi sejem v Padovi in Gospo- 
darsiko razstavišče v Ljublja 
ni razvila tesnejše sodelova- 
nje, zlasti pri prirejanju spe- 
cializiranih sejemskih prire- 
ditev. 

Ob srečanju delegacije z ob- 
činskim odborom in županom 
Benetk je bilo ugotovljeno, 
da razne slovenske kultuno 
umetniške ustanove sodeluje- 
jo na kulturnih prireditvah v 
Benetkah, vendar so dane ve 
čje možnosti za sodelovanje. 
Zupan Benetk, ki je hkrati 
predsednik opernega gledališ- 
ča »La Penice« je soglašal s 
predlogom slovenske delegaci- 
je, da se vzpostavijo tesnejši 
kontakti med Ljubljansko 
opero in baletom ter gledali- 
ščem »La Fenice«. 

Ob obisku univerze v Pado- 
vi je bilo v razgovoru s pro- 

rektorjem univerze ugiotavlje- 
no, da obstojijo možnosti za 
sodelovanje med univerzo v 
Padovi ter ljubljansko in ma- 
riborsko univerzo. Vtem smi- 
slu je bila izražena s strani 
univerze v Padovi pripravlje- 
nost, da navežejo tesnejše 
kontakte z univerzami v Lju- 
bljani in Mariboru. 

Ob obisku Državnega inšti- 
tuta za kmetijstvo v Castel- 
franco Veneto, kjer se je de- 
legacija seznanila z dejav- 
nostjo te ustanove in si ogle- 
dala obrate inštituta, je bilo 
z vodstvom inštituta dogovor- 
jeno, da inštitut vzpostavi 
kontakte z ustreznimi delov- 
nimi organizacijami v Slove- 
nija. 

Delegacija Skupščine SR 
Slovenije je opravila povra- 
ten obisk v deželi Veneto po 
podpisanih italijansko-jugo. 
slovansteh sporazumih v Osi- 
mu, ki jih je deželni svet Ve- 
neta podprl. Razgovori, ki jih 
je imela delegacija z deželnim 
svetom in deželnim odiborom 
ter ostalimi političnimi, gos- 
podarskimi in kulturnimi or- 
gani in ustanovami so pote- 
kali skozi izhodišča in mož- 
nosti, ki jih odpira sporazum 
za nadaljnji razvoj vsestran- 
sko vzajemno koristnega so- 
delovanja in prijateljskih od- 
nosov med Jugoslavijo in Ita- 
lijo. To vzdušje je bilo pri- 
sotno ves čas obiska. Delega- 
cija je bila povsod prijatelj- 
sko sprejeta. 

Razgovori z deželnim sve- 
tom in deželnim odborom so 
potrdili zainteresiranost deže- 
le Veneto za sodelovanje s 

Socialistično republiko Slove- 
nijo, na vrsti področij, kjer 
obstojijo problemi, za katere 
sta Slovenija in Veneto zain- 
teresirani, da jih skupaj re- 
šujeta. Ti problemi so bili v 
osnovi opredeljeni že ob obi- 
sku delegacije Veneta v Slo- 
veniji leta 1973. Zato so seda- 
nji razgovori pomenili pogla- 
bljanje rezultatov zadnjega 
obisika, predvsem v smeri bolj 
konkretnega medsebojnega 
sodelovanja. Dogovor, ki je 
bil sprejet z deželnim odbo- 
rom Veneta, da se ustanovi- 
jo tri mešane delovne politi- 
čno-strokovne komisije za 
proučevanje in predlaganje 
konkretnih oblik sodelovanja 
na posameznih področjih ter 
izražena pripravljenost gospo- 
darskih in znanstveno-kultur- 
nih institucij Veneta za sode- 
lovanje z ustreznimi ustano- 
vami v Sloveniji je nedvom- 
no šteti kot napredek na po- 
ti konkretnejšega sodelova- 
nja med Slovenijo in Vene- 
tom. Hkrati so dogovorjene 
oblike bodočega sodelovanja 
med Slovenijo in Venetom 
prispevek k uresničevanju 
resolucije o ekonomskih sti- 
kih SR Slovenije s tujino, 
ki jo je sprejela skupščina 
SR Slovenije. 

Doseženi rezultati obiska so, 
dolgoročno gledano, pomemb- 
na spodbuda za nadaljnji ra- 
zvoj sodelovanja in prijatelj- 
skih odnosov med Slovenijo 
in Venetom, zaradi česar je 
bil obisk delegacije Skupšči- 
ne SR Slovenije v celoti uspe- 
šen. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 24. 5. 76 

Varnost otrok v prometu 

Delegatka Teodora Krpan 
je v zvezi s prometnimi ne- 
srečami otrok vprašala, kaj 
je bilo narejenega doslej in 
kaj se namerava storiti v bo- 
doče za ureditev varstva 
otrok v poletnih mesecih 
oziroma v času šolskih počit- 
nic. Vprašala je tudi, ali so 
šole kadrovsko in material- 
no sposobne izvajati promet- 
no vzgojo, kot jo predvideva 
zakon o varnosti cestnega 
prometa. 

Pomočnik predsednika Re- 
publiške komisije za vzgojo 
in izobraževanje Peter Win- 
kler je posredoval naslednji 
odgovor, ki ga je pripravil 

Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu: 

»Uradne statistike promet- 
nih nesreč v letih od 1970 
do vključno 1975 kažejo, da 
je bilo največ prometnih ne- 
sreč, pri katerih so bili ude- 
leženi otroci in mladoletniki 
v mesecu avgustu, in sicer v 
petih letih 961, nato v mesecu 
juniju — 918 in mesecu ju- 
liju — 892. Ves sistem pro- 
metne vzgoje, v vzgojnovar- 
stvenih zavodih, malih šolah 
in osnovnih šolah je vključen 
v reden sistem izobraževanja. 
V vzgojnovarst.venih zavodih 
in v malih šolah je v pro- 
gramu prometna vzgoja, žal 

pa je v vzgojnovarstvene or- 
ganizacije vključenih le pri- 
bližno 45% vseh otrok od 3. 
do 7. leta starositd (od skupaj 
približno 110.000 otrok, koli- 
kor jih šteje ta populacija). 
V vzgojnem načrtu je veliko 
snovi v zvezi s prometno 
vzgojo, zlasti v oddelkih za 
otroke od 5. do 7. leta. Vzgo- 
jiteljice izvajajo prometno 
vzgojo v konkretnih situaci- 
jah na igrišču, peskovniku, 
igralnicah, kjer se pogovarja- 
jo o prometu ob gledanju 
diafilmov, ob izdelavi igrač 
iz kartona in drugega mate- 
riala, na sprehodih, ko otro- 
ci organizirano opazujejo pro- 
metne situacije- 

Vzgojiteljice se pri izvaja- 
nju prometne vzgoje predšol- 
skih otrok opirajo na lastne 
programe prometne vzgoje, 
pri čemer si pomagajo z bro- 
šuro »Predšolski otrok v 

prometu«, ki jo je izdala biv- 
ša komisija za vzgojo in 
varnost v cestnem prometu 
ob sodelovanju zavoda za 
šolstvo. 

V vzgojno izobraževalnem 
procesu imajo starši kot otro- 
kov vzor izredno, vlogo. Za- 
to vzgojitelji .organizirajo ro- 
diteljske sestanke, na kate- 
rih obravnavajo prometno te- 
matiko, zlasti tisto, ki zade- 
va varno prihajanje in odha- 
janje otrok v vzgojno varst- 
veni zavod in iz njega. 

Usposobljenost vzgojiteljev 
je nedvomno osnova za kva- 
litetno vzgojo in izobraževa- 
nje. Zato se je, na pobudo 
republiškega sveta za preven- 
tivo in vzgojo v cestnem pro- 
metu, zavod za šolstvo dogo- 
voril z vzgojiteljskimi šolami, 
da bodo poskrbele za osnov- 
no strokovno znanje in meto- 
dične napotke za prometno 
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vzgojo v predšolskih zavodih, 
tako, da bodo imele učenke 
vzgojiteljske šole v štirih let- 
nikih prometno vzgojo . inte- 
grirano v pouk posameznih 
predmetov. Bazen tega je za- 
vod za šolstvo z organizacij- 
skimi enotami in republiškim 
svetom za preventivo in vzgo- 
jo ter občinskimi organi or- 
ganiziral 6-urne seminarje 
prometne vzgoje, predvsem 
za vzgojiteljice v vzgojno var- 
stvenih zavodih in malih šo- 
lah. S prometno vzgojo v os- 
novnih šolah se je organizi- 
rano začelo že v šolskem le- 
tu 1966—1967. Osnovne šole 
imajo po učnem načrtu pro- 
metno vzgojo v okviru obvez- 
nega pouka na razredni stop- 
nji, vključeno v program 
spoznavanja prirode in druž- 
be, v višjih razredih osnovne 
šole pa je učno vzgojna vse- 
bina razporejena po več pred- 
metih. Učenci naj bi se uspo- 
sobili v nižjih razredih za 
varno vključevanje v promet 
kot kategorija pešcev in ko- 
lesarjev, v višjih nazredih pa 
naj bi znanje razširili na ra- 
ven, ki se zahteva za voznike 
motornega vozila. Poseben 
poudarek pa je na etičnem 
odnosu ljudi v prometu. 

Poleg redne vzgoje se iz- 
vaja prometna vzgoja tudi v 
okviru prostovoljnih dejavno- 
sti, ki so dobile že skoraj 
status rednega pouka. Tako 
poteka tako imenovana zu- 
naj šolska prometna dejav- 
nost v prometnih krožkih, 
družinah piomirjev-prometni- 
kov, organizacijah pionirske 
prometne službe, v kolesar- 
skih krožkih, tekmovanjih 
»kaj veš o prometu«, od raz- 
rednega do mednarodnega, v 
katerih sodeluje večina šol. 
Taka tekmovanja potekajo za 
osnovne šole že osmo leto, 
za srednje šole pa četrto le- 
to. V rajih sodeluje do 130 
učencev, nadalje srečanje pio- 
nirjev prometnikov v okviru 
orientacijskega pohoda, pro- 
metna kviz tekmovanja, pi- 
sanje prostih spisov in risa- 
nje prometnih motivov, izde- 
lovanje prometnih ponazoril, 
sodelovanje filmskih, foto in 
dopisnih krožkov s promet- 
no tematiko, vključevanje v 
kolesarske trim krožke itd. 

Za prometno vzgojo v šo- 
lah so poleg republiškega 
sveta za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu in občin- 
skih svetov zadolženi zavod 
za šolstvo s svojimi organi- 
zacijskimi enotami in zveza 
prijateljev mladine ter druge 
organizacije. Sveti za pre- 
ventivo in vzgojo pomagajo 
šolam ter organizacijam raz- 

nih oblik, zlasti pri pripravi 
učnih pripomočkov in oskrbi 
z njimi. V tem letu je pred- 
videno vključevanje promet- 
ne vzgoje v celodnevno šolo, 
šolsko televizijo, usmerjeno 
izobraževanje, pripravljeni so 
trije priročniki prometne 
vzgoje za vse stopnje itd. 

Nadalje je predvideno or- 
ganiziranje in sodelovanje na 
posvetih in seminarjih za 
mentorje in metodične vodje 
prometne vzgoje v vzgojno- 
varstvemih zavodih, domovih 
za učence, osnovnih šolah in 
srednjih šolah, zlasti peda- 
goških. Potekajo pa tudi po- 
govori za vnašanje elementov 
prometne vzgoje v višje in 
visoke šole. 

Glede na navedena priza- 
devanja bi se po mnenju re- 
publiškega sveta za preventi- 
vo in vzgojo v cestnem pro- 
metu morala kazati stopnja 
prometne varnosti in otrok 
mladine tudi v turistični se- 
zoni, seveda če je bila vse 
šolsko leto oziroma več let 
permanentna in učinkovita. 

Poleg prometne vzgoje v 
šolah je republiški svet sku- 
paj z občinskimi sveti spre- 
jel načelo, da postane akcija 
za varnost otrok in mladine 
stalna oblika dela teh orga- 
nov, pri čemer imajo zlasti 
organizacije, kot je zveza pri- 
jateljev mladine, ki s svojimi 
oblikami niso vezane na šol- 
ski koledar, posebne možno- 
sti vplivanja na varnost 
otrok v počitniških 'domovih, 
kolonijah itn. Republiški svet 
že od leta 1972 opozarja ob- 
činske svete, da na področjih, 
kjer letujejo otroci in mla- 
dina, navežejo stike z vodst- 
vi počitniških domov, okreva- 
lišč itd., ter jih animirajo za 
prometno vzgojo. 

Bolj kot doslej bo potrebno 
v prometno vzgojo otrok pri- 
tegniti med počitnicami zla- 
sti starše in organizacije, ki 
kakor koli sodelujejo s star- 
ši, posebej pa še vključiti 
javna občila. 

Kar pa zadeva kadrovske 
možnosti za izvajanje promet- 
ne vzgoje v šolah, brez dvo- 
ma obstajajo pogoji, saj bi 
moral vsak vzgojitelj in pe- 
dagog, kot udeleženec naj- 
manj ene kategorije promet- 
nih udeležencev, obvladati — 
že zaradi lastne varnosti — 
vsaj toliko prometnega zna- 
nja, kolikor ga potrebuje 
otrok za svojo varnost, zlasti 
še, ker jim zavod za šolstvo 
ter republiški in občinski 
svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu pomaga- 
jo s predavanji, seminarji. 

literaturo, učnimi pripomoč- 
ki itd. 

V bližnji prihodnosti pa 
čaka vse organe, ki se s tem 
ukvarjajo, naloga, da uspo- 
sobijo še metodične vodje 
prometne vzgoje za vse stop- 
nje šol ter oskrbijo priroč- 
nik za metodiko prometne 
vzgoje- 

Kar zadeva zagotavljanje 
materialnih pogojev, so za 
izvajanje prometne vzgoje v 
šolah poklicani predvsem re- 
publiški svet in občinski sve- 
ti. Vendar lahko trdimo, da 
imajo vse centralne šole v 
Sloveniji najosnovnejše učne 
pripomočke za prometno 
vzgojo. Sodobno opremo, ka- 
binete, pa ima le približno 
1 odstotek osnovnih šol. Ven- 
dar menimo, da najsodobnej- 
ša oprema ni edini pogoj za 
uspešno opravljanje promet- 
ne vzgoje, zlasti če je ta is- 
merjena na vplivanje na med- 
sebojne odnose oziroma na 

Delegat Vlado ullen (obči- 
na Murska Sobota) je zasta- 
vil tole delegatsko vprašanje: 

»DES — Skupnost TOZD 
preskrbovalnega območja 
Elektro Maribor nas je s pi- 
smom z dne 21. 4. 1976 ob- 
vestila, da ne more zadostiti 
zahtevam delovnih organiza- 
cij na območju občine Mur- 
ska Sobota za izstavitev elek- 
troenergetskih soglasij. Podo- 
ben položaj je tudi v radgon- 
ski in ljutomerski občini. 

Področju Pomurja je sedaj 
napajano po 35 kv daljno- 
vodih, ki so že tako obreme- 
njeni, da dosegajo termično 
mejo obremenitve. Znano je. 
da smo z akcijo izgradnje 
110 kV daljnovodov in RTP 
110/20 kV na tem območju 
pričeli že pred leti. Rezultat 
te akcije je sledeč: 

Vsi 110 kV objekti, ki jih 
je potrebno v Pomurju zgra- 
diti, so v srednjeročnem pla- 
nu izgradnje elektroenerget- 
skih objektov. Skupščina ISE 
je ta plan potrdila. Poleg te- 
ga je skupščina ISE na svo- 
jem zasedanju dne 8. 10. 1975 
sprejela letni plan izgradnje 
elektroenergetskih objektov, 
v katerem so zajeti 110 kV 
daljnovodi za Pomurje. Iz te- 
ga sledi, da bi že v letu 1975 
morali dobiti finančna sred- 
stva za izgradnjo 110 kV dalj- 
novodov v Pomurju, vendar 
teh sredstev še do danes in- 
vestitor del DES Maribor ni 
dobil. 

etiko udeležencev v prometu 
in ne zgolj v tehmčnj izobra- 
ževalno spoznavanje predpi- 
sov. 

Seveda pa je sUnje odvis- 
no od finančne zmogljivosti 
in razumevanja šol, kakor tu- 
di o drugih pristojnih dejav- 
nikov v občini. Velikokrat pa 
je žal prometna vzgoja odvis- 
na od osebne zavzetosti m ra- 
zumevanja posameznikov. Re- 
publiški svet za preveivivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
pripravlja skupaj z zavodom 
za šolstvo pregled situacije v 
Sloveniji, in sicer zaradi ra- 
črtnejšega vlaganja sredstev 
in razporeditve pripomočkov 
tudi na tista področja, kjer 
tega doslej še ni bili dovolj. 

V letošnjem letu pa pri- 
pravlja republiški svet pose- 
ben program varstva otrck 
in mladine v poletnih mese- 
cih, v katerega bodo vključe- 
ne vse inštitucije s svojimi 
programi.« 

Ce ta 110 kV daljnovod ne 
bo pravočasno zgrajen, ne 
bo mogoče priključevati no- 
vozgrajenih industrijskih in 
drugih objektov na elektro- 
energetsko omrežje (nova to- 
varna mesnih izdelkov v Mur- 
ski Soboti, itd.), s tem bo 
ogrožen nadaljni razvoj naše- 
ga nerazvitega področja. 

V zvezi s tem delegacija 
postavlja naslednje vpraša- 
nje: Kaj bo izvršni svet 
skupščine SR Slovenije ukre- 
nil, da se v Pomurju zgradi 
110 kV daljnovod in se tako 
omogoči gospodarski razvoj 
Pomurja?« 

Član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za energetiko Drago 
Petrovič je odgovoril: 

»Skupščina ISE je na svo- 
jem 1, izrednem zasedanju 
dne 8. 10. 1975 sprejela letni 
načrt graditve prioritetnih di- 
stribucijskih objektov za le- 
to 1975, med katere so bili 
vključeni tudi 110 kV objekti 
za oskrbovanje Pomurja z 
električno energijo. Na osno- 
vi tega sklepa je podjetje 
DES dostavilo Ljubljanski 
banki potrjeno investicijsko 
tehnično dokumentacijo za 
navedene objekte. 

Direkcija naložb iz usmer- 
jenih sredstev pri Ljubljan- 
ski banki, kjer so naložena 
energetska sredstva, zaradi 
določb zakona o zagotavlja- 
nju plačil za investicije, ni 
sprejela kreditnega zahtevka 
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investitorja za izgradnjo teh 
objektov, ker predvidena fi- 
nančna sredstva, predvsem pa 
letna dinamika dotoka sred- 
stev, ni pokrivala porabe 
sredstev za izgradnjo novih 
energetskih objektov, zajetih 
v programu ISE. 

Z namenom, da ISE zago- 
tovi finančna sredstva za re- 
alizacijo programa, je skup- 
ščina ISE dne 11. 5. 1976 
sprejela samoupravni spora- 
zum o združevanju sredstev 
za financiranje graditve ener- 
getskih objektov po samoup- 
ravnem planu razvoja elek- 
troenergetike za obdobje 1976 
—1980, po katerem bodo z 
upoštevanjem ostalih virov 
zagotovljena sredstva za vse 
planirane objekte. Finančna 
sredstva, ki se zbirajo na 
podlagi sedanjih zakonov, slu- 
žijo namreč predvsem za krit- 
je že odobrenih kreditov za 
objekte v gradnji. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije bo na osnovi dina- 
mike podpisovanja samoup- 
ravnega sporazuma o zdru- 
ževanju sredstev za financi- 
ranje graditve elektroenerget- 
skih objektov in na osnovi 
drugih dejstev presodil, če 
bo potrebno predlagati Skup- 
ščini SR Slovenije za čas, do- 
kler ne bo podpisan ome- 
njeni samoupravni sporazum, 
sprejem zakonov za financira- 
nje razširjene reprodukcije 
energetike v tem srednjeroč- 
nem obdobju. S tem bo omo- 
gočena realizacija sprejetega 
plana razvoja elektroenerge- 
tike v celoti in s tem tudi 
oskrba Pomurja preko pred- 
videne mreže daljnovodov.« 

Delegat Ludvik Cipot (obči- 
na Murska Sobota) je izja- 
vil, da njegova delegacija ni 
zadovoljna z odgovorom. Po- 
udaril je, da so v Pomurju 
prepovdani novi priključki na 
električno omrežje, kar po- 
meni z drugimi besedami, da 
so prepovedani novi obrati in 
da je praktično ves razvoj 
zavrt, če ne bo zgrajen nov 
110 kV daljnovod. Zadeva z 

Ocenjevanje invalidnosti 

daljnovodom pa se vleče že 
skoraj leto dni, zato bi vse- 
kakor kazalo slišati, kaj na- 
merava storiti Izvršni svet. 

Član Izvršnega sveta in 
predsednik Republiškega ko- 
miteja za energetiko Drago 
Petrovič je dopolnil odgovor 
takole: »Načrt graditve 110 
kV daljnovoda v Pomurju je 
bil sprejet oktobra lani, po- 
tem ko so bili sprejeti že vsi 
zakonski predpisi o združe- 
vanju sredstev. To združe- 
vanje je bilo namenjeno pro- 
gramom, ki so bili sprejeti 
v juliju oziroma marcu le- 
ta 1975. Za dodatni program 
interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva, pa še ni bilo dolo- 
čeno kritje. 

Poudarjam, da gre za do- 
datni program, v katerem ni 
le pomurski daljnovod, tem- 
več še več drugih objektov, 
ki so s tem povezani, ter da 
je zavoljo tega nastal razko- 
rak med dotokom in porabo 
sredstev. Zato je bilo skle- 
njeno, da se realizacijo pro- 
grama, ki je bil sprejet na 
izrednem zasedanju skupšči- 
ne ISE, reši takoj, ko bodo 
na razpolago nova dodatna 
sredstva. S samoupravnim 
sporazumom jih predlaga in- 
teresna skupnost elektrogo- 
spodarstva, ne pa Izvršni 
svet. 

Skupščina ISE je predlog 
tega novega sporazuma spre- 
jela II. maja 1976 in priča- 
kuje, da bo ta sporazum tu- 
di podpisan. Izvršni svet je 
po ustavi pooblaščen, da v 
takem primeru, če pride v 
času podpisovanja sporazuma 
do zastojev, predlaga, da se 
zagotovi potrebna sredstva z 
ustreznimi dopolnitvami ozi- 
roma z novimi zakonskimi 
predpisi. 

110 kV daljnovod je kot 
prednostni distribucijski ob- 
jekt vključen v novi program, 
ki je bil sprejet v predlogu 
samoupravnega sporazuma. 
Financiralo se ga bo takoj, 
ko bodo na razpolago sred- 
stva. To je vse, kar je mo- 
goče trenutno reči.« 

Skupina delegatov občine 
Ljubljana-šiška je v delegat- 
skem vprašanju opozorila, da 
je za postopek ocenitve inva- 
lidnosti največkrat potreben 
določen, pogosto večmesečen 
bolniški stalež, ki se, sodeč 
po razpoložljivih podatkih, po- 
daljšuje in že presega pred- 
videne meje. Delegacija spra- 
šuje: 

1. Koliko časa traja pov- 
prečni čas do ocenitve v po 
sameznih regionalnih zdrav 

stvenih interesnih skupnostih? 
2. Ali je mogoče postopek 

za ocenitev invalidske komi- 
sije I. stopnje v vseh zdrav- 
stvenih interesnih skupnostih 
omejiti na enako določeno 
dobo?« 

Republiški podsekretar v 
Republiškem komiteju za 
zdravstveno in socialno var- 
stvo dr- Danijel Brežic je po- 
sredoval tale odgovor: 

»Postopek za priznanje pra- 
vic iz invalidskega zavarova- 

nja se začne na predlog 
zctravnika-ordinai ija ali zdrav- 
niške komisije pa tudi na 
zahtevo samega zavarovanca. 

Ob uvedbi invalidskega po- 
stopka je 40% do 50% pri- 
merov, ko je zavarovanec za- 
časno zadržan od dela zaradi 
bolezni ali poškodbe (v sta- 
ležu bolnih). 

Odločitev o pravicah zava- 
rovanca — delovnega invali 
da je odvisna od mnenja in- 
validske komisije, ki mora v 
skupnem primeru dati svoje 
mnenje. Trajanje postopka 
do izdaje mnenja invalidske 
komisije je odvisno od •'ega, 
ali ima invalidska komisija 
na razpolago vso potrebno 
medicinsko dokumentacijo. 
Kolikor je na razpolago 
ustrezna popolna medicinska 
dokumentacija, traja posto- 
pek en do dva meseca pre- 
den da invalidska komisija 
svoje mnenje. 

Veliko pa je primerov, ko 
predložena medicinska doku- 
mentacija ni popolna, ker ni 
npr. potrebnih izvidov zdrav- 
nikov-specialistov, popisov po- 
teka bolezni iz bolnišnic, in 
druge ustrezne dokumentaci- 
je. V določenih primerih je 
potrebna tudi ekspertiza ko- 
legijev klinik, kar traja več 
mesecev. Prav tako traja več 
mesecev kadar je potrebna še 
poklicna orientacija za zava- 
rovanca — delovnega invali- 
da pri Zavodu za rehabilita- 
cijo invalidov v Ljubljani ali 
pri drugem ustreznem zavo- 
du. Vse to seveda podaljšuje 
čas trajanja postopka. 

Razen tega zdravniki- ordi- 
nariji preuranjeno pošiljajo 
zavarovanca k invalidski ko- 
misiji, preden je končano 
zdravljenje in preden so pod- 
vzeti vsi ukrepi za povrnitev 
zdravja in delovne zmožnosti 
zavarovanca (takih primerov 
je od vseh pregledanih zava- 
rovancev pri invalidsKi komi- 
siji okrog 8%). Invalidnost 

je namreč podana, če nasta- 
ne pri zavarovancu izguba ali 
zmanjšanje zmožnosti za svo- 
je dotedanje delo, ki ju ni 
mogoče odpraviti z zdravlje- 
njem oziroma medicinsko re- 
habilitacijo. 

Zavarovance, ki je v stale- 
žu bolnih, ima pravico do na- 
domestila osebnega dohodka 
iz zdravstvenega zavarovanja, 
dokler pristojni organ z od- 
ločbo ne ugotovi, da je za- 
stala invalidnost. Navedeno 
je že prej, da- je ob uvedbi 
invalidskega postopka 40% do 
50% od vseh pregledanih za- 
varovancev pri invalidski ko- 
misiji v staležu bolnih, t.j. 
okrog 5.000, če upoštevamo, da 
je bilo v letu 1975 10.800 no- 
vih zahtevkov za ugotovitev 
invalidnosti. Nasproti celot- 
nemu številu vseh delavcev, 
ki so tekom leta v staležu 
bolnih (4,5% v letu 1975 od 
vseh zaposlenih) pa je 5000 
primerov ob uvedbi invalid- 
skega postopka le neznatno 
število. 

Zaradi ureditve medseboj- 
nih razmerij bosta Zdravstve- 
na skupnost Slovenije in 
Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji sklenili v krat- 
kem samoupravni sporazum 
o medsebojnem sodelovanju 
ter o dolžnostih in bvszno- 
stih v zvezi z ugotavljanjem 
invalidnosti zavarovancev. V 
tem sporazumu bo še med 
drugim tudi določilo Vplače- 
vanje nadomestila osebnega 
dohodka po predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju in 
pospešitev postopka o odlo- 
čanju o pravicah delovnega 
invalida. Razen tega pa bo 
sestavni del sporazuma tudi 
podroben opis medicinske do- 
kumentacije, ki jo je treba 
predložiti invalidski komisiji.« 

(Odgovore na druga vpra- 
šanja delegatov bomo obja- 
vili v eni naslednjih številk.) 

Časopisni zavod »URADNI LIST SRS« Ljublja- 
na, Veselova 11 je izdal 
MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 
(dr. Stojan Cigo j) 
ki obravnava posamezna pravna razmerja z ino- 
zemskimi elementi s področja stvarnega, obligacij- 
skega, rodbinskega in dednega prava. Pri obliga 
cijskem pravu obravnava mednarodni plačilni pro- 
met, devizne predpise, vse vrste pogodb (kupna, 
menjalna in posojilna; zastopanje tuje firme, nad- 
zorstvo količine in kakovosti blaga v mednarod- 
nem prometu; transportne pogodbe, hotelirske po- 
godbe, pogodbe o sodelovanju, pogodbe o prevze- 
mu rizika, itd.), nadalje vprašanja vrednostnih pa- 
pirjev in neposlovne obveznosti. Obravnava tudi 
pravice intelektualne svojine (avtorske pravice ter 
pravo industrijske lastnine). 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Enoten gospodarski sistem za vse dejavnosti 

• Spremenjeno besedilo Osnutka tretjega dela Družbenega plana Jugoslavije — re- 
zultat doseženega soglasja republik in pokrajin glede razvoja večine tistih dejav- 
nosti, ki so posebnega pomena za ures ničevanje dogovorjene politike celotnega 
razvoja SFRJ 

• Ukrepi ekonomske politike bodo zasnovani na enotnem gospodarskem sistemu za 
vsa področja 

© Republike in pokrajini prevzemajo del odgovornosti za uresničevanje politike raz- 
voja dejavnosti posebnega pomena 

• Obvezno združevanje dela in sredstev temeljnih organizacij združenega dela — le 
v izjemnih primerih 

• Zaščitne cene za proizvode, ki so splošno jugoslovanskega pomena za prehrano 
prebivalstva in za izvoz 

• Nadaljevalo se bo s politiko ustreznih e konomskih spodbud za povečanje prometa 
tujih turistov 

Delegatom v Zboru repu- 
blik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je te dni poslano novo 
besedilo Osnutka tretjega de- 
la Družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje od leta 1976 
do 1980. Usklajevanje stališč 
republik in pokrajin do tega 
dokumenta se je začelo 25. 
maja v Odboru za družbeni 
plan in razvojno politiko. 

V Osnutku tretjega dela 
Družbenega plana, ki je bil 
delegatom dostavljen pred ne- 
kaj več kot mesecem dni (ta 
dokument smo prikazali v 10. 
številki »Poročevalca«, aprila 
1976), je rečeno, da bo Zvezni 
izvršni svet nadaljeval posto- 
pek sodelovanja z izvršnimi 

sveti republik m pokrajin ter 
da bo v skladu z doseženo 
stopnjo soglasja predlagal 
spremembe in dopolnitve. 

Ker je bilo medtem dose- 
ženo soglasje republik in po- 
krajin o več dogovorih ter je 
bila končana razprava v Zve- 
znem svetu za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko, 
je Zvezni izvršni svet opravil 
ustrezne spremembe v poprej 
dostavljenem Osnutku tretje- 
ga dela Družbenega plana 
Jugoslavije. 

Vendar se naglasa, da še 
vedno traja postopek uskla- 
jevanja dogovora o razvoju 
dejavnosti, ki so posebnega 
pomena za uresničitev začr- 

tane politike celotnega razvo- 
ja SFRJ. To pomeni, da bo 
Zvezni izvršni svet v skladu 
s svojimi obveznostmi dostav- 
ljal Skupščini SFRJ poznej- 
še spremembe in dopolnitve 
Osnutka tretjega dela plana. 
V primeru, da do sprejetja 
Družbenega plana Jugoslavije 
morda ne bi bil sprejet dogo- 
vor o nekaterih dejavnostih, 
bi v tretjem delu Plana dolo- 
čili ustrezne podrobne prvine 
razvoja in termin, do katere- 

Osnutek tretjega dela Dru- 
žbenega plana Jugoslavije na- 
števa posebne obveznosti in 
naloge, katere federacija, re- 
publike in pokrajini dogovor- 
no določajo, da bi pospeševa- 
le razvoj dejavnosti, ki so 
posebnega pomena za realiza- 
cijo začrtane politi":? celotne- 
ga razvoja države v obdobju 

ga morajo biti dogovori skle- 
njeni. 

Republike in pokrajini se s 
planom zavezuje, da prevzete 
posebne obveznosti in naloge 
izvršujejo s svojimi dogovori 
o planu ter s planom repu- 
blik in pokrajin ter da s sa- 
moupravnimi sporazumi in 
plani samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti vplivajo, da 
se te obveznosti in naloge 
uresničuje. 

od leta 1976 do 1980. (Prej- 
šnji izraz »dejavnosti skupne- 
ga pomena« je nadomeščen s 
primernejšim izrazom »deijav- 
nosti, ki so skupnega pomena 
za realizacijo začrtane politi- 
ke celotnega razvoja države«. 
Pričakovati je, da bosta ust- 
rezno spremenjena prvi in 
drugi del plana). 
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Najprej je poudarjeno, da 
so federacija, republike tn 
pokrajini dosegle soglasje o 
načelih, ki pomenijo temelj 
obnašanja vseh osebkov pla- 
niranja in gospodarjenja. Ta- 
ko je med drugim podčrtano, 
da so ukrepi ekonomske po- 
litike za uresničevanje gospo- 
darskega in družbenega raz- 
voja, ki je začrtan s tem pla- 
nom, zasnovani na enotnem 
gospodarskem sistemu za vse 
dejavnosti. Pri tem se bo po- 
pospeševalne in druge ukrepe 
ekonomske politike prilagaja- 
lo nadaljnjemu razvoju eko- 
nomskega sistema ter onemo- 
gočilo, da bi se na tej podla- 
gi odtujeval dohodek in kon- 
centriralo sredstva. Razvoj de- 
javnosti posebnega pomena 
se bo pospeševalo z naložba- 
mi v zmogljivosti, ki so us- 
klajene s potrebami domače- 
ga trga in z možnostmi izvo- 
za. 

Osnutek plana predvideva, 
da bodo republike in pokra- 
jini ter drugi nosilci plani- 
ranja svoje razvojne plane 
zasnovali na realno razpolož- 
ljivih lastnih oziroma samou- 
pravno združenih sredstvih in 
dopolnilnih inozemskih kre- 
ditih. Obseg teh sredstev bo 
odvisen od plačilno-bilančne- 

Za pospeševanje začrtanega 
selektivnega razvoja dejavno- 
sti posebnega pomena bodo 
organi federacije v okviru 
svojih pristojnosti ustrezno 
ukrepali. Tako bodo npr. vo- 
dili politiko olaijša/v v okviru 
carinskih kontingentov, in si- 
cer glede uvoza specifične op- 
reme. Ugodnosti se bodo na- 
našale na tisto opremo, ki se 
je v državi ne proizvaja pod 
konkurenčnimi pogoji in ki 
bo določena s samoupravni- 
mi sporazumi med proizva- 
jalci opreme in investitorji. 
Obseg in pogoje uvoza takšne 

V Osnutku plana je predvi- 
deno, da lahko republike in 
pokrajini — ob aktivni ude- 
ležbi občin — sprejemajo vr- 
sto spodbujevalnih ukrepov 
oziroma, da lahko dajejo po- 
bude za usmerjanje naložb v 
dejavnosti posebnega pome- 
na. Med drugim je navedeno, 
da se bo zainteresirane orga- 
nizacije združenega dela 
spodbujalo k sklepanju samo- 
upravnih sporazumov o zdru- 

ga položaja samoupravnih or- 
ganizacij ter od položaja re- 
publik in pokrajin v celotni 
bilanci države. V takšnih po- 
gojih se bo dosledno uporab- 
ljalo predpise o zavarovanju 
plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev. 

Naslednje načelo določa ob- 
veznost republik in pokrajin, 
da s svojo dejavnostjo in po- 
speševalnimi ukrepi ustvarja- 
jo neizogibne pogoje za to, 
da organizacije združenega 
dela, njihove poslovne ban- 
ke in drugi zainteresirani sub- 
jekti na samoupravni osnovi 
združujejo delo in sredstva, 
izhajajoč pri tem iz okvirov 
in meril, ki bodo posebej do- 
govorjena. 

V skladu z naštetimi in dru- 
gimi načeli (kontinuirano us- 
klajevanje planov in progra- 
mov razvoja organizacije 
združenega dela, kontinuira- 
no bilanciranje potreb in pro- 
izvodnje v dejavnostih poseb- 
nega pomena) bodo republike 
in pokrajini s svojimi druž- 
benimi plani določile obseg 
proizvodnje in razvoj zmo- 
gljivosti v teh dejavnostih. 
Tako bodo republike in po- 
krajini prevzele v planu fede- 
racije svoj del odgovornosti 
za razvojno politiko omenje- 
nih dejavnosti. 

opreme se bo usklajevalo s 
plačilno-bilančnimi in materi- 
alnimi možnostmi države. 

Izhajajoč iz plačilno-bilanč- 
nega položaja republik in po- 
krajin v enotni plačilni bilan- 
ci države ter v skladu z do- 
govorom republik in pokrajin 
bodo organi federacije reše- 
vali vprašanje odplačila de- 
viznih sredstev za naložbe v 
dejavnosti, ki spričo narave 
svoje proizvodnje, namenjene 
notranji porabi, ne dosegajo 
zadostnega deviznega prito- 
ka oziroma je zanje prepove- 
dan izvoz. 

zevanju dela in sredstev, o 
drugih pogojih sodelovanja, o 
optimalni udeležbi domače 
strojegradnje pod konkurenč- 
nimi pogoji pri graditvi do- 
govorjenih zmogljivosti ter 
o drugih vprašanjih, ki so bi- 
stvenega pomena za uresni- 
čevanje skupnih ciljev in in- 
teresov, določenih v dogo- 
vorih o razvoju teh dejavno- 
sti. 

Ena od obveznosti republik 

in pokrajin je aktivnost, s ka- 
tero bi zagotovili, da se s 
samoupravnimi sporazumi v 
okviru poslovnih bank in dru- 
gih finančnih institucij del 
sredstev njihovega kreditne- 
ga potenciala usmerja v in- 
vesticije, namenjene dejavno- 
stim posebnega pomena. 

Predvideno je tudi, da sa- 
moupravne interesne skupno- 
sti materialne proizvodnje 
razpisujejo posojila. Republi- 
ke in pokrajini bi po potrebi 
prevzemale jamčevalne obve- 
znosti ali pa bi neposredno 
razpisovale ja.vna posojila za 
naložbe v določene dejavnosti 
skupnega pomena. 

Ce ne bi dosegli samoup- 
ravnega sporazuma o združe- 
vanju dela in sredstev oziro- 
ma če ne bi bila zagotovljena 
celotna sredstva, bi lahko re- 
publike in pokrajini izjemno 

Dogovori republik in pokra- 
jin o razvoju dejavnosti po- 
sebnega pomena pridejo v 
tisti del plana, ki se ga je 
začelo usklajevati. Doslej so 
povsem usklajeni dogovori o 
razvoju nekovin, strojegrad- 
nje, železnice in magistralnih 
cest. Skoraj v celoti so uskla- 
jeni dogovori o razvoju pro- 
izvodnje bazične kemije, PTT 
prometa in tujskega turizma. 
V postopku usklajevanja so 
dogovori o razvoju energe- 
tike, črne in barvne metalur- 
gije ter agroindustrijskega 
kompleksa. In končno, v pri- 
pravljalnem postopku so do- 
govori o razvoju letalskega, 
morskega in rečnega prome- 
ta; za te tri vrste prometa 
Zvezni izvršni svet predlaga. 

V spremenjenem besedilu 
Osnutka tretjega dela plana 
je rečeno, da bodo federaci- 
ja, republike in pokrajini z 
vrsto ukrepov pospeševale 
razvoj v sklopu agroindust- 
rijskega kompleksa. Med 
drugim je omenjeno, da se 
bo uporabljalo zaščitne cene 
za tiste proizvode, ki so splo- 
šno jugoslovanskega pomena 
za p -ehrano prebivalstva in 
za izvoz. Za proizvode regio- 
nalnega pomena bodo predpi- 
sovale zaščitne cene republi- 
ke in pokrajini. Prav tako 
se bo nadaljevalo z uporabo 
kompenzacije, s katero se bo 
pospeševalo večjo porabo 
umetnih gnojil. 

predpisovale, da se v ta .ia- 
men obvezno združuje del 
sredstev temeljnih organiza- 
cij združenega dela. Predvide- 
no je tudi, da smejo republi- 
ke in pokrajini uvajati ust- 
rezne davčne olajšave za ti- 
ste organizacije združenega 
dela, ki vlagajo svoja sred- 
stva v razvoj dejavnosti po- 
sebnega pomena. 

Republike in pokrajini so 
pooblaščene, da dajo pobudo 
za dogovor občin o poseb- 
nih davčnih olajšavah glede 
celotnega dohodka občanov 
za del sredstev, ki se ga po 
razpisanih javnih posojilih 
vloži v razvoj dejavnosti po- 
sebnega pomena. Isto velja 
tudi glede pobud in spreje- 
manja ukrepov, s katerimi 
se ustvarja ugodnejše pogo- 
je za investiranje v te dejav- 
nosti. 

naj bi jih uvrstili med dejav- 
nosti posebnega pomena . 

Številčni kazalci razvoja de- 
javnosti posebnega pomena 
se neznatno razlikujejo od 
kazalcev, ki so bili podani v 
prvotnem besedilu osnutku 
tretjega dela plana. Zatega- 
delj tokrat zelo strnjeno na- 
vajamo temelje skupne poli- 
tike razvoja in ukrepe, glede 
katerih se računa, da bodo 
dogovorjeni v znrezi s pospe- 
ševanjem razvoja agroindust- 
rijskega kompleksa in tujske- 
ga turizma. Opozorili bomo 
tudi na poglavitne točke spo- 
razuma republik in pokrajin 
glede uresničevanja začrta- 
nega razvoja magistralnih 
prometnih poti in ustvarja- 
nja pogojev za integralni raz- 
voj transporta. 

Predvideno je, da bodo re- 
publike in pokrajini s svojim 
dogovorom določile razvojne 
premije za nekatere osnovne 
kmetijsko-živilske proizvode. 
Pomembno je tudi uvajanje 
premij za v2rejo matičnih 
glav živine za zboljšanje pa- 
semske sestave. Izvoz kme- 
tij sko-živilskih proizvodov se 
bo spodbujalo tudi s sredstvi 
Sklada za pospeševanje izvo- 
za teh proizvodov ter z dru- 
gimi ukrepi. 

Z izpopolnjevanjem sistema 
prelevmanov se bo težilo k 
zagotavljanju nujne zaščite 
kmetijske proizvodnje pred 
nelojalno konkurenco in ne- 
stabilnostjo na tujih trgih, in 

UKREPI, S KATERIMI FEDERACIJA POSPEŠUJE 
RAZVOJ DEJAVNOSTI POSEBNEGA POMENA 

POSPEŠEVALNI UKREPI REPUBLIK IN POKRAJIN 

DOGOVORI O RAZVOJU DEJAVNOSTI 
POSEBNEGA POMENA 

RAZVOJ AGROINDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA 
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sicer v skladu z zahtevami 
politike ekonomske stabiliza- 
cije. 

Med ukrepi, ki se jih bo 
uporabljalo v okviru agroin- 
dustrijskega kompleksa, se 
omenja dolgoročno dogovar- 
janje o proizvodnji, krepitev 

TUJSKI TURIZEM 
V spremenjenem besedilu 

Osnutka tretjega dela plana 
je predvideno, da bodo fede- 
racija, republike in pokrajini 
storile vrsto potrebnih ukre- 
pov za pospeševanje dogo- 
vorjenega razvoja tujskega tu- 
rizma. Tako se bo med dru- 
gim še naprej obravnavalo 
kot izvozno gospodarstvo ti- 
ste organizacije združenega 
dela, ki nudijo storitve tujim 
turistom. Poleg tega se bo 
nadaljevalo s politiko ustrez- 
nih ekonomskih spodbud, s 
katerimi se razvija interes za 
povečanje prometa tujih tu- 
ristov. S pomočjo selektivne 
kreditne politike se bo hfcra- 

funkcije blagovnih rezerv, 
graditev in oprema skladišč- 
nega in hladilniškega prosto- 
ra za skladiščenje in hranje- 
nje tržnih viškov ter stabil- 
nejšo preskrbo prebivalstva v 
mestih, industrijskih in turi- 
stičnih središčih. 

ti zagotavljalo ugodnejše po- 
goje glede usmerjanja sred- 
stev v kreditiranje razvoja tu- 
rističnih storitev. 

Da bi se zmogljivosti za 
tujski turizem povečevalo v 
skladu z vse večjim povpra- 
ševanjem, bodo storjeni ust- 
rezni ukrepi, s katerimi se 
bo pospeševalo združevanje 
dela in sredstev za investira- 
nje v takšne objekte. 

Posebna pozornost bo po- 
svečena razvoiu zmogljivosti 
malega gospodarstva zavoljo 
povečanja turistične ponudbe 
In spodbujanja interesa obča- 
nov za naložbe v graditev teh 
zmogljivosti. 

DOLGOROČNA POLITIKA 
Razvoj magistralnih pro- 

metnih poti in ustvarjanje 
pogojev za integralni razvoj 
transporta bo zagotovljen z 
ustreznimi ukrepi republik in 
avtonomnih pokrajin. Pred- 
vsem se bo dogovorno dolo- 
čilo dolgoročno politiko pro- 
meta, ki bo zasnovana na 
družbeni rentabilnosti trans- 
porta. To bo pripomoglo, da 
se bo v čimvečji meri po 
ekonomskih načelih urejalo 
medsebojne odnose in pogo- 
je pridobivanja dohodka v 
posameznih panogah. 

Doseženo je tudi soglasje 
glede tega, da samoupravne 
interesne skupnosti v želez- 
niškem prometu — ob anga- 
žiranju republik in pokrajin 
— ukrepajo in ustvarjajo po- 
goje za uresničevanje začr- 
tanega programa razvoja in 
modernizacije železnice, zla- 
sti za nadaljnji razvoj želez- 
niške infrastrukture. 

Rečeno je, da se bo z do- 

PROMETA 
govorom republik in pokrajin 
zagotovilo nadaljnjo preraz- 
poreditev dela davka na naft- 
ne derivate. To bo doseženo 
s postopnim zmanjševanjem 
davka in tako, da se ga bo 
spreminjalo v prispevke ter 
nadomestila, namenjena za 
naložbe v začrtani razvoj 
cestne mreže. 

Takse za registracijo cest- 
nih in tovornih vozil ter na- 
domestila za blagovni promet 
in tranzitni cestni promet bo- 
do rabila kot viri sredstev za 
rekonstrukcijo in graditev 
magistralne cestne mreže, 
predvsem pa za graditev av- 
tomobilskih cest. 

In končno bodo republike 
in pokrajini pospeševale zdru- 
ževanje sredstev organizacij 
združenega dela s samoup- 
ravnimi interesnimi skupnost- 
mi cestnega gospodarstva, ter 
naložbe inozemskih sredstev 
za graditev cest proti plačilu 
uiporabe. 

Pospešiti samoupravno združevanje dela 

in sredstev  

• Stopnja celotnega zadolževanja v tujini se bo v primerjavi s predhodnim petletnim 
obdobjem relativno zmanjševala 

• Čimprej začeti z delom na določanju področij, za katera se bo določalo cene z druž- 
benim dogovorom republik in pokrajin 

• Pospešiti samoupravno združevanje dela in sredstev 

• Obrestne mere za kredite iz primarne emisije se bo uporabljalo kot sredstvo se- 
lektivne kreditne politike 

• Podpora razširjanju ekonomskih odnosov z državami v razvoju in z neuvrščenimi 
državami 

• Stališča glede kreditiranja hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosova so še v usklajevalnem postopku 

Delovna telesa Zbora repu- 
blik in pokrajin so 20. maja 
nadaljevala z usklajevanjem 
stališč od Osnutka drugega 
dela Družbenega plana Jugo- 
slavije za obdobje od leta 

1976 do 1980. Desetdnevna 
prekinitev (predhodne seje 
delovnih teles so bile 11. ma- 
ja, njihova stališča pa smo 
prikazali v 12. številki »Po- 
ročevalca«) je bila izkorišče- 

na za konzultacije v repub- 
likah in pokrajinama ter za 
prizadevanja, da se preostala 
neusklajena vprašanja obliku- 
je v skladu s sugestijami, ki 
so bile izražene na prejšnjih 
sejah delovnih teles. 

Takšen postopek je dal že- 
ljene rezultate: v nekaj od- 
borih so bila stališča v celo- 

ZADOLŽEVANJE V TUJINI 
Odbor za družbeni plan in 

razvojno politiko je v celoti 
uskladil stališča glede edine 

ti usklajena. Druga delovna 
telesa so uskladila skoraj vsa 
preostala vprašanja. 

Da bi zagotovili celovit pri- 
kaz usklajenih stališč do te- 
ga dela plana, podajmo kra- 
tek pregled tistih stališč, o 
katerih je bilo doseženo so- 
glasje do zaključka redakcije 
glasila Skupščine SFRJ. 

preostale točke, ki se nanaša 
na zadolževanje v tujini in na 
uporabo tujih sredstev. 

1 NADALJEVANJE USKLAJEVANJA STALIŠČ 
j REPUBLIK IN POKRAJIN DO DRUGEGA DELA H 
J OSNUTKA DRUŽBENEGA PLANA JUGOSLAVIJE i 
J ZA OBDOBJE OD LETA 1976 DO 1980 — K AS 141 | 
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Posebno je poudarjeno, da 
se "bo stopnja celotnega za- 
dolževanja v tujini relativno 
zmanjševala v primerjavi z 
ravnijo iz predhodnega pet- 
letnega obdobja. Po posamez- 
nih valutarnih področjih bo- 
do vzpostavljena bolj ena- 
komerna razmerja zadolževa- 
nja, odvisno od izvoznih mož- 
nosti gospodarstva in deviz- 
nega pritoka s posameznih 
valutarnih področij. Delegati 
so se dogovorili, da se po ob- 
ravnavanju Osnutka tretjega 
dela Družbenega plana Jugo- 
slavije znova pretrese to for- 
mulacijo, da bi zavzeli stali- 
šče ali naj glede relativne za- 
dolženosti v tujini velja, da 
jo je treba zmanjševati ali 
ne povečevati v primerjavi z 
minulim petletnim obdobjem. 

Federacija, republike in po- 

krajini bodo z dogovorom do- 
ločale merila za usmerjanje 
in uporabo dopolnilnih ino- 
zemskih sredstev, pri čemer 
se bo upoštevalo stopnjo nji- 
hovega gospodarskega razvo- 
ja. Pripominja se, da bodo 
republike in pokrajini ta 
sredstva usmerjale v skladu 
z dogovorjeno politiko in 
prevzetimi obveznostmi ter 
nalogami v svojih planih in 
v Družbenem planu Jugosla- 
vije. 

Temeljne organizacije zdru- 
ženega dela ter poslovne ban- 
ke se smejo zadolževati v tu- 
jini le v okviru možnosti, da 
kredite odplačujejo z lastni- 
mi, združenimi sredstvi oziro- 
ma s sredstvi, s katerimi bo- 
do za te namene razpolagale 
v skladu z zakonskimi in 
drugimi predpisi. 

KONVERZIJA KRATKOROČNIH KREDITOV 
V DOLGOROČNE 

POLITIKA IN OBLIKOVANJE CEN 
Ker Zvezni izvršni svet ni 

predložil novega besedila toč- 
ke, v kateri je govor o poli- 
tiki oblikovanja cen za pro- 
izvode in storitve, je bila na 
seji Odbora za trg in cene, 
oblikovana delovna skupina, 
ki je nastopila s svojim 
predlogom. Tako je bilo mo- 
goče uskladiti stališča. 

V spremenjenem besedilu 
je rečeno, da delavci v te- 
meljnih in drugih organizaci- 
jah združenega dela — v od- 
nosih medsebojne odvisnosti, 
povezanosti in odgovornosti 
— določajo politiko in obli- 
kujejo cene svojih proizvodov 
in storitev na enotnem jugo- 
slovanskem trgu. Podčrtano 
je, da tako ravnajo na podla- 
gi delovanja zakonitosti trga, 
samostojno in na podlagi sa- 
moupravnih sporazumov, 
družbenih dogovorov in z za- 
konom določenih pogojev pri- 
dobivanja dohodka. 

Družbenopolitične skupno- 

sti pa bodo v mejah svojih 
pristojnosti določale področ- 
ja, za katera se bo cene kot 
tudi druge bistvene prvine po- 
litike cen določalo na podla- 
gi družbenih dogovorov in sa- 
moupravnih sporazumov, in 
sicer v skladu s sistemom in 
začrtano politiko cen. 

V zvezi s to točko je Od- 
bor sklenil, da je treba takoj 
začeti z delom na določanju 
področij, za katera se bo ce- 
ne določalo z družbenimi do- 
govori republik in pokrajin. 

Usklajena je tudi točka, v 
kateri je rečeno, da bo v 
skladu z Ustavo izdan zakon 
o temeljih sistema kompenza- 
cij. S tem zakonskim aktom 
bodo določeni pogoji, merila, 
način oblikovanja in izplači- 
lo kompenzacij. Odbor je 
sklenil, da bi Zvezni izvršni 
svet moral predvideti rok za 
izdajo zakona o kompenzaci- 
jah. 

SPOŠTOVANJE TRAJNIH INTERESOV 
ZDRUŽENEGA DELA 

Odbor za združevanje v go- 
spodarstvu je prav tako v ce- 
loti uskladil stališča. Točka, 
ki še ni bila usklajena, je 
dobila končno formulacijo, 
v kateri je rečeno, da se bo 
z dejavnostjo in ukrepi fede- 
racije, republik in pokrajin 
pospeševalo samoupravno 
združevanje dela in sredstev. 
Pri tem se bo izhajalo iz 
trajnih interesov združenega 
dela. 

Kar se tiče uresničevanja 
politike, ki je začrtana s pla- 
nom, je rečeno, da se bo zla- 

sti pospeševalo razvoj dejav- 
nosti, ki so posebnega pome- 
na za realizacijo dogovorje- 
ne politike celotnega razvoja 
Jugoslavije. Obdržana je prej- 
šnja formulaciia o tem, da je 
s takšno politiko mišljeno tu- 
di ustrezno obnašanje temelj 
nih organizaci i združenega 
dela pri razvoju lastne mate- 
rialne osnove in združevanja 
sredstev v sklopu širših, do 
hodkovno soodvisnih repro- 
dukcijskih celot, da bi si za- 
gotovile neizogibno potrebne 
materialne pogoje za poslo- 
vanje in razvoj. 

Tudi v Odboru za kredit, 
no-monetarni sistem so uskla- 
jena nekatera stališča, čeprav 
postopek usklajevanja še ni 
končan. Delegati so soglasno 
sprejeli besedilo, v katerem 
je podčrtano, da se bo kot 
sredstvo selektivne kreditne 
politike uporabilo tudi za ob- 
restne mere na kredite iz pri- 
marne emisije. Predvidena je 
tudi možnost, da se določi 
nižje obrestne mere za kredi- 

te, ki se jih odobrava za se- 
lektivne namene, nakazane v 
planu. Pri tem se bo spošto- 
valo temelje skupne kredit- 
no-monetarne politike. 

Dalje je doseženo soglasje 
o tem, da je treba v nasled- 
njem petletju nadaljevati s 
konverzijo kratkoročnih kre- 
ditov v dolgoročne. To stali- 
šče je kot posebna točka po- 
zneje vnešeno v Osnutek dru- 
gega dela plana. 

POLITIKA EKONOMSKIH ODNOSOV S TUJINO 
Odbor za ekonomske odno- 

se s tujino je znova obrav- 
naval vse točke, glede katerih 
stališča republik in pokrajin 
niso bila usklajena. Ob tej 
priložnosti so razpravljali tu- 
di o besedilih, ki jih je pred- 
ložil Zvezni izvršni svet na 
podlagi predlogov in zaključ- 
kov Odbora. 

Po vsestranski in živahni 
razpravi so uskladili stališča 
do nekaterih točk. Tako je 
med drugim rečeno, da se 
bo — v skladu z določenimi 
razmerji plačilne bilance Ju- 
goslavije — določilo program 
ukrepov na ravni federacije 
za izvajanje politike ekonom- 
skih odnosov s tujino in za 
uresničevanje dogovorjenega 
plačilno-bilančnega položaja 
Jugoslavije. V okviru tega in 
v skladu s tem bodo pristoj- 
ni organi republik in pokra- 

jin določili program ukrepov 
za uresničevanje dogovorje- 
ne politike plačilno-bilančne- 
ga položaja republik oziroma 
pokrajin. 

Doseženo je soglasje, da ve- 
lja podpreti širitev ekonom- 
skih odnosov z državami v 
razvoju in z neuvrščenimi dr- 
žavami. Pri tem se bo izhaja- 
lo iz skupnih programov, ki 
se jih bo še nadalje izpopol- 
njevalo tako, da se bo širilo 
delitev dela z državami tega 
področja s pomočjo dolgo- 
ročnega blagovnega, proizvod- 
nega, finančnega, znanstvene- 
ga in tehnološkega sodelova- 
nja ter z drugimi razčlenjeni- 
mi ekonomskimi zvezami in 
odnosi. 

Preostala odprta vprašanja 
bodo obravnavana v teku na- 
daljnjega postopka usklajeva- 
nja stališč. 

FINANCIRANJE NEGOSPODARSKIH INVESTICIJ 
V nadaljevanju usklajeva- 

nja stališč je Odbor za fi- 
nance dosegel soglasje pred- 
stavnikov vseh delegacij gle- 
de tega, da se v Osnutek pla- 
na vnese odstotek izločanja 
od ustvarjenega nominalnega 
narodnega dohodka za finan- 
ciranje Jugoslovanske ljudske 
armade. 

Sprejet je tudi predlog Zve- 
znega izvršnega sveta, v kate 
rem je podčrtano, da bo fe 
deracija v duhu začrtane raz. 
vojne politike pripravila pet- 

letni program financiranja 
negospodarskih investicij v 
pristojnosti federacije. 

Kar se tiče financiranja 
družbenopolitičnih skupnosti 
in proračuna federacije. Od- 
bor ni sprejel besedila, ki ga 
je predložil Zvezni izvršni 
svet, ter je bilo sklenjeno, da 
se ta predlog ponovno pre- 
trese v delegacijah ter da se 
opravi potrebne konzultaci- 
je v republiških in pokrajin- 
skih skupščinah. 

RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ 
Največji zadržki so v Od- 

boru za vprašanja razvoja go- 
spodarsko manj razvitih re- 
publik in avtonomnih pokra- 
jin. Niso še namreč usklaje- 
na stališča glede točke, ki je 
V pristojnosti tega delovnega 
telesa (hitrejši razvoj gospo- 
darsko manj razvitih repub- 
lik in SAP Kosova). Različnn 
so mnenja o višini stopnje. 

po kateri naj bi se oblikova- 
lo stalna sredstva Sklada fe- 
deracije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in 
SAP Kosova. Prav tako so 
ostala različna stališča glede 
tega, v kakšnem odstotku in 
v kakšnih oblikah naj bi se 
ta sredstva uporabilo za po- 
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speševanje hitrejšega razvoja 
omenjenih območij. 

Izraženo je mnenje, da se 
bo dokončna stališča zavze- 

lo, ko bodo znani odnosi, ki 
jih bo vzpostavil Zakon o de- 
litvi sredstev Sklada federa- 
cije za kreditiranje hitrejšega 

razvoja gospodarsko manj 
razvitih republik in avtonom- 
nih pokrajin za obdobje od 
leta 1976 do 1980. Sklenjeno 

je, da se bodo o neusklajenih 
vprašanjih izjavili člani od- 
bora na naslednji seji. 

ANALIZE IN OCENE 

S posebnimi družbenimi ukrepi zagotoviti bolj 

intenzivno stanovanjsko graditev   

0 Od I. 1960 do 1964 je bilo v Jugoslaviji zgrajenih milijon in 800 tisoč stanovanj 

• Na nesmotrno uporabo stanovanjskega prostora v mestih najbolj vpliva politika 
stanarin, težave z zamenjavo stanovanj ter sistem podeljevanja stanovanj v orga- 
nizacijah združenega dela 

# Stanovanjske razmere delavskih gospodinjstev v mestih so precej slabše od tistih, 
v katerih živijo uslužbenska gospodinjstva 

© Zmanjšuje se učinkovitost graditve stanovanj, saj se je povprečni čas graditve 
stanovanj podaljšal od dveh let v I. 1964 na 2,7 let v I. 1974 

• Za obdobje med I. 1976 in 1980 je predvideno, da bo zgrajenih 820,000 stanovanj 
ter da se bo povečala stanovanjska površina na prebivalca od 13,6 kvadratnega me- 
tra v I. 1975 na 15 metrov v I. 1980 

# Stanovanjske razmere in socialni položaj morajo biti v organizacijah združenega 
dela najvažnejše merilo pri podeljevanju stanovanj 

OBSEG STANOVANJSKE GRADITVE V minulih petih letih (od 
1. 1971 do 1975) je bilo v 
Jugoslaviji zgrajenih 684.500 
stanovanj. S tem je bil pred- 
videni plan izgradnje 770.000 
stanovanj izpolnjen 88,9 od- 
stotno, kar ne more veljati 
kot ugodno. Vendar pa je 
obseg zgrajene stanovanjske 
površine znatno bliže plan- 
skih predvidevanj, kar po- 
meni, da se je povečala 
površina novih stanovanj ter 
da se je zboljšala kakovost 
in opremljenost stanovanj. 
Povprečna stanovanjska po- 
vršina na osebo se je pove- 
čala z 11,9 kvadratnega met- 
ra v letu 1970 na 13,2 metra 
v letu 1975. 

To je poudarjeno v gradi- 
vu »Stanovanjska graditev in 
stanovanje v Jugoslaviji«, ki 

ga je pripravil Zvezni komite 
za energetiko in industrijo 
v sodelovanju z Zvezo sindi- 
katov Jugoslavije, Gospodar- 
sko zbornico Jugoslavije, 
Stalno konferenco mest, Zvez- 
nima sekretariatoma za fi- 
nance ter trg in cene ter z 
Zveznim zavodom za druž- 
beno polaniranje. 

Gradivo o stanju in pro- 
blemih stanovanjske graditve 
ter sistemu uporabe stano- 
vanj v Jugoslaviji je priprav- 
ljeno z namenom, da pripo- 
more pri presoji zahtevno- 
sti in resnosti tega proble- 
ma ter pri izvajanju kon- 
kretnih ukrepov, s katerimi 
je treba skupno nastopiti na 
vseh ravneh družbene orga- 
niziranosti. 

V povojnih 25-letih je na- 
ša država dosegla pomemb- 
ne rezultate v stanovanjski 
graditvi. Od celotnega stano- 
vanjskega prostora v 1. 1971 
je zgrajenega ali prenovlje- 
nega v povojnih letih več 
kot 60 odstotkov. A čeprav 
so bili na področju stano- 
vanjske graditve doseženi po- 
membni uspehi, je še veliko 
nerešenih stanovanjskih vpra- 
šanj. 

S popisom prebivalstva in 
stanovanj v letu 1971 je ugo- 
tovljeno, da je v Jugoslaviji 
okrog 5 milijonov stanovanj, 
od tega okrog 920 tisoč v 
družbeni in 4 milijone v pri- 
vatni lasti. 

V obdobju od leta 1960 do 
1974 je bilo v Jugoslaviji do- 
končano milijon in 800 ti- 
soč stanovanj. Od leta 1960 
do 1965 je bilo povprečno na 
leto zgrajenih okrog 118.000 
stanovanj, od tega okrog 
43.000 v družbeni in okrog 
74.000 v privatni gradnji. 

Zavoljo hitrejšega poveča- 
nja stanovanjske graditve v 

zasebnem sektorju je bilo, 
kljub znatno upočasnjeni go- 
spodarski aktivnosti in zma- 
njšanemu številu dokončanih 
stanovanj v nekaterih letih, 
zgrajeno v obdobju med 1. 
1966 in 1970 634.500 stano- 
vanj, kar je 88,1 odstotka 
planiranega števila stanovanj 
oziroma 85.000 stanovanj manj 
kot pa je bilo načrtovano. 
Toda celotna zgrajena stano- 
vanjska površina, ki znaša 
35,9 milijona kvadratnih met. 
rov, je na ravni planirane, 
saj se je povprečna velikost 
zgrajenega stanovanja pove- 
čala za več kot 6 kvadrat- 
nih metrov (na 56,8 kvadrat- 
nih metrov, planirano pa je 
bilo 50 kvadratnih metrov). 
Zavoljo tega se stanovanjsko 
graditev v tem obdobju ugod- 
no ocenjuje. S povečanjem 
stanovanjskega sklada so se 
precej zboljšale stanovanjske 
razmere v državi, v določe- 
ni meri pa se je zmanjšal 
tudi primanjkljaj stanovanj. 
Povprečna stanovanjska po- 
vršina na prebivalca se je 
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povečala z 10,8 kvadratnih 
metrov v 1. 1965 na 11,9 v 
1. 1970. 

Glede na tak položaj se 
je pri določanju obsega sta- 
novanjske graditve med 1. 
1971 in 1975 predvidelo iz- 
gradnjo 770 tisoč stanovanj. 
Ker je bilo zgrajeno 684.000 

V analizi je poudarjeno, da 
se stanovanjski standard v 
Jugoslaviji znatno razlikuje 
med posameznimi področji 
(podatki o stanovanjskem 
skladu kažejo, da je na Ko- 
sovu, v Makedoniji ter Bos- 
ni in Hercegovini najnižji) 
in med posameznimi katego- 
rijami uporabnikov stano- 
vanj. Po teh podatkih je 
povprečna stanovanjska po- 
vršina na prebivalca znašala 
leta 1971 12,2 kvadratnega 
metra. Toda več kot 20 od- 
stotkov prebivalstva je žive- 
lo v razmerah, v katerih je 
prišlo na osebo le 6 kdvadrat- 
nih metrov stanovanjske po- 
vršine. Po drugi plati pa 
10,5 odstotka od celotnega 
prebivalstva uživa več kot 20 
kvadratnih metrov stanovanj- 
ske površine na osebo v sta- 
novanju. 

Največ stanovanjskih pro- 
blemov je v mestih in indu- 
strijskih središčih. Realno je 
pričakovati, da si bo višek 
kmetijskega prebivalstva, ki 
nastaja z intenziviranjem 
kmetijske proizvodnje, v na- 
slednjem obdobju prizadeval 
preiti iz vasi v mesto, kar 
bo še bolj zaostrilo stano- 
vanjske probleme v mestih. 
Če stanovanjske razmere v 
mestih opazujemo glede na 
povprečno stanovanjsko po- 
vršino na eno osebo v sta- 
novanju, pa so videti neko- 
likanj ugodnejše: pri četrti- 
ni mestnega prebivalstva pri- 
de 8 kvadratnih metrov na 
osebo, 14 odstotkov mestne- 
ga prebivalstva pa uživa več 
kot 20 metrov stanovanjske 
površine. Izkoriščanje stano- 
vanjskega sklada pa je delo- 
ma zelo nesmotrno. Več kot 
40.000 enočlanskih gospodinj- 
stev prebiva v dvosobnih, 
8.700 v trisobnih, približno 
2.300 pa v večsobnih stano- 
vanjih. 

Na premalo smotrno izra- 

SOCIALNA STRUKTURA 
STANOVANJ V MESTIH 

Po ocenah iz te analize so 
delavska gospodinjstva v ce- 
loti v precej slabših stano- 

stanovanj, je bil plan ures- 
ničen 88,9 odstotno, enako 
kot v predhodnem obdobju. 
Vendar se je tudi v tem ob- 
dobju povečala povprečna 
velikost stanovanja. Stano- 
vanjska površina na prebi- 
valca se je povečala na 13,2 
kvadratnega metra. 

bo stanovanjskega prostora 
je doslej vplival predvsem 
izredno tog sistem uporabe 
stanovanj na podlagi stano- 
vanjske pravice in t sistema 
razdeljevanja stanovanj. K 
temu je pripomogla tudi po- 
litika stanarin, ki omogoča, 
da posamezne družine pod 
ugodnimi pogoji uživajo sta- 
novanja, ki so znatno večja 
od njihovih dejanskih potreb. 

Z novimi republiškimi in 
pokrajinskimi zakoni o sta- 
novanjskih razmerjih je omo- 
gočen večji družbeni vpliv 
na smotrno uporabo stano- 
vanj, in sicer s tem, da je 
prepovedana uporaba družbe- 
nega stanovanja tedaj, kadar 
ima imetnik stanovanjske 
pravice ali njegov družinski 
član v istem kraju lastniško 
stanovanje, kakor tudi s tem, 
da je mogoče predpisati po- 
večano stanarino za presežek 
stanovanjske površine nad 
merili, ki jih je določila ob- 
činska skupščina. 

Sistem razdeljevanja stano- 
vanj in sredstev za graditev 
stanovanj v organizacijah 
združenega dela je prav tako 
vplival na nesmotrno upora- 
bo stanovanjskega sklada. V 
akumulativnih delovnih orga- 
nizacijah. v katerih je na- 
vadno manj zaposlenih, se 
stanovanjsko vprašanje de- 
lavcev rešuje pod precej 
usodnejšimi pogoji. V nizko 
akumulativnih organizacijah 
pa se pri podeljevanju sta- 
novanj ravnaio po precej 
strožjih merilih. 

Na nesmotrno uporabo sta- 
novanjskega prostora vpliva 
tudi politika stanarin v me- 
stih, saj nizke stanarine eko- 
nomsko ne navajajo uporab- 
nikov stanovanj k temu, da 
bi velikost stanovanja prila- 
godili dejanskim potrebam 
gosnodinistva oziroma, da bi 
se iz večiih stanovani prese- 
lili v manjša. 

UPORABNIKOV 

vanjskih razmerah kot druge 
kategorije. To je pokazala 
analiza stanovanjskih razmer 

posameznih socialnih katego- 
rij, ki je bila narejen« na 
podlagi popisa stanovanj v 
151 mestih 1. 1971. Glede sta- 
novanjskih razmer v širšem 
pomenu so delavski poklici 
v precej manj ugodnem po- 
ložaju. Delavska gospodinj- 
stva, ki tvorijo več kot 42 
odstotkov vseh gospodinj- 
stev, uporabljajo 54 odstot- 
kov nekomfortnih stanovanj 
(brez vode, kanalizacije in 
kopalnice), uslužbenska go- 
spodinjstva — ki jih je pol 
manj — pa imajo le 9,8 od- 
stotka takšnih stanovanj. 

Več kot četrtina delavskih 
gospodinjstev ima do 8 kva- 
dratnih metrov stanovanjske 
površine na osebo, uslužben- 
skih gospodinjstev pa je v 
tej kategoriji le ena deseti- 
na. Stanovanjske razmere de- 
lavskih gospodinjstev bi bile 
še težje, če ne bi delavci 
sami v znatno večji meri sa- 
mi reševali stanovanjski pro- 
blem z graditvijo lastnih sta- 
novanj. Več kot 50 odstotkov 

RAZLIKE V STANARINAH 
Današnje stanarine so po 

mestih in republikah različ- 
ne, zanje pa je splošno zna- 
čilno, da ne zadostujejo — 
kot. je poudarjeno v analizi 
— niti za kritje vzdrževalnih 
stroškov, kaj šele za na- 
domeščanje stanovanjskega 
sklada. Iz primerjave pov- 
prečnega letnega zneska sta- 
narine in povprečne gradbe- 
ne cene v prvem četrtletju 
1975. je razvidno, da znaša 
letna stanarina le približno 
1. odstotek od cene stano- 
vanja (kar pomeni, da bi sa- 
mo odplačilo gradbene vred- 
nosti stanovanja — brez vzdr- 
ževanja — trajalo 100 let). V 
večjih mestih so ti zneski še 
manjši, kar nedvomno opo- 
zarja na neopravičeno nizko 
raven sedanjih stanarin in 
na to, da jih je treba pove- 
čati. Čeprav so se 1. 1975 
stanarina povečale (najbolj v 
Sloveniji), to ni bistveno vpli- 
valo na pogoje vzdrževanja 

Nagla rast cen stanovanj, 
zlasti po letu 1970, je bistve- 
no vplivala na število zgraje- 
nih stanovanj in povzročala 
vse večjo razliko med sred- 
stvi, ki so bila vložena v gra- 
ditev stanovanj, ter številom 
dokončanih stanovanj. Od le- 
ta 1968 do 1974 so cene sta- 
novanj narasle za 250 odstot- 
kov. 

Na povečanje cen stanovanj 

delavcev stanuje v lastnih 
stanovanjih, uslužbenska go- 
spodinjstva pa so lastniki 
komaj 16 odstotkov stano- 
vanj. Iz tega je razvidno da 
so uslužbenska gospodinjstva 
dobivala družbena stanovanja 
znatno lažje kot delavska. 

Takšen položaj je na posa- 
meznih področjih čedalje bolj 
resen socialen in političen 
problem. Toda v zadnjem ča- 
su se položaj v mestih spre- 
minja, in sicer z izvajanjem 
družbene akcije za graditev 
solidarnostnih stanovanj za 
delavce z nizkimi družinski- 
mi dohodki. V 1. 1974 je bilo 
zgrajenih kar 20.000 takšnih 
stanovanj v okrog 200 me- 
stih. Z izvajanjem te akcije 
se je vplivalo tudi na po- 
goje in način podeljevanja 
stanovanj v organizacijah 
združenega dela, v katerih 
imajo čedalje več prednosti 
pri .podeljevanju stanovanj 
delavci iz neposredne proiz- 
vodnje. 

in reprodukcije stanovanjske- 
ga prostora, ker so spričo 
zvišanja cen drugega blaga 
in storitev razmerja ostala 
enaka. 

Ker je treba tudi gibanje 
ravni stanarine uskladiti s 
celotno politiko cen in poli- 
tiko stabilizacije gospodar- 
stva, je težko urejati to pro- 
blematiko na podlagi držav- 
nih povprečij, zlasti še, ker 
so v občinah že začele delo- 
vati stanovanjske samouprav- 
ne interesne skupnosti, v ok- 
viru katerih se lahko najbolj 
objekitvno ugotovi potrebe po 
povečanju stanarin v mestu 
ter določi pogoje in način za 
to. Sistem diferenciranega 
subvencioniranja določenih 
kategorij uporabnikov stano- 
vanj pa omogoča, da se od- 
pravi negativen vpliv poveča- 
nja stanarin na življenjske 
stroške družin, ki imajo niž- 
je dohodke. 

so najbolj vplivali gradbeni 
stroški, ki so se v obravnava- 
nem obdobju povečali za 228 
odstotkov. Stroški priprave 
in urejanja zemljišč, ki so v 
ceni stanovanja udeleženi z 
24 odstotki, so — čeprav so 
precej hitreje naraščali (po- 
večanje v tem odbobju zna- 
ša 352 odstotkov) — so manj 
vplivali na podražitev stano- 
vanj. 

NESMOTRNA IZRABA STANOVANJSKEGA 
PROSTORA 

VISOKI STROŠKI GRADITVE 

It 



Povečanje gradbenih stro- 
škov v tem obdobju ni le po- 
sledica gibanja cen na po- 
dročju gradbenega materiala, 
ki se je podražil za 141 od- 
stotkov, marveč tudi dinamič- 
nejše rasti osebnih dohodkov, 
zakonskih in pogodbenih ob- 
veznosti, boljše opremljenosti 

stanovanj ter pomanjkanje 
učinkovitosti in smotrnosti 
pri graditvi stanovanj. 

Zavoljo tega je nujno sto- 
riti vse, da se prepreči na- 
daljnje povečevanje cen sta- 
novanj, zlasti gradbenih stro- 
škov, ki so njihov najpo- 
membnejši del. 

MATERIALNA OSNOVA STANOVANJSKE 
GRADITVE 

Sredstva za stanovanjsko 
graditev se v glavnem obli- 
kujejo iz prispevkov od bru- 
to osebnih dohodkov, in si- 
cer po stopnjah, ki se raz- 
likujejo po občinah in me- 
stih ter se gibljejo med 4 
in 9 odstotki, nadalje iz de- 
la sklada skupne porabe ter 
z angažiranjem lastnih sred- 
stev za nakup lastniškega 
stanovanja, zasebno stano- 
vanjsko graditev ali z namen- 
skim varčevanjem. 

Po podatkih Zveznega za- 
voda za družbeno planiranje 
je delež celotnih investicij 
za stanovanjsko graditev v 
celotnem družbenem proizvo- 
du države precej visok in je 
1. 1975 znašal 7,7 odstotka, ozi- 
roma je za skoraj 1 odsto- 
tek večji kot 1. 1971. 

Precejšen del sredstev, ki 
so izločena za stanovanjsko 
graditev, pa se ne uporablja 
namensko. Tako je bilo 1. 

STRUKTURA STANOVANJ 
Med izredno velikimi pro- 

blemi, ki so povezani s pro- 
gramiranjem stanovanjske 
graditve, je gotovo — se po- 
udarja v analizi — struktura 
stanovanj. V tem pogledu 
prevladujeta dve struji. Ena 
se zavzema za graditev majh- 
nih stanovanj, druga pa me- 
ni, da se je treba v nasled- 
njem obdobju usmeriti vgra- 
ditev večjih stanovanj. Želo 
važno je, da se z organiza- 
cijskimi ukrepi zagotovi trd- 
no disciplino pri zagotavlja- 
nju dogovorjene strukture. 
Pri tem je treba imeti pred 
očmi že navedeni podatek, 

1975 v gospodarstvu uporab- 
ljeno za obratna sredstva 4 
milijarde dinarjev, ki so del 
prispevka za stanovanjsko 
graditev. 

Največja slabost na po- 
dročju stanovanjske gradit- 
ve je vsekakor nizka raven 
učinkovitosti graditve, ki se 
iz leta v leto poslabšuje. Tu- 
di tehnološki razvoj vseh 
vrst sistemov graditve, ki je 
bil v obdobju od 1. 1960 do 
danes dosežen v naši drža- 
vi, se ni dovolj odrazil v 
učinkovitosti graditve. L. 1964 
se je stanovanje gradilo ne- 
kaj dlje kot dve leti, 1. 1974 
pa okrog 2,7 let. 

Gradbene roke je znatno 
podaljševala komplicirana in 
neorganizirana administrativ- 
na procedura v zvezi z iz- 
dajanjem raznih odobritev in 
soglasij za graditev ter raz- 
drobljenost in razcepljenost 
gradbeniške obrti. 

da je bil petletni program 
stanovanjske graditve od 1. 
1966 do 1970 v Jugoslaviji 
povsem izpolnjen glede po- 
vršine zgrajenih stanovanj, 
da pa je bilo pri tem zgra- 
jeno 85.000 stanovanj manj 
kot je bilo načrtovano. 

Zavoljo tega je bistveno, 
da se zagotovi absolutno spo- 
štovanje strukture, ki je bi- 
la dogovorjena glede vrste 
in velikosti stanovanj, za- 
kaj v nasprotnem primeru 
bi bila izpolnitev planskih 
postavk odvisna od slučaj- 
nosti ne pa od skupnih opre- 
delitev. 

PREDLOG ZA UKREPE IN AKCIJE 
Za obdobje od 1. 1976 do 

1980 je predvideno, da bo 
zgrajenih okrog 28.000 sta- 
novanj, pri čemer naj bi na- 
ložbe naraščale 8 odstotkov 
na leto, stanovanjska povr- 
šina na prebivalca pa naj 
bi se povečala od 13,6 kva- 
dratnih metrov v 1. 1975 na 
15 metrov v 1. 1980. Da bi 
to dosegli, je v analizi po- 

dan predlog ukrepov in 
akcij, ki so potrebne v tem 
obdobju. 

Povečanje obsega stano- 
vanjske graditve ter zniža- 
nje gradbenih stroškov terja 
intenzivnejšo industrializacijo 
in nenehno racionalizacijo 
stanovanjske graditve. Pogla- 
vitni pogoj za to je koncen- 
tracija graditve, zagotavlja- 

nje ekonomičnih serij in kon- 
tinuiranost graditve. 

Zanesljivost in kontinuira- 
nost graditve stanovanj, kot 
bistven pogoj tehnološkega 
napredka po eni strani, ter 
zanesljivost pri zadovoljeva- 
nju dejanskih potreb organi- 
zacij združenega dela po dru- 
gi strani, se lahko uresniči- 
ta le prek samoupravnih in- 
teresnih stanovanjskih skup- 
nosti ter sistema usmerjene 
stanovanjske graditve, ki se 
ga financira z združenimi 
sredstvi na podlagi ekonom- 
sko čistih računov. V zve- 
zi s tem je nujno treba za- 
gotoviti medsebojno usklaje- 
vanje programov stanovanj- 
ske graditve, urbanističnega 
plana in programov urejanja 
zemljišč ob uporabi skupno 
določenih meril in normati- 
vov (velikost in struktura 
stanovanj in objektov, stop- 
nja opremljenosti zemljišča 
za gradnjo, gostota prebival- 
stva itn.). 

Pri realizaciji nalog druž- 
beno usmerjene stanovanjske 
graditve bi se morale samo- 
upravne interesne stanovanj- 
ske skupnosti angažirati pri 
določanju stanovanjske poli- 
tike in sprejemanju urbani- 
stičnih planov ter programov 
stanovanjske graditve, pri iz- 
ločanju, združevanju in 
usmerjanju sredstev za sta- 
novanjsko graditev, pri do- 
ločanju in realizaciji progra- 
ma solidarnostne stanovanj- 
ske graditve pri vodenju po- 
litike stanarin, •Dri izboljše- 
vanju stanovanjskih razmer, 
pri upravljanju celotnega sta- 
novanjskega sklada in dru- 
gih podobnih vprašanjih. 

Treba je spodbujati nalož- 
be občanov v stanovanjsko 
graditev. V tem pogledu bi 
morali z določenimi družbe- 

nimi ukrepi pospeševati na- 
mensko varčevanje za sta- 
novanje, tako da bi ohrani- 
li realno vrednost hranilnih 
vlog (poglavitni kazalec za 
revalorizacijo teh vlog bi bi- 
la lahko n. pr. cena kvadrat 
nega metra stanovanjske po 
vršine v danem letu). S kre 
ditno politiko poslovnih bank 
bi bilo treba mobilizirat 
sredstva občanov ter z do 
polnilnimi krediti in ugod 
nostmi, ki bi jih dali varče^ 
valcem, usmerjati zasebno 
stanovanjsko graditev. Med 
temi ukrepi bi bilo lahko tu- 
di zmanjšanje osnove za da- 
vek od celotnega dohodka 
občanov za del dohodka, ki 
ga vložijo v stanovanjsko 
graditev ali v namensko var- 
čevanje za stanovanje. 

Še nadalje je treba izpo- 
polnjevati graditev, zlasti za- 
ključna obrtniška dela ter 
doseči trajno poslovno sode- 
lovanje in integracijo na po- 
dročju projektiranja, gradit- 
ve in zaključnih del. Podob- 
no je treba urediti in orga- 
nizirati izpopolnjevanje pro- 
izvodnje gradbenega materia- 
la in stanovanjske opreme 
oziroma samoupravno pove- 
zovanje graditeljev stanovanj, 
da bi skupno zagotovili ma- 
terial in opremo za stano- 
vanja. 

Prav tako nujno je v orga- 
nizacijah združenega dela do- 
ločiti natančne in jasne po- 
goje za podeljevanje stano- 
vanj (stanovanjske razmere 
in socialni položaj morata 
biti najvažnejše merilo). Za 
racionalno uporabo stano- 
vanj bi bilo nujno nadalje- 
vati s korekcijo stanarin, ta- 
ko da bi stanarine krile stro- 
ške enostavne in del razšir- 
jene reprodukcije, subvencio- 
niranje stanarin pa naj bi 
bilo diferencirano. 

Časopisni zavod »URADNI LIST SRS« Ljublja- 
na, Veselova 11 je izdal 

PREDPISI O VARSTVU PRI DELU 
IN O INŠPEKCIJAH 

Ta zbirska predpisov obsega zakon o varstvu pri 
delu in pravilnike, ki so bili v letu 1975 predpisani 
na podlagi tega zakona z obširnejšimi pojasnili; 
zakoni o inšpekcijah (tehnična inšpekcija na pod- 
ročju industrije in gradbeništva, tržna inšpekcija, 
sanitarna inšpekcija), konvencija o inšpekciji dela 
v industriji in trgovini ter zakon o varstvu pred 
požarom, ki velja od 28. feburarja 1976. 



IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV 

Prispevek Zveznega sodišča k uresničevanju 

zakonitosti  

• Funkcije Zveznega sodišča so v primerjavi s prejšnjimi vrhovnimi sodišči federa- 
cije precej manjše 

• Skupna seja je nova institucija, v kateri so po delegatskem načelu zastopana vr- 
hovna sodišča republik in pokrajin, Vrhovno vojaško sodišče in Zvezno sodišče 

• Od osmih pritožb obsojenih na smrtno kazen, kolikor jih je Zvezno sodišče obrav- 
navalo v I. 1975, je v štirih primerih smrtno kazen nadomestilo s kaznijo 20 let 
strogega zapora 

Zvezno sodišče je predloži- 
lo Skupščini SFRJ pregled 
svojega dela v letu 1976 ozi- 
roma v drugem letu svojega 
obstoja. Zvezno sodišče je bi- 
lo konstituirano 1. junija 1974 
namesto dotedanjega Vrhov- 
nega sodišča Jugoslavije in 
Vrhovnega gospodarskega so- 
dišča. 

Kot sodišče federacije Zve- 
mo sodišče odloča o premo- 
ženjskih sporih med republi- 
kami in pokrajinama, med 
federacijo in republikami ozi- 
roma pokrajinama ter rešu- 
je spore o pristojnosti med 
sodišči z območja dveh ali 
več republik in pokrajin ter 
med vojaškimi sodišči in 
drugimi sodišči. 

Z zakonom o Zveznem so- 
dišču so določene tudi pri- 
stojnosti tega sodišča, ko od- 
loča na prvi in zadnji stop- 

nji o zakonitosti dokončnih 
upravnih aktov zveznih orga- 
nov ter ko odloča na zadnji 
stopnji kot instančno sodišče 
o sodbah republiških, pokra- 
jinskih in vojaških vrhovnih 
sodišč, kadar je izrečena 
smrtna kazen za kazniva de- 
janja, ki jih določa zvezni za- 
kon. 

Instančne funkcije Zvezne- 
ga sodišča so precej manjše 
kot so jih imela prejšnja vr- 
hovna sodišča federacije. Iz 
tega izhaja tudi spremenjena 
vloga te pravosodne instituci- 
je, ki je bila prej del bolj 
centralizirane organizacije 
pravosodja do ravni federaci- 
je. Zdaj postaja to sodišče 
del in odraz novega družbe- 
nopolitičnega sistema in no- 
vih odnosov v federaciji na 
področju pravosodne funkci- 
je. 

republik in pokrajin, ki, jih 
lahko uporabi to sodišče. Ta 
izredna pravna sredstva so: 
zahteva za varstvo zakonito- 

sti, izredna revizija v pravd- 
nem postopku in zahteva za 
preizkus odločb vrhovnih so- 
dišč republik ali pokrajin. 

VPRAŠANJE PRISTOJNOSTI 
Prednostna naloga Zveznega 

sodišča v obdobju od njego- 
vega konstituiranja do konca 
leta 1975 je bilo reševanje 
problema pristojnosti med 
njim ter vrhovnimi sodišči 
republik in pokrajin. In sicer 
predvsem zategadelj, ker sod- 
ni postopki (kazenski, pravd- 
ni in upravnosodni) še niso 
usklajeni z Ustavo SFRJ, če- 
prav so nekatere določbe v 
bistvenem nasprotju z novi- 

! PREGLED DELA ZVEZNEGA SODIŠČA 
i V LETU 1975 

SODELOVANJE Z DRUGIMI VRHOVNIMI SODIŠČI 
Najvažnejša oblika sodelo- 

vanja in zedinjevanja med 
Zveznim sodiščem in vrhov- 
nimi sodišči republik in po- 
krajin ter z Vrhovnim voja- 
škim sodiščem je bila skup- 
na seja. To je nova instituci- 
ja, v kateri so po delegatskem 
načelu zastopana vrhovna so- 
dišča družbenopolitičnih sku- 
pnosti ter Vrhovno vojško so- 
dišče na eni in Zvezno sodi- 
šče na drugi strani. 

mi ustavnimi rešitvami in jih 
ni mogoče uporabljati. 

Problem pristojnosti se je 
kazal v prvi vrsti pri zade- 
vah, ki so ostale od prejšnje- 
ga Vrhovnega sodišča Jugo- 
slavije in Vrhovnega gospo- 
darskega sodišča. Zlasti se je 
pokazal, ko je šlo za vpraša- 
nje možnosti uporabe izred- 
nih pravnih sredstev v zvezi 
z odločbami vrhovnih sodišč 

Na skupni seji se zavzema 
načelna stališča do vprašanj, 
ki so pomembna za uporabo 
zveznih predpisov. Skliče se 
jo, kadar se ugotovi, da je 
sodna praksa neusklajena gle- 
de vprašanj, ki so pomembna 
za enotno uporabo zveznih 
zakonov v vsej državi. Skup- 
na seja je najvišja oblika 
konstituiranja rednih sodišč 
na ravni federacije. 

Pomembna oblika sodelova- 
nja v sklopu pravosodne 
funkcije je bilo nadaljnje iz- 
hajanje »Zbirke sodnih od- 
ločb«, v kateri se objavlja 
ne le sodne odločbe, temveč 
tudi ustrezna pravna stali- 
šča, gradiva z raznih posve- 
tov in podobno. 

Med letom 1975 je Zvezno 
sodišče usmerjalo svojo po- 
zornost in aktivnost k večji 
odprtosti nasproti proble- 
mom tekočega družbenopoli- 
tičnega življenja. V okviru 
svoje funkcije si je prizade- 
vala za to, da bo pravosod- 
je v novi ustavni ureditvi na- 
ravnano v smer določanja in 
uporabe ustreznih razredno- 
političnih meril in učinkovitih 
metod opravljanja te funkci- 
je pri uresničevanju zakoni- 
tosti. 

RAZLIKE V ZAKONODAJNIH REŠITVAH 
V zakonodajnih rešitvah re- 

publik in pokrajin so razlike 
celo pri vprašanjih istih raz- 
merij in situacij. Poleg raz- 
lik, ki morajo biti, so tudi 
takšne, ki jih ne bi smelo 
biti, saj gre za bistveno enot- 
nost, ki jo predpostavlja na- 
ša ustavnopravna ureditev gle- 
de osnovnih vprašanj družbe- 
nega življenja oziroma za bist- 
veno enak položaj človeka in 
občana glede uživanja enake- 

ga pravnega varstva v vsej 
državi. 

Sodišče je ugotovilo razlike 
pri urejanju dobe v kmetij- 
skih delovnih zadrugah, glede 
vprašanj davčne politike, po- 
litike ugotavljanja izvora pre- 
moženja, glede možnosti 
hkratnega prejemanja pokoj- 
nine in dohodka, pravice do 
materialnega nadomestila za 
začasno nezaposlenost, vračila 
odvzetih nepremičnin itn. 
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KAZENSKI ODDELEK 
Trije oddelki Zveznega so- 

dišča — kazenski, civilno-go- 
spodarski in upravni so ime- 
li leta 1975 skupno 5.298 za- 
dev, od katerih so jih rešili 
4.408, v naslednje leto pa so 
prenesli 890 nerešenih zadev. 

Zvezno sodišče je v tem 
razdobju odločalo o pritož- 
bah osmih obsojencev zoper 
sodbe, s katerimi jim je bila 
izrečena smrtna kazen. Zvez- 
no sodišče je v štirih prime- 
rih pritožbo zavrnilo oziroma 
sodbo potrdilo, druge štiri 
izrečene smrtne kazni pa je 
nadomestilo s kaznijo 20 let 
strogega zapora. 

Sodišče je v svojih odloč- 
bah zavzemalo načelna stali- 
šča glede naslednjih vpra- 
šanj: uporaba jezika pred so- 
diščem, odgovornost v pro- 
metu, odgovornost delovnih 
organizacij, ki dajejo v pro- 
met živila^ katerih rok upo- 
rabnosti je pretekel in vrsto 
drugih. 

Zakonik o kazenskem po- 
stopku daje široke možnosti 

CIVILNO GOSPODARSKI 
Oddelek za civilno-gospo- 

darske spore je med 1. 1975 
prejel skupno 498 zadev. 

Gre za zadeve, v katerih 
odloča o zahtevi za varstvo 
zakonitosti ter se nanašajo na 
pravnomočne sodbe gospo- 
darskih sodišč i'fl sodišč splo- 
šne pristojnosti zaradi kršit- 
ve zveznih predpisov. Zahtevo 
vloži zvezini javni tožilec. 

Za gospodarsko področje je 
značilno, da še niso izdani 
mnogi zakonski predpisi, 
marveč se uporablja »prav- 
na merila«. Možnosti razlage 
in konkretne uporabe teh 

za vložitev zahteve za var- 
stvo zakonitosti pred Zvez- 
nim sodiščem. V letu 1975 
je sodišče obravnavalo 39 
takšnih zahtev. Ce upošteva- 
mo, da so v letu 1975 vrhov- 
na sodišča republik in pokra- 
jin izdala okrog 10.000 sodb, 
je mogoče reči, da je število 
zahtev za varstvo zakonitosti 
neznatno. 

Enako velja glede zadev go- 
spodarskih prestopkov. Zvez- 
no sodišče je prejelo 29 zah- 
tev za varstvo zakonitosti, ki 
jih je vložil zvezni javni toži- 
lec (leta 1975 je bilo izdanih 
okrog 3.000 pravnomočnih 
sodb za gospodarske prestop- 
ke). 

Maloštevilni so spori o pri- 
stojnosti med sodišči z ob- 
močij različnih republik v 
kazenskih postopkih — v le- 
tu 1975 samo 17. Gre za tako 
imenovne negativne spore, ko 
obe sodišči zavračata izvedbo 
postopka, ker menita, da je 
pristojno drugo sodišče. 

SPORI 
pravnih pravil so silno široke 
in je morala sodna praksa 
oblikovati ustrezno novo pra- 
vo, ki je v skladu s socia- 
lističnim samoupravnim dru- 
žbenim sistemom in v okvi- 
ru katerega obnašanje, na- 
sprotno normam socialistične 
morale, ne more uživati sod- 
nega vanstva, četudi ne na- 
sprotuje izrecnim zakonskim 
prepovedim. 

Druga vrsta sporov iz red- 
ne pristojnosti (na tretji 
stopnji) Zveznega sodišča so 
spori, ki nastanejo iz proti- 
ustavnih in protizakonitih po- 

samičnih aktov tn dejanj, s 
katerimi prihajajo organiza- 
cije združenega dela ali de- 
lovni ljudje na območju dru- 
gih republik oziroma pokra- 
jin, s tem pa tudi te družbe- 
nopolitične skupnosti, v nee- 
nakopraven položaj na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, 
vključno s spori za povrači- 
lo škode, ki je bila s tem po- 
vzročena. 

UPRAVNO PODROČJE 
Delo upravnega oddelka 

Zveznega sodišča je bilo na- 
ravnano v naslednje smeri: 
priprave na revizijo sistema 
upravnega spora; urejanje 
problemov zakonodajno-prav- 
nega sistema posameznih tva- 
rin, ki prihajajo v upravni 
spor; spremljanje pojavov na 
posameznih področjih družbe- 
nega življenja, ki jih je opa- 
ziti skozi upravni spor ifn. 

Upravni spor kot spor o 
zakonitosti upravnih aktov 
ima drugačne značilnosti kot 
sojenje na področju kazen- 
skega in civilno-gospodarske- 
ga področja. V zveznem sodi- 
šču je največ zadev prav s 
tega področja. 

V letu 1975 se je prizadeva- 
lo še naprej uveljaviti up- 
ravni spor kot učinkovit insti- 
tut sodne kontrole nad zako- 
nitostjo upravnih aktov ozi- 
roma v končni črti nad delom 
upravnih organov. Vendar pa 
upravni spor še ni dovolj 
uporabljen, ne sprejet in 
znan. O tem nam pričajo 
dejstva, da sorazmerno maj- 
hno število upravnih aktov 
oride pod sodno kontrolo za- 
konitosti. 

V letu 1975 je Zveano sodi- 
šče prejelo 1.545 tožb s tega 

V poročilu Zveznega sodi- 
šča je rečeno, da je takšne 
pojave opaziti v glavnem zu- 
naj področja proizvajalskih 
organizacij združenega dela, 
največ pa v posredniški, tr- 
govinski in finančni dejavno- 
sti. Praviloma so rezultat 
kombinacij, ki jih naredi ožji 
krog ljudi mimo vpliva insti- 
tuta neposrednega samoup- 
ravljanja. 

področja. Večina zadev se 
nanaša na carine, carinske in 
devizne prekrške, zunanjetr- 
govinsko poslovanje, na vpra- 
šanje državljanstva, patentov, 
vprašanj borcev in vojaških 
vojnih invalidov ter na vpra- 
šanja dodeljevanja oziroma 
pravice do »Partizanske spo- 
menice 1941«. V vseh teh pri- 
merih nastopajo kot tožniki 
občani in delovne organiza- 
cije. 

Prav na področju devizne- 
ga, carinskega in zunanjetr- 
govinskega poslovanja se ka- 
žejo in odražajo vse bolj za- 
htevni problemi gospodarske- 
ga poslovanja. Zvezno sodišče 
je ugotovilo, da je gospodar- 
sko poslovanje vse bolj kom- 
plicirano in da razne gospo- 
darske organizacije posegajo 
po vedno novih metodah iz- 
mikanja, izigravanja ali krše- 
nja ustreznih predpisov ozi- 
roma norm. 

V takšni situaciji je Zvezno 
sodišče skušalo onemogočiti 
tako imenovane koristne mal- 
verzacije, vendar tako, da ne 
moti normalnega gospodar- 
skega poslovanja v ne ravno 
enostavnih domačih in med- 
narodnih gospodarskih odno- 
sih. 

I OBVESTILO VSEM DELEGACIJAM 
jj 
I Anketa o učinku Glasila 

jj Skupščine SFRJ 
$ 

Anketirano bo 1600 delegacij v samoupravni osno- 
't vi, njihova mnenja pa bodo upoštevana pri na- 
• daljnjem obravnavanju, spreminjanju in prilaga- 
li janju uredniške zasnove Glasila Skupščine SFRJ 
5 Uredniški odbor Glasila Skupščine SFRJ je sklenil, 
jj da izvede anketo o učinku Glasila Skupščine SFRJ v 
J samoupravni delegatski osnovi. 

Anketa, ki jo je pripravil in jo bo vodil Jugoslo- 
I vanski inštitut za novinarstvo iz Beograda, bo izve- 
\ dena v vseh naših republikah in pokrajinah in sicer v 
5 1.600 delegacijah v samoupravni osnovi; od tega v 
fj 1.293 delegacijah združenega dela, v 256 delegacijah 
J krajevnih skupnosti in 51 delegacijah družbenopoli- 
U tičnih organizacij. 

Vse delegacije, v katerih se bo izvedlo anketo, bodo ji 
o tem pismeno obveščene, da bi se lahko pravočasno >, 
pripravile na sodelovanje. In ko po tej poti obveščamo ; 
o anketi vse delegacije, prosimo tiste, ki jih bodo 5 
obiskali anketarji, da jim dajo vse podatke, ki jih [•] 
bodo zahtevali, ker je to zelo pomembno za uspeh J 
ankete. /j 

Pri raziskovanju učinka Glasila Skupščine SFRJ je ij 
bistveno ugotoviti, kako Glasilo pride do delegacij te- fi 
meljnih organizacij in skupnosti, krajevnih skupnosti s 
in družbenopolitičnih organizacij, koliko ga uporabljajo f, 
za to, da dajejo določena vprašanja iz pristojnosti 
Skupščine SFRJ na svoj dnevni red, koliko informa- f 
cije iz Glasila spodbujajo vključevanje v proces odio- S 
čanja o teh vprašanjih itn. I 

Odgovori na omenjena in druga vprašanja, o ka- |j 
terih bodo presojale delegacije, bodo uporabljeni za j 
nadaljnje obravnavanje, spreminjanje in prilagajanje |l 
uredniške zasnove Glasila Skupščine SFRJ glede na j 
dejanske potrebe in zahteve samoupravne delegatske ') 
osnove. s 
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IZVAJANJE ZAKONOV 

Pomembni začetni rezultati pri izvajanju novega 

sistema plačil - 

© Zakasnele priprave v nekaterih organizacijah združenega dela povzročajo težave 
pri izvajanju novega obračunskega sistema in sistema plačil 

• Uspeh novega sistema plačil in novega obračunskega sistema je odvisen predvsem 
od učinkovitega reševanja problemov, podedovanih iz prejšnjih let 

• V I. 1975 so celotne izgube gospodarstva narasle na 11,6 milijarde dinarjev, nepo- 
krite izgube pa na 4,7 milijarde 

• Vzroki sedanjih težav so veliki proizvodni stroški, velike zaloge neprodanega blaga, 
nesmotrno izkoriščanje razpoložljivih zmogljivosti 

Pri uporabi novega obra- 
čunskega sistema in sistema 
plačil, ki izhaja iz Zakona o 
ugotavljanju in obračunava- 
nju celotnega prihodka v te- 
meljnih organizacijah združe- 
nega dela in Zakona o zava- 
rovanju plačil med uporabni- 
ki družbenih sredstev, so do- 
seženi pomembni pozitivni za- 
četni rezultati in je v teku 
intenzivna aktivnost organiza- 
cij združenega dela, samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
in drugih uporabnikov druž- 
benih sredstev ob polni za- 
vzetosti družbenopolitičnih 
skupnosti in družbenopolitič- 
nih organizacij. Potrebna pa 
je še bolj intenzivna aktiv- 
nost vseh osebkov, da bi pre- 
segli obstoječe težave in do- 
sledno izvajali zakone. 

To je v kratkem poglavit- 
na ocena delegatov v Odbo- 
ru za družbenoekonomske od- 
nose Zveznega zbora Skupšči- 
ne SFRJ, ki je bila podana 
pri obravnavanju gradiva 
Zveznega izvršnega sveta »Ok- 
virne ocene in predlogi o 
smereh nadaljnje akcije pri 
izvajanju novega obračunske- 
ga sistema in sistema plačil.« 

Dosedanja družbenopolitič- 
na aktivnost in doseženi za- 
četni rezultati kažejo po mne- 
nju Zveznega izvršnega sve- 
ta, da se je doumelo druž- 
benoekonomsko nujnost opra- 
vljenih sprememb. V teku te- 
ga leta je treba končati vse 
priprave za popolno izvajanje 

Delegati v tem Odboru so 
med drugim posebno pouda- 
rili, da bi se morale organi- 
zacije združenega dela in ban 
ke bolj zavzeti za trajno za- 
gotovitev obratnih sredstev in 
za krepitev kvalitetnih prvin 
gospodarjenja. V ta namen 
je treba razširiti krog tistih, 
ki avalirajo menice in sploh 
bolj intenzivno uporabljati 
menico kot plačilno sredstvo. 

Prav tako je nujno potreb- 
na znatno večja aktivnost in 
solidarnost negospodarskih 
osebkov, posebno še na po- 
dročju splošne in skupne po- 
rabe. Izkušnje so pokazale, 
da je treba pospešiti tudi ak- 
tivnosti v procesu združeva- 
nja dela in sredstev med pro- 
izvodnimi in prometnimi or- 
ganizacijami, kajti gotova za- 
držanost trgovine glede naku- 
pa novega blaga utegne ime- 
ti negativne posledice pri 
trendih nadaljnje proizvodne 
rasti. 

Prav na te in podobne 
pojave kaže omenjeno gradi- 
vo Zveznega izvršnega sveta, 
iz katerega podajamo pogla- 
vitne ocene, stališča in po- 
datke. 

novega sistema v naslednjem 
letu, da bi se zagotovilo po- 
goje za izvedbo drugih spre- 
memb v sistemu in v boju za 
ekonomsko stabilizacijo. 

Ta aktivnost pa doslej ni 
bila dovolj usklajena. Pri iz- 
vajanju novih ukrepov je 
manjkalo širše družbene pod- 

pore. Praksa je tudi tokrat 
potrdila, da samo s spre- 
membo predpisov, brez druž- 
benopolitične akcije organizi- 
ranih samoupravnih sil, ni 
mogoče spreminjati odnosov 
in obnašanja vseh osebkov 
pri odpravljanju posledic in 
vzrokov sedanjih težav pri 
gospodarjenju. 

Nove težave, ki so nastale 
v nekaterih delovnih organiza- 
cijah, po mnenju Zveznega iz- 
vršnega sveta izvirajo v glav- 
nem iz močnih odporov zoper 
spreminjanje stanja, v kate- 
rem smo se znašli, ter iz te- 
ga, da se delavcem prikriva 
dejanske vzroke težav. V ve- 
čini primerov se odloča v oz- 
kih krogih, brez udeležbe de- 
lavcev, ali pa le ob njiho- 
vem formalnem konzultira- 
nju. Očitno se ni dovolj do- 

Iz analize sedanjih težav 
se sklepa, da se njihovi vzro- 
ki skrivajo v glavnem v po- 
slovanju z izgubami ali pa v 
dalj časa trajajočem poslo- 
vanju na robu rentabilnosti, 
nadalje v kopičenju zalog za- 
radi otežkočenega plasmaja 
na domačem in tujem trgu, 
pomanjkanju obratnih sred- ( 
stev za normalno poslovanje 
ter investiranju brez dejan- 

umelo, da je uspeh novega 
sistema plačil in novega ob- 
računskega sistema v prvi 
vrsti odvisen od učinkovite- 
ga reševanja problemov, ki so 
podedovani iz prejšnjih let, 
ter od bistvene spremembe 
obnašanja pri poslovanju in 
razpolaganju z družbenimi 
sredstvi. 

Iz visoke ravni vseh oblik 
porabe v zadnjih nekaj letih 
je npr. razvidno, da razpolo- 
žljiva sredstva niso bila ome- 
jevalni dejavnik za sanacijo 
težav v nekaterih organizaci- 
jah združenega dela in druž- 
benopolitičnih skupnostih. V 
vseh takšnih primerih je šlo 
za nespremenjene odnose in 
obnašanje do nalog pri od- 
pravljanju vzrokov nestabil- 
nosti. 

sko razpoložljivih in zagotov- 
ljenih sredstev. 

Zaključni računi za leto 
1975 kažejo, da so se celotne 
izgube v gospodarstvu pove- 
čale v primerjavi s prehod- 
nim letom za več kot dva- 
krat in znašajo 11,6 milijar- 
de dinarjev. Približno 60 od- 
stotkov teh izgub je bilo po- 
kritih v breme popravka 
vrednosti terjatev, z zmanj- 

ODPORI ZOPER SPREMEMBE PODEDOVANEGA 
STANJA 

I ZVEZNI IZVRŠNI SVET — OKVIRNE OCENE 
I IN PREDLOGI O SMEREH NADALJNJE AKCIJE | 
I PRI IZVAJANJU NOVEGA OBRAČUNSKEGA 
I SISTEMA IN SISTEMA PLAČIL 
H H 
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šanjem davkov in prispevkov 
ter iz drugih virov, tako da 
znašajo nepokrite izgube v 
lanskem letu 4,7 milijarde di- 
narjev. Po predložitvi zaključ- 
nih računov se je nadaljeva- 
la akcija saniranja in je bila 
ta vsota do 20. aprila letos 
zmanjšana na 3,1 milijarde. 

V gradivu ZIS je ocenjeno 
kot nevzdržno stanje v že- 
lezniško-transportnih podjet- 
jih, ki že več let poslujejo z 
izgubo. V letu 1975 so njiho- 
ve izgube dosegle 900 milijo- 
nov dinarjev, od katerih ni 
pokrito 714 milijonov dinar- 
jev. To povzroča stalno soci- 
alno negotovost zaposlenih 
delavcev, zavira pa tudi raz 
voj družbenoekonomskih od- 
nosov in nadaljnjo moderni- 
zacijo železniškega prometa. 

Ob takšnem povečanju iz- 
gub je prišlo, kot je bilo pri- 
čakovati, tudi do težav pri 
izplačilu osebnih dohodkov. 
V delovnih organizacijah, ki 
so izkazale izgubo, je zapo- 
sleno približno 700.000 delav- 
cev. Od tega jih je približno 
270.000 zaposleno v tistih or- 
ganizacijah, katerih izgube ni- 
so pokrite. 

Po podatkih službe druž- 
benega knjigovodstva v 127 
organizacijah združenega de- 
la z 21.072 zaposlenimi v le- 
tošnjem februarju niso izpla- 

Zelo podobne probleme po- 
vzroča tudi občuten porast 
celotnih zalog v gospodar- 
stvu, katerih vrednost je ob 
koncu leta 1975 znašala 266 
milijard ter je bila za 28 od- 
stotkov večja v primerjavi s 
predhodnim letom. To je res 
samo za nekaj več od porasta 
celotnega prihodka, ki se je 
povečal za 26 odstotkov, ven- 
dar je struktura porasta za- 
log zelo neugodna. Zaloge re- 
produkcijskega materiala so 
se povečale za 24 odstotkov, 
nedokončana proizvodnja za 
33, zaloge gotovih proizvodov 
pri proizvajalcih za 49, trgo- 
vinskega blaga pa samo za 16 
odstotkov. Celotne zaloge so 
se najbolj povečale v črni 
gori — za 38 odstotkov, zalo- 
ge gotovih proizvodov pa v 
Bosni in Hercegovini ter na 
Kosovu — za 63 odstotkov. 

Tudi v nekaterih industrij- 
skih panogah kot so barvna 
metalurgija, industrija neko- 
vin, lesna in živilska indu- 
strija je prišlo do resnih iz- 
gub. Pričakovati je, da bodo 
tudi te izgube pokrite s so- 
lidarno odgovornostjo temelj- 
njih organizacij združenega 
dela v sestavi delovnih orga- 
nizacij, s sredstvi skupnih re- 
zerv, s sanacijskimi krediti in 
iz drugih virov. In sicer še 
zlasti zato, ker ne gre le za 
uspešno izvajanje novega ob- 
računskega sistema in siste- 
ma plačil, temveč za nalogo, 
da se izogne socialnim in po- 
litičnim problemom, s kate- 
rimi bi se sicer srečali delov- 
ni kolektivi ter družbenopo- 
litične skupnosti, v katerih 
je prišlo do takšnih težav. 

čali niti zajamčenih osebnih 
dohodkov, 26.606 delavcev v 
52 temeljnih organizacijah 
združenega dela pa je preje- 
lo le zajamčene ali zmanjša- 
ne osebne dohodke. Do pro- 
blemov pri izplačilu osebnih 
dohodkov je prišlo v teku 
marca v 353 temeljnih organi- 
zacijah združenega dela z 
89.586 zaposlenimi, od katerih 
jih 42.746 ni prejelo zasluž- 
ka, 27.399 jih je prejelo le za- 
jamčene, 19.441 pa zmanjšane 
osebne dohodke. 

V industrijskih panogah so 
se zaloge gotovih proizvodov 
pa v Bosni in Hercegovini 
ter na Kosovu — za 63 od- 
stotkov. 

V industrijskih panogah so 
se zaloge gotovih proizvodov 
najbolj povečale v črni in 
barvni metalurgiji, elektroin- 
dustriji, proizvodnji gradbe- 
nega materiala in industriji 
papirja. Glede na celoten pri- 
hodek je vrednost zalog naj- 
večja v tobačni industriji kjer 
se je povečala na 21 odstot- 
kov, v tekstilni industriji na 
13, v lesni industriji 12, v ke- 
mični, elektroindustriji in 
proizvodnji nekovin pa zna- 
ša od 7 do 9 odstotkov. Očit- 
no je, da neprodano blago 
precej obremenjuje poslova- 
nje in zaviralno deluje na 
proizvodnjo. 

log v letu 1974 je znašal 131, 
v letu 1975 pa 196 milijard 
dinarjev, oziroma za 49 od- 
stotkov. 

Razsežnosti tega problema 
najboljše ponazarja podatek, 
da je bilo po zaključnih ra- 
čunih temeljnih organizacij 
združenega dela v gospodar- 
stvu za leto 1975 izločeno za 
poslovna sredstva samo 23 
milijard dinarjev. Glede tega 
je položaj še zlasti neugoden 
v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovu. 
Na njihovih območjih je 
14,6 milijarde dinarjev viška 
trajnih obratnih sredstev obe- 
nem pa 18,3 milijarde pri- 
manjkljaja, tako da celotni 
negativni saldo znaša 3,7 mi- 
lijarde. 

Tako kot glede izgub je iz- 
razit primanjkljaj tudi glede 
trajnih obratnih sredstev v 
barvni metalurgiji, kovinski 
in elektroindustriji, nadalje v 
lesni, tekstilni in živilski in- 
dustriji, v trgovini na debelo 
ter v kmetijstvu. Tudi temu 

Kar se tiče rezultatov upo- 
rabe novega obračunskega si- 
stema in sistema plačil, je iz 
podatkov razvidno, da je ime- 
lo 31. decembra 1975 35.762 
uporabnikov družbenih sred- 
stev za 181 milijard dinarjev 
neporavnanih obveznosti. Od 
tega zneska je bilo do 
31. marca letos poravnano 
146 milijard dinarjev oziroma 
so tega dne znašale neporav- 
nane terjatve 35 milijard. Za 
poravnavo teh obveznosti so 
bile izdane menice z avalom. 
Vendar pa se ocenjuje, da bo 
ostalo dve milijardi obvezno- 
sti, za katere niso bili izdani 
instrumenti plačila, s kateri- 
mi se bo opravilo sanacijo. 
Ni pa še podatkov o organi- 
zacijah ter o številu zaposle- 
nih v teh organizacijah, v ka- 
terih bo stekel postopek ste- 
čaja ali sanacije. 

Kratko obdobje izvajanja 
novega sistema torej kaže, da 
so bile organizacije nezadost- 
no pripravljene ter da je pri- 
šlo do izraza neznanje glede 
strokovnih in tehničnih reši- 
tev. Pri nosilcih nekaterih de- 
javnosti, predvsem v bankah 
in trgovini, je bilo opaziti tu- 
di neustrezno obnašanje. Kaj- 
ti solidarno jamstvo bi mo- 

pojavu je vzrok nizka akumu. 
lativnost, naglo povečanje 
zalog, enostranske naložbe v 
osnovna sredstva in nezadost- 
na usmerjenost organizacij 
združenega dela in bank v 
krepitev trajnih virov obrat- 
nih sredstev v skladu s po- 
trebami normalnega poslova- 
nja. 

In končno, tudi investicije 
so se gibale nad razpoložlji- 
vimi možnostmi, tako da je 
bilo konec septembra leta 
1975 za 20,5 milijard dinar- 
jev nezagotovljenih sredstev. 
Ta znesek je po splošni oce- 
ni verjetno večji, saj investi- 
torji niso realno prikazali 
prekoračitev iz naslova pove- 
čanja cen za objekte in zmo- 
gljivosti, katerih predračun- 
ska vrednost je bila 304 mi- 
lijarde dinarjev. Poleg tega se 
nepokrite investicije nanašajo 
na manjše število velikih in 
prednostnih objektov, tako da 
je nakazane probleme še to- 
likanj težje reševati. 

ralo onemogočiti monopol 
bank in prometne sfere ter 
spodbujati proces njihovega 
povezovanja s proizvodnjo. 
Del bank se je vzdržal soli- 
darne odgovornosti ter je za- 
računaval visoke obresti za 
takšne garancije. Bili so tudi 
primeri, ko se je predčasno 
vračalo kredite. 

Nastopili so še drugi neza- 
želeni pojavi, od katerih ne- 
kateri lahko peljejo k zapira- 
nju trga v lokalne okvire. To 
velja za obnašanje trgovine 
pri prevzemanju blaga ter za 
ravnanje bank pri avaliranju 
menic. V nekaterih primerih 
se namerno zavira ali pa ne 
izdaja instrumentov za zava- 
rovanje plačil tudi ko za to 
ni opravičila. 

Vseeno je izvajanje novega 
sistema dalo realno podobo 
stanja v gospodarjenju. Od- 
krilo se je mnoga žarišča ne- 
stabilnosti in omogočeno je 
bilo trasiranje nadaljnje ak- 
tivnosti. Pokazalo pa se je 
tudi, da je uspeh akcije za 
dosledno izvajanje novega si- 
stema odvisen od polne uve- 
ljavitve združenega dela, zato 
je nujno potrebno, da so v 
kolektivih v to naloso vklju- 
čeni vsi delovni ljudje. 

TEŽAVE PRI IZPLAČEVANJU OSEBNIH 
DOHODKOV 

POVEČANJE CELOTNIH ZALOG 

UPORABA NOVEGA OBRAČUNSKEGA SISTEMA 

POMANJKANJE TRAJNIH OBRATNIH SREDSTEV NEODLOŽLJIVE NADALJNJE NALOGE 
Kot logična posledica kopi- 

čenja zalog je nastopilo res- 
no pomanjkanje trajnih 

obratnih sredstev v delu go- 
spodarstva. Obvezni znesek 
za financiranje povprečnih za- 

Takšne izkušnje obenem 
opredeljujejo naloge za na- 
slednje obdobje. V gradivu 

Zveznega izvršnega sveta je 
posebej opozorjeno na na- 
slednje smeri nadaljnje akci- 



je pri izvajanju novega ob- 
računskega sistema in siste- 
ma plačil: 

— izpopolnjevanje instru- 
mentov tekoče ekonomske 
politike; 

— preverjanje investicijskih 
programov in bilanc sredstev 
v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih, samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, organiza- 
cijah združenega dela in ban- 
kah; 

— preveriti kreditno-mone- 
tarno politiko za leto 1976; 

— ukrepati za zagotovitev 

nujno potrebnih trajnih ob- 
ratnih sredstev, ter za ta na- 
men preveriti možnosti za 
konverzacijo dela kratkoroč- 
nih v dolgoročne kredite; 

— pravočasno in učinkovi- 
to izpolnjevanje obveznosti 
družbenopolitičnih skupnosti 
do gospodarstva, o čemer je 
treba napraviti konkreten 
program; 

— ugotoviti razpoložljiva 
sredstva in programe v vseh 
samoupravnih interesnih 
skupnostih in proračunskih 

družbenopolitičnih skupnosti 
ter' v skladu s temi preveriti 
politiko splošne in skupne 
porabe; 

— preveriti pogoje gospo- 
darjenja jugoslovanskih želez- 
nic, tekstilne in lesne indu- 
strije ter nekaterih drugih 
panog; 

— nujno potrebno se je 
čimprej odločiti glede kritja 
izgub v vseh primerih, ko je 
kritje opravičeno, upošteva- 
joč velike, socialne, ekonom- 
ske in politične posledice, ki 

lahko nastanejo, če bi odlaša- 
li s pokritjem izgub; 

— v organizacijah, za ka- 
tere bo uveden postopek sa- 
nacije ali stečaja, zagotoviti 
zaposlitev tistim delavcem, ki 
je njihova eksistenca nepo- 
sredno odvisna od delovnega 
razmerja; 
— konkretno ukrepati zoper 
pojave zapiranja trga in zo- 
per pojave, da se nekatere 
trgovinske organizacije in po- 
slovne banke neopavičeno iz- 
ogibajo izpolnjevanju n&log, 
ki so pred njimi. 
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Stran 

Samoupravni sporazum o združevanju 
sredstev za financiranje graditve objek- 
tov po samoupravnem planu razvoja 
elektroenergetike za obdobje 1976—1980 

— Obrazložitev 

A) Plan graditve elektroenergetskih 
objektov proizvodnje, prenosa ter 
primarnih virov za potrebe elektro- 
gospodarstva za obdobje 1976—1980 
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Stran 

Samoupravni sporazum o temeljih samo- 
upravnih planov samoupravne interesne 
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za obdobje 1976—1980 4? 

— Obrazložitev 58 
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sebojnih odnosov na področju razvoja 
proizvodnje in porabe premoga v obdobju 
1976—1980' 60 

Obrazložitev 69 

Uvod 

Na podlagi določil Ustave SR Slovenije (2. del I. 
poglavje, točka 8) ter na podlagi Zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja (Ur. list SFRJ št. 6/76), 
temelji srednjeročni družbeni plan republike na samo- 
upravnih sporazumih temeljnih organizacij združenega 
dela, delovnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij ter na 
družbenih dogovorih o temeljih planov srednjeročnega 
razvoja SR Slovenije za obdobje od 1976—1980. 

Izredno pomeben sestavni del srednjeročnega druž- 
benega plana razvoja SR Slovenije so samoupravni spo- 
razumi o temeljih samoupravnih planov infrastrukturnih 
dejavnosti, med katere sodi tudi energetika kot dejav- 
nost posebnega družbenega interesa. 

V tej prilogi Poročevalca Skupščine SR Slovenije 
objavljamo medseboj usklajene predloge samoupravnih 
sporazumov o temeljih samoupravnih razvojnih planov 
in urejanja odnosov med dobavitelji in uporabniki ener- 
gije s področja elektrogospodarstva, naftnega in plin- 
skega gospodarstva in premogovništva v SR Sloveniji. 

Samoupravni sporazumi s področja energetike, ki 
jih s to objavo dajemo v sprejemanje in podpisovanje 
vsem zainteresiranim organizacijam združenega dela in 
drugim samoupravnih organizacijam so usklajeni s pred- 
videno rastjo družbenega proizvoda v obdobju 1976— 

1980 ter s prognozami proizvodnje, nabave in porabe 
vseh vrst energije, kar je razvidno iz priložene srednje- 
ročne energetske bilance SR Slovenije za obdobje od 
1976—1980. 

Ob upoštevanju termina, ki je določen za sprejem 
srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije v Skup- 
ščini SR Slovenije, vabimo samoupravne organe vseh 
zainteresiranih samoupravnih organizacij da predlagane 
samoupravne sporazume sprejmejo najkasneje do 2 2. 
junija 1976 ter hkrati imenujejo pooblaščene osebe 
za podpisnike sporazumov. 

Sklepe o sprejemih samoupravnih sporazumov o te- 
meljih razvoja energetskih dejavnosti, za katere ste za- 
interesirani in o njihovih pooblaščenih podpisnikih do- 
stavite napisane na obrazcih, ki so priloženi kot vzorec 
k vsakemu sporazumu na naslove predlagateljev spora- 
zumov, in sicer: 
— za samoupravni sporazum s področja elektrogo- 

spodarstva na naslov Samoupravna interesna 
skupnost elektrogospodarstva SR Slovenije, Ljublja- 
na Hajdrihova 2 

— za samoupravni sporazum s področja naftnega 
in plinskega gospodarstva na naslov: Samo- 
upravna interesna skupnost za nafto in plin v SR 
Sloveniji, Ljubljana, Hajdrihova 2, 

— za samoupravni sporazum s področja premogov- 
ništva na naslov: Gospodarska zbornica Slovenije 

— Združenje TOZD energetike, Ljubljana, Titova 19. 



PREDLOG 

Samouprav« sporazum o združevanju sredstev za financiranje 

graditve objektov po samoupravnem planu razvoja 

elektroenergetike za obdobje 1976-1980 

S samoupravnim sporazumom, ki ga predlagamo 
udeležencem v podpis, se v skladu z novimi ustavnimi 
načeli ureja združevanje sredstev uporabnikov električne 
energije s področja gospodarstva ter proizvajalcev elek- 
trične in primarne energije za financiranje graditve elek- 
troenergetskih objektov in objektov primarne energije, 
ki proizvajajo v pretežni meri za potrebe elektrogospo- 
darstva, po sprejetem samoupravnem planu ISE za ob- 
dobje od leta 1976—1980. Doslej je bilo vprašanje finan- 
ciranja razširjene reprodukcije na področju elektrogo- 
spodarstva urejeno z obveznim združevanjem sredstev' 
po zakonih, ki jih ta sporazum nadomešča. Ker pa s 
tem sporazumom ni mogoče zajeti porabnikov električ- 
ne energije na nizki napetosti, ki niso TOZD s področja 
gospodarstva, bo zbiranje prispevka za razširjeno re- 
produkcijo od gospodinjstev kakor tudi od OZD s pod- 
ročja negospodarstva ter ostalih porabnikov na nizki 
napetosti nadalje predpisano z zakonom. 

S predloženim sporazumom so objavljene tudi ta- 
bele, v katerih so navedeni vsi objekti, ki jih je po 
sprejetem samoupravnem planu ISE potrebno zgraditi 
do leta 1980, da bo zagotovljeno nemoteno delovanje 
elektroenergetskega sistema SR Slovenije in s tem za- 
nesljiva preskrba z električno energijo. Zaradi primer- 
jave so objavljene tabele, v katerih so predračunske 
vrednosti objektov ocenjene po cenah iz leta 1975 ter 
tabele, v katerih so te predračunske vrednosti povečane 

še za ocenjene podražitve do konca leta 1980. 
Ker se s tem sporazumom v bistvu ureja na samo- 

upravni osnovi nadaljevanje osnovnih tokov družbene 
reprodukcije, ki je pogojena z nemotenim izvajanjem 
celotnega programa razvoja elektroenergetike kot de- 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, poziva skup- 
ščina ISE udeležence tega sporazuma, da čimprej sprej- 
mejo predloženi sporazum po postopku, ki ga določajo 
njihovi samoupravni akti. 

Izjavo o pristopu, ki je kot vzorec obrazca objav- 
ljena, naj podpisniki pošljejo na naslov, ki je naveden 
v uvodu. 

Osnutek tega sporazuma je sprejela skupščina ISE 
na svojem 2. izrednem zasedanju dne 26. 2. 1976. Z ob- 
javo v prilogi Poročevalca Skupščine SR Slovenije dne 
19. 3. 1976 je bil dan v javno razpravo. Javna razprava 
je bila organizirana v samoupravnih interesnih skupno- 
stih preskrbovalnih območij, mnogo pripomb pa so 
poslali porabniki električne energije tudi direktno. 

Izvršilni odbor ISE je vse prejete pripombe in 
predloge obravnaval in številne upošteval za dokončno 
besedilo sporazuma, ki ga je predložil skupščini v spre- 
jem. 

Na osnovi sprejetih pripomb in po sprejetih amand- 
majih na zasedanju je skupščina ISE na svojem 3. iz- 
rednem zasedanju dne 11. 5. 1976 sprejela naslednje be- 
sedilo samoupravnega sporazuma: 

Uporabniki in proizvajalci električne energije ter 
proizvajalci primarne energije za potrebe elektrogospo- 
darstva, združeni v Samoupravni interesni skupnosti ele- 
ktrogospodarstva SR Slovenije, ob dejstvu, da je elek- 
trogospodarstvo dejavnost posebnega družbenega pome- 
na s posebno pomembno funkcijo pri ustvarjanju pogo- 
jev za celoten materialni in družbeni razvoj, ter z name- 
nom, zagotoviti normalne pogoje za poslovanje in raz- 
voj elektrogospodarstva in pridobiti zadostne količine 
kvalitetne električne energije ob skupnem odločanju o 
vlaganju sredstev, namenjenih za financiranje razširje- 
ne reprodukcije elektrogospodarstva, ter da bi v celot- 
nem družbenem in materialnem razvoju organizirali 
usklajeno razširjeno reprodukcijo v letih 1976—1980, 
sklepajo po določilih 9. in 76. člena Zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (uradni list SFRJ, št. 6/76) ter 7. člena 
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije 
naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O ZDRUŽEVANJU SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 

GRADITVE OBJEKTOV PO SAMOUPRAVNEM 
PLANU RAZVOJA ELEKTROENERGETIKE ZA 

OBDOBJE 1976—1980 

1. člen 
Ta sporazum sprejmejo: 
a) delavci TOZD in enovitih delovnih organizacij 

(v nadaljnjem besedilu: OZD), ki so uporabniki elek- 
trične energije na visoki napetosti; 

b) delavci OZD gospodarstva, ki so uporabniki elek- 
trične energije na nizki napetosti; 

c) delavci OZD v elektrogospodarstvu; 
d) delavci OZD, ki pridobivajo primarno energijo 

pretežno za potrebe elektrogospodarstva; (v nadaljnjem 
besedilu: podpisniki) 

2. člen 

Podpisniki ugotavljajo: 
— da bo na podlagi srednjeročne prognoze poraba 

električne energije v letih 1976 do 1980 skupaj 
38.255 GWh, Tabela II — Prognoza razvoja porabe 
električne energije v SR Sloveniji — je sestavni del 
tega sporazuma; 

— da bo poraba električne energije v letih 1981 do 
1985 na podlagi prognoz skupaj 53.410 GWh; 

— da se z obstoječimi proizvodnimi zmogljivostmi 
in z možnostmi nakupa električne energije izven SR 
Slovenije pokrivajo potrebe po električni energiji v vi- 
šini 30.790 3Wh; 

— da bo znašal primanjkljaj električne energije brez 
novih objektov v letih 1976—1980 7.465 GWh; 

— da se bo s proizvodnjo električne energije iz ob- 
jektov, ki se že gradijo skupaj z ustreznimi objekti elek- 
tričnega omrežja po sprejetem programu Samoupravne 
interesne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije 
(v nadaljnjem besedilu: ISE), ki je sestavni del tega 
sporazuma in ki bodo zgrajeni do leta 1980, zagotovilo 
v letih 1976—1980 dodatnih 8.441 GWh električne energi- 
je. V program so vključeni tudi objekti, ki proizvajajo 
primarno energijo pretežno za potrebe elektrogospodar- 
stva. 

3. člen 

Nadalje podpisniki ugotavljajo, da je potrebno za- 
radi kontinuirane preskrbe z električno energijo po le- 
tu 1980 pričeti še pred letom 1980 z graditvijo proizvod- 
nih objektov z močjo okoli 1000 MW ter z istočasno gra- 
ditvijo ustreznega električnega omrežja. Optimizacijo teh 
objektov je treba izvesti do 30. junija 1977 in pri tem 
upoštevati v kontinuiteti graditve elektroenergetskih ob- 

a 



jektov kombinirane toplotno-energetske objekte ter hi- 
droenergetske objekte, katerim se daje prioriteta. 

4. člen 

Vsi objekti iz zadnje alineje 2. člena tega sporazu- 
ma se gradijo po programu, ki ga je sprejela skupšči- 
na ISE in ki je sestavni del tega sporazuma; objekte iz 
3. člena tega sporazuma bo skupščina ISE sprejela po 
izvedeni optimizaciji (v nadaljnjem besedilu: program 
ISE). 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da skupščina 
ISE, v skladu s svojimi pristojnostmi po samouprav- 
nem sporazumu o ustanovitvi ISE, lahko glede na elek- 
troenergetsko stanje, ob sprejemanju letnih planov spre- 
meni prioriteto graditve posameznih objektov, če to ne 
zahteva dodatnega združevanja sredstev. 

5. člen 

1. Predračunska vrednost objektov j ki se že gradi- 
jo po programu ISE in objektov iz 3. člena tega spora- 
zuma znaša: 
— po cenah iz leta 1975 21.252.059.000 din 

od tega ocenjena vrednost za kontinuiteto izgradnje 
proizvodnih objektov 1.207.750.000 din 
— ocenjene podražitve v letih 
1970 1980 6-450.197.000 din 
— celotna predračunska vrednost 
objektov z ocenjenimi podražitvami 27.702.256.000 din 

Tabela I — Zbirni pregled predračunskih vredno- 
sti in dinamike potrebnih sredstev v letih 1976—1980 po 
eskaliramih vrednostih — je sestavni del sporazuma. 

2. Porabljena sredstva na dan 31.12.1975 
znašajo 4.238.468 000 din 
od tega 
— energetska sredstva 1.952.150.000 din 
— inozemski krediti 2-143.930.000 din 
— lastna in druga domača 
sredstva 142.388.000 din 

3. Skupna potrebna sredstva v letih 
1976—1980 znašajo po   
programu ISE 23.463.788.000 dm 
od tega je po že sklenjenih pogodbah in 
po pogodbah, ki bodo predvidoma še 
sklenjene za financiranje tega programa 
zagotovljeno 8.536.197.000 dan 

— z Inozemskimi krediti 6-559-873 000 din 
(že zagotovljeno) 
— predvideno dodatno angažiranje 
inozemskih kreditov 1.500.000.000 dm 
-hlastnih m drngffi domacll 476324.000 ai„ 

4 V letih 1976—1980 je za financiranje 
tega programa s tem sporazumom 
potrebno zagotoviti se I4.927.byi.uuu ain 

Ta sredstva se bodo zagotovila po virih iz Tabele 
XXI   Izračun sredstev za združevanje in prispevka na 
nizM napetosti z eskalacijo, ki je sestavni del tega spo- 
razuma- 

6. člen 

Delavci OZD elektrogospodarstva s področja proiz- 
vodnje ter proizvodnje in prenosa in delavci, ki prido- 
bivajo primarno energijo za potrebe elektrogospodar- 
stva, so s posebnim sporazumom zagotovili združevanje 
obračunane amortizacije za financiranje programa ISE 
in sicer:' 

— delavci OZD elektrogospodarstva s področja pro- 
izvodnje ter proizvodnje in prenosa v višini 80 odstot- 
kov, 

— delavci OZD, ki pridobivajo primarno energijo za 
potrebe elektrogospodarstva v višini 50 odstotkov; 

Od združene amortizacije iz prvega odstavka tega 
člena se odštejejo v letih 1976 do 1980 zapadle obvez- 

nosti za odplačila tujih in drugih komercialnih kreditov, 
odobrenih za graditev objektov: 

— po sprejetem programu ISE, 
•— navedene v pogodbi, sklenjeni med SR Sloveni- 

jo in Kreditno banko in hranilnico Ljublja,na, katere 
pravna naslednica je Ljubljanska banka Ljubljana, 

— za katere so bile sklenjene pogodbe do 30. de- 
cembra 1965. 

Delavci OZD iz prvega odstavka tega člena zagotav- 
ljajo za financiranje graditve objektov po programu 
ISE tudi združevanje dela dohodka, kii ostane po po- 
kritju zakonskih in pogodbenih obveznosti ter obvezno 
sti po samoupravnih sporazumih, osebnih dohodkov, iz- 
plačil za skupno porabo po samoupravnem sporazumu o 
osnovah in merilih za ugotavljanje m delitev dohodka 
in osebnih dohodkov v OZD elektrogospodarstva in dru- 
gih obveznosti, ki se pokrijejo po veljavnih predpisih 
iz dohodka ter po pokritju primanjkljaja med doseže- 
no realizacijo in internimi obračunskimi cenami za eieK- 
trično energijo. 

Delavci OZD iz prvega odstavka tega člena bodo iz- 
delali posebni program o uporabi amortizacije, ki je ne 
združujejo po določbah prvega odstavka tega člena. 

7- člen 

Delavci OZD elektrogospodarstva s področja distri- 
bucije električne energije so s posebnim samoupravnim 
sporazumom zagotovili združevanje amortizacije v visi- 
ni 100 odstotkov za financiranje graditve objektov po 
sprejetih planih po skupnostih preskrbovalmh območij. 

Delavci OZD iz prvega odstavka tega člena zagotav- 
ljajo za financiranje programa iz prvega odstavka tega 
člena tudi združevanje dela dohodka, ki ostane po po- 
kritju zakonskih in pogodbenih obveznosti, osebnih 
dohodkov, izplačil za skupno porabo po samoupravnem 
sporazumu o osnovah in merilih za ugotavljanje m de- 
litev dohodka in osebnih dohodkov v OZD elektrogospo- 
darstva in drugih obveznosti, ki se pokrijejo po veljav- 
nih predpisih iz dohodka ter po pokritju primanjkljaja 
med doseženo realizacijo in internimi obračunskimi ce- 
nami za električno energijo. 

Z združenimi sredstvi po prvem in drugem odstav- 
ku tega člena upravljajo skupnosti preskrbovalnih ob- 
močij po določilih posebnega samoupravnega sporazu- 
ma iz prvega odstavka tega člena v okviru globalnih 
načrtov preskrbovalnih območij, ki jih sprejema skup- 
ščina ISE. 

8. člen 

Uporabniki električne energije OZD gospodarstva se 
obvezujejo, da bodo združevali sredstva po 4. točki 5. 
člena tega sporazuma po naslednjih merilih: 

1. od zneska vsakega izplačila za investicijska vlaga- 
nja na območju SR Slovenije 4,8 odstotka, 

2. odjemalci na visoki napetosti, kot je določeno po 
tarifnem sistemu za prodajo električne energije, 24 od- 
stotkov od fakturiranega zneska za porabljeno električ- 
no energijo, 

3. OZD, katerih porabniki izpolnjujejo pogoje o po- 
sebnem odjemu, 10 odstotkov od fakturiranega zneska 
za porabljeno električno energijo v elektrokemičnih in 
elektrometalurških pečeh, ki se posebej meri. Za ostali 
odjem velja besedilo 2. točke. 

4. odjemalci tarifne skupine ostali »odjem« na nizki 
napetosti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, 48 od- 
stotkov od fakturiranega zneska za porabljeno električ- 
no energijo, 

5. OZD, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in so 
zavezanci za davek iz dohodka TOZD po zakonu o dav- 
ku iz dohodka TOZD v letih 1976—1980, 3,5 odstotka 
od osnove, od katere se plačuje davek iz dohodka 
TOZD (glej priložene tabele!). 

a 



9. člen 

Da se omogoči delno pokrivanje neskladja v dina- 
miki med potrebnimi sredstvi za financiranje graditve 
energetskih objektov in predvidenimi sredstvi za finan- 
ciranje, se podpisniki sporazumejo, da se vplačevanje 
stredstev po 8. členu poveča od 1. julija 1976 do 31. de- 
cembra 1977 za 50 odstotkov. 

Sredstva, vplačana po prvem odstavku tega člena, 
so brezobrestno posojilo in jih bodo plačniki obraču- 
nali pri vplačevanju združenih sredstev v letih 1979 in 
1980. 

10. člen 

OZD iz 3. točke 8. člena bodo za povečanje sedanje 
priključne moči v elektrokemičnih in elektrometalurških 
pečeh sklenile v okviru ISE posebno pogodbo o zago- 
tovitvi sredstev za tako povečanje, preden se jim izda 
soglasje za dobavo električne energije. 

Vplačana sredstva, ki so jih OZD združile po 1. in 
3. točki 8. člena, se pri zagotovitvi sredstev za povečanje 
sedanje priključne moči upoštevajo v celotnem znesku. 

11. člen 

Uporabniki električne energije — OZD gospodarst- 
va — ne združujejo sredstev po 1. točki 8. člena tega 
sporazuma za 

— investicije v elektroenergetske objekte, ki so v 
programu graditve ISE, 

— investicije v objekte za pridobivanje primarne 
energije za potrebe elektrogospodarstva, ki so v pro- 
gramu graditve ISE, 

— investicije v objekte za proizvodnjo in distribu- 
cijo nafte ter plina, ki so v programu ISNAP, 

— investicije v industrijske elektrarne in toplarne, 
ki so sestavni del industrijskih toplarn in ne zahteva- 
jo nadomestila električne energije iz javnega omrežja, 

— investicije v kotlarne za ogrevanje strnjenih na- 
selij kapacitete 50 in več Gcal/h (brez toplovodnega 
omrežja), 

— investicije v primarno kmetijsko proizvodnjo, 
v kmetijska in gozdna zemljišča ter vodne regulacije 
in melioracije zemljišč. 

— investicije na področju graditve in rekonstruk- 
cije javnega cestnega omrežja. 

— investicije v plovne objekte, ki niso priključe- 
ni na električno omrežje, 

— investicije v luški akvatorij operativne obale 
in za pridobitev operativnih zemljišč, 

— investicije na področju graditve in rekonstruk- 
cije javnega železniškega omrežja, 

— investicije v lastne transformatorje v industriji, 
— investicije na področju izobraževanja, kulture, 

znanosti, zdravstva, socialnega zavarovanja, socialne- 
ga varstva, otroškega varstva in fizkulturnih objektov, 

— investicije v stanovanjsko graditev in vzdrže- 
vanje stanovanjskih hiš, 

— investicije, ki se najmanj 60 odstotkov financi- 
rajo iz krajevnega samoprispevka, 

— investicije v naprave za zaščito okolja za ob- 
stoječe industrijske in druge objekte. 

12. člen 

Podpisniki tega spo-raauma vplačujejo sredstva 
po 8. členu, ki jih združujejo po tem sporazumu, na 
posebni račun ISE. 

Z zbranimi sredstvi upravlja skupščina ISE, ki 
jih lahko usmerja samo v naložbe po programu 
ISE in sprejema vsako leto letni načrt graditve in 
financiranja. Načrt lahko vsebuje samo objekte, za 
katere je predložena dokumentacija v skladu z veljav- 
nimi predpisi o graditvi investicijskih objektov. 

V primeru, da s ceno električne energije v posa- 

meznem letu ne bi mogli pokriti v celoti amortiza- 
cije, ki je element strukture cene, lahko skupščina ISE 
izjemoma nameni del sredstev tudi za kritje dela 
amortizacije. V primeru, da bi zaradi take odločitve 
skupščine ISE nastal primanjkljaj, ki bi zavrl finan- 
ciranje sprejetega programa, začne skupščina ISE po- 
stopek v smislu 29. člena tega sporazuma za zbiranje 
manjkajočega dela sredstev. 

13. člen 

Za financiranje posameznih objektov, ki so pred- 
videni v programu ISE, po letni dinamiki pa jih ni 
mogoče uvrstiti v letni plan graditve, lahko skupščina 
ISE — na predlog skupnosti preskrbovalnega ob- 
močja — odobri predčasno financiranje iz dodatnih 
virov posameznega preskrbovalnega območja in sprej- 
me obvezo, da bodo ta sredstva vrnjena v nasled- 
njih letih, vendar ne prej, kot je v programu ISE 
predvideno. 

14. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da ISE skle- 
ne s poslovno banko posebno pogodbo za opravljanje 
bančnih poslov. 

15. člen 

Podpisniki tega sporazuma pooblaščajo Službo druž- 
benega knjigovodstva, da preverja izvrševanje obvez- 
nosti sestavljanja obračuna, pravilnost obračuna in vpla- 
čevanja sredstev za združevanje. 

16. člen 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije se 
zavezujejo, da bodo dogovorjene investicije izvedene 
v sprejetih rokih in s predvidenimi sredstvu po let- 
nih planih, ki jih sprejme skupščina ISE ter da bodo 
uporabnikom zagotovila dobavo električne energije v 
predvidenem času. 

V pogodbah z investitorji morajo Združena 
elektrogospodarska podjetja Slovenije določiti sankci- 
je za prekoračitev rokov izgradnje. 

O izvajanju investicij odgovarjajo in poročajo Zdru- 
žena elektrogospodarska podjetja Slovenije skupščini 
ISE tromesečno. 

Podpisniki tega sporazuma iz 1. člena pod c in d 
bodo zagotovili možnost kontrole racionalne porabe 
in gospodarjenja s sredstvi, združenimi po tem spora- 
zumu. 

17. člen 

Podpisniki spremljajo uresničevanje tega sporazu- 
ma po svojih delegatih v skupščini ISE. 

Dosledno uresničevanje in nadzor nad izvajanjem 
tega sporazuma izvršuje poslovni odbor ISE za inve- 
sticije v elektrogospodarstvu. Skupščina ISE določi 
delovne naloge poslovnega odbora v zvezi z izvrševa- 
njem tega sporazuma. 

Poslovni odbor ISE za investicije v elektrogospo- 
darstvu dvakrat letno poroča o izvajanju tega spora- 
zuma in predlaga ukrepe skupščini ISE. 

Podpisniki se sporazumejo, da se za vsak pomemb- 
nejši investicijski objekt oblikuje poslovni odbor po 
veljavnih določilih statuta ISE. V teh poslovnih od- 
borih naj bodo zastopani uporabniki električne energi- 
je do 2/3 članov in predstavniki elektrogospodarstva 
z najmanj 1/3 članov. 

18. člen 

Podpisniki se sporazumejo, da se organizira ali po- 
oblasti v okviru ISE posebno službo, ki bo stalno 
spremljala in nadzirala racionalno uporabo sredstev 
ter učinkovito in pravočasno izvajanje investicijske de- 
javnosti po sprejetem programu ISE. Ta služba me- 
sečno poroča o svojem delu in rezultatih dela poslov- 
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nemu odboru ISE za investicije v elektrogospodar- 
stvu. 

19. člen 

Podpisniki tega sporazuma se dogovorijo, da se 
sredstva, ki so vplačana kot prispevek uporabnikov 
električne energije na nizki napetosti do 31. 12. 1975, 
prenesejo na OZD gospodarstva. 

Sredstva, ki jih bodo vplačevali uporabniki elek- 
trične energije na nizki napetosti po zakonu od 1. ja- 
nuarja 1976 dalje, se bodo tudi prenesla vsako leto po 
stanju 31. 12. na OZD gospodarstva. 

20. člen 

Podpisniki tega sporazuma soglašajo, da se sred- 
stva, ki so po 2. členu Zakona o prenosu sredstev, 
pravic in obveznosti SR Slovenije za investicije v go- 
spodarstvu na določene TOZD (Uradni list SRS, št. 
13/74 in 2/75) prenešena na OZD — porabnike elek- 
trične energije — po poravnavi obveznosti iz 3. člena 
navedenega zakona, združujejo za financiranje progra- 
ma ISE po tem sporazumu- 

21. člen 

Sredstva iz 19. in 20. člena tega sporazuma zdru- 
žujejo podpisniki kot trajno združena sredstva za fi- 
nanciranje programa ISE, ključ za razdelitev sredstev 
določi skupščina ISE. 

22. člen 

Z namenom, da se zmanjšajo stroški za proizvod- 
njo električne energije in da se omogoči združevanje 
amortizacije elektrogospodarskih OZD v večjem ob- 
segu, združujejo podpisniki tega sporazuma sredstva, 
ki so bila vplačana kot obvezni depoziti in obvezna 
posojila po zakonih o zbiranju sredstev za financira- 
nje graditve energetskih objektov, veljavnih v obdobju 
od leta 1965 do podpisa tega sporazuma, kot trajno 
združena sredstva. 

23. člen 

ISE je dolžna'izdati vsakemu podpisniku tega spo- 
razuma ustrezen dokument za knjiženje o trajno zdru- 
ženih sredstvih po 19., 20. in 22. členu tega sporazuma, 
prav tako pa je dolžna vsako leto izdati ustrezen do- 
kument o trajno združenih sredstvih po tem sporazu- 
mu. 

24. člen 
Sredstva iz 1. točke 8. člena vplačujejo investitor- 

ji tromesečno, po 2., 3. in 4. točki pri vplačilu vsako- 
kratne fakture, sredstva po 5. točki pa se plačujejo 
tromesečno od 1/4 letne davčne osnove. 

Pri predložitvi obračuna davka iz dohodka TOZD 
za vsako leto se akontacije obračunajo in poračunajo 
ustrezno davčni osnovi za preteklo leto- 

25. člen 

Podrobnejša navodila o vplačevanju vseh sredstev 
po tem sporazumu sprejme skupščina ISE. 

26. člen 

Podpisniki tega sporazuma združujejo sredstva po 
tem sporazumu kot trajno združena sredstva in pla- 
čujejo dobavljeno električno energijo po tarifi, ki te- 
melji na stroških enostavne reprodukcije. 

V tarifnem sistemu bodo določena tudi merila, ki 
bodo stimulirala varčevanje in racionalnost porabe 
električne energije. 

27. člen 
Podpisniki tega sporazuma bodo prednostno upo- 

števani pri preskrbi z električno energijo v času tra- 

janja omejitev njene porabe oziroma v času nezanes- 
ljive dobave električne energije v smislu družbenega 
dogovora o izvajanju omejevanja porabe električne 
energije v SR Sloveniji in nadomeščanju nastale škode. 

28. člen 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije bo- 
do podpisnikom tega sporazuma izdajala elektroener- 
getska soglasja, s katerimi jim bodo zagotovila razvoj 
porabe električne energije v skladu s prognozo porabe 
električne energije po tem sporazumu. 

29- člen 

Ta sporazum se spremeni ali dopolni po postop- 
ku, kot je bil sprejet. Pri tem ima pravico pobude 
vsak član ISE, ki je podpisnik tega sporazuma. 

Osnutek spremembe ali dopolnila sprejme in poda 
v razpravo skupščina ISE, ki po zaključeni razpravi 
oblikuje končni predlog. 

30. člen 

Ko skupščina ISE sprejme osnutek ali predlog 
sprememb ali dopolnil samoupravnega sporazuma, 
mora določiti tudi rok za javno razpravo, rok za 
usklajevanje pripomb in predlogov, oziroima za ob- 
likovarnje pedlogov, rok za sprejem samoupravnega 
sporazuma v OZD po objavi njegovega predloga in 
rok za podpis. 

31. člen 

Pravice in obveznosti po tem sporazumu pridobi 
podpisnik z dnem podpisa samoupravnega sporazu- 
ma. K sporazumu lahko vsak čas pristopi nova OZD, 
pri čemer pravice in obveznosti iz tega sporazuma pre- 
vzame z dnem podpisa. 

32. člen 

Spore, ki izvirajo iz tega sporazuma, rešuje arbi- 
traža ISE po postopku, ki ga določajo samoupravni 
akti ISE. 

33. člen 

Podpisnik lahko odstopi od tega sporazuma, ko 
bo z ISE sklenil posebno pogodbo, ki bo določala 
njegove pravice in obveznosti glede združevanja sred- 
stev za financiranje graditve energetskih objektov. 

34. člen 

Podpisnik lahko odstopi od tega sporazuma, ka- 
dar je tak sklep sprejel po postopku, ki ga določa- 
jo njegovi samoupravni akti, pri čemer velja odstop 
po preteku 6 mesecev od dneva, ko je bila odpoved 
dostavljena udeležencem sporazuma na podlagi skle- 
pa skupščine ISE. 

35. člen 

Izvajanje določil tega sporazuma spremlja skup- 
ščina ISE in sprejema ustrezne ukrepe. 

36. člen 

Originalno besedilo tega sporazuma z vsemi skle- 
pi o pristopu se hrani v arhivu ISE. 

37. člen 

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpiše naj- 
manj 50 odstotkov uporabnikov iz 1. člena tega spora- 
zuma, katerih poraba električne energije predstavlja 
najmanj 60 odstotkov električne energije, ki je pred- 
videna za odjem teh uporabnikov po elektroenergetski 
bilanci za leto 1976 in velja do 31. 12. 1980, uporablja 
pa se od 1- 7. 1976. 

   J 
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Tabela II 
(k 2. členu sporazuma) 
A — poraba iz javnega omrežja ▼ 

(GWh) 

PROGNOZA RAZVOJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
V SR SLOVENIJI 

1976 . 197? 1978 1979 1980 1981 1982 .1983 

Skupaj distribucija". 4-565 4.803 5.272 5-678 6.108 
Izgube v di'stribuc.omrežju (9>5 %)■ 413 ■ ^5® " 
Poraba v distribuciji (1 - 2 ) "5-950 4.317 4.771 5-139 5-528 
Posebni odjemalci 1-966 2.075 2-190 2-312 2-440 

'skupaj (1 .k 4 > 6-329 6.873 7.«62 7-990 8.508 
•Izgube prenosa 185 193 £09 225- .239 
Skupaj brez posebnih odjem. (8 - 4) -4.546 4.996 5-481 5-9°2 6-347 
Skupaj -poraba ( 5 ♦ 6 ). 6.512 7-071 7-671 8.214 8.787 

6*566 
624 

5.942 
2.550 
9.116 

255 
6.821 
9-371 

7-053 
670 

6.383 
2.665 
9-718 

• 272 
7.325 
9.990 

7-570 
719 

6.851 
2.784 

10.354 
290 

7-860 
10.644 

8.118 
771 

7-347 
2.910 

11.028 
309 

8.427 
11.337- 

8.699 
825 

7-875 
3.040 

11,739 
329 

9.028 
12.068 

B • prognoza proizvodnje industrijskih elektrara (v G*ih) 

9 Elektrarne splošno industrije 
10 Elektrarne posebnih odjemalcev 
11 Skupaj industrijske elektrarne 

254 
66 

320 

J62 
65 

427 

577 
65 

442 

397 
60 

457 

412 
60 

472 

427 
60 

487 

442 
60 

502 

457 
60 

517 

472 
60 

532 

C - skupaj potrebe po električni energiji (v- GWh) 

iz ■ Poraba v distrib. a ind. elektrar. 
splošne- industrije (3 + 9 )' 

13 Poraba'posebnih odjemalcev (4* + 10) 
14 Izgube v omrežju (distribucija ia prenos - 2+6} 
15 Skupaj potrebe po električni energiji 

(12 »15* 14) 

4.617 
£.032. 

597 
7.246 

4.709 
£.140 

649 
7.498 

5.148' 
2.255 

710 

8.113 

'5-536 
2.372 

763 
8.671 

5.940 ' 6.369 
2.500 2.610 

6.825 
2.725 

819 
9.259 

487 
60 

547 

7.308 .7-819 
2.844 2.970 

8.360 
3.100 

879 942 1.009 ' 1.080 1.155 
9.658 10.492 11.161 11.869 12.615 

S — potrebna noč iz javnega omrežja (v HW) 

16 ' Skupaj distribucija in izgube brez posebnih odjemalcev (55oo obr.ur) 
17 Posebni odjemalci (73°o obrat, ur) 
18 Posebni odjemalci X 0,95 
19 Skupaj (16 + 18)   

£27 
269 
255 

1.082 

908 
284 
270 

1.178 

997 
300 
285 

1.282 

1.073 
317 
301 

1.374 

1.154 
334 
317 

1.471 

1.241 
349 
332 

1.573 

1.332 
365 
347 

1.679 

1.430 
381 
362 

1.792 

1.533 1-642 
399 416 
379 595 

1.912 2.037 

leto 1976 po elektroenergetski Klime' 

Tabela III IZRAČUN SREDSTEV ZA ZDRUŽEVANJE IN PRISPEVKA NA NIZKI 
(k 4.točki 5. člena sporaZuma)NApETOgT| z ESKALACIJO 

Osnova za združevanja™ 
in prispevna stopnja 1976 1977 1978 1979 1980 1976-1980 

1. 

2. 

3. 

4. 

S. 

od investicije - 4,8 % . 
- osnova v 10® din 
- za združ. v 10? din 
od osnove za davek - 3,5 % 
- osnova v 10° din , 
- za združevanje v 10 din 
posebni odjem - 10 % 
- osnova v 10? din , 
- za združevanje v 10 din 
visoka napetost - 24 % 
- osnova v 10? din , • 
- za združevanje v 10 din 
ostalo na o,4_kV - 48 % 
- oslova v 10? din 

za združevanje v 10" 
gospodinjstvo - 60 % 
- osnova v 103 din 
- prispevek v 10? din 

din 

12.822 
615-^56 

14.500 
507.500 

512.567 
51.257 

.04-7.266 
251.344 

481.215 
230.983 

704.221 
4-22.532 

13.286 
637.728 

17.000 
595.000 

628.570 
62.857 

1.370.597 
528.943 

596.487 
286.314 

864.395 
518.637 

14.312 
686.976 

19.500 
682.500 

718.832 
71.883 

1.660.368 
398.488 

696.612 
334.374 

1.024.120 
614.472 

16.960 
814.08O 

22.600 
791.000 

819.162 
81.916 

1.948.129 
467.551 

808.767 
388.208 

1.179.786 
707.872 

21.514 
1.032.672 

26.100 
913.500 

924.909 
92.491 

2.270.445 
544.907 

919.047 
441.143 

1.341.269 
804.761. 

- 78.894 
3.78#. 912 

99.700 
3.189.500 

3.604.040 
360.404 

8.296.805 
1.991.235 
3.502.128 
1.681.022 

5.113.791 
3.068.274 

Skupaj : 2.079.072 
7." združ.sr.AM EGŠ v 10^ din 335.531 
8. zdr.sr.AM -nepl.71-75 v 1Q3 din 
9. združ.sr.REK Velenje v 10? din    11.975.. 

S k u p a j s ?.426.578 
10. rez.sred.za nadomešč.AM 335-531 
11. rez.sred.za skra.i.roka odplač.dr.kap. 

2.429.479 
364.119 
68.342 
23.675 

2.788.693 
208.313 
 6.250. 
"irčoiriiš" 

3.250.627 
285.493 
 5-000_ 
"i.541.120 

3.829.474 
330.351 
 5.ooo_ 
4.164.825 

14.377.345 
1.523.807 

68.342 
51.900 

2.885.615 

136.860 136.860 136.870 

16.021.394 
335.531 
4101590 

VSE SKUPAJ v 103 din: 2.091.047 2.748.755 2.866.396 3.404.250 4.164.825 15.275.273 
Ogomba: povečanje cen/verižno/za invest.za 1.1976 

povečanje davčne osnove ia cen el.energ. 
- 13 %,za 1977 - 11%. »a 1978 - 9%, za 1979 - 

za 1977 - 11%, za 1978 - 9%, za 1979 - 
8%,za 1980-7&, 
8%,za 1980-7%. 

1 



OBRAZLOŽITEV 

A) Plan graditve elektroenergetskih objektov proizvodnje, prenosa ter 

primarnih virov za potrebe elektrogospodarstva za obdobje 1976—1980 

Uvod 

Izgradnja elektroenergetskih objektov v Sloveniji 
je po letu 1970 močno zaostala. Zadnja hidroelektrarna 
»HE Zlatoličje« je bila dokončana leta 1968. S tem smo 
prekinili kontinuiteto gradnje hidroelektrarn, čeprav bi 
že takrat morali pričeti z gradnjo HE Srednja Dra- 
va II. Istočasno smo razpustili izkušen kader in grad 
beno mehanizacijo, kar je pogoj za uspešno gradnjo 
teh gradbeno zahtevnih objektov. 

Podobna neaktivnost je po letu 1970 nastopila pri 
izgradnji prenosnih objektov. Gradili smo samo kraj- 
še daljnovode, priključke elektrarn in RTP ter manj- 
še razdelilne transformatorske postaje in razširjali ob- 
stoječe RTP. Nekoliko večja je bila aktivnost pri iz- 
gradnji distribucijskih objektov. 

V tem času pa ni zaostala aktivnost pri priprav- 
ljanju in izbiri novih elektroenergetskih objektov. 
Elektroinštitut »Milan Vidmar« je po naročilu proiz- 
vodno — prenosnih organizacij elektrogospodarstva Slo- 
venije ob koncu leta 1969 izdelal študijo »Optimizira- 
nje elektroenergetskega sistema SR Slovenije do leta 
1975, orientacijsko do leta 1980« (ref. 470), proti kon- 
cu leta 1970 pa študijo »Energetska in ekonomska pri- 
merjava skupin novih elektrarn v Sloveniji do izgrad- 
nje nuklearne elektrarne« (ref. 493). Sredi leta 1971 pa 
je izšla nova študija »Pregled možnosti pokrivanja 
potreb po električni energiji v Sloveniji do leta 1980« 
(ref. 509/1 in 509/2). 

Na osnovi teh študij so elektrogospodarske organi- 
zacije in Poslovno združenje za energetiko (PZE) pri- 
pravile posamezne predloge v raznih variantah za iz- 
gradnjo elektroenergetskih objektov, ki bi pokrivali po- 
trebe po električni energiji v obdobju do leta 1980. 

V obdobju 1971—1974 je deloval na področju 
elektrogospodarstva Odbor za urejanje vprašanj poseb- 
nega družbenega pomena, katerega pristojnost je bila 
med drugim sprejemanje programa razširjene repro- 
dukcije elektrogospodarstva. Zaradi zunanjih in notra- 
njih subjektivnih in objektivnih faktorjev se je pred- 
log programa razširjene reprodukcije stalno spreminjal 
in dopolnjeval, izdelane so bile nove optimizacije in 
so bile že zamude pri sprejemanju končnih odločitev. 
Tako je dokončno podobo program razširjene repro- 
dukcije dobil šele v letu 1974 in je zajemal obdob- 
je 1971—1978. 

Medtem se je elektrogospodarstvo Slovenije orga- 
niziralo v sestavljeno organizacijo združenega dela 
(SOZD), v katero so se vključile razen podjetij za pro- 
izvodnjo in prenos električne energije še organizacije 
za distribucijo električne energije — DES — ter ru- 
darsko-elektroenergetska kombinata REK Velenje in 
REK Zasavje. Tako se je organizacijsko povezal celot- 
ni sistem od pridobivanja primarne energije (premo- 
ga), proizvodnje, prenosa ter distribucije električne ener- 
gije v enotno organizacijsko tvorbo s ciljem, da oskr- 
bi porabnike z zadostnimi količinami kvalitetne elek- 
trične energije. Tako organizirano elektrogospodarstvo 
Slovenije je pristopilo k izdelavi kompleksnega plana 
graditve energetskih objektov do leta 1980. 

Ta plan vsebuje poleg objektov, ki so že bili spre- 
jeti na Odboru za urejanje vprašanj posebnega druž- 
benega pomena na področju elektrogospodarstva SR 
Slovenije, še dodatne objekte, ki jih je potrebno zgra- 
diti do leta 1980. To so predvsem objekti za prenos 
in distribucijo električne energije, kakor tudi proizvod- 
ni objekti, ki se bodo gradili v kontinuiteti z začet- 
kom obratovanja po letu 1980. 

Plan izgradnje elektroenergetskih objektov SR Slo- 
venije je bil izdelan leta 1974 s tem, da je v letu 1975 
ažuriran in na novo ovrednoten. Sprejet je bil na sa- 
moupravni način preko organov upravljanja v TOZD 
in OZD elektrogospodarstva. 

Skupščina ISE je na svojem zasedanju 30. junija 
1975 sprejela Plan izgradnje do leta 1980 kot globalni 
plan s tem, da se bodo letno sprejemali posamezni 
letni plani in da se bo določala prioriteta, kateri ob- 
jekti naj bi se pričeli graditi glede na nujnost pri oskr- 
bi posameznih preskrbovalnih območij z električno 
energijo. 

Prognoza porabe električne energije 

Pri sestavi plana novih elektroenergetskih objek 
tov izhajamo predvsem iz planirane porabe električne 
energije. Prognoza porabe pa upošteva predvidene ma- 
terialne in finančne možnosti ter predvideno stopnjo 
gospodarske rasti. Glede na nižjo predvideno rast druž- 
benega proizvoda je temu prilagojena tudi prognoza 
porabe električne energije. Za leto 1976 so podatki iz 
potrjene elektroenergetske bilance, za leto 1977 so po- 
datki iz kratkoročnega predvidevanja, za ostala leta 
pa po dolgoročni prognozi (Tabeli 1 in 2). 

Povprečne stopnje rasti po posameznih skupinah 
odjema iz javnega omrežja in po posameznih obdobjih 
so naslednje (v odstotkih): 
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1976—1980 
1981—1985 

8,7 
7,3 

5,5 
4,5 

7,7 
6,5 

Ocena povprečnih stroškov električne energije 

Kalkulacija povprečnih stroškov je izdelana na os- 
novi stroškov proizvodnje, prenosa in distribucije elek- 
trične energije, ki bo pokrivala potrebe po navedeni 
prognozi porabe električne energije v Sloveniji in zaje- 
ma vse elemente stroškov enostavne reprodukcije. Kre- 
ditne obveznosti so upoštevane v obsegu znanih dejan- 
skih obvez in z oceno novih obvez za dodatne tuje 
kredite. Energetska sredstva so upoštevana kot trajno 
združena sredstva. Po teh predpostavkah se gibljejo 
povprečni stroški tako: 

leto p/kWh leto p/kWh 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

64,2 
62,4 
74,9 
87.7 
94.8 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

89,9 
90,4 
79.0 
75.1 
71,1 

Višji povprečni stroški v obdobju 1978—1982 so po- 
sledica začetka obratovanja TE Šoštanj IV in NE 
Krško. Gradnja teh objektov se financira pretežno iz 



tujih sredstev, ki so bila najeta zaradi pomanjkanja 
domačih sredstev za investicije in zapadejo v odpla- 
čilo v tem obdobju. 

Financiranje izgradnje 

Izgradnja novih proizvodnih in prenosnih zmoglji- 
vosti ni dohitevala rastoče porabe električne energije. 
Trend potrošnje električne energije v industriji in go- 
spodinjstvu kaže tendence nenehne rasti. K temu je 
prispevala politika cen električne energije, ki je stimu- 
lirala porast porabe. Gospodarske organizacije so inve- 
stirale v izgradnjo novih zmogljivosti, premalo pa se 
je spraševalo, ali bo za večje zmogljivosti dovolj elek- 
trične energije. 

Elektrogospodarstvo je značilno po visoki kapital- 
ni intenzivnosti. Naložbe v elektrogospodarske kapaci- 
tete so zelo zahtevne in bremenijo celotno družbo. Sta- 
tu panoge posebnega družbenega pomena, kot ga ima 
elektrogospodarstvo, potrjuje tudi pomembnost razvoja 
elektrogospodarstva in njegov vpliv na razvoj in na- 
predek celotnega gospodarskega in družbenega življenja. 

Vzporedno s sprejemanjem odločitev o pristopu k 
graditvi večjih proizvodnih in prenosnih objektov je 
bilo potrebno postaviti tudi ustrezen sistem financi- 
ranja, ki bo zagotovil sredstva za predvideno dinami- 
ko izgradnje. 

V letu 1971 so bili sprejeti -štirje zakoni, s kateri- 
mi se zbirajo sredstva za razširjeno reprodukcijo elek- 
trogospodarstva. Tako zbrani prispevki so v letih 1971 
do 1973 zadostovali za takratni program graditve. V le- 
tu 1973 oziroma leta 1974 pa je intenziteta graditve na- 
raščala, saj se je pričelo z gradnjo TE šo-štanj IV — 
335 MW in NE Krško — 664 MW, od tega polovica 
— 332 MW — za SR Slovenijo. V letu 1974 so se pri- 
spevne stopnje vseh plačnikov povečale za 60 odstot- 
kov, da bi s tem zagotovili dinamiko gradnje po pred- 
videnem planu, Inflacijska stopnja v letu 1974 pa je 
bistveno porušila vsa predvidevanja in je prišlo do po- 
novnih podražitev. V letu 1975 pa je izšel zvezni za- 
kon o zagotavljanju plačil za investicije (Uradni list 
SFRJ, št. 30/75), kar je posebej zaostrilo področje fi: 
nanciranja investicij. To je povzročilo, da smo morali 
v SR Sloveniji ponovno povečati prispevne stopnje 
vseh porabnikov električne energije in uporabnikov 
družbenih sredstev za investicije. S spremembami in 
dopolnitvami teh zakonov, s katerimi se zbirajo sred- 
stva, je tudi rečeno, da bodo ti zakoni prenehali ve- 
ljati s 30. 6. 1976, razen zakona o prispevku odjemal- 
cev na nizki napetosti. 

Vprašanje financiranja graditve naj se v bodoče 
ureja s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo po- 
rabniki in proizvajalci električne eneirgije. 

Celotni program razširjene reprodukcije je v skraj- 
šani obliki podan v razpredelnicah, iz katerih je tudi 
razvidno, kakšne so potrebe po finančnih sredstvih v 
letih 1976—1980. Iz Tabele 3 — Pregled dinamike porar 
be in zbiranja sredstev — je razvidno, da potrebuje- 
mo v obdobju 1976—1980 16.428 mio din domačih sred- 
stev, v kolikor ne bo mogoče angažirati dodatnih ino- 
zemskih kreditov. Predvidevamo, da bomo angažirali 
1.500 mio dinarjev dodatnih inozemskih kreditov, da 
bi nekoliko omilili potrebe po energetskih sredstvih. 
Razen tega pričakujemo večje angažiranje slovenskih 
poslovnih bank, ki so vse premalo vključene v finan- 
ciranje energetike. 

Program, ki je pred nami, bo zahteval velike na- 
pore celotne družbene skupnosti, saj so problemi, ki 
so se nakopičili v naslednje srednjeročno obdobje, ta- 
kih razsežnosti, da jih bomo morali skupno reševati 
uporabniki in proizvajalci električne energije, združe- 
ni v Samoupravni interesni skupnosti elektrogospodar- 
stva SR Slovenije. 

B) Samoupravni sporazum 

1. S samoupravnim sporazumom se predlaga podpis- 
nikom plan graditve elektroenergetskih objektov (ob- 
jekti za proizvodnjo, objekti za prenos električne ener- 
gije in objekti distribucije po 22. členu samoupravne- 
ga sporazuma o ustanovitvi ISE), objektov, ki prido- 
bivajo primarno energijo pretežno za potrebe elektro- 
gospodarstva ter objekte za potrebe LO, kakor tudi 
obveznost združevanja sredstev, ki so še potrebna za 
financiranje graditve objektov po tem planu do leta 
1980 (program ISE). 

V tem planu so zajeti objekti, ki se gradijo oziro- 
ma so v pripravi za graditev že od leta 1971 dalje in 
zagotavljajo na podlagi srednjeročne prognoze porabe 
potrebne količine kvalitetne električne energije za ne- 
moten družbeni razvoj. Nadalje so v planu graditve 
tudi objekti, s katerimi se zagotavljajo potrebne ko- 
Aičine električne energije po letu 1980, jih je pa zara- 
di kontinuitete treba začeti graditi še pred letom 1980. 

Celotni plan graditve je že sprejela skupščina ISE, 
razen za objekte, ki se bodo gradili za kontinuiteto in 
ki jih bo skupščina sprejela po opravljeni optimizaciji. 
Del objektov, ki proizvajajo primarno energijo za po- 
trebe elektrogospodarstva, skupščina ISE še tudi ni 
sprejela in jih bo naknadno (Rudnik premoga Kaniža- 
rica, Laško in drugi). 

Po podatkih investitorjev oziroma EGS je predra- 
čunska vrednost objektov iz predlaganega plana po ce- 
nah iz leta 1975 ocenjena na din 21.252.059-000. Ob upo- 
števanju eskalacijskih stopenj se povečuje predračun- 
ska vrednost na din 27.702.256.000. V tem znesku so 
všteta potrebna obratna sredstva 862.922.000 din in 
sredstva za družbeni standard 888.479-000 din. 

Do 31. 12. 1975 znašajo porabljena sredstva din 
4.238.468.000 (od tega 1.952.150000 din energetskih sred- 
stev, 2.143-930 000 din inozemskih kreditov in 142.388-000 
din lastnih in drugih domačih sredstev). 

V letih 1976—1980 so po eskaliranih vrednostih po- 
trebna še naslednja sredstva: 

dinarska inozemska skupaj 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

4.438.214.000 
4.294.371.000 
3.091.555.000 
2.491.989.000 
2.587.786.000 

2.503.024.000 
1.780.929.000 
1.014.637.000 

123.196.000 
1.138.087.000 

6.941.238.000 
6.075.300.000 
4.106.192.000 
2.615.185.000 
3.725.873.000 

Skupaj: 16.903.915.000 6.559.873.000 23.463.788.000 

Inozemska sredstva so zagotovljena s pogodbami 
za objekte v gradnji, za proizvodne objekte za kontinu- 
iteto pa po realnih predvidevanjih. 

Potrebna sredstva v skupnem znesku din 
16.903.915.000 so delno zagotovljena z lastnimi oziroma 
bančnimi sredstvi in to: 

lastna sredstva 
bančna sredstva 
lastna sredstva TOL 
(sofinanciranje) 
Skupaj: 

in to po naslednji dinamiki: 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

64.471.000 din 
89.128.000 din 

322.725.000 din 
476.324.000 din 

79.961.000 din 
36.525.000 din 
10.373.000 din 

188.102.000 din 
161.363.000 din 
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Z upoštevanjem lastnih in bančnih sredstev je dina- 
mika potrebnih sredstev naslednja: 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
Skupaj: 

4.358.253.000 din 
4.257.846.000 din 
3.081.182.000 din 
2.303.887.000 din 
2.426.423.000 din 

16.427.591.000 din 
Od skupno potrebnih sredstev v letih 1976—1980 

16.427.591.000 din 

je potrebno še dodatno angažirati 
inozemskih kreditov 1.500.000.000 din 
in to v letu 1976 800.000.000 din 

v letu 1977 500.000.000 din 
v letu 1978 200.000.000 clin 

ostane za združevanje 
in prispevke 14.927.591.000 din 

združena sredstva in 
prisp. po. Tab. III 15.275.273.000 din 

(priloga sporazuma) 
ostane višek sredstev 347.682.000 din 

kar pomeni okoli 2 odstotka vseh potrebnih dinar- 
skih sredstev, ki je pa potreben za odstopanja od plan- 
skih predpostavk v obdobju 1976—1980. 

2. Poleg programa ISE, za katerega je le-ta zadol- 
žena, so po posameznih preskrbovalnih območjih spre- 
jeti programi distribucije (ki so sicer zajeti v global- 
nem programu ISE), ki znašajo skupaj 4.211.540.000 
din. Ti programi se financirajo s 100 odstotnim zdru- 
ževanjem amortizacije elektrogospodarskih organizacij 
s področja distribucije. Z združevanjem amortizacije 
se pokrije 3-120.080.000 din, 291.460.000 din pa predvi- 
deva distribucija pridobiti kot sofinanciranje območnih 
družbeno-političnih skupnosti in poslovnih bank. 

3. Amortizacija v višini 20 odstotkov, ki ostane or- 
ganizacijam EGS s področja proizvodnje ter proizvod- 
nje in prenosa, bo znašala po podatkih EGS v letih 
1976—1980 din 1.003.752.000 in jo bodo uporabile za re- 
konstrukcijo in obnovo osnovnih sredstev, za kar bodo 
pripravile posebni program. 

Amortizacija premogovnikov, ki so v sestavi sestav- 
ljene organizacije združenega dela EGS, se uporablja 
v višini 50 odstotkov za obnovo rudniških naprav in 
rudniške opreme. 

II. 

1. Do predložitve samoupravnega sporazuma so se 
sredstva za financiranje graditve energetskih objektov 
poleg angažiranja tujih kreditov v pretežni meri žago- 
tavljala z zakoni o vplačevanju obveznih depozitov v 
letih 1965—1970 in obveznih posojil ter prispevka na 
nizki napetosti v letih od 1971 dalje, iz katerih so 
elektrogospodarske organizacije najemale kredite za 
graditev objektov po družbeno sprejetih programih. Da 
pa se cene električne energije razbremenijo stroškov, 
ki se nanašajo na obresti za odplačevanje kreditov iz 
energetskih sredstev ter da se sprosti amortizacija 
elektrogospodarskih organizacij za razdolžnine za vra- 
čanje kreditov iz energetskih sredstev in jo elektro- 
gospodarske organizacije lahko združujejo za financi- 
ranje programa razvoja, se v sporazumu predlaga, da 
podpisniki že vplačana sredstva kot obvezne depozite 
in obvezna posojila spremenijo v trajno združena sred- 
stva. Isto velja za sredstva, prenesena na ustanovitelje 
ISE — porabnike električne energije — po zakonu o 
prenosu sredstev, pravic in obveznosti SR Slovenije za 
investicije v gospodarstvu na določene TOZD. S tem 
se porabnikom električne energije zagotovi tudi vloga 
v procesu razširjene reprodukcije na področju elektro- 

gospodarstva, ki jim jo zagotavlja ustava, veljavni za- 
kon ter samoupravni sporazum o ustanovitvi samo- 
upravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR 
Slovenije. 

Iz istih razlogov se nadalje predlaga, da se sred- 
stva, ki jih bodo porabniki zagotovili v letih 1976 do 
1980 z združevanjem po tem sporazumu, prav tako 
združujejo kot trajno združena sredstva, in sicer od 
istih osnov, od katerih so se združevala sredstva po 
veljavnih zakonih od leta 1971 dalje. Novost je le zdru- 
ževanje sredstev takoimenovanih »posebnih odjemal- 
cev«, ki bodo združevali po tem sporazumu tudi 10 
odstotkov fakturirane vrednosti električne energije, ki 
jo bodo porabili v svojih elektrometalurških in elektro- 
kemičnih pečeh, in sicer kot akontacijo za povečanje 
priključne moči /teh proizvodnih kapacitet, za katere 
morajo ti porabniki v celoti sami zagotoviti vire sred- 
stev za tako povečanje. 

2. Pri preračunavanju osnov in stopenj za združe- 
vanje sredstev posameznih kategorij porabnikov so po 
deduktivni metodi ugotovljeni globali potrebnih inve- 
sticij, ki jih povzročajo posamezne odjemne skupine s 
porastom porabe električne energije. Zato so v spora- 
zumu ter zakonih, ki bodo istočasno predloženi za spre- 
jem, predlagane naslednje osnove in stopnje za združe- 
vanje sredstev: 

4,8 odstotkov uporabniki družbenih sredstev od 
vsakega izplačila za investicijska vlaganja, 

3,5 odstotka v letih 1976—1980 od osnove, od ka- 
tere se plačuje davek iz dohodka TOZD, 

10 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 
električne energije tarifne skupine »posebni odjem«, 

24 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 
električne energije tarifne skupine »visoka napetost«, 

48 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 
električne energije tarifne skupine »ostali odjem na 
0,4 kV«, 

60 odstotkov od fakturirane vrednosti porabljene 
električne energije tarifne skupine »gospodinjstvo«. 

Navedene stopnje so enake, kot so dosedanje stop- 
nje po zakonih, medtem ko je 10 odstotkov fakturira- 
ne vrednosti porabljene električne energije tarifne sku- 
pine »posebni odjem« — kot že navedeno — novost. 
Kot priloga k sporazumu je dan prikaz izračuna (Ta- 
bela III), pri katerem so upoštevana naslednja izho- 
dišča: 

a) za investicije — podatki Zavoda SRS za druž- 
beno planiranje po stalnih cenah iz leta 1975; po smer- 
nicah zavoda je upoštevan naslednji trend porasta cen 
(verižno): 

za leto 1976 
za leto 1977 
za leto 1978 
za leto 1979 
za leto 1980 

13 odstotkov 
11 odstotkov 

9 odstotkov 
8 odstotkov 
7 odstotkov 

b) za davčno osnovo — podatki Službe družbenega 
knjigovodstva po zaključnih računih za leto 1975, po- 
večani v naslednjih letih z istim trendom porasta cen 
(verižno) kot pod a). 

c) cene električne energije po veljavnih tarifah za 
leto 1976. Od 1. 1. 1977 dalje pa z istim trendom po- 
rasta cen (verižno) kot pod a). 

Zaradi primerjave je tej obrazložitvi priložen tudi 
izračun zbiranja sredstev po istih osnovah po stalnih 
cenah iz leta 1075. (Tabela 4). 

Z upoštevanjem navedenih izhodišč, predlaganih os- 
nov in stopenj ter srednjeročne prognoze porabe elek- 
trične energije po elektroenergetski bilanci, bi se v le- 
tih 1976—1980 zbrala naslednja sredstva za financira- 
nje graditve elektroenergetskih objektov po predlože- 
nem planu: 
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A) Združena sredstva 
1. od investicij 
2. od osnove za davek TOZD 
3. od »posebnega odjema« 
4. od odjema na »visoki napetosti« 

v 000 din 

3.786.912.000 din 
3.489.500.000 din 

360.404.000 din 
1.991.233.000 din 

potrebna 
energetska 
sredstva 

sredstva 
združevanja 
in prispevki razlika 

5. od odjema OZD na nizki napetosti 1.008.613.000 din 

Skupaj 
B) Prispevek po zakonu 

6. od ostalega odjema na 0,4 kV 
7. od odjema »gospodinjstvo« 

10.636.662.000 din 

672.409.000 din 
3.068.274.000 din 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

3.558.253 
3.757.846 
2.681.182 
2.503.887 
2.426.423 

2.091.047 
2.748.755 
2.866.396 
3.404.250 
4.164.825 

—1.467.206 
—1.009.091 
+ 185.214 
+ 900.363 
+ 1.738.402 

Skupaj: 
A + B skupaj: 

3.740.683.000 din 
14.377.345.000 din 

Skupaj: 14.927.591 15.275.273 + 347.682 
Po 9. členu sporazuma se bo zbralo (v 000 din). 

v letu 1976 455.000 din 
v letu 1977 955.620 din 

V Tabeli III, ki je sestavni del sporazuma, je pri- 
kazan skupni izračun sredstev, ki se bodo zbrala od 
porabnikov na nizki napetosti delno po predloženem 
sporazumu (porabniki na 0,4 kV, ki so TOZD gospo- 
darstva), delno pa po predvidenem zakonu (porabniki 
na nizki napetosti, ki niso gospodinjstva in niso TOZD 
gospodarstva in jih samoupravni sporazum ne more 
zajeti). , , ... . . . 

3. Tabela 3, ki je priloga te obrazložitve, daje pri- 
merjalni pregled dinamike porabe in dinamike zbi- 
ranja sredstev v letih 1976—1980. Iz te tabele izhaja, 
da je precejšnje neskladje v dinamiki med predvideno 
porabo in predvidenim pritokom sredstev, predvsem v 
letih 1976 in 1977. 

Z upoštevanjem stopenj združevanja sredstev m 
zbiranja prispevkov so ugotovljena naslednja nesklad- 
ja v dinamiki po letih: 

Skupaj: 1.410.620 din 

Nadalje se ocenjuje, da bodo investitorji porabili 
največ 85 odstotkov predvidenih sredstev, kar pred- 
stavlja prihranek sredstev v letu 1976 približno 664 
mio din. Ta znesek se prenese v leto 1977, v letu 1977 
pa se pričakuje, da bodo znašala neporabljena sredst- 
va približno 640 mio din. 

Za delno pokrivanje ostalega primanjkljaja pa se 
predvideva premostitveni kredit Ljubljanske banke in 
poslovnih bank v SR Sloveniji v skupnem znesku 
360 mio din, ki bo odplačan v letih 1978 in 1979. 

Ostala manjkajoča sredstva bodo pokrita z aoaat- 
nimi inozemskimi krediti, ki jih bo najela Ljubljanska 
banka. Ljubljanska banka bo tudi izdala garancije za 
vsa potrebna sredstva po predvideni dinamiki m bo 
tako prevzela še občuten dodatni riziko. 

Tabela 1 PROGNOZA MOŽNE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
!Z JAVNEGA OMREŽJA 1976—1980 . 

.Leto 
Prognoza porabe'energ. 

PROIZ VODNI OBJEKTI 

127« 
1 tl82 
Koč 
mw 

651S 
•Proiz. 

GWW 

1977- 
1178 
Moč 
MW 

7071 
Prala:. 
GWh 

1978 
.1282 
Moč 
m\v; 

7G71.'- 
Proiz. 
G\Vh' 

1979 
1374 • 

MOč 
. .»V " 

•: 8214 
Proiz.' 
GVVh: • 

1980 
1471 
Moč 
MW. 

.8787 
Proiz.v 
GVVh.. 

HE obstoječe ekupaj: 482 2360 432 236U- 482. 2360 ■482 2360 -482' 2360 

HE Moste IV: agregat 
HE FalaS. agregat 
HE SĐ 2 

' 8 
17 

. 56 

a 
40 
81 

8 
17 

112 

9 
•41 

537 

8 
17 

112. 

9' 
4l 

581- 

. 8 
' 17- 
112' 

• 9 
,'4t 

'581- ■ 

HE nove skupaj: 81 130 137 •587 ' ■137 "631- 137 631'- 

HE! obstoječe.-I- HE nove 482 2360 563 2490 C19 2947- ■619 2991 «19 '299.1- 

TE Šoštanj 1 
TE Šoštanj II 
TE Šoštanj III 
TE Trbovlje ! - 3 
TE Trbovlje II 
PTE -Trbovlje 
PTE Brestanica 
TO Ljubljana I 

54 
68 

253 
23' 
95 

84 
58 

304 
•396 
1700 
108 
55.5 

84 
324 

54 
68 

253. 
23 
95 
82 
84 
58 

304 
396 

1700 
108. 
555 
123 
126 
324 

.54 
68 

253 
?3 
95 
82 
84 
58 

27 
396. 

3,620 
• 108 

555 
60 
61 

290 

54 
■68 

253 
• 23 

95 
82 
84 

. 58 

27 
265 

1620 
108 
555 

■60 
•61- 

290 

51 
'63 

253 
23. 
95 
82 
84 
58 

•27 
265 

1G20 

555 

61- 
. 290 . 

TE obstoječe skn.'' i 635 '3471 717 3636 717 3117 717 2986 717 .2878 

TE ŠoStanj IV 
NE Krško 
TO Ljubljana II 

294 106 294 1570 294 1800 294 
332 
'45 

1'800; 
107$ 
•1)0 

TE nove skupaj 294 106 294 ■157 0- . 294 1800 671 2986 ' 

TE obstoječe + TE nove 635 3471 1011 3742 1011 4637 '1011 4785 1388 5864 

HE + TE 1117 5831 1574 C232 1630 7634 1630 7777 2007 8855 

Prejem od BiH 94 4 59 .94 564 • 94 
Razpoložljivo 1211 6477 1 668 •6796 1724 

.94 
'Š198 1724 
' 564 5G4 :-94 

8341 2101 
■ ;564" 
"9419 

Potrebna rezerva v 
sistemu 13 % moči 
Primanjkljaj  

195 212 231 247 ■265 

- 66 -35 . -275 
■Višek +278 +211 + 527 +103 +127- + 365 ' 

Las tna'raba v HE + TE 89 349 129 365 129 467 129 477 148 
Proizvodnja na genera- 
torju v HE +_ TE 
tjvoz.'iz'ltalije 

1206 6180 1703 6597 1759 Si 01 •1759 8254 -2155 9385 

187 
lil 



Tabela Z 

INFORMATIVNA MOŽNA PROIZVODNJA E LEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE 
1981—1985 

LETO 1981 

PROGNOZA PORABE MOČI" 
1982 1983 1984 1985 

KKSČ J" ; Z, J" "3" Z.37 ,2,68 
OBJEKTI ' 'p n pr M0£'n-pr' £r°!.z-"oč.n.pr.Proiz. Moč.n.pr. Proiz. Moč.n.pr. Proiz 
    'v  n. pr. pragu n. pr. pragu n. pr. 

 2Wh MW GWh ' MU GWh MM GKh MW GWh 
HE Obstoječe skupaj 482 2360 482 2360 482 2360 ^ ^^^ 

Nove skupaj 137 63! 258 847 35f 996 421 1167 52 g 

;e
e r;ojer ;he r619 2991 740 207 84t 335e 903 « ™ TE Obstoječe skupaj 717 2878 717 _-878 717 2878 717 2887 717 ion. 

TE Nove skupaj 671 4175 671 4175 671 4175 716 4360 826 4853 
TE Obstoječe +TE nove 1388 7053 1388 7053 1388 7053 1433 7247 1543 7859 

p 2007 10044 2128 10260 '228 10409 2336 10774 2546 11518 Prejem od 31H 94 564 94 -*4 9" £64 94 564 94 564 
Razpoložljivo 2101 10608 2222 10824 2322 10973 2430 11338 2640 1208? 
Potrebna rezerva v 
sistemu 18 % moči 283 302 323 344 367 
V15fik + 245 + 1237 + 241 + 834 + 207 + 329 H74 +1 > 236 + 14 
Lastna raba v HE+TE 148 , 597 148 597 148 598 153 610 163 649 
Proizvodnja na gene- 
ratorju v HE t TE 2155 10641 2276 10857 2376 11007 2489 11384 2709 12167 

' sistetlloJenlJe "IsiJeznl'sp^mbo obrati 

Tabela 3 

PREGLED DINAMIKE PORABE IN ZBIRANJA SREDSTEV 

— v lO3 din 

1976 1977 1978 • 1979 19SO 1976 - 1930 

Potrebna sredstva po oceni EGS 6,941.233 6,075.300 4,106.192 2,615.185 ' 3,725.873 23,463.753 
Od tega že zagotovljeno : 

- inozemski krediti 2,503.024 1,780.929 1,014.637 123.196 1.138.0S7 o,559'.S73 

- lastna in druga domača sred. 79.961 36.525 " 10.373 188.102 161.363 475.324 

Še potrebna sredstva 4,358.253 4,257.846 3,081.182 2,303.887 2,426.423 16,427.591 

Ocena združevanja sredstev 
po sporazumu in zakonu 2,091.047 2.748.755 2.866.396 3.404.250 4,164.S25 15.275..273 

VIŠEK OZ.PRIMANJKLJAJ - 2,267.206 - 1,509.091 - 214.786 +1,100.363+ 1.733.402 - 1.152.318 
Pokrivanje primanjkljaja 

- dodatno angažiranje tujih kred, * 800.000 ' '500.000 200.000 - I 500.000 
- premost.kred.LB in posl.bank 360.000  50.000 -310.000 

VIŠEK - PRIMANJKLJAJ - 1,107.206 - 1,009.091 - 64.786 +790.363+ 1,738.402 + 347.6S2 



Tabela i IZRAČUN SREDSTEV ZA ZDRUŽEVANJE IN PRISPEVKA NA NIZKI 
NAPETOSTI PO CENAH ZA L. 1975 

Osnova za združevanje m 
prispevna stopnja  1976 1977 1978 1979 19S0 !976- 1980 

1. od investicij- i,8 "j 
- osnova v 10 din 11.347 10.593 
- za zdruz.-lO^am 344.656 508.464 

10.46S 
502.464: 

11.487 
551.376 

13.617 
653.616 

57.5i: 
2.760.576 

2. od osnove za jlavek- 3,5« 
. osnova v 106din 12.800 13.600 14.300 15.300 16.500 72.500 
- za združ. v lO^din 448.000 476.000 500.500 535.500 577.500 2.537.500 

3. posebni odjem - 103
o 

- osnova v lO^din 453.232 476.955 500.402 528.005 557.16- 2.515.758 
- za združ. - 10^ din 45.323 47.695 50.040 52.800 55.716 251.574 

4« visoka napetost - 24?« 
- osnova v 10°din 918.920 1.039.745 1.155.566 1.255.411 1.367.398 
. za združ. - HPdtn 220.541 249.539 277.336 '301.298 32S.176 

5.737.040 
1.376.890 

5. ostalo na 0,4 kV- 48?= 
- osnova v lO^din 424.200 452.480 484.800 521.160 553.4S0 2.436.120 
- za združ. - lO^din 203.616 217«190 232.704 250.157 265.570 1.169.237 

6. gospodinjstvo 6 60% 
- osnova v lO^din 
- prispevek v 103din 

641.025 
384.615 

683.100 
409.860 

742.500 
445.500 

792.000 
475.200 

841.500 
504.900 

3.700.125 
2.220.075 

S k u p a j za združevanje 
in prispevki v 10J din 

Podatki za osnove 

1.846.751 1;908.748 2.008.544 2.166.331 2.385.478 

pod 1/ 
pod 2/ 

10.315.852 

pod 3/ do 6/ 

Zavoda za družbeno planiranje SRS 
SDK SRS - iz ZR za leto 1975 s povečano s predvidenim trendom porasta 
DBP po podatkih Zavoda za družbeno planiranje SRS 
Prognoza realizacije EGS 

13 
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Tabela — I 1/B 

DINAMIKA ČRPANJA ZA OSTALE OBJEKTE S PODRAŽITVAMI 
— v 10J din 

Zap. ... , Predrač Poraba Potreb. 
št. UDjerc vređn. do 31. sred. 1976 1977 1978 1979 1980 
 12.75 1976-80     

1. čE Pohorje 
Dokumentacija 

D 5.822 ■1.965 3.857 3.857 

5.822 1^965  3.857 3.857 

2, TE Trbovlje II J 12.781 7.031 5.750 5.750 
(dimnik) T 97.542 68.909 28.633 28.633 

S 110.323 75.940 34.383 34.383 

3. TE Šoštanj III 
(prekoračitve) 

I) 91.957 89.803 2.154 2.154 
T 
S 91.957 89.803 2.154 2.154 

4. TE Šoštanj III 
(devize) 

D 6 5_. 396 31.215 34.181 16.950 17.231 

S 65.396 31.215 34.181 16.950 17.231 

5. Študije in predhodna 
dela 

D 117.756  117.756 24.683 27.305 29.926 35.842 

S 117.756  117.756 24.683 27.305 29.926 35.842 

Tabela I — l/C 

DINAMIKA ČRPANJA ZA OSTALE OBJEKTE S PODRAŽITVAMI 
v 103 din 

.Predrač- Poraba -Potreb, 
vredn. do 31» sred. 
 12.75; ■ 1976-80 

Zap. 
št. * Objekt 1975 1977 1973 1979 1980 

6. Eekonstrukcije 
proizv.objektov 

334.662' 33^.652 5;506. 74.535 102.069 93.751 53.751 

334.662 334.662 5.506 74.585. 102.069 98.751 53-751 

7. TE-TO Ijublja- 
na IX 

630.027 630.027 5.550 12.500 35.683 296.835 279-359 

702.841 702.841' 5O.OOO 54.800 42.064 555-977 

1,332.863 15332.868 5.650 62-500 90.483 338.899 835-335 

S. Dokončani objekti 
1971 - 1975 

D 

T 

S 

23.950 23-950 

23^950 23.950 

9- Poslovna zgradba 

D 

0? 

S 

20.650 20.650 5-650 15.000 

20.650 20.650 5-550 15.000 

SKUPAJ : 

D 

T 

S 

1,303.001 153.964 1,149.037 70.200 145.621 167.673 431.428 333-110 

800.383 68.909 731.474 28.533 50.000 54.800 42.064 555-97? 

2,103.384 222.873 1,880.511 98.833 196.621 222.478 473-492 889-0S7 

15 



Tabela I — 2 

DINAMIKA ČRPANJA ZA PRENOSNE OBJEKTE S PODRAŽITVAMI 

— v 103 din 

CBJEKI 
Pre&rao. uružo Obrat. Predr. Poraba Potreb, 
vrednost staad.sred. vred. do sred. 

brez 31.12. 1976-80 
obr.sr. 1975- 

1976 1977 1978 1979 1980 

D 1,515.974 - 235.080 1,080.89^- 683.547 397.347 - 
Objekti 380 kV • I 353.868 - 178.625 • 175.24-3 173-118 2.125 - 

S 1,669.842 4-13.705 1,256.137 856.665 399.4-72 - 
344-. 377 - 108.576 235-831 166.444- 69.35 7 - 

Objekti 220 jfcTT 2 6.803 - 6. 803 1.171 1.284- 1.38? 2.961 
351.180 - 108.576' 242.604- 166.444- 70.528 1.284 1.387 2.961 

144-.398 - 35.905 108.4-93 • 73.335 35-158 
Objekti 210 k? I 

144.398 - 35.905 IO8.493 72-335 35-158. - 
D 1,804.749 - 379.561 1,425.188 923-326 501.862 - 

£ K U P A .T : T 350.6?! - 

S 2,165.420 . - 
178.625 182.045 173-118 3-296 1.284 1.38? 2.961 

558.186 1,607.234 1,096.444 505-158 1.284 1.387 2.961- 

Tabela — I 2/A 

PRENOSNI OBJEKTI 380 kV V GRADNJI 

— V 103 din 

Zap. 
št. OBJEKT Predrač. 

vrednost 
Poraba do 
31.12.75 

Potreb, sr. 
76-80 1976 1977 1978 1979 1980 

DV 380 kV SRH - 
Krško - Maribor 

D 
T 
S 

210.734 
54. 206 

264.990 

63. 564 
52.658 

116.222 

147.220 
1. 548 

148. 768 

119.150 
1. 548 

120. 698 

28.070 

28.070 

2. D V 380 kV Maribor - 
Podlog 

D 
T 
S 

99.432 
19.932 

119.364 

36. 223 
19.063 
55.286 

63.209 
869 

64. 078 

49.420 
869 

50. 289 

13.789 

13.789 
g RTP 380/110 kV 

Maribor 
D 
T 
S 

239. 593 
103. 002 
342. 595 

37.949 
25.432 
63.381 

201.644 
77. 570 

279. 214 

132. 515 
77. 570 

21 0. 085 

69.129 

69.129 
DV 380 kV 

' Šogtanj - Podlog 
D 
T 
S 

47.£63 

47.983 

69 

69 

47.894 23.730 24.164 

47.894 23.730 24.164 
. DV 380 kV Podlog • 

Ljubljana 
D 
T 
S 

77.. 748 
36. 603 

114.351 

12.665 
36.603 
49.268 

65.083 

65. 083 

59. 502 

59. 502 

■5.581 

5.581 

6. RTP 380/220 kV 
Ljubljana H 

D 
T 
S 

142.512 
112.430 
254.942 

28.424 
55.910 
84.334 

114.088 
56. 520 

. 170. 608 

113. 352 
54.395 

167. 747 

736 
2.125 
2. 861 

_ DV 380 kV Ljubljana 
'■ Divača - SRH 

D 
T 
S 

295.592 
57.375 

352. 967 

7. 512 
28.689 
36. 201 

288. 080 
28.686 

-316. 766 

124.423 
28. 686 

153.109 

162. 657 

1.63. 657 

8. RP 380 kV 
DivaSa 

D 
T" 
S 

153. 836 
18.834 

172. 670 

160 
8.784. 
8. 944 

153. 676 
10. 050 

163. 726 

61.455 
10. 050 
71.505 

92.221 

92.221 

9. SKOPAJ: 
D 1 
T 
S 1 

,315.974 
353.868 

.669.842 

235. 080 
178.625 
413.705 

1, 080. 894 
175.243 

1,256.137 

683.547 
173.118 
856, 685 

397.347 
2.125 

399.472 



Tabela I — 2/B 

PRENOSNI OBJEKTI 220 kV V GRADNJI 
— v 10J din 

"j" ~ rt p" 220/110 _kv j" 35-_953 27
:
632 8-.321 8-3.21 : : : : 

Cirkovci, 2. faza g 35.953 27.632 8.321 8.321 - » - 

D 93.905 7.307 86.598 45.200 41.398 
2 RTP 220/110 kV T - _ 

' Podlog, 2. faza g 93 905 7 307 86.598 45.200 41.398 

O 135.815 33.485 102.330 77.917 24.413 RTP 220/110 kV T g 803 _ 6 803 . j m i,284 1.387 2.961 
Ljubljana H. g l42.6i3 33.485 109.133 77.917 25.584 1.284 1.387 2.961 

_ _ - D 38.598 4.439 34.159 30.613 3.546 
4 DV 2 x 220 kV prikljuc. T _ _ _ - 

' Ljubljana H. g 33 593 4 439 34.159 30.613 3.546 

D 40.105 35.713 4.393 4.393 
5 RTP 220/110 kV T - - _ 

Divača, 2. faza g 40.106 35.713 4.393 4.393, 

D 344.377 108.576 235.801 166.444 69.357 - 
6 SKUPAJ: T 6.803 - 6.803 - 1.171 1.284 1.387 2.961 

S 351.180 108.578 242.604 166.444 70.528 " 1-284 1.387 2.961 

Tabela I — 2/C 

PRENOSNI OBJEKTI 110 kV V GRADNJI 

— v 10 din 

fap- OBJEKT Predrač Poraba do Potreb, sr. lg76 1977 1978 1979 1980 št.  vrednost 31.12. "5 76 - 80  
0 D 7.350 4. 013 3.337 3.337 j DVllOkV Cirkovce - T _ 

Kidričevo S 7.350 4.013 3.337 3.337 - -  - - 

^„,,„,„8 - D 9.392 8.761 631 631 - 2 DV 110 kV Šoštanj "t. 
'Podlog g 9.392 8.761 631 _ 631 - = -  - 

D 33.445 - 33.445 15.820 17.625 - 
3. DV 110 kV Cirkovce -T - - - 

HE SD 2 S 33.445 - 33.445 15.820 17. 625 - -  

4 RTP 110/35 kV J 22"203 9-675 12-528 12-528 " 
Plave S 22.203 9.675 12. 528 12. 528 

. D 65. 354 7.602 57.752 40.477 17.275 DV 110 kV Gorica - T _ 
' Ajdovščina - Divača g 65.354 7.602 57.752 40.477 17.275 

D 665 79 586 328 258 g SE3NG - T - - - - - 
• dokumentacija g 6R5 79 586 328 258 

7_ Dvilokv ; ™ ™ p T 
• Doblar - Plave S * 5.989 5.775 214 214 - 

~~ D 144.398 35.905 108.493 73.335 35.158 
8. S K U P A J : T 

S 144.398 35.905 108.493 73.335 35.158 
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Tabela I — 3/A 
PRENOSNI OBJEKTI V PRIPRAVI GRADNJE S PODRAŽITVAMI 

— v 103 din 

Zap. 
.It. Objekt; 

Poraba Potreb. 
IIVA' Pređi*, do sred. 
km vre da. 31.12. 76-80 

1975.- 
1976 1977 1978 

Poraba 
1979 1980 xetu. •' 

. 1980. 

Objekti 380 kV 

1. EP 380 kV Podlog - 184.981 184.981 98.920 85.061 
2. DV 3&0 kV Karibor-Avstrija 25 9.480 9.480. 
3. DV 380 kV Krško-Ljubljana ',-80 148.206 - 148.206 

9-480 146.760 
58.712 89.494 145.340 

4. DV 2x380 kV ijublj.-Kranj 32 96.000 96.000 •32.000 64.000 
5. HTP 380/220 kV ljubij.II.£. - 52.000 52.000 

. 6. EP 380 kV Kranj 
20.000 32.000 

- 138.911 138.911 
7. DV 380 kV Divača-Italija 39 25-280 

3 E U P A J : 330 kV- ^ 191 65.4.858 

23-040 51.871 64.000 
25.280 ~ ~ - 25-280 288.990 

654.858 93.920 138.061 119-040110-583 188.254 581.090 

Objekti 220" !c7 r* 

•1. F.gP 220/110 kV Podlog III.J.1x150 58.470 58.470 
2. SV 2x220 kV ČE Pob.-Podlog 46 74.636 " - 74.636 

20.000 38.470 

3'. BTP 220/110 kV Divača III.£.1x150 43.880 

S K n P A J 220 kV 

43.880 
13-58023-680 37-376 

11.000 32.880 

** 550 KVA' .176.980' - 176.986 31.000 84.930 23-680 37.376 - 

Tabela I — 3/B 

PRENOSNI OBJEKTI V PRIPRAVI GRADNJE S PODRAŽITVAMI 

— v 10' din 

Zap." 
st. * Objekt KVA 

icm 

Por.. 
Predrač. do 
vrednost- 31.12. 

1975. 

Potreb." 
sred. 
76-80 / 1976- 1977 1978 • 1979 1980 

.Porab, 
po 1. 
1980. 

Objekti 110 kV 

i. DV 2x110 kV Podlog-Celje' 2324.384.-24.384 4.520 10.000 9-864 
2. SV 2x110 kV Celje-Store 15 17.144 . - 17.144 - 7-672 9-472 
3. DV 110 kV Dravog.Velenje2s30 7*344 - 7.344 -< 

4..HE Moste raz.110 kV stik. - . 12.960 •- 12-960 
3-552 3.792 

4.960 8.000 

5- DV 2x110 kV Berič.-G-ros. 
  -Kočevje - 

- 22+ 56.646 - 56.646 27-346 29.300 

6. DV 110 kV GrcfUp.-il.iiesto 50 43-237 - 43-237 16.440 26.797 
7.'DV 2x110 kV Kranj-Koste 29 31.502 - 31.502 21.752 '9.750 

S. DV 2x110 kV Trbovlje- 
-Zidani most-Sevnica' 28 32.926 32.926. - 11,200 21.726 

16 9.'3 

10. DV 110 kV Divača-Koper 32 

•'DV 110 kV Sevnica- 
-Brestanica 14.038 - 14.038 - 4.798 9-240 

29.536 - 29.536 12.000 17.536 
11. DV 2x110 kV Kop&r-Izola- 

-lucija 12 14.000 - 14.000 - 14.000 

12. DV 110 kV Ajdvoščina- 
-Icirija-Cerkno 22. 49.520 49.520 - 15-392 34.128 

13- DV 110 kV Doblar-Tolmin-' 
-Cerkno 34- 44.880^. 44.880 - 12.000 32.880 

14. DV 110 kV Solnia-Kobarid 14 21.704 - 21.704 - 9.864 11.840 

5 



— v IO3 din 

Por. Potreb. -or- 
»>■ 06J.K ™il.12.W-m w» 1,78 • 1575 1980 ilai" 

. _• '1975. '   ^ . 

15. EP 110.M" Celje • . - 24.253 "-•* . 24.23? 6.780 10.000 7-455 - 

16. EP 110- kV Novo mesto" - 57-860 - • 57.860 ' 24.85O 33.C0O 

17. .EIP 110' kV Kleče 3 polja - .6.192 6.192 - 4.000 .2.192 - 

.18. EP 110.kV Kranj . • - • 63.575 -J 65.575- 31.075 32.500 

19. EP 110 kV Tolmin (Most/Soči) 19.600 - ' 19.600-  5.000 9.864 4.736 

20. ETP 110/20 kV Koper raas. . 3-500 - 5.500 - • 3-500 

21. ESP 110/20.kV Gorica-razš. 17-180 17.180 12.4304-750 

22. EP 110 kV-Lucija .- 12.576 - . • 12-576. - _ 6.000 6.576 

'23. EP 110' kV Ajdovščina - • 18.960 - 18.960 - ' 8.000 10.960 

24. EP 110 kV Idrija - .20-520 - 20.520 - - 9-864 10.656- 

25. EP 110 kV Ilirska Bistrica 21.704. - 21-704 - - 9i.864 11.840 

SKUPAJ: 110 kV kta371. ' 665-721 - 665-'721 128.763 198.760 153-789 110.452 .73-957 - 

380,••'■220 in 110 kV 

.S K U ? A J : li^OTA1'4?7*565 " *»W.565 227.683 367-821 357-759 244:715 299.587" * 

Tabela I — 4/A 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV S PODRAŽITVAMI 
— v 103 din 

" ~ Iranše energetskih, sredstev 
7,n , , . Predrac.       ——  —— 
štt* Preskrbovalno območje vrednost 1376 ' 1977 1978 1979 1980 

'l. C ETTE 42.476 61.056 77-460 30-996 10.25S 
Kratko roč.krediti+last.sr. 222.2W -10-000  5-000 5-000 

Skupaj : 32.476 61,056 82.460 35-996 10.256 
~ G~0~E I C A 24.000 48.160 46.399 58.238 61.598 

Kratko roč.krediti+last.sr. 238-395 - 5-000  2.500 2-500  

Skupaj : 19.000 48.160 48.899 60.738 61.598 
~ K H A jj j 24.860 44.615 44.465 21.430 27-429 

Kratkoroo.krediti+last.sr. 162.799 ~ 5-000  2.500 ^.500   

Skupaj: " 19-860 44.615 46.965 25-930 27-429 

LJUBLJANA .52.323 114.564 146.193 117-697 119-539 
Eratkoroč. krediti+last. sr. 550.366 -22.668  - H-554 11  i 

sku?aj! •  29-655 114.564 157.527 129.051 119.559 

K A H I B 0 E   f 108-946 58-320 51-327 21-599 25-^01 
Eratkoroč.krediti+last. sr. 275-393 -20.000  10.000 10.000  

Skupaj : 88.946 58-320 61.527 31-599 35-201 

4. 

5. 

S K U P A <7 1-5 1,449.197 189-93? 326.715 397-178 281.294 254.075 



Tabela I — 4/2 

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV S PODRAŽITVAMI 
— v 103 din 

št!' ■Preskrb°valno območja vrednost  Irapga energetskih sredstev 
      1976 1977 •1978 1979~""""a980 

OSMLI OBJEKTI 

«. o« ti se.«, cj. 10.45S 11-000 U_S13 ■ i6 fi85 

7. Odobrena sredstva ISE 1975 66.600 66.600 

SKUPAJ (6 - 7) 134.877 77.052 11.000 13.919 16.221 ' 16.685 

SKUPAJ (1 - 7) 1.584.074 266.989 337.715 411.097 297.515 270.758 

Priloga k tabeli 1-4 
a) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO CELJE S PODRAŽITVAMI 

— v 103 din 

£?' DALJNOVOD dolžina 1976 1977 1978 1979 1980 Skupna 
;     vlaganja 
1. 2 x,110 kV (priključni) za RTP 

Slovenj Gradec 1,5 3.84-2 
2. 110'kV (priključni) za RTP Podlog o,5 565 — — - _ 
3. (110) 20 kV Sevnica-Mbkronog 17 _ 13^000 _ _ 

4. 2 x 110 kV (priključni) za RTP Nazarje 9,0 — 10.'481 1 221 

5. 2 x 110 kV (priključni) za RTP Brežice 12,0 — .. 13.152 - _ 

6. (110) 35 kV Šentjur - Rogaš.Slatina 23,0 — 17.536 — 

7. 110 kV (priključni) za RTP Žalec 6,0 - • 6.644 — 
S, 110 kV Celje - Šentjur 9,0 - - - _ 2.408 1.408 

•9. 110 kV (priključni) za RTP Vuzenica 0,5 — — — — 632 632 

3.842 

565 
13.000 

11.702 
13.152 

17.536 
6.644 

SKOPAJ 78,5 4.407 23.481 31J909 6.644 2.040 68.481 



b) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO CELJE S PODRAŽITVAMI 
— v 10J din 

Zap. 
št. RTP 110/x kV ffiVA 

P 1976 1977 1978 1979 198Q Skupna 
vlaganja 

1. 110/20 kV Krško, drugi transf. 20 4.340 
2. 110/20 kV Podlog, drugi transf. 20 5.650 
3. 110/20 kV Slovenj Sradeo 20 12.079 
4. 110/20 kV Šentjur. 20 16.000 
5. 110/10 kV Trbovlje,drugi transf .20 
6. 110/20 kV Sevnica,drugi transf. 20 - 

7. 110/20 k V Nazarje 20 
8. 110/20 kV Velenja 2x40 
9. 110/10,20 kV Vojnik • 20 

10. 110/20 kV Žalec 20 
11. 110/20 kV Rogaška Slatina 20 
12. 110/20 kV Mokronog 20 
13. 110/20 kV Ravne, drugi transf. 20 - 
14. HO/lO kV Lava, drugi transf. 20 - 
15. 110/20 kV Brežice 20 
16. 110/20 kV Vuzenica,drugi transf.20 - 
17. 110/20 kV Selce, tretji transf. 31,5 

S K 

4.800 
5.000 
4.600 
3.050 

13.625 
500 

6.000 

17.536 
6.576 

9.383 
6.576 
5.480 4.736 

5.091 

4.973 
3.552 

6.000 

3.792 
4.424 

4.340 
5.650 

16.879 
21.000 
4.600 
3.050 

13.625 
18.036 
12.576 
9.383 
6.576 

10.216 

5.091 
4.973 
7.344 
4.424 
6.000 

UPAJ 431,5 38.069 37.575 45.551 24.352 8.216 153.763 

c) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO CELJE S PODRAŽITVAMI 
— v 103 din 

?ap* MVA 1976 1977 1978 1979 1980 vlaSa st» p » 

DALJNOVODI 110 kV 78,5 4.407 23.481 31.909 6.644 2.040 68.481 

RTP li0/x kV 431,5 ' 38.069 37.575 45.551 24.352 8.216 153.763 

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 42.476 61.056 77.460 30.996 10.256 222.244 



d} 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO GORICA S PODRAŽITVAMI 

— v 10J din 

Zap." 
>št. D AL JN O.V OD km 

dolžina 1976 1977 1978 1979 •1980 Skupna 
• vlaganja 

1. '■ llO.kV Gorica-Plave (rek.) 0,5 

2." 2x110 kV (priklj.) za RTP Vrtojba 0,9 

•3. 110 kV Koper-Dekani (II.sistem) 6 

4... 1.1 Q kV Pivka - Postojna 22 
,5." 'HO kV VoIče-Kobarid-(Bovec) 15 

500 

1.-360 
2.000 

8,!638 
i2;ooo 

500 

. 1.'360 
2.000. 

8.638 
12.000 

SKUPAJ 34,4 • 500 -3.360 8.638 12."000 ; 24.498 

Zap'. 
št. RTP-110 /x kV' MVA- 

P 

I. 110/20 kV Gorica 20+20 

.2. 110/20 kV Pivka 20 

•3.. 110/20 kV Vrtojba 20+20 

4. .110/20 kV Ilirska Bistrica 20 

5. 110/20 kV.Volče- : 20 
6. 110/20 kV Lucija 20 

7.' 110/20 kV Ajdovščina 20 
8.. 110/20 kV Koper,drugi transf. 20 

'9. 110/20 kV Dekani 20 

10. 110/20 kV Postojna 20 

II. 110/20 kV Divača 20 

12. .110/20 kV Idrija 20 

13. 110/20 kV Batuje (20) 

1976 1977 1978 1979 1980 

15i000 
8.500 

16.q800 

16^000 

12.000 

13.599 

i5;2oo 
17.600 

17.600 

16.000 

16-.-000 

9.600 
mm 

6.399 

16, 

17. 

000 

599 

Skupna 
. vlaganja 

24 ."600. 
8.500 

23.199 

16.000 
13.599. 

15.265 
17.600 

17.600 

16.000 

16.000 
16.000 

17.599 
12.000 

SKUP A J 280 + (20) 23.500 44.800 46.399 49.600 49.598 213.897 

Daljnovodi 110 kV 

RTP 110/x kV 
34,4 500 

280 + (20) 23.500 
3.360 

44.800 46.399 
8.638 12.000 

49.600 49.598 
24.498 

213.897 

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 24.000 48.160 46.399 58.238 61.598 238.395 



e) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO KRANJ S PODRAŽITVAMI 

— v 10' din 

zap. 
št. 

DALJNOVOD km 
dolžina 1976 1977 1978 1979 1980 

1. 

2. 

4. 

5. 

8. 

2x110 kV Primsko-Zlato polje 
2*110 kV (priključni) za RTP 
Radovljica 

' 2x110 kV (priključni) za RTp 
Škofja Loka 

110 kV Moste-Jesenice,Plavž 

2x110 kV Moste - Bled 

2x110 kV Naklo-Tržic,Pristava 

2x110 kV Zlato polje-Naklo 

2,7 

2,0 

1,0 

10,0 
5,0 

10,5 

0,6 

4^415 

2^000 

l.'OOO 

7?200 
5.'480 

12.787 

355 7.J204 

SKUPAJ 40,2 7.415 12 .'680 13.142 7.204. 

_Skupna 
vlaganja 

4.415 

"2.000 

1.000 

7.200 
.5.480 

12.787 

7.559 _ 

40/441 ___ 

Zap. 
št. RTP 110/xkV 

MVA 
P • 

1976 1977 .1978 1979 1980 

1. 110/10,20 kV Primskovo 

2. 110/20 kV* Radovljica 

3. 110/10 kV Labore' 

4. 110/10,20 kV Škofja Loka 

5. ' 110/20 kV Jesenice,Plavž 

.6." 110/20 kV Tržič' 

7. 110/20 kV Visoko 

•50+20 

20 
20 

20 
20 

20 
20 

14 .'690 

10.170 10.000 3.836 
4;:6oo . 

16.^600 6.'576 
6,^00 ■ 13.700 

7.673 

6.953 

8.288 5.;688 
7.584' 

Skupna 
vlaganja. 

21.643 

24.006. 
4.'600 

23.176 
19.700 

21.649 
7.584 

SKUPAJ 160 24.860 37.;200 . 31.785 8.288 20.'225 122.358 

km 
MVA 1976 1977 1978- 1979 1980 Skupna 

vlaganja 

DALJNOVODI 110 kV 

RTP 110/x kV 

SKUPAJ objekci UO.kV 

40,^ - 7 .*415 12.680 13.142 7.204 40.441 
160 24•'860 37.'200 31.785 8.288 20.225 122.358 

24.^860 44.615 ' 44.465 ' 21.430. 27.429 • 162.799 

23 



f) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO LJUBLJANA S PODRAŽITVAMI 
— v 103 din 

Zap. 
it. DALJNOV OD- km 

dolžina- 1976 1977 1978 1979 1980 Skupna' 
vlaganja 

1. 2x(ll0) 20 kV Logatec-Cerknica 

2. Kablovod 110 kV TO Lj- * 
RTP_ Center 

3. 2x110 kV Beričevo-Polje 
Fužine TOL 

4.. 110 kV Kleče-Logatec II 

5. 110 kV TE Trbovlje-Hrastnik 
-RTP Trbovljell-Zagorje 

6. 2x110 kV Beričevo-Trnovo-Vič 

7.- 110 kV (priključni) za RTP Žiri 

8. 110 kV (priključni) za RTP 
Ljubljana, Gunclje 

9. 2x 110 kV (priključni) za RTP 
Bežigrad 

10. . 2xll0.kV Domžale-Kamnik 

11. 2x110 kV Novo m.-Gotna vas ' 

12. 2x110 kV Novo m.-Črnomelj. 

. 17,0 

3,0 

11,5 

30,0 

17,5 
22 

6#250 

92266 

3 »420 12.921 

8.000 

7.'680 
12.000 

8.718 

9 
29 

.B62 

.782 

1,8 

10,0 
8,0. 

'34,0 

:.'368 

.'131 

12;64C 
10.112 

.8.848 
SKUPAJ 156,8 18,'S36 . 15.680 .20.718 44.143 '44.512 

6.250 

9.'2 66 

16.341 

8.000 

21.862 
37.462 

8,7X8. 

2.368 

2.131 

12.640 
10.112 

_8^848 

143.989 

Zap. 
št.'.' RTP 110/xkV MVA 

P 1976 '977 1978 979 1980 Skupna 
•vlaganja 

*1. 110/35/10 kV Zagorje 31,5 

2. 110/10 kV Ljubljana,Pol je 20+31,5 

3. 110/20 kV'Kočevje 2x20 

4. llO/35/iO Hrastnik 31f5 

,5. 110/20 KV Domžale razš. 31,5 

6. 110/20 kV Grosuplje- 31,5 

.7. 110/10 kV Lj.-Trnovo I.faza 20 
5. 110/20 kV Novo m., Bršljin 31,5 

#9. 110/20 kV Logatec, razšir. 31,5 
10. 110/20 kV Litija 

JI. 110/20 kV Črnomelj 20 

12 . 110/10 Lj.-Center, tretji trafo 31,5 

13. (110) 20 Žiri ' - 

14. 110/10 kV Trbovlje II 20 

15. (110)';20 kV Sodražica _ 

16. 110/20 kV Cerknica ' 20 

;i7. 110/10 kV Lj.-Bežigrad 20 

18. 110/10 kV Lj.-Fužine Kfaza 20 

3.309 

11.470 
13.108 

5.500 

16.398 
10.420 6.952 

29.212 
6„000 

25.684 

40.000 
8.000 

5.700 
9.000 

4»500 6.028 

14.714 
8.174 

26.-305 

8.,220 
10.354 

,12;b56 

14.^800 

28.416 
16.432 

3.309 

27.868 
30.480 

34.712 
6.000 

25.:684 

40.X)00 
8.000 

5.700 
9.000, 

10.'528 

14.714 
8.174 

26.305; 

8; 220 
25.154 

28.488 
28.416 

fi 



g) 

Zap' RTp110/xkV ,pIVA l?76 1977 ' a?78. 1979 1980 vlaganja 
št.. 

19.-' 110/10 kV Lj.Šiška-tretji trafo ' 31,5 *» - ** • 3.520 - 3.520 

20. 110/10 kV.Ljubljana, Guriclje. * ■srn-Alt 
I. faza 20 30.414 30.414. 

21. (110) -.20 kV Ivančna gorica — — — . - ~ # 9.480 9.460 

22;. '110/20 kV. Novo mesto- 
đotna vas " 20 *• — 10.412' — 11.739 • 22.211 

SKUPAJ ' 503,5 33.387 98.884 125.475 _-73.1___75.p77___==__^6.3T7 

18.936 15.680 . 20.718 44.143 44.512 143.989 

RTP lio/x kV 33.387 98.884 125.475 73.:554 75.077 406.377. 

' DALJNOVODI 110 kV 

SKUPAJ OBJEKTI lio.kV 52.323 114.564 146.193 117.697 119. 589   

h) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO MARIBOR S PODRAŽITVAM! 
— v 103 din 

Zap. 
št. 

DALJNOVOD 
km 
dolžina 1976 1977 1978 1979 .1980 Skupna . 

vlaganja 

1. 110 kV Pernica-Sladki vrh 

2. 110 kV Maribor-Pernica 

3. • - 2x110 kV (priključni) za 
'STP Tezno 

4. 11Q kV Radenci-Sladki vrh 

11,4 

8,5 

1,5 
27,0 

9.718 

8,814 

2.!240 
1.120 '24.639 

9.718. 

8.814 

2."240 
25.759 

SKUPAJ. 48,4 . 18.532 3.360 24.639. " 46.531 

Zap. 
št. RTP 110/x kV 

MVA 
P 1976 1977 1978 1979 1980 ;• Skupna 

.vlaganja 

1. 

2. 

3. 

4. 

5/. 

6.'. 
7 i 

8. 

9,. 

110/10 kV Ptuj • , 20 2.260 

110/35 kV Ljutomer-' — 5.650 
110/20 kV Sladki vrh 2x20 19.775 

110/20 kV Slovenske Konjice 2x20 20.340 
110/10 kV Maribčjr - Tezno 2x31,5 4.520 

lib/10 kV Melje 2x31,5 6.780 

110/20 kV Murska Sobota 2x20 • 11,000 
'liO'/lO kV Mar.Radvanje 2x31,5' '6.759 

110/20 kV Radenci' 2s20 10.170 

3.600 

3 »600 
14.560 

5.200 

8.000 3.600 
9.408 

10.079 4.000. 

2.260 

5.650 
23.375 

23 .'940 
19.080 

11.980 

22.600 
16.167 
24.249 

23 



i) 

— v 10J din 

Zap'. 
št. RTP 110/x kV MVA ' 

P 1976 1977 1978 .1979 , 1980 Skupna 
vlaganja 

10. 110/35/10 kV Slov.Bistrica 31,5x31,5 3.160 

11. 110/20,10 kV Dobrava (TAM) 2x31,5 
12. 110/20 kV Ruše 2x20 — 

13. lio/20 kV Rače 

20,000 3.601 

21.599 
2x20 . 

.8.000 

4.001 

19»200 
SKUPAJ 575 90.4-14. • 54.960 26.688 21.599 35.201 

11.160 
23.601 

25.600 

19.200' 

228.662 

DALJNOVODI 110 kV 
RTP 110/x kV- 

48,< 

575 

18.532 

90.414 

3.360 

54.'960 

24.639 

26.688 21.599 35.201 
SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 

46.531 

228.862 
108,946 58.320 51.327 21.599 ' 35.201 .275.393 
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Tabela 1 — 7 
DRUGI OBJEKTI S PODRAŽITVAMI — v 105 din 

Za-o. ' Predračun. ' . Transe energetskih sredstev _ 
št'. OBJEKT vregost  --- — — 1980 198Q 

1 Hale elektrarne 297-^0. - - 82.200 88.800 126.400 200.000' 

2 Objekti mreže. •. 69-142 3-390 ■' 8.000 14.248 29.600 13-904 61.400 

3 Hezervni DC . 

4 TE Kanižarica 

30.000 

300.000 

SKUPAJ 366.542 3-390 8.000 96.44-8 118.400 140.304^ 591-400 

Priloga k zbirnemu pregledu 
(Tabela I) 
DINAMIKA KORIŠČENJA OBRATNIH SREDSTEV — v 103 din 

Zap. Objekt obratna 1976 '1977 1,978 1979 19S0 
št.   sredstva  — ■ 

1. KE Trbovlje ' 52.770 32,770 ~ ~ 
2. HE SD 2. 14.190 - - 14.190 
3. SE Šoštanj IV 158.435 - - 158.435 - 
4-. ..NE Krško 50% 280.085 ~ ^  ~  

485~480~ 32.770_ - YLll&3- 28°'°85  1. 

5. Rudnik lignita Velenje 232.574 - 100.000 152.574 ... 
6. 'Zasavski premogov.- Trbovlje 81.663 — - ~ , 
7. Rudnik urana Žirov.vrli 63.200 -   ; " ' 65.200   ^  
—   ~ ~ "" . T no coc 



Tabela I — s 

REKAPITULACIJA PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 

— v 10' din 

OBJEKT »"t. ^đr.vr. Foraba do . Potr. sr. 1976 1S77 1978 1979 ,9N Porsba p0 
S * vrednost stand, sred. bnez.obr. sr. 31.12.75 76 - 80 ^ 

'• 553,' as 1!;£ »S !'Š 
».»«u„ jgg SS,.S:S SS! «I:S S5 

Prenosni D 1.598.149 - . 5.598.,« 379,561 liS18.588 8]7-102 

objekti T 338.212 . . 338.2,2 176.625 159.587 153.202 2.637 937 937 1374 
Sradnji S 1.936.361 - - 1.935.361 558.186 1.378.175 970.304 404.123 937 937 1 874 

3. Prenosni D 1.108.885 - - , 1,108.885 
objekti v T - . _ 
pripravi S 1.108.885 . . 1.108.885 

1.108.885 199.290 283.497 ' 261.138 165.348 189.612 

1.108.885 199.290 293.497 261.138 165.348 189.612 

4. Objekti dis- 0 1.197.984 . . ].197.984 . 1.197.984 236,728 270.172 308.533 211.186 171.365 
tri bucije T 
110 kV S 1.197.984 , - . 1.TŠ7.984 1.197.984 236.728 270.172 308.533 211.186 171.365 

5. Objekti pri- 0 3.119.173 347.,25 238.888 2.880,285 418.692 2.461.593 420.075 890,513 526.815 358.363 265.827 
uarne oner$. T 288.572 - - 288,572 39.062 249.510 1.828 79.900 100.900 53.882 13.000 , .... „ ....... I..JUU IUU.3UU . M.OIK IJ.UUU (rudniki) S 3.407.745 347.125 238.888 3.168.857 457.754 2.711.103 421.903 970.413 627.715 412.245 278.827 

6. Proizvodni 0 854.200 148.000 - 854 ?00 asi ->nn * 7TZT ~ ■ ' 854.200 . 13.000 46.650 218.740 V 575.810 8.474.300 objekti za T 353.550 - — 353 c;c(i ccn 
* 353.550 . . _ . 353 5*0 1 303 500 kontinuiteto S 1,207.750 148 000 — 1 207 750 ^ 7cn 

     '   " 1.207.7.0 - 13.000 46.650 218.740 929.360 9.777.80C 
7" Dr"91 D ^8"600 * ■ " ^8-600 * 248.600 3.000 6.400 70.400 80.000 68 800 591 400 

objekti T - 
S ^8"600 * " " 248.600 3.000 6.400 70.400 80,000 8B.800 591.400 

■SKUPAJ 0 13,492.325 574.863 543.250 12.949.0)5 2.094.538 10.854.537 3.430.790 2,687.878 1.761.361 1.472.264 1.5021244 .9.065.700 
T 7.759.734 . 29.000 7.730.734 2.143.930 5.586.804 2.040.440 910.164 1.832.651 83.241 720.308 ; 1.303.500.- 
S 21.252.059 574.863 572.250 Ž0.679.809 4.238.468 16.441.341 5.471.230 3.598.042 3.594.012 1.555.505 2.222.552 10.369.200 

Legend« S- cene iz leta 1975 (stalne cene) 
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Tabela I — l/A — s , 

DINAMIKA ČRPANJA SREDSTEV ZA PROIZVODNE OBJEKTE 
PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 

— v 103 din 

OBJEKT Predrač. Družb. Obratna Prciraf. ?-:roba Potreba 
vrednost stand. sred. vrednost do sred. 

brez 31.12. 75-80 
obr.sr. 1975 

1976 1977 1978 1979 1980 

209.410 xx)- 209.410 149.410 60,000 30.000 30.000 
1.KE Brestanica 243.933 243.933 234.121 9.812 9.812 

453.343 xx)- 453.343 383.531 69.812 39.812 30.000 
59.233 59.233 54.461 4.772 4.772 

2'.KE Trbovlje 451.694 ~ 29.000 422.694 263.404 159.290 159.290 
S 510.927 x' 29.000 481.927 317.865 164.062 164.062 

126.486 126.486 54.480 72.006 70.650 1.356 
3.HE Fala,8.agreg.T_ 

126.486 126.486 54.480 72.006 70-550 1.356 
50.200- 50.200 16.821 33.379 22.898 10.481 

4,-;HE Moste,4.agr.T 
50.200 50.200 16.821 33.379 22.898 10.481 

367.721 367.721 200.000 167.721 167.721 
5. TE Tuzla V 

367.721 367.721 200.000 167.721 167.721 
2,145.154 7.536 14.'190 2,130.964 433.548 1,697.416 923,753 426.070 347.593 

6.HE Srednja T 
Drava S 2,145.154 7.536 14.190 2,130.964 433.548 1,697.416 923.753 426.070 347.593 

D 899.447 35.960 158.435 741.012 191.712 549.300 372.339 176.961 
7.TE Šoštanj IV T 2,397.751 2,397.751 356.556 2,041.195 932.200 48.253 1 ,060.742 

S 3,297.198 
D 549.566 

NE Krško 502 T 3,131.468 

35.960 158.435 3,138.763 548.268 2,590.495 1,.304.539 225.214 1,060.742 -  
36.242 131.737 '417.929 41.889 375.640 100.335 50.645 77.839 147.121 

3,131 ,468 1 ,003.253 2,128.215 758.769 739.374 630.072 
s 3,681.034 36.242 131.737 3,549.297 1 ,045.142 2,504,155 ,859.104.790.019 707.911 147.121 
D 4,407.217 79.738 304,362 4,102.355 1 ,142,321 2,960.534 1 ,692.468 695.513 425.432 147.121 

SKUPAJ T 6,224.846 29.000 6,195.846 1,857.334 4,338.512 1,860.071 787.627 1,690.814 
S 10,632.063 79.738 333.362 10,298.701 2,999.655 7.299.046 3,552.539 1,483.1402,116.246 147.121 

x) 30.000x10 din obratnih sredstev je že porabljenih { 
xx) 62.931xl03 din obratnih sredstev že porabljenih {so 

so zajeta v koloni "poraba do 31,12.1975") 
zajeta v koloni "poraba do 31.12.1975") 



Tabela I — 1/B— s 

DINAMIKA ČRPANJA ZA OSTALE OBJEKTE PO STALNIH CENAH 
IZ L. 1975 

— v 103 din 

OBJEKT Predrač. 
vrednost 

Poraba Potreb, 
do 31.12. sred. 
1975 76-SO . 

1976 1977 1978 1979 1980 

1. čE POHORJE 
(dok} 

5.379 

5.379 

1.955 

1.965 

3.414 

3.414 

3.414 

3.414 

TE TP.BOVLjr u 
(dimnik) 

12.120 
S4.24G 

10G.363 

7.031 ■ 5.089 
68.509 25.339 
75.340 30.42G 

5.089 
25.339 
30.428 

3. TE SOSTAtiJ III 
(prekoračitve) 

91.710 

£31.701 

89.803 

89.803 

1.907 

1.907 

1.907 

1.907 
4. TE ŠOŠTANJ III 

(devize) 
SC.000, 

60.000 

31.215 28.785 

31.215 28.785 

15.000 13.785 

15.000 13.785 
5. Studije in predhodr.D 

na del a T 
89.750 

89.750 

89.750 

89.750 

21.844 21.844 21.844 24.218 

21.844 21.844 21.844 24.218 
6. Rekonstrukcije D 239.788 

proizv.objektov T 
239.788 f .873 59.668 74:503 66.724 34.020 

S 239.788 239.788 4.873 59.668 74.503 66.724 34.020 
7. TE-T0 Ljublja- D 418.420 

na II T 460.306 

S 878.726 

418.420 5.000 10.000 26.046 260.564 176.810 

460.306 40.000 40.000 28.422 351.884 

878.726 5.000 50.000 66.046 228.986 528.694 
8. Dokončni objekti D 23.950 23.950 

1971 - 1975 T 
S 23.950 23.950 

9. Poslovna zgrad- D 

ba Ljubljana T 
17.000 17.000 5.000 12.000 

17.000 17.flCB 6..010 12.000 
804.153 SKUPAJ: D 958.117 153.964 

T 554.554 68.909 485.645 

S 1.512.671 222.873 1.289.798 

62.127 117.297 122.393 291.506 210.830 
25.339 40.000 40.000 28.422 351.884 
87.466 157.297 162.393 319.928 562.714 

Št 



Tabela I — 2 — S 

PRENOSNI OBJEKTI V GRADNJI 380, 220 IN 110 kV PO STALNIH 
CENAH IZ L. 1975 — v 103 din 

OB JEKI •PredraS..."*• 'Poraba dd"_ 
vrednost ' .31.12..1975- 

Potr ebna ..sr . 
' '76 - 80.-.' .1976'. •1977 1978' 1979 1980-. 

Đ ' l',T57. 867 ' 3351. 080'.': ,':922.787. 604.-909 
OBJEKTI 380 KV T * "333'. 527-> 178. 625 .'*.'. 154. 902 .153. 202 

" *..S 1,491.-394 •' "" 413.705 1,077.639' ' ; 758.111 

317.878 
....1.700- 
319.578' 

■ . . • ' D 
OBJEKTI 220'kV -T. 

• . • . ■ • S 
~ ~ ; d " 

OBJEKTI 110 KV.. T; 
• . - :* "S 

311;358 " 
• • ~4. 685.' 
316.043 ' 
128.924. ■ 

> 
' .128. 924'.- 

108.576 

108. 576'" 

202.782; 
.* .4. 685' 
207.467". 

147. 296 

■147. 296 

•55.436 
*.' 937 

56.423 
'35. 90,5 : 

' 35 . 9 0'5" 

9.3. 019 

'■' 93.-0,19 

64.897 

64. 397 .- 

SKDP/s'J^'' 

937 
■ 937 

937 
937 

18.74 
1874 

23.-122' ' 

' 28.! 122 
"7d. 1 598.149'.^.'. '379. 5;61-' 1, 218;>588,-' 817- 102;. ' 401. 48,6/ 
'"T. ' ' 338. 212*."'178. 625'."\ . i'59:587' • 153."202 '• '2.637; 937 
'S' 1.936.361 ' 558.1.86". ■ 1, 378-.'3l7S 970.-304 ■ 404:12.3' -_937_- 

937' 
S 3 7; 

• 1874 
1874- 

Tabela I — 2/A — s 

PRENOSNI OBJEKTI 380 kV PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 
— v 101 din 

OBJEKTI 

4. DV 380 kV 
Šoštanj-Podlog T 

Predrač. do°3K12 sred?' 1976 1977 1978 1979 S?- 1980 
vred. 1975 76-80    ____________ 

1. DV 380 kV D 191.462 63.564 127.898 105.442 22.456 
SRH-Krško-Maribor T 54.028 52.658 1.370 1.370 
 S 245.490 116.222 129.268 106.812 22.456 

2. DV 380 kV D 90.988 36.223 54.765 43.734 lli031 
Kari bor-Podlog T 19.832 19.063 769 769 
 S 110.820 55.286 55.534 44.503 11.031 

3. RTP 380/110 kV D 210.522 37.949 172.573 117.270 55.303 
MARIBOR T 94.078 25.432 68.646 68.646 

S 304.600 63.381 241.219 T85.916 55.303 
D 40.400 69 40.331 21.000 19.331 

T - - - 

S 40.400 69 40.331 21.000 19.331 

5. DV 380 kV D 69.787 12.665 57.122 52.657 4.465 
Podiog-Ljubijana T 36.603 36.603 

S 106.390 49.268 57.122 52.657 4.465 

33 



Predrač. Poraba. Potreb. 
vredn. do 31.12 sred- 1976 1977 1978 1979 1980 

76-80 1975 

6. RTP 380/220 KV D 129.325 28.424 100.901 100.312 589 

LJUBLJANA II. T 105.747 55.910 49.837 

LJ. DIVACA-SRH T 54.075 28.689 25.386 

48.137 1.700 
   s 235.072 84.334 150.738 148.449 2.289 
7. DV 380 kV D 248.547 7.512 241.035 113.670 127.365 

25.386 
302.622 36.201 266.421 139.056 127.365 

8. RP DIVAČA D 128.322 160 128.162 54.385 73.777 

T 17.678 8.784 8.894 8.894 

   S 146.000 8.944 137.056 63.279 73.777 
0 1.157.867 235.080 922.787 608.470 314.317 

S!<UPAJ T 333.527 178.625 154.902 153.202 1.700 
—   S 1.491.394 410.705 1.077.689 761.672 316.017 

Tabela I — 2/B — s 

PRENOSNI OBJEKTI V GRADNJI PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 220 kV MREŽA 

    — v 10' din 
ZaP- Predračunska Poraba do potr sred 
št. OBJEKTI vrednost 31.12.75 76 - 80* ' 1975 1978 1979 1980 

1. RTP 220/110 kV D 34.9S6 27.632 7.364 7.364 
CiHcovci ?.fdZd. T - 

S 34.996 27.63? 7.364 7.364 

2. RTP 220/110 DV D 30.426 7.307 73.1 19 40.000 33~nT 
Podlog 2. faza T - - . _ 

S £0.426 7.307 73.119 40.000 33.119 

RTP 220/110 kV D 121.96S 33.433 £8.483 58.353 
Ljubljana II T 4.635 '■ - 4.685 

23.928 27.091 2.837 4- DV 2x220 kV D 34.367 4.439 
priključkl T. - 
Ljubljana II S 34.367 4.435 29.928 27.091 2.837 

3.888 3.8 5;- RTP 220/110 kV C 39.601 35.713 
Divača II.faza T " . 

S 39.601 . 35.713 3.888 3.8 

SKUPAJ D 311.358 108.576 202.732 147.296 55.486 

19.530 - 
937 937 937 187? 

S 126.653 33.485 93.168 68.953 20.467 937 937 1874 

S 316.043 108.576 Zolfd ,47.296 56.111 937 $ J™ 

84 



Tabela I — 2/C —• s 

PRENOSNI OBJEKTI 110 kV PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 
— v 10! din 

Zao. OBJEKT Predrač. Poraba do Potreb sr. 
5t. vrednost 31.12.75 7t - 80 1976 1977 1978 1979 1980 

1. DV 110 kV Cirkovce D 
Kidričevo T 

S 6.966 4.013 2.953 2.953 

2. DV 110 kV Šoštanj O 
Podlog T 

S 9.319 8.761 558 558 

3. DV 110 kV Cirkov - D 
ce - HE SD 2 T 

S 28.100 - 28.100 14.000 14.100 

4. RTP 110/35 kV D 
Plave T 

S 20.762 9.675 11.087 11.087 

5. DV 110 kV Gorica - D 
Ajdovščina-Diva- T 
ča S 57.238 7.602 49.636 35.820 13.816 

6. SENG-dokumenta- D 
cija T 

S 575 79 496 290 206 

7. DV(110 kV Doblar - D 
Plave T 

S 5.964 5.775 189 189 

SKUPAJ: D 
T 
S 128.924 35.905 93.019 64.897 28.122 

D, 
T, 
S, 

domača sredstva 
tuja sredstva 
skupna sredstva 



Tabela I — 3/A — s 

PRENOSIM! OBJEKTI V PRIPRAV! GRADNJE PO STALNIH CENAH !Z L. 1975 

— v 103 din 

Zap. 
ž t.. 

OBJEKT MVA 
km 

Poraba 
po letu 
1980 

i'đtreb. 
skup.sr.   
197G-1980 1976 

Transe skupnih sredstev 

1977 1978 1979 1980 

380 kV mreža: 

1. RP 380 kV Podlog 

2. DV 380 kV Maribor-Avstrija 40 

156.389 

25.300 5.000 

87.540 68.849 

6.COO 

3. DV 380 kV Krško-Ljubljana 80 

4. EV 2x380 kV Ljubljana-Kranj 32 

5. RTP 380/220 kV Ljubij. II.f. - 

6. RP 386 kV Kranj 

7. DV 380 kV Divača-Italija 39 

S K U P A J : 380 kV 191 

112.744 96.312 

72.315 

39.352 

92.372 

74.000 16.C00 

39.670 56.642 

25.600 46.715 

16.000 23.357 

16.818 35.048 40.506 

16.000 

212.044 478.745 87.540 110.449 TE.390 74,718 119.148 
Zap. 
št. OBJEKT 

MVA Poraba 
km po letu 

1980 

Potreb. 
skup.sr. 
197691980 197$ 

Tranše skupnih sredstev 
1977 197S 1979 1980 

220 kV mreža: 

1. RTP 220/110 kV Podlog 3.f. 1/150 44;080 16.000 28.080 

2. DV 2x220 kV CE Pohorje-Podlog 46 .49.569 9.913 16.000 23.656 

3. RTP 220/110 kV Divača 3.f. 1x 150 32.800 8.800 24.000 

S K,U P A J : 220 kV 46 km 
550 MVA 

126.449 24.800 61.993 16.000 23.656 



Tabela I — 3/C — s 

PRENOSNI OBJEKTI V PRIPRAV! GRADNJE PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 
— v 103 din 

St. OBJEKT MVA 
km 

Poraba 
po letu 
1980 

Potreba 
skup.sred.- 
1976-80 

Tranše skupnih sredstev 

1976 1977 1978 1989 
110 kV mreža: 

1980 

DV 2x110 kV Podlog-Celje 23 19.200 4.000 8.000 7.200 
DV 2x110 kV Celje-Store 15 12.000 5.600 6.400 
0V 110 kV Dravograd-Velenje 2.s 30 4.800 2.400 2.400 
HE Hoste-razSir.no kV stik. 9.807 
DV 2x110 kV Berič-Grosup.Koč. 22+44 

3.968 5.839 

DV 110 kV Grosuplje-N.mesto 50 
47.640 24.200 23.440 
28.068 

DV 2x110 kV Kranj-Moste 
11.108 

29 27.050 19.250 7.800 
16.960 

8. DV 2x110 kV Trb.-Z.most-Sevnica 28 22.856 8,176 14.680 
9_ 

10, 

Ji 
_12_ 
13. 
J4. 
15. 
]6. 
17. 
18. 
19. 
20. 

DV 110 kV Sevnica-Brestanica 16 9.090 
DV 110 kV Divača-Koper 

3.242 
32 22.400 9.600 12.800 

5.848 

DV 2x110 kV Koper-Izola-Lucija 12 11.200 11.200 
DV 110 kV Ajdovšč.-Idrija-Cerkno 22 32.000 10.400 21.600 
DV 110 kV Doblar-Tolmin-Cerkno 34 
DV 110 kV Tolmin-Kobarid 
RP 110 kV Celje  

33.600 9.600 24.000 
14 15.200 7.200 8,000 

19.440 6.000 8.000 5.440 
RP 110 kV Novo mesto 48.400 22.000 26.400 
RTP 110 kV Kleče 3 polja 4.800 3.200 1.600 
RP Kranj 53.500 27.600 26.000 
RP 110 kV Tolmin (Most na Soči) - 14.400 4.000 7.200 3.200 
RTP 110/20 k V Koper (razžir.) 2.800 .2,800. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

RTP 110/20 kV Gorica (razšir.) 11.840 8.800 3.040 
RP 110 kV Lucija 
RP 110 kV Ajdovščina 

9.600 4.800 4.800 
14.400 6.400 .000 

RP 110 kV Idrija 14.400 7.200 7.200 
RP 110 kV Ilirska Bistrica 
S K U P A J : 110 kV 

15.200 7.200 8.000 
371 km 503.691 111.750 158.248 112.255 74.630 46.808 

380, 220 in 110 kV mreža: 

s K u p A J '• 600 km 212.044 1,108.885 199.290 293.497 261.138 165.348 189.612 
1150 MVA 

\ 
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Tabela I 4/A s 
OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 — v 103 din 

Zap. 
št. Preskrbovalno območje Predrač, 

vrednost 

Transe energetskih sredstev 

1976 1977 1978 1979 1980 

1. C E L J E 
Kratkoroč. krediti + last. sr. 
Skupaj :  

170.409 

37.590 

10.000 

48.845 56.540 

+ 5.000 

20.943 

+ 5.000 
27.590 48.845 61.540 25.943 

6.491 

6.491 

2. G 0 R I C A 

Skupaj : 
171.971 

21.230 
- 5.000 

38.528 33.868 
+2.500 

39.350 
+2.500 

16.239 38.528 36.368 41.850 

38.986 

38.986 

3. K R A N J 
Kratkoroč. krediti + last.sr. 
Skupaj :  

121.988 
22.000 
-5.000 

35.692 32.456 
+2.500 

14.480 
+2.500 

17.000 35.692 34.956 16.980 

17.360 

17.360 

4. L J U 3 L J A N A 

Skupaj : 
399/879 

4($,304 
-22,668 

91.651 106.710 
+11.334 

79.525 
+11.334 

23.636 91.651 118.044 90.859 

75.689 

75.689 

5. M A R I B 0 R 
Kratkoroč. kredit.+ last.sr. 
Skupaj:    

217.407 
96.413 

-20.000 
46.656 37.465 

+ 10.000 
14.594 

+10.000 
76.413 46.656 47.465 24.594 

22.279 

22.279 

SKUPAJ 1-5 1,081.654 160.878 261.372 298.373 200.226 

OSTALI OBJEKTI 
6. Kompenzacija cos fi 

7. Odobrena sredstva ISE v 1975 

49.730 

66.600 

9.250 

66.600 

8.800 10.160 10.960 

SKUPAJ (6-7) 116.330 75.850 8.800 10.160 10.960 

160.805 

10.560 

10.560 

SKUPAJ (1-7 1 .197.984 236.728 270.172 308.533 211 .15 

a) 
PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO CELJE 

(po stalnih cenah iz leta 1975) — v 103 din 

Zap. 
št. • 

D A L J. N O V O D km . 
dolžina- 1976 1977 1978' • 1.979 1980 

1. 2 x 110 kV (priključni) za RTP 
Slovenj Gradec 5 

2. 110 kV (priključni) za.RTP Podlog 0,5 
'•3. (110) 20 kV Sevnica-Mokronog i 7 
4.. 2 x 110 kV (priključni) za'RTP Nazarje -9, 0 
5 % 2 x 110 kV (priključni) za RTP Brežice 12, 0 

• 6. (110) 35 kV Šentjur - Rogaš.Slatina 23, O 
7. .110 kV (priključni) za RTP Žalec 6, 0 

8. 110 kV Celje - Šentjur. 9, 0 
9. 110 kV (priključni) za RTP Vuzenica 0, 5 

3.400 
500 

10.400 
8.385 891 

. 9.600 

12.800 
4.489' 

891 

400. 

SKUPA J .78,5' 3.900. 18. 785 ■ -23. 291 4.489' -1.291. 

171.365 

Skupna 
vlaganja 

3.400 
500- 

10.400 
9. 276 
9. 600 

12.800 
4.489 

891 

400 

51.756 
= === = = =====: = = =: = 



b) PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO CELJE 

(po stalnih cenah iz leta 1975) 
— v 103 din 

Zap. 
št. RTP 110/xkV MVA 

P 1976 .1977 

1. 110/20 kV Krško, drugi transf. 20 S. 841 

2. 110/20 kV Podlog,drugi transf. 20 5.000 

3. 110/20 kV Slovenj Gradec 20 10.690 3.840 

4. 110/20 kV Šentjur 20 14.159 4.000 

5. 110/i 0 kV Trnovije, drug i transf. 20 - 3.680 

6. 110/20 kV Sevnica, drugi transf. 20 _ 2.440 

7. 110/20 kV Nazarje 20 - 10.900 

S. 110/20. kV Velenje 2 x 4< - 400 

9. 110/10,20 kV Vojnik 20 - 4.800,. 

10. 110/20 kV Žalec 20 - 

11. 110/20 kV Rogaška Slatina 20 - 

12. 110/20 kV Mokronog 20 - 

13. 110/20 kV Ravne, drugi'transf. 40 

14. 110/10 kV Lava, drugi transf. 20 

.15. 110/20 kV Brežice 20 - 

15. 110/20 kV Vuzenica,drugi transf. 20 

17.. 110/20 kV SELCE, tretji transf. 31^5 

1978 

12.800 

4.800 ' 

6.849 

4.800 

4.000 

1979 1980 

3; 200 

3.440 

3.360 

2.400 

4.054 

2.400 

2.800 

Skupna 
vlaganja 

■3. 841 

5.000 

14.530 

18.159 

3.680 

'2.440 
10.900 

13.200 

9.600 

6.849 

4.800 

7.200 

3.440 

3.360 

4.800 

2.800. 

4.05 4 

SKUPAJ 431,5 33.690 30. 060 33. 249 16.454 5.200 118.653 

Zap. 
št. 

DALJNOVODI no KV 

RTP 110/xkV 

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 

MVA 
P 

78,5 km 
431 MVA 

1976 

3.900 
33.690 

1977 1978 1979 1980 

18.785 
30.060 

23.291 
33.249 

4.489 
16.454 

1.291 
5.200 

37.590 48.845 56.540 20.943 6.491 

Skupna vlaganja 

51.756 
118.653 

170.409 
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PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO GORICA 

(po stalnih cenah iz leta 1875) v 105 din 

Zap. 
Bt. DALJN OVOr km 

dolžina •1976 1977 1978 1979 1980 
Skupna 
vlaganja 

1. 110 kV Gorica-Plave (rek.) 0,5 

2. 2x110 KV (priklj.) za RTP Vrtojba 0, 9 

3. 110 KV Koper-Dekani (H. sistem) 6, 0 

4. 110 kV Pivka - Postojna 12,0 

5. 110 kV Volče-Kobarid-(Bovec) 15,0 

443 

1.088 

1.600 

5.837 

7. 595 

443 

1.088 

1.600 

5.837 

7.595 

SKUPA J 34,4 443 2.688 5.837 7.595 16.563 

Zap. 
št. KTP llb /x kV MVA 

P 1976 1977 1978 1979 1980 
Skupna 
vlaganja 

'a. 110/20 kV Gorica 20+20 

2. 110/20 KV Pivka 20 

3. 110/20 kV Vrtojba 20+20 

4. 110/20 KV Ilirska Bistrica 2 0 

5. 110/20 kV Volče 20 

6. 110/20 KV Lucija 20 

7. 110/20 KV. Ajdovščina 20 

g.* 110/20 KV Koper,drugitransf. 20 

9. 110/20 kV Dekani 20 

JO. 110/20 kV Postojna 20 

11. 110/20 KV Divača 20 

12. 110/20 kV Idrija -20 

13. 110/20 kV Batuje (20) 

13.274 

7.522' 

13.440 

12.800 

9.927 

11.095 

12.846 

11.891 
10.811 
10.811 

6.076 

4.050 

10.126 

11.139 

9.600 

19.350 

7.522 

17.490 

12.800 

S. 927 

11.095 

12.846 

11.891 
10.811 
10.811 

10.126 
11.139 

9.600 

SKUPAJ 2004- (20) 20.796 35.840 33.868 33.513 31.391 155.408 

Daljnovodi 110 kV 34,4 km 443. 2.688 — 5.837 7.595 16.563 

EIP 110/xkV 200 +(20) MVA 20.796 35.840 33.868 33.513 31.391 155.408 

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV . ' 21.239 38.528 33.868 39.350 38.986 171.971 



d) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO KRANJ 

(po stalnih cenah iz leta 1975 — v 10J din 

.Zap.- 
št; " DALJNOVOD km . 

dolžina 197,6 1977 1978 1979- 1980 Skupna- 
vlaganja 

1. .2x110 kV Primsko-Zlato polje 2,7 
2. 2x110 kV- (priključni) za RTP . 2, 0 

Radovljica 
3. -2x110 kV (priključni) za RTp la o 

Skofja Loka 
4. 110 kV Moste-Jesenice,Plavž 10,0 
5. 2x110 kV Moste - Bled 5 o 

6. 2x110 kV Naklo-Tržic,Pristava 10, 5 

8.'. 2x110 kV Zlato polje-Naklo 6 0 

3. 532 

1.600 

800 

5;256 

4.000 

3. 640 

240 ■4.560 
SKUPAJ 40, 2 5.,932 9.256 8.880 4.560 

3.532 
1.600. 

800. 

5; 256 

4.000 
8; 640 

4.800 

28.628 

Zap. 
št. RTP 110/xkV MVA 

P . 1976 .1977 1978 1979 1980 

1. . 110/10,20 kV Primskovo 20+20 
2. 110/20 kV Radovljica 20 

3. 110/10 kV Labore . 20 ■ 
4. 110/10,20 kVŠkofja Loka 20 
5. 110/20 kV Jesenice,Plavž 20 
6. 110/20 kV Tržič 2 0- 
7. 110/20 kV Visoko . 20 

13.000 
•9.000 8.000 

' •3'. 680 
l3.-,'>§0 

4. 800 

2.800 

4. 800 

10.000 

5.600 

Skupna 
»laganja 

4.400 . 

51600 3.600 
4.800 

17.400 
19. 800 
3.680 

18.080 
14.800 

14.800 
4.800 

SKUPAJ 160 22.00q 29,760 23.200 5. 600 12.800 93.360 

km 
MVA 1976 1977 1978 1979 1980 Skupna 

vlaganja 
DALJNOVODI 110 kV 40, 2 km 5.932 '9,256 
RTP 110/x kV 

8.880 / 4.560 28:628 
260 MVA 22.000 '29.760 23.200 5.600- 12.800 93. 360 

SKUFAJ objekti 110 kV .22. 000 35, 692 -32.456 14.480-. 17.360 • -121;988- 
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e) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO LJUBLJANA 

(po stalnih cenah iz leta 1975) — v 103 din 

I**" DALJNOVOD- Sžina- 1975' 1977 1978 1979 1980 ' S 

l. 2x(il0) 20 fcV Logatec-Cerknica 17, 0 5.531 » ~ 5.531 

3, 0 8.200' - - - 8.200 
2. • Kablovod 110 kV TO Lj- 

• RTP Center 

3. 2x110 kV Bericevo-Polje „ ' . 
Fužine TOL ".5 3.027 - - 8.178 11.205 

4. 110 kV Kleče-Logatec II 30,0 - 6.400 - . - 61400 
5. 110 kV TE Trbovlje-Hrastnik 

• -RTP Trbovljell-Zagorje 17,5 - . - 8.759 6.664 - 15.423 

6. '2x110 kV Beričevo-Trnovo-Vič 22 » 6.144 - 20.123 - 25.267 
7. 110 kV (priključni) za RTP Žiri - - - 6.364 - - 6.364 

S. 110 kV (priključni) za RTP 
Ljubljana, Gunclje 

9. 2x 110 KV (priključni) za RTP 
Bežigrad 

2 1,600 - 1.600 

1 8 - - 1.-440 - 1.440 

10. 2x110 kV Domžale-Kamnik 10, 0 - - - - 8.000 8.000 

11. 2x110 kV Novo m.-Gotna vas 8, 0 - - 6.400 6.400 

12. 2x110 kV Novo m.-Črnomelj 34, 0 - - - 5.600 5.600 

SKUPAJ 156,8 16.758 12.544 15.123 . 29.827 28.178 102.430 

Zap. 
št. • RTP 110/x kV 

MVA 
P 1976 1977 1978 1979 • 1980 Skupna 

vlaganja 

t.l. 110/35/10 KV Zagorje 

2. 110/10 KV Ljubljana,Polje 

3. 110/20 KV Kočevje 

4. 110/35/10 Hrastnik 

5; 110/20 KV Domžale razš. 

6. 110/20 KV Grosuplje 

7. 110/10 kV Lj.-Trnovo I.faza 

5. 110/20 KV Novo m. ,Bršljin 
9. 110/20 KV Logatec, razšir; 

10. 110/20 KV Litija' 

11. 110/20 KV Črnomelj- 

^2. • 110/10.Lj.-Center tretji trafo 

13. (110) 20 Žiri 

14. 110/10 kV:Trbovlje II 

15. ■ (110) 20 KV Šodražica 

'16. • i 10/20 kV.Cerknica* 

17. ' 110/10 kV Lj.-Bežigrad 

18. ' 110/10 kV Lj.-Fužine I.faza 

• 31;'5 
20f31,5 

2x20 
31,5 
31,5 

31,5, 
20 

31,5 
31,5 

20 

31,5 

20 

20 

20' 

20 

2.929 
10.150' 
11,600 
4.867 

4.800 

20,547 
32:000 

6.400 

4.560 
7.200 

3; 600 

21.322 

4.400 

10.740 
5,967 

19,200 

e.ooii 

7.558' 

8.800 - 

11.030 

7.040 

10.000 

19.200 

4.400 

10.400 

2; 929 
21.230 

23.040 
26.189 

. 4.800 

20.547- 

32.000 

' 6.400' 
4.560 
7.200 
8.000 

10.740 
5.S67 

19.200' 

6.000 

•J7.553 

.19.200 

•19..200 
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5fp* RTP 110/x kV st. 
MVA 
P 1976- 1977. 1978- . 197.9- 1980 Skupna 

vlaganja 

•19: 110/10 kV.Lj.Šiška-tretji trafo 31y5- 
20. • 110/10 kV Ljubljana, Gunclje. _ . 

I. faza • 20 

21. (110) 20 kV. Ivančna gorica - 

22. 110/20 kV Novo mesto - . 
Gotna vas ' -20 7.600 • 

2S378" 

19.243 

•6.000. 

.7,468 

' .2-37,8. 

19.243 

6..000 

15. 068- 

SKUPAJ 503, 5 29.546 '79.107 91; 587 • 491698 47.511 ' 297.449 

DALJNOVODI 110 kV 156,8 16. 758 12: 544 15.123 29.827 • 28.178" 10,2.430. 

RTP 110/x kV 503, 5 29. 546 • 79.107 91.587 49.698 47.,511 297.449 

.SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 46. 304 91.651 106.710 79.525 •75.689 399.879 

f) 

PRESKRBOVALNO OBMOČJE ELEKTRO MARIBOR 
(po stalnih cenah iz leta 1975.) 

— v 103 din 

Zap. ' 
št. DALJNOVOD kmi 

dolžina 1976 1977 1978 1979 1980 Skupna 
• vlaganja 

1. 110 kV Pernica-SIadki vrh ' 11,4 
2.- 110 kV Maribor-Pernica ' 8,5 

3. .2x110 kV (priključni) za 
RTP.Tezno . ' . 1^5 

4. 110 kV Radenci-Sladki vrh 27, 0 

SKUPAJ 

8. 600 
7". 800 

1. 792 
896 17.985 

.48,4 16.400 2.688 17.985 

8. 600 • 
_ 7.800 

1.792 
18. 881' 

37. 073' 

Zap. 
št. RTP 110/x kV MVA 

P; 1976 * -1977 1978 1979 1980 

1. . 110/10 kV Ptuj 20 ' 2.000 
2. 110/35 kV Ljutomer '_ -5; 000- 
3. 110/20 kV Sladki vrh 2x20 17.500 2.880 
4. 110/20 kV Slovenske Konjice ' 2 x 20 1.8,000 2.880, 
5. 110/10 kV Maribor -Tezno 2x31,5 4.000 '11.648 
6. •110/10 kV Melje 2x 31,5 6.000 4.160 
7. • J10/20 kV-Murska Sobota 2x20. .'9.735 6.400 
8.. 110/10 kV Mar.Radvanje 2 X 31,'5 5; 982 i' 

9. 110/20 kV Radenci '-2 x 20 • . S. 000 « 

2.628 

6. 867 
•7.357 

Skupna 
vlaganja 

2.532 

/2. 000 
5.000 

20.380 
20.880 

151648 
10'.160 
18.-^53 

12. 8£P 
.18.889 
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ft
a;* ETPllG/xkV pVA 1976 1977 1978 1979 1980 

10. 110/35/10 kV Slov.Bistrica 31, 5.+ 31,5 2.796 ... - 5.063 7.859 

11. 110/20,10 kV Dobrava (TAM) 2 x 31, 5 - 16.000 2. 628 - - 18.628 

12. 110/20 kV Ruše 2 x 20 - - - 14.594 2.532 17.126 

13.. 110/20 kV Rače 2 x 20 - - - - 12.152 12.152 

SKUPAJ 575 80.013 43.968 1^.480 14.594 22.279 180.334 

/ 

DALJNOVODI 110 kV 48,4 km .16.400 2.688 17.985 - - 37. 073 

RTP 110/x kV. ' 575 MVA 80.013 43.968 19.480 14.594 22.279 180.334 

SKUPAJ OBJEKTI 110 kV 96.413 46.656 37.465 14.594 22.279 217.407 

Tabela I — 5/A — S 

OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 
— v 103 din 

Zap. Objekti v gradnji 
it 

v1. Rudnik lignita D 1.569.094 109.910 147.199 1.421.895 334.005 1.087.885 259.536 359.140 143.106 189.508 131.496 
Velenja T 61.344 - - 61.344 39.015 22.328 1.328 - 10.000 11.000 

S 1.630.438 109.910 147.199 1.483.239 373.025 1.110.214 260.864 359.140 158.106 200.COS 131.496 

2. Zasavski premogovnik D 470.132 77.215 51.689 418.443 69.956 348.487 38.858 116."? 58.643 67.573 57.001 
Trbovlje T 132.800 - - 132.800 - 132.GOO - 49.900 50.900 29.000 3.000 

S 602.932 77.215 51.689 551.243 69.956 481.287 3S.858 166.312 119.543 96.573 60.001 

3. Rudnik urana D 1.018.385 160.000 40.000 978.385 14.727 963.658 103.517 399.780 292.065 95.180 73.016 
2irovski vrh T 94.428 - - 94.428 45 94.382 500 30.000 40.000 13.882 10.000 

S 1.112.813 160.000 40.000 1.072.813 14.773 .1:053.040 104.117 423.780 332.065 109.062 83.016 

predrač. družb, obrat. predrač. poraba notreb 
vrednost stanđ. SreS. vred.brez do 31.12. 

obr.sred. 1975 rn 
1S75 1577 1S79 19S0 7b - o0 

0 3.057.611 347.125 238.888 2.818.723 418.592 2.400.031 402.011 875.332 508.814 352.361 261.513 
T 288.572 - - 288.572 39.062 249.510 1.828 79.900 100«%) 53.882 13.000 
S 3.346.133 347.125 238.888 3.107.295 45*7.754 2.649.541 403.839 955.232 60.Š.714 406.243 274.513 

2irovski vrh: Vsa domača sredstva so energetska sredstva 
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Tabela I — 5/B — s 

OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 (objekti v pripravi) 

— v 10' din 

Zap. 
st. Objekti 

1. Ruđiišk premoga ICanižarica 

2. Euđiiik premoga Senovo 

3. Rudnik premoga Laško 

4. Rudnik premega Kočevja • 

predrac. poraba potrebna 
yreda. do sredstva 

31.12 .'75 76-80 

SKUPAJ 

3S.683 

17.439 

5.026 

364 

1976 1977 1973 1979 1980 

61.562 

38.633 14.447. 10.300 13.935 - 

17.489 907 .3.612 3.565 5.610 3.795 

5.026 2.47.7 1.138 500 392 v 519 

364 233 131 -4 

61.562 18.064 15.181.*-18.001 6.002 " 4.3141 

PRIPOMBA: Prikazana so samo energetika sredstva, 'ostalo v spprazmmrza premog... 

Tabela I — 6 — s 

DINAMIKA ČRPANJA SREDSTEV ZA PROIZVODNE OBJEKTE 
KONTINUITETE PO STALNIH CENAH IZ L. 1975 

— v 103 din 
OBJEKT Predra. Druž. 

vrednost stand. 
Obr. Predr. Poraba. Potreb, 
sred. vr.brez do 31. sred 

obr. sr. 12.75 76-80 
1976 1977 1978 1979 1980 Poraba 

po letu 380 

CE POHORJE 
323.000 7.000 - 323.000 

323.000 7.000 - 323.000 

323.000 

323.000 

- 3.000 20.000 100.000 200.000 912.800 

3.000 20.000 100.000 200.000 912.800 
D 55.000 7.500 - 55.000 

HE KOBARID T - - 
 S 55.000 7.500 - 55.000 

55.000 

55.000 

5.000 50.000 699.400 

5.000 50.000 6SS.400 
D 16C.OOO S.000 - 168.000! - 168.000 

HE SOLKAN T - 
 S 168.000 6.000 - 168.000 - 168.000 

3.000 15.000 50.000 100.000 377.350 

3.000 15.000 50.000 100.000 377.350 
D 168.200 32.500 - 168.200 

JE 2 (50 %) T 223.550 - - 223.550 
 S 391.750 32.500 - 391.750 

168.200 
- I 223.550 

391.750 

7.000 11.650 

7.000 11.650 

53.740 95.810 5,136.250 
223.550 

53.740 319.360 5,136.250 

TE-T0 MARIBOR 
55.000 40.000 
50.000 

J 05.000 40.000 - 

55.000 
50.000 

105.000 

• 55.000 
50.000 

105.000 

TE-T0 DOLSKO 
85.000 
80.000 

165.000 

55.000 - 

55.000 - 

5.000 50.000 484.500 
50.000 *34.500 

5.000 100.000 919.000 
85.000 
80.000 

165.000 

85.000 
80.000 

165.000 

SKUPAJ 
854.200 148.000 
353.550 

854.200 
353.550 

S 1,207.750 148.000 - 1,207.750 

854.200 
353.550 

1,207.750 

13.000 46.650 

.13.000 46.650 

5.000 80.000 864.000 
80.000 869.000 

5.000 160.000 1,733.000 
218.740 575.810 8,474.300 

353.550 1,303.500 
218.740 929.360 9,777.800 
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Tabela I — 7 — s 

DRUGI OBJEKTI PO STALNIH CENAH 
v 103 din 

Zap. Predračun. _ * t •<. j Poraba do letu 
vrednost Tranše energetskih sredstev 19§0 5t. OBJ E:K T do 1980 

1976 1977 1978 1979 1980 1980 

1 Male elektrarne 200.000 - - 60.000 60.000 80.000 200.000 

2.Objekti mreže ."8.600 3.000 6.400 10.400 20.000 8.800 61.400 

3 Rezervni DC - - 30.000 

4 TE Kanižarnica ; - - - - - 300.000 

SKUPAJ 248.C00 3.000 6.400 70.400 80.000 88.'830 591.400 

VZOREC OBVESTILA O SPREJETEM SKLEPU: 
TOZD/OZD 

je po postopku, določenem v samoupravnih sploš- 
nih aktih temeljne organizacije združenega dela 
oziroma enovite delovne organizacije sprejela 
dne    

SKLEP 

o sklenitvi Samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev za financiranje graditve objektov po 
samoupravnem planu razvoja elektroenergetike za 
obdobje 1970—1980 v predloženem besedilu, ki je 
objavljeno v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije, 

dne. 

Za podpis sporazuma je pooblaščen(a). 

(Štampiljka in podpis 
pooblaščene osebe) 

(Kraj in datum) 
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PREDLOG 

Samoupravni sporazum o temelji samoupravnih planov 

samonoravna interesna sfeiranosti za nafto in plin 

v Si Sloveniji za obdobje 137 o 1980 

Na podlagi členov 87., 143. in 144. Ustave SR Slo- 
venije, Zakona o temeljih sistema družbenega planira- 
nja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list 
SFRJ 1976/6) in na podlagi določb IV. poglavja Sa- 
moupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne in- 
teresne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji, skle- 
pajo temeljne in druge organizacije združenega dela, 
ki proizvajajo, predelujejo in prodajajo ter porabljajo 
nafto, njene derivate in zemeljski plin in drugi uporab- 
niki v okviru Samoupravne interesne skupnosti za naf- 
to in plin v SR Sloveniji (ISNAP) 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O TEMELJIH SAMOUPRAVNIH PLANOV 

SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI' 
ZA NAFTO IN PLIN V SR SLOVENIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Zaradi urejanja medsebojnih družbenoekonomskih 
odnosov in usklajevanja razvojnih načrtov se delavci in 
delovni ljudje v temeljnih in drugih samoupravnih or- 
ganizacijah in krajevnih skupnostih, članicah ISNAP, ki 
so: 

— dobavitelji naftnih derivatov in energetskih pli- 
nov ter transporterji surove nafte; 

— organizacije združenega dela — veliki uporab- 
niki; 

— in ostali uporabniki naftnih derivatov in energet- 
skih plinov v gospodarstvu, družbenih službah in obča- 
ni, organizirani in zastopani v konferencah delegatov 
ISNAP na ravni 60 slovenskih občin, 

s tem samoupravnim sporazumom dogovorijo o te- 
meljih samoupravnih planov ISNAP za obdobje med 
leti 1976 do 1980. 

2. člen 

Udeleženke sporazuma se obvezujejo, da bodo 
ustvarjale pogoje in možnosti za izvajanje tega spora- 
zuma v skladu s svojimi potrebami po naftnih deriva- 
tih in energetskih plinih v okviru lastnih možnosti in 
neposrednega interesa. 

II. PREDMET SPORAZUMA 

3. člen 

V skladu z načeli družbeno-ekonomskega razvoja 
SR Slovenije in smernicami razvoja naftnega in plin- 
skega gospodarstva, se urejajo medsebojni o'dnosi v na- 
slednjih delovnih področjih; 

— raziskave, proizvodnja in nabava nafte in njenih 
derivatov ter energetskih plinov, 

— predelava, transport, razdeljevanje in prodaja na- 
fte in njenih derivatov, 

— predelava, transport, razdeljevanje in prodaja 
energetskih plinov. 

4. člen 

Predmet sporazuma med udeleženkami je: 
— vzpodbujanje raziskav domačih virov surove naf- 

te in zemeljskega plina, 
— usklajevanje gradnje proizvodnih, transportnih in 

predelovalnih zmogljivosti, 

— usklajevanje nabave in razvoja porabe, 
— obseg in viri denarnih sredstev za programirano 

gradnjo in razvoj, 
— pogoji gospodarjenja in pospeševanja gradnje in 

razvoja naftnega in plinskega gospodarstva, 
— določanje kriterijev za formiranje in politika cen, 
— način usklajevanja razvojnih programov z dru- 

gimi panogami. 
5. člen 

Dolgoročna politika razvoja naftnega in plinskega 
gospodarstva naj v skladu z dogovorom repubik in po- 
krajin o temeljih družbenega plana Jugoslavije za raz- 
voj energetike v obdobju od 1976. do 1980. leta v SR 
Sloveniji temelji na: 

— pospešitvi raziskav verjetnih rezerv surove nafte 
in zemeljskega plina, 

— največji možni proizvodnji nafte in plina iz do- 
mačih virov, 

— razvoju dejavnosti iz 3. člena tega sporazuma gle- 
de na razvoj porabe derivatov in energetskih plinov pov- 
sod, kjer se ne morejo nadomestiti z drugimi gorivi in 
kjer je njih poraba tudi drugače utemeljena in potreb- 
na v energetske in neenergetske namene (kot surovina 
za bazno kemijo, bitumen, maziva in si.), 

— uglašenem razvoju energetike v SR Sloveniji in 
SFRJ, 

— uporabi sodobne tehnologije in metod raziskova- 
nja zaradi doseganja največjih možnih gospodarskih 
učinkov na področju naftnega in plinskega gospodarstva 
in na področju porabe energije, 

— pripravi ustreznih strokovnih kadrov, 
— sodelovanju z drugimi republikami in deželami, 

zlasti pa deželami v razvoju zaradi izmenjave izkušenj, 
gospodarskega sodelovanja, pomoči pri pripravi kadrov 
in drugih načinov sodelovanja, 

— pripravi programa in izvajanja ukrepov za racio- 
nalno porabo energije, 

— izvajanju ukrepov za varstvo okolja pri proizvod- 
nji, predelavi, transportu in pri porabi energije iz suro- 
ve nafte in zemeljskega plina. 

III. RAZVOJ TER USKLAJEVANJE 
PORABE IN PROIZVODNJE 

A. Raziskave ter proizvodnja nafte in plina 

6. člen 
Politika dolgoročnega razvoja razjiskav in proizvod- 

nje nafte in zemeljskega plina se zasnuje na osnovah 
iz 4. člena tega sporazuma, poleg tega pa še na: 

1. stalnem in intenzivnem raziskovanju, ki naj služi 
ugotavljanju naših dejanskih rezerv primarne energije 
in prispeva k porastu domače proizvodnje surove nafte 
in plina. Raziskovalna področja naj se določijo po geo- 
loško-ekonomskih kriterijih za naftonosne terene in gle- 
de na verjetnost novih nahajališč nafte in plina. Razi- 
skave morajo biti kompleksne ter naj se pri novih vrti- 
nah, namenjenih za odkrivanje rezerv nafte in plina evi- 
dentira vse za energetiko in ostalo gospodarstvo intere- 
santne pojave vzdolž vrtin. 

2. uporabi znanstvenotehničnih načinov pri raziska- 
vah in v proizvodnji nafte in plina ter uporabi sekun- 
darnih in terciarnih načinov eksploatacije ležišč zaradi 
večjega izkoristka le-teh. 

3. raziskovalni programi se usklajujejo v okviru Po- 
dročne raziskovalne skupnosti za energetiko, sredstva za 
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njihovo realizacijo se oblikujejo na podlagi dogovorje- 
nega odstotka od investicijskih naložb v tekočem letu 
na področju nafte in plina. 

B. Proizvodnja in nabava naftnih derivatov in ener- 
getskih plinov za potrebe Slovenije 

7. člen 
Proizvodnja in nabava naftnih derivatov in ener- 

getskih plinov bosta predvidoma naslednja: 

1975 1976 1980 

vO 
1» 

O s PH t-, 

a) naftni derivati v 100 ton: 
— proizvodnja v Lendavi 

za SR Slovenijo 289,5 343 700 19,3 
— nabava izven 

Slovenije 1.505,5 1.587 1.400 —1,5 
skupaj 

b) zemeljski plin 
v mio Nm3: 
— proizvodnja v Lendavi 
— nabava iz ZSSR 

1.795,0 1.930 2.100 3,2 

20 
700 

27,2 

skupaj 720 — 

potrebna surova nafta 1.885 2.025 2.205 3,2 

— največja možna gospodarnost v transportu naft- 
nih derivatov 

vse glede na najustreznejšo strukturo porabo in 
ceno za uporabnike. 

10. člen 
i'- • 

Za gradnjo novih zmogljivosti za skladiščenje, razde- 
ljevanje in prodajo naftnih derivatov je treba upošte- 
vati: 

a) za gradnjo bencinskih servisov: 
— obseg prometa na bencinskem servisu, 
— pomen prometnega objekta in gostota prometa, 
b) za gradnjo skladišč za naftne derivate: 
— skladišča in instalacije za naftne derivate bodo 

zgrajene glede na: 
potrebe tržišča, 
zagotovitev potrebne rezerve, 
usklajene programe TOZD — naftnega gospodarstva, 
programe družbenopolitičnih skupnosti, 
— skladišča za rezerve mazuta naj se grade prven- 

stveno pri velikih preskrbovalcih in pri velikih uporab- 
nikih mazuta. 

11. člen 

TOZD INA — Nafta Lendava gradi rafinerijo su- 
rove nafte, ki bo krila del potreb SR Slovenije po naft- 
nih derivatih za energetske potrebe in za petrokemijo in 
sicer: 

Skupna potrebna surova nafta za Slovenijo v 000 ton: Letx> 
energetska poraba naftnih — 

derivatov 1.675 1.791 1.845 2,0 
neenergetska. poraba 

naftnih derivatov 120 139 255 16,3 
izgube pri rafineriji 5 % 90 -95 105 3,1 

Zmogljivost Predelava 
rafinerije nafte 

000 ton/l. 000 ton/J. 
Poraba 

derivatov Izkoriščenost 
000 ton/l. v % 

1976 600 504 504 83,3 
1980 1.200 1.000 1.000 83,3 
od tega za 

potrebe Slovenije 840 700 700 83,3 

Podrobnejši podatki po letih in po vrstah naftnih 
derivatov in zemeljskega plina so v tabelah I. A, B in 
C ter v tabeli II v prilogi k temu samoupravnemu spo- 
razumu. 

8. člen 

Udeleženke sporazuma, ki proizvajajo ali nabavlja- 
jo surovo nafto in zemeljski plin, oziroma, ki predelu- 
jejo in prodajajo naftne derivate in energetske pline, 
se obvežejo oskrbeti prej navedene količine v skladu z 
letnimi energetskimi bilancami Slovenije in v skladu z 
določbami pogodb, kjer bodo navedene količine, dina- 
mika in pogoji dobave. 

C. Obstoječe zmogljivosti in zgraditev novih zmog- 
ljivosti za predelavo in transport nafte ter transport in 
prodajo naftnih derivatov: 

9. člen 

Program gradnje predelovalnih in transportnih zmo- 
gljivosti za nafto in njene derivate upošteva osnov- 
ne principe tega sporazuma, splošne kriterije za inve- 
sticije in velikost ter strukturo, ki jo predvideva ta spo- 
razum. 

Zaradi doseganja optimaJlne gospodarnosti v investi- 
cijski gradnji je potrebno upoštevati pogoje: 

— tržišče (domače in tuje), 
— ekonomičnost investicijske naložbe (infrastruktu- 

ra, kadri in dr.), 
— plačilno bilančni učinki in sodelovanje z dežela- 

mi v razvoju, 
—varstvo človekovega okolja, 
— specializacija proizvodnje, 
— največja možna gospodarnost v predelavi nafte 

ln 

Ta rafinerija predvideva dobavo 70 odstotkov svo- 
jih derivatov na območje Slovenije, ostale količine pa 
namerava prodati na območju Hrvatske. 

12. člen 
Obseg in struktura porabe naftnih derivatov v SR 

Sloveniji v 000 ton: 

Letna 
vrsta 1975 1980 rast % 
— tekoča goriva 
— ostali derivati za petrokemijo, 

bitumen, maziva in drugo 

1.675 1.845 2,0 

120 255 16,3 

Skupaj 1.795 2.100 3,2 

Podrobnejši pregled je v tabeli III v prilogi tega 
sporazuma. 

13. člen 

Glede na oceno porabe naftnih derivatov, povečano 
najmanj za 30 odstotkov, ugotavljamo, da bi bile po- 
trebne v SR Sloveniji naaivne zmogljivosti rafinerij 
okoli: 
leta 1976 2500 milijonov ton 
leta 1980 2700 milijonov ton. 

Pri oceni je upoštevano povečanje rafinerijske zmo- 
gljivosti glede na porabo najmanj za 30 odstotkov za- 
radii: 

— predvidenih sezonskih neenaikomernosti v porabi, 
— remontov naprav in nepredvidenih okvar, 
— primerne kontinuitete etapne gradnje. 

Udeleženke tega samoupravnega sporazuma so spo- 
razumne, da naj bi bile proizvodnja, predelava in pora- 
ba nafte in njenih derivatov v SR Sloveniji naslednje: 
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— v 000 ton 18. Men 

1975 1980 

poraba surove nafte 433,0 1.050 
proizvodnja naftnih derivatov 415,0 1-000 
nabava derivatov — tekočih goriv 1.505,5 1-400 
energetska poraba 1.675,0 1.845 
neenergetska poraba 120,0 255 
prodaja v druge republike 125,5 300 

Podrobnejši prikaz je v tabeli IV v prilogi tega sa- 
moupravnega sporazuma- 

14. člen 

Ker domača predelava surove nafte ne pokriva po 
treb po derivatih, so v izdelavi programi za gradnjo 
rafinerijskih zmogljivosti v Sloveniji. V ta okvir sodi 
tudi pretežno izvozna rafinerija Sermin v Kopru, ki bi 
začela obratovati v letu 1983. 

Do začetka obratovanja novih rafinerijskih zmoglji- 
vosti v SR Sloveniji bodo potrebe uporabnikov pokrite 
z nabavo naftnih derivatov na podlagi srednjeročne in 
kratkoročnih pogodb o nabavi naftnih derivatov izven 
Slovenije. 

V teku so tržne, tehnološke in ekonomske raziska- 
ve, rezultati teh pa bodo pokazali upravičenost, način 
in obseg gradnje novih rafinerijskih zmogljivosti ter da- 
li osnovo za potrebne odločitve. 

15. člen 

Glede na sedanje kritično stanje transportnih in re- 
zervoarskih zmogljivosti in glede na razvoj porabe naft- 
nih derivatov je nujno potrebno do leta 1980 tudi po- 
večanje zmogljivosti in gradnja: 

1. avtocistern in železniških cistern za transport de- 
rivatov, 

2. bencinskih serivisov in prodajnih mest za plinska 
in kurilna olja, 

3. skladišč za naftne derivate v središčih porabe- 
Podpisnice tega samoupravnega sporazuma soglaša- 

jo, da se povečanje in gradnja transportnih zmogljivo- 
sti načrtuje v sodelovanju s SIS na področju prometa. 

V tem samoupravnem sporazumu se problem za- 
dostne opremljenosti s transportnimi in skladiščnimi 
zmogljivostmi ne rešuje v potrebnem obsegu. Organiza 
cije združenega dela za transport, razdeljevanje in pro- 
dajo naftnih derivatov naj zato čimvečji del svojih pro- 
stih sredstev namenijo za reševanje zadev iz prvega od- 
stavka tega člena. 

16- člen 

Udeleženke sporazuma so sporazumne s tem, da 
naj bo obseg zalog naftnih derivatov odvisen od obse- 
ga porabe in da se izboljšajo zanesljivost, kvaliteta in 
trajnost preskrbe uporabnikov v realnih okvirih mož- 
nosti z gradnjo skladiščnih prostorov. Zaloge naftnih 
derivatov naj bi v letu 1980 zadoščale najmanj za 20 
dni redne preskrbe, medtem ko bi morale imeti rafine- 
rije zaloge najmanj za 20 dni rednega obratovanja. 

17- člen 

Udeleženke so sporazumne s tako organizacijo raz- 
deljevanja naftnih derivatov in omrežjem prodajnih 
mest zanje, da bodo uporabniki vseh kategorij zadovolji- 
vo in zadostno preskrbljeni na vsem ozemlju SR Slo- 
venije. Trgovske organizacije te panoge si bodo prizade 
vale povečati zaloge naftnih derivatov v skladu s smer- 
nicami iz 16. člena tega sporazuma ter urejevale širje- 
nja omrežja prodajnih mest z lastnimi in kreditnimi 
sredstvi glede na položaj na tržišču, upoštevajoč dolo- 
čila 10. člena tega sporazuma. 

Organizacije, ki so veliki uporabniki naftnih deriva 
tov, bodo v svojih proizvodnih programih upoštevale na- 
črt razvoja naftnoplinskega gospodarstva. Obvezujejo 
se prevzeti količine, ki bodo okvirno predvidene v let- 
nih energetskih bilancah SR Slovenije in podrobneje 
določene v kupoprodajnih pogodbah, v katerih bodo do- 
ločeni pogoji dobave in prevzema. 

D. Dejavnost predelave, transporta in dobave oner- 
getskili plinov 

19 člen 

Razvoj predelave, transporta in dobave plinov se 
predvideva skladno z osnovnimi principi iz 5. člena te- 
ga sporazuma. 

Politika dolgoročnega razvoja te dejavnosti temelji 
na: 

— raziskovanju in proizvodnji domačega zemeljske- 
ga plina, 

— dolgoročno zagotovljeni in neprekinjeni dobavi 
plina v dogovorjenih količinah in kvaliteti vsem upo- 
rabnikom, 

— skladnem razvoju nabave, transporta, predelave 
in dobave naravnega zemeljskega, tekočega naftnega in 
mestnega plina v okviru programa razvoja energetskega 
gospodarstva v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji, 

— uvozu naravnega zemeljskega plina v predvide- 
nih količinah ter dopolnilni oskrbi s tekočim naftnim 
plinom iz domačih virov, 

— uporabi sodobne tehnike, tehnologije in organiza- 
cije dela v plinskem oskrbovalnem sistemu, ki bo omo- 
gočila uspešno in gospodarno oskrbo uporabnikov. 

20. člen 

Glede na razne vire dobave plina in velike oddalje- 
nosti teh virov se predvideva postopna in smotrna iz- 
gradnja jugoslovanskega plinovodnega sistema, v katere- 
ga se bo vključilo tudi plinovodno omrežje SR Slo- 
venije. 

21. člen 

Udeleženke so soglasne, da delovne organizacije za 
razdeljevanje energetskih plinov, zlasti pa zemeljskega 
plina, ne morejo dati soglasja za povečano in novo po- 
rabo, če niso zagotovljene ustrezne količine plina. 

22. člen 

Potrebe po naravnem zemeljskem plinu do leta 1980 
so ugotovljene v letu 1974, ko je bila prijavljena potre- 
ba v letu 1980 okoli 1 mrd Nm1. Dejansko zagotovljena 
za porabo je v letu 1980 le količina 700 mio Nm3 iz uvo- 
za, zato uporabniki ne bodo mogli dobiti vseh zahteva- 
nih količin. Udeleženke so soglasne, da se bodo v okvi- 
ru organov samoupravne interesne skupnosti za nafto 
in plin najskasneje do konca leta 1976 dogovorile o po- 
razdelitvi dejansko razpoložljivih količin zemeljskega pli- 
na ter o njegovi racionalni porabi, s tem, da bodo svo- 
je skupne potrebe dopolnjevale z uporabo tekočega naft- 
nega plina in drugih naftnih derivatov. 

Z uvedbo preskrbovanja ž zemeljskim plinom se bo 
tekoči naftni plin dolgoročno usmerjal predvsem v po- 
dročja, do koder ne sežejo plinovodi za zemeljski plin in 
to v industrijsko in široko porabo. Podrobnejši prikaz 
o porabi zemeljskega plina daje tabela V v prilogi tega 
sporazuma. 

23. člen 

S tem sporazumom je predvidena poraba tekočega 
naftnega plina (TNP) v SR Sloveniji: 
v letu 1975 71.000 ton 
v letu 1980 90.000 ton. 

Podrobnejši podatki so v tabeli III v prilogi tega 
sporazuma. 
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Podpisnice bodo prevzemale potrebne količine TNP 
skladno z letnimi pogodbami, ki bodo upoštvale tudi 
določila vsakoletne energetske bilance SR Slovenije. 

IV. OBSEG IN VIRI FINANČNIH SREDSTEV ZA 
REALIZACIJO RAZVOJNEGA PROGRAMA NAFTNEGA 
IN PLINSKEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE 

24. člen 

Za gradnjo in rekonstrukcijo zmogljivosti so potreb- 
na vlaganja v osnovna sredstva do leta 1980 (po cenah 
iz leta 1975): 

— v mio din' 

1. Raziskave za nafto in zemeljski plin 49,00 
2. Rafinerija Lendava 639,32 
3. Naftovod Lendava 66,00 
4. Transport naftnih derivatov 27,00 
5. Magistralni plinovodni sistem za zemeljski plin 1.432,85 
6. Rezervoarske zmogljivosti za naftne derivate 230,00 
7. Transport in vskladiščenje tekočega naft. plina 20,00 
8. Kontinuiteta (projekt Sermin-Koper)2 70,00 

2.534,17 

Upoštevajoč še potrebna vlaganja v trajna obratna 
sredstva v višini 365 mio din in v družbeni standard v 
višini 32 mio din, bodo v obdobju 1976—1980 skupna vla- 
ganja po tem samoupravnem sporazumu okoli 2931 mio 
din. . 

1. Izračun je napravljen na podlagi cen, veljavnih 
v letu 1975. Podrobnejši prikaz potrebnih investicijskih 
vlaganj daje tabela VI I v prilogi tega samoupravnega 
sporazuma. 

2. Ko bo na podlagi tehničnih, ekonomskih in eko- 
loških študij ter zagotovljene dolgoročne rentabilnosti 
naložbe, doseženo soglasje partnerjev v skupni naložbi 
za rafinerijo Sermin — Koper, bodo potrebna za inve- 
sticijsko tehnično dokumentacijo, pripravljalna dela in 
za začetek gradnje že v tem planskem obdobju večja 
sredstva. Ocenjeno je, da bodo domači partnerji v skup- 
ni naložbi v ta namen vložili do leta 1980 najmanj 200 
milijonov din, od tega pa je v tem samoupravnem spo- 
razumu predvidenih 70 milijonov din. 

25. člen 

Viri sredstev za financiranje navedenega obsega vla- 
ganja do leta 1980 so naslednji (glej tabelo »Investicije 
v naftno in plinsko gospodarstvo v SR Sloveniji v ob- 
dobju od leta 1976 do leta 1980« — Priloga samouprav- 
nega sporazuma, tabela VI A in B.): 

Konstrukcija financiranja ob udeležbi: 
1. Lastna sredstva zainteresiranih investitorjev — do- 

baviteljev — 17,3 odstotka; 
2. združena sredstva uporabnikov (udeleženk poseb- 

nih samoupravnih sporazumov) — 16,0 odstotka; 
3. domači blagovni in finančni krediti — 32,0 od- 

stotka; 
4. inozemski blagovni in finančni krediti — 34,7 od- 

stotka; 
predstavlja poprečje za celotno financiranje naftne- 

ga in plinskega gospodarstva v SR Sloveniji. Konstruk- 
cija financiranja za vsak primer posebej se bo določi- 
la s samoupravnimi sporazumi in s pogodbami. 

Združena sredstva za investicije v osnovna in trajna 
obratna sredstva bodo zagotovljena z vlaganjem lastnih 
sredstev dobaviteljev, skupnih vlaganj zainteresiranih iz 
gospodarstva ter z domačimi in tujimi blagovnimi in fi- 
nančnimi krediti. Ta sredstva bodo zagotovljena s poseb- 
nimi sporazumi in individualnimi pogodbami zainteresi- 
ranih uporabnikov, dobaviteljev in poslovnih bank in s 
katerimi bodo določeni: 

— objekti zgrajeni iz skupnih naložb in potrebna 
investicijska sredstva, 

— dinamika oblikovanja in porabe združenih in kre- 
ditnih sredstev, 

— obveze in pravice podpisnic iz skupnih naložb in 
kreditnega razmerja, 

— druge zadeve v skupnem interesu podpisnic. 
S skupnimi vlaganji v osnovna in trajna obratna 

sredstva bodo organizacije združenega dela vplivale na 
politiko cen za energijo in uravnavale druga vpraša- 
nja s področja razširjene reprodukcije in poslovanja s 
posebnimi samoupravnimi sporazumi z zainteresiranimi 
samoupravnimi organizacijami, ali skupinami iz drugih 
reprodukcijskih kompleksov, vse pa v skadu s tem spo- 
razumom. 

Samoupravni sporazum o združevanju sredstev v 
skupno naložbo za realizacijo programa gazifikacije v 
Sloveniji so zainteresirane organizacije združenega de- 
la že podpisale. 

V. DOLOČANJE OSNOV ZA OBLIKOVANJE IN 
GIBANJE CEN 

26 člen 

Zaradi zagotavljanja redne in zanesljive preskrbe 
uporabnikov s kvalitetno energijo se kaže potreba po 
ekonomskih ukrepih, ki bi zagotovili potrebno politiko 
razvoja celotne energetike. Zato je potrebno določiti za 
vse vrste goriv in energije vrednost energije na 
1000 kcal glede na stopnjo izkoristka pri proizvodnji 
toplote oz. električne energije tako, da bodo medseboj- 
na razmerja cen za energijo ali energetska goriva od- 
visna od ekonomskih kriterijev in splošne energetske 
politike temelječe na dohodkovnem principu, upošteva- 
joč obseg investicijskih vlaganj in stroške za varstvo 
okolja v okviru družbenih normativov za emisijo škod- 
ljivih snovi in odpadne energije v okolje- 

Določanje teh ekonomskih cen in razmerij med nji- 
mi mora izhajati iz interesov družbene ekonomike, v 
skladu z dogovorom republik in pokrajin o cenah pro- 
izvodov in storitev in posebej energije ter z letnimi 
medrepubliškimi dogovori o politiki cen, v odvisnosti 
od stroškov domače proizvodnje, od stroškov nabave 
iz uvoza in od družbeno dogovorjene stopnje akumulaci- 
je za lastna vlaganja dobaviteljev ter uporabnikov, ki 
bodo poleg drugih sredstev omogočila želeni dolgoročni 
razvoj. Porabo posameznih goriv je treba dolgoročno 
usmerjati tako, da bodo uporabniki zavarovani pred ne- 
nadnimi spremembami vrste goriv, ki povzročajo velike 
stroške. 

VI. GOSPODARSKI UČINKI PREDVIDENIH 
VLAGANJ V ZMOGLJIVOSTI NAFTNEGA IN 
PLINSKEGA GOSPODARSTVA 

27. člen 

Gospodarski učinek vlaganj v razvoj naftnega in 
plinskega gospodarstva v SR Sloveniji bo odločno vpli- 
val na poslovanje in razvoj celotnega gospodarstva tako 
v pogledu boljših pogojev gospodarjenja, kot tudi na 
racionalnejšo porabo energije ter na zmanjševanje neu- 
godnih vplivov proizvodnje in porabe energije na čistost 
okolja. 

28. člen 
Z vlaganji predvidenimi v okviru finančnih sred- 

stev, ki jih opredeljuje osnutek Družbenega dogovora o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1976 do 1980 za razvoj naftnega in plinskega gospodar- 
stva, bo doseženo naslednje: 

1. S pospešenimi raziskavami možnih rezerv suro- 
ve nafte in zemeljskega plina v SR Sloveniji, ki jih bo- 
sta izvajala INA-Nafta, Lendava in INA — Naftaplin, Za- 
greb, bo odločno bolje kot doslej, znano, kaj lahko še 
pričakujemo na naših tleh. 

2. Ž graditvijo rafinerije v Lendavi, in kasneje rafi- 
nerije v Serminu pri Kopru, bo izdatno dopolnjena in 



zagotovljena preskrba uporabnikov naftnih derivatov in 
energetskih plinov v SR Sloveniji. Z načrtovano zgradit- 
vijo rafinerije v Serminu pri Kopru in to z reeksport 
nim delom njene proizvodnje se bodo odprle široke 
možnosti povečanja blagovne menjave z deželami v raz- 
voju in izboljšanja plačilno bilančnih odnosov z razvitej 
šimi deželami v Evropi. 

3. Z uvedbo zemeljskega plina na koncu tega obdob- 
ja bo bistveno dopolnjena energetska preskrba uporab 
nikov v SR Sloveniji s kvalitetnim energetskim gorivom 
Z njim bo občutno zmanjšana vse večja odvisnost od su- 
rove nafte in njenih derivatov v bodoči preskrbi Slove- 
nije z energijo. 

4. Z izboljšanjem transportnih zmogljivosti za trans 
port surove nafte, naftnih derivatov in tekočega naftne- 
ga plina in z zgraditvijo rezervoarskih zmogljivosti za 
naftne derivate bo zmanjšana dosedanja nesigurnost pri 
preskrbovanju s temi energetskimi gorivi. 

5. Vsi prej našteti ukrepi bodo omogočili solidnej- 
še poslovanje in planiranje razvoja v gospodarstvu in 
v družbenih dejavnostih v SR Sloveniji ter prehod go- 
spodarstva na sodobnejšo tehnologijo in v proizvodnjo 
novih izdelkov na podlagi zanesljivih in kvalitetnih ener- 
getskih goriv. Cene končnih izdelkov gospodarstva bo- 
do z zanesljivejšo in kvalitetnejšo preskrbo z energijo 
lahko bistveno stalnejše in realnejše. Hkrati bo dana 
solidna podlaga za hitrejši razvoj kemične industrije in 
drugih sodobnih industrijskih dejavnosti. 

VII. POGOJI GOSPODARJENJA IN UKREPI ZA 
POSPEŠEVANJE REALIZACIJE PROGRAMA 

29. člen 
Udeleženke sporazuma in njihovi organi, ki so od- 

govorni za njegovo izvajanje so obvezni ukrepati tako, 
da bo gradnja objektov pravočasno pričeta in zaklju- 
čena. 

30. člen 

Ob upoštevanju koncepcije prioritetnega razvoja 
naftnega in plinskega gospodarstva kot dela reprodukcij- 
skega kompleksa energetike, smatrajo udeleženke spora- 
zuma za nujno, da organi družbenopolitičnih skupnosti 
izvajajo ustrezne ukrepe na področju monetarnih in kre- 
ditnih odnosov, davčne in carinske politike, zunanje tr- 
govine, deviznega poslovanja, investicijske politike in 
drugo z namenom, da se ustvarjajo pogoji za predvi- 
den razvoj te gospodarske veje. To bi pripomoglo k pro- 
izvodnji cenejše energije in s tem k večji konkurenčno- 
sti proizvodnje na tujem tržišču. 

VIII. IZVAJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV 

31. člen 

Udeleženke tega sporazuma bodo pri gradnji objek- 
tov v največji možni meri zaposlile domače proizvajal- 
ce opreme ter domače gradbene in montažne delovne 
organizacije ob upoštevanju kvalitete, rokov, cene in 
kreditnih pogojev. 

32. člen 

Udeleženke sporazuma se obvezujejo, da bodo v ok- 
viru svojih dolgoročnih potreb in s tem svojega ne- 
posrednega interesa sodelovale pri uresničevanju pro- 
grama razvoja naftnega in plinskega gospodarstva s svo- 
jimi sredstvi, združenimi na podlagi posebnih samo- 
upravnih sporazumov o financiranju gradenj skupno s 
sredstvi poslovnih bank in s tujimi blagovnimi in fi- 
nančnimi krediti, ki si jih bodo pridobile. 

IX. STROKOVNI KADRI 

33. člen 
V energetski preskrbi gospodarstva, družbenih de- 

javnosti (negospodarstva) in občanov ugotavljamo, za- 

radi omejenih možnosti preskrbe z drugimi viri energi 
je, že v preteklem obdobju močan porast porabe naft- 
nih derivatov, v obdobju od 1976 do 1980 pa tudi mo- 
čan porast porabe energetskih plinov. 

Poraba teh energetskih nosilcev pomeni v letu 1975 
47 odstotkov, v letu 1980 pa 48 odstotkov vse potrebne 
primarne energije. Glede na celotno neposredno porab- 
ljeno energijo pa pomeni poraba naftnih derivatov in 
energetskih plinov v letu 1975 55,5 odstotka in v letu 
1980 65,4 odstotka vse porabljene energije v SR Slo- 
veniji. 

Tak porast in delež porabe naftnih derivatov in ener- 
getskih^ plinov — celotni porabljeni energiji v Sloveni- 
ji, upoštevajoč dejstvo, da moramo večino surove naf- 
te in zemeljskega plina uvažati v Jugoslavijo, narekuje 
skrajno skrbno programiranje porabe in racionalno po- 
rabo energije. 

Zato je potrebno zlasti v obdobju od 1976. do 1980. 
leta posvetiti največjo pozornost zadostni opremljenosti 
TOZD in OZD v naftnem in plinskem gospodarstvu ter 
v gospodarstvu in družbenih službah s strokovnimi ka- 
dri energetskih strok. 

34. člen 

Udeleženke tega sporazuma se zavezujejo, da bor j 
v skladu z ugotovitvami iz 33. člena skupno s srednje- 
šolskimi in visokošolskimi ustanovami, z raziskovalnimi 
organizacijami in z Raziskovalno skupnostjo Slovenije 
ter z delavskimi univerzami, pospeševale in zagotovile 
izobraževanje zadostnega števila ustreznih energetskih 
kadrov. 

Vsaka udeleženka tega sporazuma bo v okviru svo- 
jega plana razvoja predvidela potrebne strokovne ka- 
dre za delo v: 

— energetskih službah in objektih naftnega in plin- 
skega gospodarstva, 

— industrijskih in drugih gospodarskih obratih, upo- 
rabnikih ene ali več vrst energije. 

X. PORAVNAVA SPOROV 

35. člen 

Udeleženke sporazuma soglašajo s tem, da bodo spo- 
re, ki bi nastali pri izvrševanju tega sporazuma, pred- 
ložili v razsojo arbitraži pri Samoupravni interesni 
skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji (ISNAP). 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Ta sporazum okvirno obravnava razvoj naftnega in 
planskega gospodarstva v skladu s potrebami porabni- 
kov naftnih derivatov in energetskih plinov v SR Slo- 
veniji med leti 1976 in 1980. Za vsako posamezno področ- 
je gradnje potrebnih proizvodnih, transportnih in di- 
stribucijskih zmogljivosti, kjer je predvideno združeva- 
nje sredstev uporabnikov na podlagi vlaganj, se skle- 
pajo samoupravni sporazumi. 

37. člen 
Samoupravni organi ISNAP — Skupščina in izvršni 

odbor bodo tekoče spremljali izvajanje tega samouprav- 
nega sporazuma, analizirali bodo vzroke za odstopanje 
od plana ter usklajevali ukrepe za odpravo motenj. 

38. člen 
Udeleženke bodo spreminjale in dopolnjevale ta 

sporazum zlasti v naslednjih primerih: 
— bistvenih sprememb pogojev v surovinski bazi, 
— bistvenih sprememb pogojev gospodarjenja, 
— pojave nove tehnologije in novih proizvodov, ki 

bi bistveno menjale predvidevanja v sporazumu, 
— odločitve op otrebi sprememb v programiranem 

družbenem razivoju ali stopnji rasti DP, kar bi zahteva- 
lo spremembo dogovorjenega programa razvoja po tem 
samoupravnem sporazumu. 
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39. člen 
Predlog za spremembo ali dopolnitev tega Samou- 

pravnega sporazuma lahko da vsaka udeleženka. 
Za pravočasno dopolnjevanje tega sporazuma injsa 

vnašanje objektiviziranih sprememb lahko da Skupščini 
ISNAP predlog tudi strokovna služba skupnosti na pod- 
lagi zbranih predlogov podpisnic tega sporazuma ali na 
podlagi svoje presoje. Tak predlog da strokovna služ- 
ba v predhodno obravnavo izvršnemu odboru ISNAP, 
o njegovem predlogu pa odloča skupščina ISNAP. 

40. člen 
Za dosego skladnosti v razvoju celotne energetike na 

območju SR Slovenije in SFRJ temelje samoupravnih 
planov razvoja medsebojno uskladita obe samoupravni 
interesni skupnosti na področju energetike v sodelova- 
nju s Komitejem za energetiko SR Slovenije. Tako 
usklajevanje se po potrebi opravi tudi pred spreminja- 
njem in dopolnjevanjem tega samoupravnega sporazu- 
ma in pri obravnavi osnutka plana razvoja ISNAP. 

41. člen 
Ta sporazum sprejemajo udeleženke soglasno s sa- 

moupravnim sporazumom o ustanovitvi Samoupravne 
interesne skupnosti za nafto in plin (ISNAP) v SR Slo- 
veniji. 

42 • člen 
Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se spreje- 

majo po postopku in na način kot se je sprejemal ta 
sporazum. 

43- člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko ga podpiše- 
jo pooblaščeni podpisniki organizacij združenega dela 
in drugih članov ISNAP, ki skupaj dosegajo najmanj 
60 odstotkov porabe naftnih derivatov in energetskih 
plinov v letu 1975 v SR Sloveniji. 

44. člen 
Članice ISNAP in druge organizacije — uporabni- 

ki naftnih derivatov in energetskih plinov v energetske 
in neenergetske namene ter njihovi dobavitelji, ki ne 
podpišejo tega samoupravnega sporazuma: 

— nimajo zagotovljene dolgoročne zadostne in za- 
nesljive preskrbe z naftnimi derivati in energetskimi 
plini in v primeru omejitev pri preskrbi s surovo nafto, 
zemeljiSkim plinom in njunimi derivati ne bodo razvr- 
ščeni med prioritetne koristnike surove nafte, oziroma 
naftnih derivatov in energetskih plinov, 

— ne uživajo ugodnosti pri oblikovanju cen za naft- 
ne derivate in energetske pline, pridobljenih z vlaganji 
svojih sredstev v gradnjo zmogljivosti na področju nafte 
in plina po tem samoupravnem sporazumu, 

— ne morejo dobiti soglasja za povečevanje porabe 
energije in industrijskih surovin iz nafte in zemeljskega 

plina, kadar bi to ogrožalo preskrbo podpisnikov tega 
samoupravnega sporazuma. 

45. člen 
Tabele I, II, III, IV, V ter VI A in VI B v prilogi 

so sestavni del tega samoupravnega sporazuma. 

46. člen 
Podpisniki tega samoupravnega sporazuma so: 
— dobavitelji naftnih derivatov in energetskih pli 

nov ter transporterji surove nafte: 
1. Petrol — Ljubljana, 
2. Istra-benz, Koper, 
3. Sermin — invest-commerce, inženiring, Koper, 
4. INA — Nafta Lendava, 
5. Plinarna — vodovod, Celje, 
6. Plinarna Ljubljana, 
7. Mariborska plinarna, Maribor, 
8. Splošna plovba Piran, 

— organizacije združenega dela — veliki porabniki: 
1. Steklarna Hrastnik, 
2. Tovarna glinice in aluminija Boris Kidrič, Kidričevo, 
3. Združeno podjetje Slovenske železarne — železarna 

Jesenice, 
4. Združeno podjetje Slovenske železarene — Železarna 

Ravne, 
5. Združeno podjetje Slovenske železarne — Železarna 

štore, 
6. Industrija usnja Vrhnika, 
7. Industrija gradbenega materiala Zagorje, 
8. Ljubljanske opekarne, Ljubljana 

9. Salonit, industrija cementa in azbest cementa, An- 
hovo, 

10. Lesonit, tovarna lesov, plošč, Ilirska Bistrica, 
11. Mariborska tekstilna tovarna, Maribor, 
12. Rudnik živega srebra, Idrija, 
13. Sava industrija gumijevih, usnjenih in kemičnih iz- 

delkov, Kranj, 
14. Sladkogorska tovarna kartona in papirja Sladki vrh 
15. Komunalna energetika, Ljubljana, 
16. Združene papirnice Vevče, Ljubljana, 
17. SOZD EGS Termoelektrarna Trbovlje, REK Zasavje 
18. SOZD EGS Termoelektrarna Brestanica, 
19. Cinkarna — metalurško-kemična industrija, Celje, 
20. Cementarna Trbovlje, 
21- Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj, Krško, 
22. SAP Ljubljana, 
23. Viator, prometno, hotelsko in turistično podjetje, Lju- 

bljana 
24. TAM — Tovarna avtomobilov in motorjev, Maribor, 
25. ZP ŽTP, Železniško gospodarstvo Ljubljana, 

— ostali porabniki naftnih derivatov in energetskih 
plinov v gospodarstvu, družbenih službah in občani, or- 
ganizirani in zastopani v konferencah delegatov ISNAP 
na ravni 60 slovenskih občin. 

Tabela II 
(glej 7. člen) 
SKUPNO POTREBNA SUROVA NAFTA ZA PROIZVODNJO 
NAFTNIH DERIVATOV ZA POTREBE SR SLOVENIJE 

v 103 ton 

1975 1976 1977 1978 1979 -IORO- Poprečna iyHU letna rast 
 v % 

Naftni derivati za energet- 
ske potrebe 1 675 1 791 1 914- 1 90.0 1 775 1 84-5 2,0 
Naftni derivati za neener- 
getske potrebe 120 139 161 175 225 255 16,3 
lastna poraba pri rafini- 
ranju - izgube 90 95 105 105 100 105 3,1 

Skupaj 1 885 2 025 2 180 2 180 2 100 2 205 3,2 
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Tabela I 
(glej 7. člen samoupravnega sporazuma) 
PROIZVODNJA IN NABAVA NAFTNIH DERIVATOV IN ENERGETSKIH 
PLINOV V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 1975—1980 

— v tonah 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1. Bencini skupaj: 102 100 124 132 139 990 140 190 150 75O 204-700 

•- primarni bencin 46 442 56 132 68 290 65 490 72 350 41 400 
- specialni bencin - . 8 000 8 700 8 ?00 9 000 9.200 
- MB - 86 55 658 60 000 63 000 66 000 69 400 72 800 
- MB - 98 

5. Tekoči naftni plin 

81 300 
2. Plinska olja skupaj; 99 315 125 444 146 600 146 600 157 500 • 248 400 

3. Kurilna olja skupaj: 213 593 243 554 314 360 • 314 360 * 338 000 531 600 

- kurilna olje za gospodinjstvo ... 39 000 45 200 45 200 48 660 49 600 
- kurilno olje lahko, specialno ... 19 000 23 700 23 ?00 25 500 62 000 
- lahko kurilno olje ... 5 000 7 400 7 400 7 800 21 000 

srednje kurilno olje ... 162 254 215 960 215 960 232 300 277 000 
težko kurilno olje  ... 18 300 22 100 22 100 23 740 122 000 

4. Whxte špirit - 11 000 • 12 000 12 500 13 000. 14 000 

1 300 
Skupaj naftni derivati 415 008 504 130 612*950 613 650 659 250 1 000 OOO 
   =~===-=========a-.B========«===s===«=================s=====B=-==____;~__;3=_=a_a____!:al 

od tega za uporabnike . 

°k0li 70 % 289 500 342 800 398 800 417 000 460 000 700 OOO *S3ca:ess:;sajscssSB;»a:=sa:22aa5ss5:Bs:ass:sxxr««**""»«»«««———— - * sasBssBasrsssssssssasssssssassasss =s == ss s ts s a: a: as 3: s s s «! 

B. Domača proizvodnja zemeljskega plina (INA - Nafta, Lendava); 

  1975 1976 1977 . 1,978 1979 1980 
Zemeljski plin - v mio Hm5 6 6 10 12 15 20 

55 55 5B SSSBS5S S3SSSS2SSSSS2BS3CE. 
——   —   

2 * ®'= * * *s a s s ss s ss s ss s 3 as s s s a; s as as a s: a: s ss s» a 

■C. Nabava zemeljskega plina izven SE Slovenije v mio Nm? 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Zemeljski plin iz ZSSB - - „ foon\ 777T7" ,nrn>' 
(po merskih enotah ZSSR) * ^ J (bOO) (750) 
po merskih enotah SFRJ • - - - 205 560 900 
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Tabela III 
(glej 12. in 23. člen) 
OBSEG IN STRUKTURA PORABE NAFTNIH DERIVATOV 
V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 19 76—1980 — v 10" ton 

Naftni derivati 
iz področja porabe 

Kalorična vred- Poprečna.let- 
no st " na rast v °/o 

■  1975' 1980 1985' 
1975 l$?b 1^77 19V0 1979 1980 1985 l'cal l'cal '1'cal 1W> 198,0- 

Binamika porabe naftnih derivatov po 
letih 

A. -Za neposredno kori- 
ščen.ie  __ 

Bencin in jet' gorivo: 
promet 

Plinsko olje skupaj: 

promet 
ostalo - 

Kurilno olje skupaj 

industrija 
ostalo 

ffekoči naftni plin:. 

industrija 
.ostalo 

Za transformacijo: 
Plinsko olje 
Kurilno olje 
Tekoči naftni plin 

Skupaj naftni derivati 

za koriščenje 

za transformacijo 

400,4- 430 455 480 505 .525 68°.4164 551°- 7140 5,6 5*3 

224-,0 
40,0 

884,6 

621,7 
262,9 

60,2 

48,4 
11,8 

28,0 
28,0 
11,0 

1675,2 

263,0 275 290 305 320 '-335 410 2709 3450 4-220 5,0 4,1 

230 240 246 
45 50 59 

950 1000 950 

254 
.66 ■ 

780 

264 300 2295 2720 3090 3,4 2,6 
71 * 110 414 730 1130 12;2 9,5 

810 840.8581 7857 8134 -1,8 0,7 

690 710 630 
260 290 320 

80 72 82 

455 390 400 6003 3715-3823 -9,75 0,5 
325 350 440. 2578 3408 4311 5,9 4,7 

70 70 66 662 770 726 3,1 -1,2 

59 67 ' 62 50 45 
13 15 18 20 25 

21 32 15 15 15 
30 40 50 65 70 
13 15 20 20 20 

1791 1914 1900 1775 1845 

40 532 495 440 -1,5 -2,4 
26 130 275 286 16,2 0,8 

... 288 155 ...-13,3 

... 291 679 20,1 ... 
20 121 220 220 12,7 ' 0,0 

...16816 18641 ... 1,9 

1608,2 

67,0 

1727 1827 1815 1675 1740 1996^^ 

64 87 85 -100 105 700 1054 

1,6 2,8 

9,4 ... 

B. Področja porabe mestnega plina proizvedenega 
iz tekočega naftnega plina namenjenega za 

- transf ormaci .i o 

Mestni plin 10 m 

industrija IO6 m^ 
ostalo IO6 m^ 

20,0 22 25 25 25 25 25 102 125 125 4,6 0,0 

8,2 
11,8 

9 
13 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

10 

15 

42 
60 

50 

75 
50 
75 

4,0 

4,9 

0,0 
0,0 

poraba še ni znana, ker še ni odločitev o porabi naftnib derivatov za proizvodnjo elek- 
' * trič. energije in toplote in ker še ni znan obseg porabe v neenergetske namene. 

it 



Tabela IV 
(glej 7. in 13. člen) 

PORABA SUROVE NAFTE, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, 
PRODAJA NAFTNIH DERIVATOV IZ LENDAVE IZVEN SLOVENIJE, 
RAZPOLOŽLJIVI NAFTNI DERIVATI IZ LENDAVE ZA SLOVENIJO, 
NABAVA NAFTNIH DERIVATOV IZVEN SLOVENIJE 

- v 103 ton 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 Poprečna 
letna rast 

   % 
Poraba surove nafte 4-33,0 530 640 645 
Celotna proizvodnja naftnih 
derivatov v Lendavi 4-15,0 504- 613 614 
Prodaja naftnih derivatov 
iz Lendave.izven Slovenije 125,5 184- 221 221 
Razpoložljivi naftni deri- 
vati iz Lendave za Slovenijo 289,5 34-3 399 417 

690 1 050 19,4 

659 1 000 19,2 

237 237 13,6; 

460 7OO 19,3 

Energetska poraba naftnih 
derivatov v Sloveniji 
Neenergetska:poraba naft- 
nih derivatov v Sloveniji 
Skupaj poraba 

1 675,0 1 791 1 914 1 900 

120,0 
795,0 

139 
1 930 

161 
2 075 

175 
2 075 

1 775 

225 
2 000 

1 84-5 2,0 

255 16,3 
2 100 3,2 

Nabava naftnih derivatov 
izven Slovenije 1505,5 1587 1676 1.658 1 540 1 400 -1,5 

Tabela V 
(glej 22. člen sporazuma) 

POTREBE ZEMELJSKEGA PLINA 
— v IO6 Nm' 

.Zemeljski plin - skupaj 

- za,koriščenje 
- za neenergetske svrhe 
- transport in izgube 

1975 

6 

6 

.1976. 

6 

6 

1977 1978 1979 

10 

10 

198 

160 
32 
6 

575 

460 
100 
15 

1980 Kalorična vrednost 
1975 1980 
Teal Tcal 

720 

600 
100 
20 

50 

50 

6 192 

5 160 
860 
172 

Zemeljski plin 
- za koriščenje 
- industrija 
- ostalo 

6 
6 

6 
6 

10 
10 

160 
150 
10 

460 
430 

30 

600 
550 

50 

50 
50 

5 160 
4 730 

430 
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Tabela VI A 
(glej 24. člen sporazuma) 
INVESTICIJSKA VLAGANJA V 
V SR SLOVENIJI V OBDOBJU 

NAFTNO IN PLINSKO GOSPODARSTVO 
1976—1980 PO CENAH IZ LETA 1975 

— v 10® din 

Objekt 
Skupna Vlaga- 
potrebna nja v 
sredstva letih 
1975- 1974 1980 in 75 

■Skupna Družbe- 
potrebna ni stan- 
oredntvo dard 
1976- 

1900 

Trajna Potreb._ 
obrat- sred.za 
na sred-OS brez 1976 
stva družb. 

et.in t. 
 obr.sr.  

Letna dlnanilka vladanj iz kolune 6) 

1977 * 1970 1979 1900 

Oceno 
vladanj 
v OS po 
letu 
1'JHO do 
1W 

8 10 11 1? 
1. Raziskave za nafto 

zemeljski plin 
in . 
LS 59,00 40,00 19,00 
DV - 
DK 30,00 - 30,00 
TK - - - 
SK 89,00 40,00 49,00 

19,00 • 
30,00 

1,50 
2,50 

5,85 
9,15 

1,90 
3,10 

5,85 
9,15 

5,90 
6,10 

49,00 4,00 15,00 5,00 15,00 10,00 143,00 

2. Rafinerija Lendava LS 529,92 200,00 
DV 
DK. 177,40 
TK 167,00 

329,92 15,00 20,00 29^,92 12,36 35,32 105,96 141,28 
177,40 
167,00 

177,40 
167,00 

7,40 
7,00 

21,25 
20,00 

63,75 85,00 
60,00 80,00 

SK 874,32 200,00 674,32 15,00 20,00 639,32 26,76 76,57 229,71 306,2e 546,00 

3. Naftovod Lendava- 
Varaždin 

LS 23,00 23,00 
DV 
DK 66,00 
TK 

66,00 66,00 16,50 16,50 6,6 26,40 

SK 89,00 -23,00 66,00 . - 66,00 16,50 16,50 6,6 26,40 

4. Transport naftnih 
derivatov 

LS 27,00 , 
DV 
DK 
TK 

27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 

SK 27,00 • 27,00 27,00 9,00 9,00 9,00 200,00 

5« Magistralni plino- 
vodni sistem r.a 
zemeljski plin v 
SR Sloveniji 

6. Rezervoarske zmog- 
ljivosti za naftne 
derivate 

L.S 
DV 358,51 32,15 326,36 
DK 516,49 - 516,49 
TK 712,00 - 712,00 

326,36 62,85 100,00 103,51 60,00 
12,00 110,00 394,490n - 100,00 94,49 100,00 100,00 

712,00^;170,00 150,00 202,00 190,00 

SK 1587,00^ 32,15 1554,85 12,00110,00 1432,85232,85 350,00 400,00 350,00 100,00 700,00 
LS 96,00 
DV 
DK 364,00 
TK 
SK 

96,00 - - 96,00 32,00 32,00 16,00 16,00 
364~00 5,00 225,00 134,00 44,00 50,00 20,00 20,00 

460,00 460,00 5,00 225,00 230,00 76,00 82,00 36,00 36,00 250,00 

7. Transport in vskla- 
diščenje tekočega 
naftnega plina 

LS 
DV 10,00 
DK 20,00 
TK 

10,00 
20,00 

10,00 
10,00 10,00 

2,50 
2,50 

5,00 
5,00 

2,50 
2,50 

SK 30,00 JO, 00 10,00 20,00 5,00 10,00 5,00 70,00 

8. Sredstva za.konti- 
nuiteto (projekt 
Sennin-koper) 

LS 
DV 70,00 
DK 
TK 

70,00 70,00 5,00 10,00 15,00 20,00 20,00 

SK 70,00 70,00 tr 70,00 5,00 10,00 15,00 20,00 20,00^2750,00 

Skupaj: 
Lastna sred.dobav 
Domača vlaganja 
Domači krediti 
Tuji krediti 
Skupaj 

LS 734,92 263,00 471,92 15,00 20,00 436,92 42,50 59,21 62,22 127,81 145,18 ... 
DV 438,51 32,15 406,36 ' - - _ 406,36 70,35 115,00 121,01 80,00 20,00 
DK 1173,89 - 1173,89 17,00 345,00 811,89 65»50 188,05 141,34 199,'50 217,50 
TK 879,00 - 879,00 - - 879,00 170,00 157,00 222,00 250,00 80,00 
SK 3226,32 295,15 2931,17 32,00 365,00 2534,17 348,35 519,26 546,57 657,31 462,68 4659,00 

l.Bo Vlaganja IT7A- 
TTafta-Zagreb v 
raziskave za naf- 
to in zem.plin na 
območju SR Slov. LS 

Tekoči 
podatki 
niso 134,50 
znani '  

134,30 21,00 27,95 28,56 28,56 28,26 

1) 
2) 
3) 

5) 

aela 

ee nista izdelana program gradenj in struktura vlaganj - vsota ocenjena. 
Podatki iz knjigovodstva Petrola 5.5.1976 
milino tehnično dokumentacijo in ,a priprava. 
Ocena^omačih^laganJ^v rarineri ^Sei-min - Koper med leti 1961 do l'>'.:% ko bodo sprejete odločitve za .gradnjo na 
podlagi investicijsko, tehnične dokumentacije in drugih ekonomskih raziskav. . _. 
določena sredstva, ki niso v planu, so predvidena tudi iz udeležbe Zveznega zavoda za materialne rezerve. 
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Tabela VI B 

INVESTICIJSKA VLAGANJA V NAFTNO IN PLINSKO GOSPODARSTVO 
V SR SLOVENIJI OD L. 1976 DO L. 1980 PO ESKALIRANIH CENAH 

v 10« din 

Objekt 

Skupna Vlaganja Potrebna Družbeni Trajna Potrebna letna dinamika vlaganj iz kolone 6 Ocena 
Bredstva v letu sredstva standard obrat- sredstva ——  ... - _________ vinff-nj 75-80 ' 1974 in 1976-80 na Bred- brez dr. 1976 .1977 1978 1979 1980 v OG po 

stva standarda ^ letu 
in obr.sr . •' 198O- 
 1- 19S5 • 

1975 

5 5 10 11 12 
1. Kaziskave nafte IS 62,12 40,00 22,12 

in plina DV • - - 
1) BK 34,88 - 34,88 

TE - 

22,12 .1,50 6,44 2,09 7,02 5,07 
34,88. 2,50 10,06 3,^1 10,98 7,93 

SE 97,00 40,00 57,00 - 57,00 4,00 16,50 5,50 18,00 13,00 4)230,00 
2. Rafinerija 

Lendava 
d 

iS 529,92 200,00 329,92 15,00 ' 20,00 294,92 
DE 324,82 - 324,82 - I ' 324-782 
TE 167,00 - 167,00 - - 167,00 

12,36 35,32 105,96 141,28 
10,07 28,91- 108,96 176,88 
7,00 20,00 60,00 80,00 

.SE 1021,74 200,00' 821,74 15,00 20,00 786,74 29,43 84,23 '274,92 398,16 4)853,00 
3- Haftovod Lendava 

- Varaždin 
2) 

IS 
DV 
DE 
TE 

23,00 
66,00 

23,00 
66,00 \ 66,00 16,50 16,50 6,6 26,40 

SE 89,00 23,00 66,00 66,00 16,50 16,50 6,6 26,40 4). - 
4. Transport naftnih LS 

derivatov DV 
US. 
TE 

32,80 

3) 

32,80 
f 

32,80 9,90 10,90 12,00' 

EE 32,80 32,80 32,80 9,90 10,90 12,00 . . - - 4)320,00 
5. Magistralni plino- LS - - - 

vodni sistem za DV 358,51 32,15 326,36 
zemeljski plin v DE 786,76 - 786,76 
SRS ■ TE 1175,37 - 1175,37 17,96^.154,00 614,80, 

326,36 62,85 100,00 103,51 60,00 - > 
614,80,-., - 128,80 156,00 164,00 186,00 

1175,37 204,37 216,00 360,00 395,00 
SE 2320,64 . 32,15 2288,49 17,96- 154,00 2116,53 267,22 444,80 599,51 619,00 186,00 4)1130,00 

6, Rezervoarske zmog- LS 118,65 
Ijivosti .za naftne DV - 
derivate DE 498,15' 
3) . TE 

118,65 - - 116,65 .35,20. 
498,15 ' 6,35 327,00 164~80 48740 

38,72 21,30 23,43 
60,50 26,62 29,28 

SE 616,80 616,80 6,35 327,00 283,45 83,60 99,22 47,92 52,71 - 4)400,00 
7. Transport in vskla-LS 

disoenje tek.naft- DV 12,13 
nega plina DE: 25,43 
3) • TK' 

12,13 
25,43 13,30 12,13 

12,13 
•2,75 
2,75 

6,05 3,33 
6,05 , 3,33 

SE 37,56 37,56 13,30 24,26 5,50 12,10 6,66 - 4) 113,00 
8. Sredstva za konti- LS 

* huiteto (projekt DV 
Sermin - Eoper) DE 
3) TE 

99,10 '99,10 - 99,10 5,50 12,10 20,00 29,30 32,20 

SE 99,10 99,10 99,10 ■ 5,50 12,10 20,00 29,30 32,20 4)2820,00 
Skupaj 
lastna sred.dobavit, 
domača vlaganja 
domaji krediti 
tuji krediti 
"kupaj • 

LS 766,49 263,00 503,49 15,00 20,00 468,49 46,60 
DV 469,74 32,15 437,59 - - 437,59 71,10 
DE 1736,04 - 1736,04 24,31. 494,30 1217,43 70,15 
TE 1342,37 - .1342,37 - - 1342,37 204,37. 

68,42 70,71 136,41 146,35 
118,15 126,84 B9730 32,20 
231,98 198,27 319,82 397,21 
223,00 380,00 455,00 80,00 

4314,64 295,15 4019,49 39,31 514,30 3465,88 392,22 641,55 775,82 1000,53 655,76 5866,00 
7 la976 0 #» ▼ 1- 1977 10 %, v 1978 10 %, v 1979 20 %, v 1980 30 % - predlog Nafta - Lendava 2) Nafta-Lendava ne predlaga eskalacije 

3) 10 % letna eskalacija 4) Ocenjeno s faktorjem 1,61 na ceno iz leta 1975 
5) Kredit za CSSR za transportne zmogljivosti za zemeljski plin. 



OBRAZLOŽITEV 

S samoupravnim sporazumom se predlaga podpis- 
nicam, članicam ISNAP in drugim zainteresiranim, te- 

melje planov raziskav za proizvodnjo surove nafte in 
zemeljskega plina ter temelje planov graditve zmoglji- 
vosti za proizvodnjo, transport, vskladiščevanje in raz- 
deljevanje surove nafte in zemeljskega plina ter naft- 
nih derivatov in energetskih plinov. 

Samoupravni sporazum izhaja iz predloga dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana SR Slovenije, predlo- 
ga energetske bilance SR Slovenije in osnutka med- 
republiškega dogovora o temeljih družbenega plana za 
razvoj energetike, za obdobje od 1. 1976 do 1. 1980. 
V pogledu dolgoročne usmeritve dolgoročnega razvoja 
naftnega in plinskega gospodarstva v SR Sloveniji sa- 
moupravni sporazum upošteva ugotovitve in smernice 
iz »Prikaza možnosti dolgoročnega razvoja energetike 
SR Slovenije« v okviru Makroprojekta energetike SR 
Slovenije, ki ga po naročilu Republiške raziskovalne 
skupnosti pripravljajo raziskovalne organizacije in stro- 
kovnjaki energetskih dejavnosti v SR Sloveniji. V prvi 
vrsti pa upošteva med svojimi temeljnimi izhodišči ta 
samoupravni sporazum doslej ugotovljene realne dolgo- 
ročne potrebe uporabnikov energije, obenem pa tudi 
realne možnosti financiranja razvoja naftnega in plin- 
skega gospodarstva z lastnimi sredstvi proizvajalcev in 
dobaviteljev energetskih goriv in industrijskih surovin 
iz nafte in zemeljskega plina, z vlaganji zainteresira- 
nih uporabnikov ter domačimi in tujimi krediti. 

Posebno značilnost razvoja naftnega in plinskega 
gospodarstva v tem in naslednjem petletnem obdobju 
daje dejstvo, da so v glavnem prenehale možnosti na- 
daljnjega povečevanja preskrbe z energijo iz domačih 
virov energije v Sloveniji. Nadaljnjo rast potreb po 
energiji je potrebno v vse večji meri pokrivati z ener- 
gijo, pridobljeno z jedrskim gorivom in z naftnimi de- 
rivati in zemeljskim plinom. Tako prav v tem obdob- 
ju v pomembnem obsegu začenjamo prehod na jedr- 
ska goriva in na zemeljski plin, kar se močno od- 
raža v povečanem obsegu vlaganj glede na prejšnja 
planska obdobja. 

Z viri naštetih novih vrst energije v Sloveniji ne 
razpolagamo v zadostnem obsegu in smo za pretežni 
del te energije vezani na nabavo iz drugih območij 
države in na uvoz surove nafte in zemeljskega plina, 
zato je eno temeljnih vodil nadaljnjega razvoja pro- 
izvodnje in porabe energije čim racionalnejše ravnanje 
s primarnimi viri energije ter čim racionalnejša pro- 
izvodnja in poraba koriščene energije. 

Slovenija je v veliki meri izpostavljena onesnaže- 
vanju okolja. Na onesnaženje občutno vpliva tudi pro- 
izvodnja in poraba energije, zato samoupravni spora- 
zum predvideva ukrepe za varovanje čistosti okolja. 

Nove vrste energije in močno povečevanje obsega 
njihove uporabe, racionalnost proizvodnje in porabe 
energije ter varstvo okolja narekujejo vključevanje šte- 
vilnih novih strokovnih delavcev v naftno in plinsko 
gospodarstvo. Zato samoupravni sporazum v posebnem 
poglavju (IX. poglavje) obravnava problem kadrov v 
naftnem in plinskem gospodarstvu ter na področju po- 
rabe energije iz nafte in zemeljskega plina. 

III. poglavje samoupravnega sporazuma obravnava 
razvoj in vsklajevanje porabe naftnih derivatov in ener- 
getskih plinov ter njihove proizvodnje oziroma nabave 
iz drugih območij države ter iz uvoza. 

Značilno za porabo v obdobju 1976—1980 je, da po- 
raba naftnih derivatov vključno s tekočim naftnim 
plinom hitreje raste do leta 1978, v letih 1978, 1979 in 1980 
pa se rast porabe naftniiih derivatov začasno za- 
ustavi. V teh letih začenja zemeljski plin iz ZSSR na- 
domeščati zlasti kurilna olja in tekoči naftni plin v 
industriji in deloma v široki porabi, zato poraba teh 
derivatov od 1978. do 1980. leta celo pada (tabela III 
v prilogi sporazuma). 

Poraba bencina in plinskih olj neodvisno od ze- 
meljskega plina raste naprej, vendar počasneje kot v 
prejšnjih planskih obdobjih, upoštevajoč večjo racio- 
nalnost porabe pogonskih goriv v prometu. 

V skladu s temi značilnostmi porabe poteka tudi 
obseg angažirane surove nafte za potrebe SR Sloveni- 
je, ki glede na 1,885-000 ton v letu 1975, doseže v letu 
1980 količine 2,205.000 ton pri poprečni letni rasti 3,2 
odstotka. 

Dokaj občutneje raste poraba naftnih derivatov za 
neenergetske potrebe zaradi povečevanja zmogljivosti 
kemične industrije (Lendava, Polikem in drugi), porabe 
derivatov za maziva in porabe bitumena. 

IV. poglavje sporazuma obravnava vlaganja finanč- 
nih sredstev v realizacijo razvojnega programa naftnega 
in plinskega gospodarstva Slovenije. 

Samoupravni sporazum predvideva na tem področ- 
ju: 

— pospešitev in razširitev raziskav verjetnih ležišč 
surove nafte in zemeljskega plina v severovzhodni Slo- 
veniji. Tako so v sporazumu predvidena vlaganja okoli 
50 mio din v raziskave na že poznanih vendar ne do- 
volj raziskanih naftnih in plinskih poljih Lendave. Hkra- 
ti sporazum v tabeli VI A evidentira tudi plan vla- 
ganj v raziskave podjetja INA — Naftaplin, Zagreb 
v višini 134 mio din na širšem območju vzhodnega de- 
la severovzhodne Slovenije. Ti ukrepi so nujni, saj do- 
sedanje raziskave in meritve dokazujejo prisotnost su- 
rove nafte, oziroma zemeljskega plina, skrajni čas pa 
je, da podrobneje ugotovimo kaj premorejo ta območ- 
ja in na kaj lahko v bodočnosti računamo; 

— razširitev in modernizacijo rafinerije surove naf- 
te v Lendavi od današnje zmogljivosti 600.000 ton na 
1,200-000 ton predelave surove nafte letno. Povečana 
zmogljivost naj bi začela polno obratovati v letu 1981. 
Od proizvodnje te rafinerije vključujemo v energetsko 
bilanco Slovenije okoli 70 odstotkov njene proizvodnje; 

— izboljšanje transporta surove nafte in njenih de- 
rivatov ter povečanje skladiščnih zmogljivosti. Z zgra- 
ditvijo naftovodnega priključka Lendave na jugoslo- 
vanski naftovod, modernizacijo in delno razširitvijo 
transportnih zmogljivosti za naftne derivate vključno 
tekoči naftni plin in z delno zgraditvijo rezervoarskih 
zmogljivosti za naftne derivate v Celju (30.000 ton), 
Mariboru (50.000 ton) in Ljubljani (80.000 ton), bodo 
izboljšane zanesljivost, kvaliteta in trajnost preskrbe 
uporabnikov v SR Sloveniji z naftnimi derivati in ener- 
getskimi plini. Današnje zmogljivosti na tem področju 
zagotavljajo le 10 dnevne zaloge naftnih derivatov in 
5 do 7 dnevne zaloge tekočega naftnega plina tako, da 
je zanesljivost preskrbe z njimi skoraj popolnoma od- 
visna od sprotnega transporta iz oddaljenih virov (Re- 
ka, Sisak, Brod, Pančevo). Z novimi zmogljivostmi do 
leta 1980 bodo zaloge in z njimi zanesljivost preskrbe 
podaljšane na 20 dni; 

— zgraditev prve, vendar temeljne etape plinovod- 
nega omrežja v dolžini okoli 600 km do 1. 1980 bo omo- 
gočila dvern tretjinam ozemlja Slovenije oziroma trem 
četrtinam industrije uporabo zemeljskega plina, ki ga 
bomo od 200 milijonov Nm5 v letu 1978 do 700 mi- 
lijonov Nm' v letu 1980 dobili iz ZSSR. 

Ta novi vir kvalitetne energije bo izdatno dopol- 
nil siceršnji deficit energetske bilance Slovenije v bo- 
dočnosti, povečal sigurnost, trajnost in kvaliteto pre- 
skrbe z energijo in močno zmanjšal neugodne vplive 
porabe energije na čistost okolja v Sloveniji; 

— za dopolnitev preskrbe z naftnimi derivati upo- 
števa samoupravni sporazum tudi izdelavo investicij- 
sko tehnične in ekonomske dokumentacije za zgraditev 
rafinerije v Serminu pri Kopru. Ta naj bi bila zgraje- 
na v naslednjem planskem obdobju in bi začela s pro- 
izvodnjo v letu 1983. Njena zmogljivost, v prvi etapi do 
leta 1985 okoli 5 milijonov ton in kasneje do 8 mili- 
jonov ton predelave surove nafte, bo izdatno presegla 
energetske potrebe Slovenije, vendar bo pretežni del 
njene proizvodnje namenjen predelavi surove nafte iz 
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dežel v razvoju za reeksport v obliki naftnih deriva- 
tov v razvite dežele Evrope. S tem delom svoje dejav- 
nosti bo ta rafinerija omogočila močno povečanje bla- 
govne menjave in gospodarskega sodelovanja z dežela- 
mi v razvoju,, pri prodaji naftnih derivatov pa bo 
omogočila našemu gospodarstvu pomembno izboljša- 
nje plačilno bilančnih odnosov z razvitejšimi deželami 
Evrope (Zapadna Nemčija, Avstrija, Italija in druge). 

Investicijska vlaganja v osnovna sredstva so po ce 
nah iz leta 1975 naslednja: 

v mio din 
1. Raziskave za nafto in zemeljski plin 49,00 
2. Rafinerija Lendava 639,32 
3. Naftovod Lendava 66,00 
4. Transport naftnih derivatov 27,00 
5. Magistralni plinovodni sistem za zemeljski plin 1.432,85 
6. Rezervoarske zmogljivosti za naftne derivate 230,00 
7. Transport in vsklad. tekočega naftnega plina 20,00 
8. Kontinuiteta (projekt Sermin-Koper) 70,00 

Skupaj 2.534,17 

Sestav vlaganj finančnih sredstev v osnovna sred- 
stva teh gradenj je naslednji: 

mio din % udeležbe 

— lastna sredstva zainteresiranih 
dobaviteljev 436,9 17,3 

— združena sredstva zainteresiranih 
uporabnikov 406,4 16,0 

— domači finančni in blagovni krediti 811,9 32,0 
— tuji finančni in blagovni krediti 879,0 34,7 

Skupaj 2.534,2 100,0 

(Poleg tega bodo vlaganja v trajna obratna sred- 
stva znašala 365 mio din, vlaganja v družbeni standard 

pa 32 mio din. Do leta 1975 je bilo v predlagane grad- 
nje vloženih še 295 mio din, tako da celotna vred- 
nost vlaganj znaša 3.226 mio din). 

Za vsako od naštetih gradenj, kjer so predvidena 
vlaganja zainteresiranih uporabnikov, bodo uveljavlje- 
ni posebni samoupravni sporazumi o združevanju sred- 
stev in z njimi povezanih pravicah ter koristih vla- 
gateljev sredstev. Tak samoupravni sporazum o združe- 
vanju sredstev zainteresiranih uporabnikov je že pod- 
pisan in uveljavljen na področju realizacije programa 
gazifikacije v Sloveniji. 

Posebna poglavja obravnavajo tudi določanje os- 
nov za oblikovanje in gibanje cen za naftne derivate in 
energetske pline (V. poglavje), gospodarske učinke 
predvidenih vlaganj (VI. poglavje), o pogojih gospo- 
darjenja in ukrepih za pospeševanje realizacije progra- 
ma (VII. poglavje), o izvajanju razvojnih programov 
(VIII. poglavje), za poravnavo sporov, ki bi nastali 
pri izvajanju tega sporazuma (X. poglavje). 

V XI. poglavju, ki obravnava prehodne in končne 
določbe so značilna določila, ki naj omogočijo čimbolj 
prožno izvajanje sporazuma v skladu z dejanskimi do- 
gajanji v gospodarstvu in družbenem življenju in do- 
ločila, ki veljajo za organizacije združenega dela in 
druge večje uporabnike, kateri ne bi podpisali tega sa- 
moupravnega sporazuma. Ta določila ščitijo interes ti- 
stih uporabnikov, ki sporazum sprejmejo in za njego- 
vo realizacijo v skladu s svojimi potrebami namerava- 
jo vlagati svoja sredstva v posamezne objekte iz pro- 
grama gradenj. 

V prilogi samoupravnega sporazuma, ki je njegov 
sestavni del, so v šestih tabelah podrobneje razčlenje- 
ne in količinsko, oziroma finančno opredeljene poraba, 
proizvodnja in nabava naftnih derivatov in energetskih 
plinov ter vlaganja v posamezne zmogljivosti iz pro- 
grama gradenj. Tabela VI B prikazuje tudi obseg vla- 
ganj v nove zmogljivosti po eskaliranih vrednostih na 
podlagi ocen investitorjev oziroma stopenj rasti stro- 
škov investicij, ki jih je za obdobje 1976—1980 pred- 
lagal Zavod SRS za družbeno planiranje. 

OBVESTILO: 

Vsem temeljnim organizacijam združenega dela, 
organizacijam združenega dela in Krajevnim skupno- 
stim — članom Samoupravne interesne skupnosti za 
nafto in plin (ISNAP) ter drugim zainteresiranim upo- 
rabnikom naftnih derivatov in energetskih plinov v 
SR Sloveniji: 

V zvezi z odločitvami o sprejemu Samoupravnega 
sporazuma o temeljih samoupravnih, planov Samouprav- 
ne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji 

in imenovanju pooblaščenih podpisnikov za njegovo 
podpisovanje 
prilagamo vzorec obvestila o sprejemu sklepa in o pod- 
pisu, ki ga izpolnijo člani ISNAP oziroma tudi drugi 
zainteresirani in ga v roku do 22. junija 1976 pošljejo 
strokovni službi ISNAP prj Poslovnem združenju ener- 
getike SR Slovenije v Ljubljani, Hajdrihova 2, poštni 
predal 252-V. 
Prosimo, da si obvestilo o sprejetem sklepu prepišete, 
izpolnite in ga pošljete na navedeni naslov. 

Izvršni odbor ISNAP 

VZOREC OBVESTILA O SPREJETEM SKLEPU: 

TOZD, OZD, delovna skup., Krajevna skupn. 
je po postopku, določenem v samoupravnih sploš- 
nih aktih temeljne organizacije združenega dela 
oz. organizacije združenega dela, delovne skupnosti 
ali Krajevne skupnosti sprejela dne   

SKLEP 
o sklenitvi samoupravnega sporazuma o temeljih 
samoupravnih planov samoupravne interesne skup- 
nosti za nafto in plin v SR Sloveniji za obdobje 
1976 do 1980 v predloženem besedilu, ki je objav- 
ljen v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije, 
dne 4. junija 1976 
Za podpis sporazuma je pooblaščen(a)  

(Žig in podpis 
pooblaščene osebe j 

(Kraj m datum) 

58 



PREDLOG 

Samoupravni sporazum o urejanju medsebojnih odnosov na 

področju razvoja proizvodnje in porabe premoga v obdobju 

1976-1980 

Na podlagi 2. odstavka 39. člena Zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu 
Jugoslavije (Ur. list SFRJ št. 6/76) in upoštevajoč dej- 
stvo, da samoupravni sporazum o osnovah plana Inte- 
resne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije vključu- 
je tudi pretežni del proizvodnje premoga, s tem pa že 
tudi urejanje določenih medsebojnih odnosov med pro- 
izvajalci premoga in uporabniki električne energije v 
okviru Interesne skupnosti eleketrogospodarstva, skle- 
nejo udeleženci naslednji 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o urejanju medsebojnih odnosov na področju razvoja 
proizvodnje in porabe premoga v obdobju 1976—1980 

1. člen 

Podpisniki sklenejo ta samoupravni sporazum z na- 
menom: 

— da bi dolgoročno uskladili svoje medsebojne in- 
terese, ki so vsebovani tudi v ciljih srednjeročnega 
družbenega pla'na SR Slovenije; 

— da bi zagotovili maksimalno ekonomsko upravi- 
čeno izkoriščanje domačih energetskih virov z združe- 
vanjem sredstev podpisnikov; 

— da bi zagotovili optimalno izkoriščanje obstoje- 
čih in možnih proizvodnih zmogljivosti premogovnikov 
ob uporabi sodobnih metod pridobivanja premoga; 

— da bi s programirano proizvodnjo premoga za- 
gotovili čimveč j o možno kvalitetno in količinsko pokrit- 
je potreb elektrogospodarstva, industrije in ostalega 
gospodarstva, železniškega gospodarstva in široke pot- 
rošnje iz premogovnikov SR Slovenije; 

— da bi zagotovili rast družbenega proizvoda, kos- 
matega dohodka, dohodka in osebnih dohodkov ter 

— da bi povečali stalnost zaposlenih v premogov- 
ništvu z zagotovitvijo izboljšanih delovnih pogojev in 
družbenega standarda rudarjev. 

2. člen 

Podpisniki tega sporazuma v skladu z določili svo- 
jih samoupravnih aktov so: 

— OZD proizvajalci premoga; 
— SOZD elektrogospodarstva; 
— OZD s področja industrije in ostalega gospodar- 

stva, železniškega gospodarstva in trgovine. 

3. člen 

Z namenom, da bi zagotovili realizacijo ciljev tega 
samoupravnega sporazuma, ki so opredeljeni v 1. členu, 
se podpisniki sporazumejo predvsem o naslednjem: 

— o obsegu in vrstah proizvodnje premoga; 
— o nivoju namenske porabe oziroma odjema pre- 

moga po posameznih sektorjih potrošnje; 
— naložbah, ki so potrebne za dosego dogovorjene- 

ga obsega proizvodnje premoga; 
— o virih sredstev in medsebojnih obveznosti pod- 

pisnikov za uresničitev dogovorjenih naložb; 
— o zagotovitvi energije, reprodukcijskih materia- 

lov in rezervnih delov; 
— o vrstah in številu kadrov, potrebnih za dogovor- 

jeni razvoj proizvodnje premoga; 
— o medsebojnih dohodkovnih odnosih; 
— o predlogih ukrepov družbenoekonomske politi- 

ke za dosego v samoupravnem sporazumu dogovorjene- 
ga razvoja proizvodnje premoga; 

— o postopkih za sprejemanje in spremembe spo- 
razuma ter organih za izvajanje in nadzor nad izvaja- 
njem sporazuma. 

4. člen 

Podpisniki se zavezujejo, da bodo za uresničenje 
ciljev tega samoupravnega sporazuma s posebnimi sa- 
moupravnimi sporazumi skupno programirali in zago- 
tavljali sredstva za izvedbo raziskovalnih programov s 
področja novih tehnologij proizvodnje in za raziskave 
obsega, razpoložljivosti in racionalnega koriščenja pre- 
moga kot domačega energetskega vira. 

5. člen 

Podpisniki samoupravnega sporazuma so sporazum- 
ni, da za izvajanje določil sporazuma v zvezi s financi- 
ranjem investicij v dogovorjeni obseg proizvodnje pre- 
moga ustanovijo odbor delegatov podpisnikov za uprav- 
ljanje z združenimi sredstvi za financiranje investicij 
v premogovnike. 

Podpisniki so sporazumni, da za dosledno uresniče- 
vanje določil samoupravnega sporazuma ustanovijo od- 
bor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem samo- 
upravnega sporazuma. 

Oba samoupravna organa se formirata iz podpisni- 
kov sporazuma na delegatskih osnovah. 

6. člen 

Podpisniki samoupravnega sporazuma se za pokrit- 
je potreb po premogu elektrogospodarstva, industrije 
in ostalega gospodarstva, železniškega gospodarstva in 
široke potrošnje v obdobju 1976—1980 dogovorijo, da 
bodo na osnovi medsebojnih obveznosti, opredeljenih v 
tem samoupravnem sporazumu realizirali naslednji ob- 
seg in vrsto proizvodnje ter ob dogovorjenem obsegu 
proizvodnje zagotovili naslednje orientacijske normati- 
ve kvalitete premoga (priloga tabela I. in tabela II.). 

7. člen 

Dogovorjeni obseg proizvodnje premoga se lahko 
zmanjša do 2 odstotka, za več kot 2 odstotka pa se 
lahko zmanjša le zaradi izjemnih montan geoloških pri- 
lik ali nastopa višje sile. 

8. člen 

Podpisniki ugotavljajo, da prihaja občasno v pre- 
mogovnikih zaradi nenadnih preorientacij industrijskih 
potrošnikov na tekoča goriva do občasnih presežkov 
srednjih vrst premoga nad povpraševanjem, kar nare- 
kuje v tem srednjeročnem obdobju sprejetje ustreznih 
ukrepov za usmerjen prehod industrijskih porabnikov 
iz enega na drugi vir energije. 

Zato je v tem srednjeročnem obdobju potrebno na- 
črtno usmerjanje porabe srednjih vrst premoga. 

9. člen 

Neposredni odjemalci premogovnikov se zavezujejo, 
da bodo odvzeli v tem samoupravnem sporazumu dogo- 
vorjene proizvedene količine premoga, prikazane v ta- 
beli I. s sklenitvijo dolgoročnih pogodb, zasnovanih na 
medsebojnih obveznostih podpisnikov, opredeljenih v 
tem samoupravnem sporazumu. 

Podpisniki se zavezujejo, da bodo zaradi enakomer- 
nega in pogramiranega izkoriščanja proizvodnih zmog- 
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ljivosti premogovnikov zagotovili stalen in enakomeren 
prevzem premoga. 

Podpisniki so sporazumni, da letne količine premo- 
ga, namenjenega potrebam elektrogospodarstva, usmer- 
jeno razporeja na posamezne porabnike SOZD elektro 
gospodarskih podjetij Slovenije. 

10. člen 

Za modernizacijo in rekonstrukcijo premogovnikov 
so potrebne investicijske naložbe v proizvodne zmoglji- 
vosti in družbeni standard, prikazane v tabeli III, ki se 
bodo pokrivale iz: 

— energetskih sredstev za dogovorjeni odvzem pre- 
moga za elektrogospodarstvo; 

— ostalih sredstev, za dogovorjeni odvzem premo- 
ga za industrijo, promet in široko potrošnjo. 

Ostala sredstva se bodo pokrivala iz: 
— sredstev premogovnikov v višini do 30 odstotkov; 
— združenih sredstev ostalih porabnikov v višini 

40 odstotkov; 
— domačih in tujih kreditov v višini najmanj 30 od- 

stotkov. 
Sredstva za financiranje investicijskih naložb po na- 

vedenih virih znašajo: 
Celokupna potrebna sredstva 

dinarjev 
(po eskaliranih cenah) 2.314.195.000 
Energetska sredstva 1.749.886.000 
Ostala sredstva 564.309.000 
Od tega: 
Lastna sredstva premogovnikov do 169.292.000 
Združena sredstva porabnikov 225.724.000 
Domači in tuji krediti najmanj 169.293.000 

11. člen 

O virih sredstev za pokrivanje deleža investicij za 
dogovorjeni obseg proizvodnje premoga, namenjenega 
potrebam elektrogospodarstva odloča Interesna skup- 
nost elektrogospodarstva Slovenije; 

o virih sredstev za pokrivanje deleža investicij za 
ostalo namensko potrošnjo premoga pa se podpisniki 
sporazumejo s tem sporazumom. 

12. člen 

Porabniki premoga iz industrije, ostalega gospodar- 
stva ter železniškega gospodarstva, ki nabavljajo pre- 
mog neposredno iz premogovnikov in posredno preko 
trgovske mreže se zavezujejo, da bodo za dosego v tem 
samoupravnem sporazumu dogovornjenega razvoja pre- 
mogovnikov združevali v obdobju 1976—1980 za financi- 
ranje investicijskih naložb v premogovnike sredstva v vi- 
šini 28,20 din za vsako prevzeto tono lignita in 36,50 
din za vsako prevzeto tono rjavega premoga. 

Podpisniki so sporazumni, da bodo enaka zneska, 
kot sta navedena v prvem odstavku tega člena za finan- 
ciranje investicijskih naložb v premogovnike vplačevala 
preko trgovske mreže tudi gospodinjstva, ko bo uve- 
ljavljen Dogovor o sistemu in politiki cen energetskih 
virov oziroma ko bo v ta namen sprejet republiški 
predpis. 

Udeleženci sporazuma se dogovorijo, da se bodo 
sredstva, ki jih bodo plačevala gospodinjstva za finan- 
cirahje investicijskih naložb v premogovništvo, prenes- 
la vsako leto po stanju 31. 12. na OZD gospodarstva, ki 
sredstva trajno združujejo za razvoj premogovnikov. 
Ključ porazdelitve sredstev predlaga odbor iz 4. odstav- 
ka tega člena, sprejme pa ga OZD gospodarstva s po- 
sebnim samoupravnim sporazumom. 

O uporabi sredstev, ki se bodo na navedeni način 
trajno združevala za investicijske naložbe v premogov- 
nike, odloča odbor delegatov podpisnikov za združeva- 
nje in upravljanje s sredstvi za financiranje investicij 
v premogovnike. 

13. člen 

Podpisniki so sporazumni, da proizvajalci premoga 
v skladu z obveznostjo zagotavljanja svoje lastne ude- 
ležbe za sofinanciranje investicijskih naložb, opredelje- 
no v 10. členu tega sporazuma, združujejo za razširje- 
no reprodukcijo delež akumulacije v ceni premoga ob- 
likovani v smislu določila 19. člena tega samoupravne- 
ga sporazuma. 

14. člen 

Poleg združevanja sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo v smislu določil predhodnega člena se podpisniki 
proizvajalci premoga zavezujejo združevati tudi sred. 
stva obračunane amortizacije nad predpisano minimal- 
no stopnjo za skupne potrebe razširjene reprodukcije, 
v kolikor sredstva ne združujejo v okviru SOZD elektro- 
gospodarstva. 

15. člen 

Sredstva, ki jih udeleženci sporazuma trajno zdru- 
žujejo v smislu 12, 13. in 14. člena tega samoupravnega 
sporazuma se zbirajo in vodijo na posebnem računu 
pri Službi družbenega knjigovodstva. 

Odbor za združevanje in financiranje investicij v 
premogovnike sklene s poslovno banko posebno pogod- 
bo za opravljanje bančnih poslov, ki se nanašajo na 
združena sredstva. 

16. člen 

Podpisniki soglašajo, da bodo za dosego v tem spo- 
razumu dogovorjenega razvoja premogovnikov nepov- 
ratno združevali svoja sredstva za financiranje investi- 
cijskih naložb v premogovnike na naslednjih načelih: 

— na uresničevanju vpliva porabnikov premoga na 
poslovno in razvojno politiko premogovnikov in zago- 
tavljanju nadzora nad racionalnim trošenjem investi- 
cijskih sredstev; 

— na zagotavljanju skupne odgovornosti podpisni- 
kov za dosego dogovorjenega povečanja zmogljivosti 
premogovnikov; 

— na sporazumnem usklajevanju stališč v organih 
za izvajanje sporazuma o vseh zadevah, ki izvirajo iz 
združevanja sredstev podpisnikov. 

17.člen 

Podpisniki soglašajo, da o prioritetnem vrstnem re- 
du investicijskih naložb v premogovnike odgovorno z 
Interesno skupnostjo elektrogospodarstva odloča odbor 
delegatov podpisnikov za upravljanje z združenimi sred- 
stvi za financiranje investicij v premogovnike. 

Pri določanju prioritete investicijskih naložb upo- 
števa odbor naslednje kriterije: zagotovitev nadaljnjega 
obratovanja, delež investitorjev v preskrbljenosti trži- 
šča in dinamiko investicijskih vlaganj z ozirom na pro- 
gramirani porast proizvodnje premoga. 

18. člen 

Z realizacijo investicijskih naložb v premogovnike 
bo razen povečanja proizvodnih zmogljivosti in s pove- 
čano proizvodnjo izboljšane kontinuirane oskrbljenosti 
tržišča s premogom dosežena tudi kontinuiteta eksploa- 
tacija premoga po tem srednjeročnem razdobju. 

Povečano bo izkoriščanje domačih energetskih vi- 
rov na osnovi moderniziranega načina pridobivanja pre- 
moga, ki bo kompenziral obstoječe pomanjkanje rudar- 
jev v premogovnikih. Rudarjem bo zagotovljen z izgrad- 
njo stanovanj izboljšani družbeni standard, z uporabo 
sodobnejše mehanizacije pa bodo hkrati rudarjem tudi 
izboljšani delovni pogoji. 

19. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se za osnovo meril 
formiranja dohodka ustvarjenega s proizvodnjo in pro- 
dajo premoga uveljavi princip oblikovanja cen dogovor- 
jen na nivoju federacije z Družbenim dogovorom o si- 
stemu in politiki cen vseh vrst energije. 
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Pri tem pa so podpisniki sporazumni, da mora po- 
litika cen in princip oblikovanja cen opredeljen z Dogo- 
vorom iz prejšnjega odstavka posameznim premogovni- 
kom zagotoviti enostavno reprodukcijo in najmanj del 
akumulacije, ki bo zagotavljal uresničitev v tem spora- 
zumu dogovorjenih obveznosti premogovnikov glede 
združevanja lastnih sredstev za financiranje investicij- 
skih naložb. 

20. člen 

Podpisniki soglašajo, da trgovske organizacije vkal- 
kulirajo v prodajno ceno premoga poleg fakturne cene 
rudnikov tudi dejanske odvisne stroške transporta, na- 
kladanja in razkladanja, družbeno priznani odstotek ka- 
la in maržo. 

Marža, ki jo sme trgovska: organizacija vkalkulirati 
v prodajno ceno za potrebe enostavne in dela razširjene 
reprodukcije se določi z letnim Družbenim dogovorom 
o cenah na nivoju republike. 

21. člen 

Porabniki, ki prevzamejo premog neposredno iz pre- 
mogovnikov so sredstva za sofinanciranje investicijskih 
naložb dolžni sproti nakazovati dobavitelju premoga ob 
vsaki poravnavi fakture za dobavljeni premog. 

Gospodarski porabniki, ki nabavljajo premog pri 
trgovski mreži ter gospodinjstva (ob upoštevanju do- 
ločil 12. člena) pa so sredstva za sofinanciranje investi- 
cijskih naložb v premogovnike dolžni nakazati oziroma 
vplačati ob vsakem nakupu premoga dobavitelju. 

Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena 
izdvajajo premogovniki in trgovske delovne organiza- 
cije na poseben račun pri SDK. Ta sredstva ne štejejo 
kot dohodek premogovnika oziroma trgovske delovne 
organizacije. 

22. člen 

Z namenom, da bi zagotovili uresničitev, dogovor- 
jenega obsega proizvodnje premoga, se podpišniki-proiz- 
vajalci premoga zavezujejo, da bodo v roku treh me- 
secev od podpisa tega samoupravnega sporazuma skle- 
nili posebne samoupravne sporazume z dobavitelji ener- 
gije, reprodukcijskih materialov in rezervnih delov do- 
mačega izvora. 

Za pravočasno zagotovitev reprodukcijskih materia- 
lov in rezervnih delov iz uvoza pa so proizvajalci pre- 
moga dolžni pristojnim organom predložiti svoje to- 
vrstne zahtevke. 

23.člen 

Za uresničitev v samoupravnem sporazumu dogo- 
vorjenega obsega proizvodnje premoga vključno s koli- 
činami premoga za potrebe elektroenergetike je pot- 
rebno v posameznih premogovnikih naslednje število in 
struktura rudarskih kadrov (tabela IV.). 

24. člen 

V okviru potrebnih investicijskih naložb v premo- 
govnike je zagotoviti tudi redna kontinuirana investicij- 
ska vlaganja v družbeni standard, ki bodo omogočila 
uresničitev programiranega števila in strukture potreb- 
nih kadrov. 

25. člen 
Pristojnim organom se predlaga sprejem naslednjih 

ukrepov: 
— da se v medrepubliškem dogovoru o sistemu in 

politiki cen energetskih virov omogoči tudi vpliv in so- 
delovanje interesnih skupnosti energetike Slovenije; 

— da doslej sprejeti ukrepi za pospeševanje pro- 
izvodnje premoga ostanejo še nadalje v veljavi ter da 
se v oilju zagotovitve v tem samoupravnem sporazumu 
dogovorjenega obsega proizvodnje premoga po potrebi 
sprejmejo še dodatni ukrepi; 

— da se na področju carinskega, deviznega in zu- 
nanjetrgovinskega sistema uveljavijo takšni ukrepi, da 
bo možno v rokih in v okviru programiranih investicij- 

skih sredstev uresničiti dogovorjeni obseg proizvodnje 
premoga; 

— da se v cilju stimuliranja porabe premoga kot 
domačega energetskega vira dovoli potrošnikom nado- 
mestiti premog s tekočimi gorivi le na osnovi pridob- 
ljenega soglasja interesnih skupnosti energetike SR Slo- 
venije. 

26. člen 

Ta samoupravni sporazum je sklenjen in prične ve- 
ljati ko ga podpišejo pooblaščeni predstavniki OZD 
proizvajalcev premoga in OZD porabnikov, katerih po- 
raba premoga znaša 60 % količin, ki so za porabo po- 
sameznih kategorij potrošnikov predvidene v energetski 
bilanci SRS za leto 1976. 

Z dnem podpisa sporazuma prevzemajo udeleženci 
sporazuma pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so 
opredeljene v tem sporazumu. 

27. člen 

Odjemalcem premoga — podpisnikom tega sporazu- 
ma se proizvajalci premoga zavezujejo zagotoviti razen 
časovnih sezonskih prednosti pri dobavah premoga tudi 
kontinuiteto dobav premoga za naslednje srednjeročno 
obdobje. 

28. člen 

K samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tu- 
di druge organizacije združenega dela in intresne skup- 
nosti s področja energetike, ki so za uresničitev ciljev 
in določil tega samoupravnega sporazuma zainteresira- 
ne. 

Naknaden pristop k samoupravnemu sporazumu se 
izvede s pismeno izjavo odboru za spremljanje in nad- 
zor nad izvajanjem sporazuma, pri katerem se hrani 
tudi besedilo samoupravnega sporazuma. 

Pristop k samoupravnemu sporazumu je veljaven, 
če z njim soglašajo pooblaščeni organi vseh podpisni- 
kov sporazuma. 

29. člen 

Odstop od samoupravnega sporazuma je za proiz- 
vajalce premoga dopusten le zaradi ukinitve proizvod- 
nje premoga ter zaradi nastopa višje sile. 

Odstop od samoupravnega sporazuma je jza porab- 
nike premoga dopusten v primeru nastopa višje sile ter 
ob spremembi tehnologije, ki agrumentirano opraviču- 
je uporabo drugega energetskega goriva. 

Porabniki so dolžni ob predvideni spremembi teh- 
nologije v proizvodnji sporočiti svojemu _ dobavitelju 
premoga prehod na drugo energetsko gorivo najmanj 
dve leti pred izvedbo nameravane rekonstrukcije svojih 
energetskih naprav, ne glede na rok veljavnosti tega 
samoupravnega sporazuma. 

Odstop porabnika premoga od samoupravnega spo- 
razuma je dopusten tudi v primeru, da proizvajalec- 
dobavitelj premoga brez soglasja vseh podpisnikov spre- 
minja pogodbene obveznosti. 

30. člen 

Za udeleženca, ki je pod dogovorjenimi pogoji in po 
postopku od samoupravnega sporazuma odstopil prene- 
ha veljati samoupravni sporazum 6 mesecev, potem ko 
je bila odpoved vročena vsem njegovim podpisnikom. 

31. člen 

Vsak podpisnik tega sporazuma lahko pri odboru 
za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 
sproži zahtevo za spremembe in dopolnitve tega spo- 
razuma. 

Način in postopek za sprejem sprememb in dopol- 
nitev tega sporazuma je enak načinu in postopku za 
njegov sprejem pri podpisnikih. 
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32. člen 

Podpisniki so sporazumni, da spore, ki nastanejo 
med zainteresiranimi organizacijami podpisniki spora- 
zuma pri izvajanju tega sporazuma obravnava in skuša 
izravnati najprej odbor za spremljanje in nadzor nad 
izvajanjem sporazuma. 

Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem 
sporazuma o sporni zadevi razpravlja in sklepa ob nav- 
zočnosti predstavnikov organizacij, ki so v sporu. 

33. člen 
V kolikor stranki, ki sta v sporu s sklepi odbora 

za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sporazuma 
glede sporne zadeve ne soglašata, preda odbor sporno 
zadevo arbitraži. 

V arbitražo imenujejo podpisniki, ki so v sporu 
vsak po enega predstavnika, tri druge predstavnike pod- 
pisnikov iz katerih se izvoli predsednika arbitraže, pa 
imenuje odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem 
sporazuma iz kroga podpisnikov sporazuma. 

Na odločitev arbitraže ima podpisnik, katerega 
sporna zadeva je bila neugodno rešena, možnost tožbe 
še na sodišče združenega dela. 

34. člen 

Podpisniki so sporazumni, da določila tega spora- 
zuma, prično veljati od dneva podpisa sporazuma, in 
prenehajo veljati z 31. decembrom 1980. 

V času, v katerem velja ta sporazum obveznosti, ki 
so jih podpisniki sprejeli s tem sporazumom ni mogo- 
če spreminjati brez soglasja vseh podpisnikov. 

Podpisniki se zavezujejo, da bodo najmanj šest 
mesecev pred potekom veljavnosti tega sporazuma 
sklenili, nov samoupravni sporazum za urejevanje med- 
sebojnih odnosov za naslednje srednjeročno plansko 
obdobje. 

35. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se za dosledno uresni- 
čevanje določil samoupravnega sporazuma formira od- 
bor delegatov podpisnikov za spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma. 

Odbor ima devet članov. V odbor delegirajo proiz- 
vajalci premoga tri člane, industrijski potrošniki dva 
člana, železniško gospodarstvo enega člana, trgovska 
mreža s kurivom dva člana in elektrogospodarstvo enega 
člana. 

Odbor se konstituira. Podpisniki so sporazumni, da 
ima odbor do uveljavitve nadaljnjih sprememb samoup- 
ravne organiziranosti na področju energetike svoj delež 
pri združenju TOZD energetike pri Gospodarski zbornici 
Slovenije. 

Tehnične in administrativne posle odbora za sprem- 
ljanje in nadzor nad izvajanjem samoupravnega spora- 
zuma opravlja strokovna služba združenja TOZD ener- 
getike, kateremu v ta namen podpisniki proizvajalci pre- 
moga zagotove potrebna sredstva v okviru letnega fi- 
nančnega načrta združenja TOZD energetike. 

36. člen 

Odbor za spremljanje in nadzor nad izvajanjem sa- 
moupravnega sporazuma opravlja predvsem naslednje 
naloge: 

— izvaja nadzor nad uresničevanjem določil spora- 
zuma, ki se nanašajo na družbenoekonomske cilje in 
predmet tega samoupravnega sporazuma; 

— spremlja izvajanje medsebojnih obveznosti pod- 
pisnikov sporazuma glede dogovorjenega obsega in di- 
namike proizvodnje in potrošnje premoga ter predlaga 
izvedbo potrebnih usklajevanj; 

— izvaja nadzor nad pravočasno sklenitvijo poseb- 
nih samoupravnih sporazumov proizvajalcev premoga 

z dobavitelji energije, reprodukcijskih materialov in re- 
zervnih delov; 

— predlaga preko pristojnih organov družbenopoli, 
tičnim skupnostim sprejem ukrepov, ki naj zagotovijo 
uresničitev sporazuma; 

— ugotavlja razloge zmanjšanja proizvodnje premo- 
ga v smislu določila 7. člena sporazuma; 

— vrši presojo razlogov podpisnikov o odstopu od 
sporazuma in izreka o tem stališča, obvezna za podpis- 
nike sporazuma; 

— na osnovi prispelih prijav za pristop k sporazu- 
mu, sproži postopek za pridobitev soglasja podpisnikov 
za pristop zainteresirane organizacije k sporazumu; 

— na osnovi zahtev podpisnikov izvede način in 
postopek za spremembe in dopolnitev samoupravnega 
sporazuma; 

— obravnava spore podpisnikov v smislu 32. člena 
samoupravnega sporazuma; 

— obravnava druga vprašanja, ki so v skupnem 
interesu podpisnikov sporazuma. 

37. člen 

Podpisniki so sporazumni, da se za izvajanje dolo- 
čil sporazuma v zvezi z združevanjem sredstev in finan- 
ciranjem investicij v dogovorjeni obseg proizvodnje pre- 
moga formira odbor delegatov podpisnikov za združe- 
vanje in upravljanje s sredstvi za financiranje investicij 
v premogovnike (v nadaljevanju: odbor za investicije). 

Odbor za investicije ima trinajst članov. V odbor 
delegirajo proizvajalci premoga pet članov, industrijski 
potrošniki tri člane, železniško gospodarstvo enega čla- 
na, trgovska mreža tri člane in elektrogospodarstvo ene- 
ga člana. 

Odbor za investicije se sam konstituira. 
Podpisniki so sporazumni, da veljajo za odbor za 

investicije glede njegovega sedeža, opravljanja admini- 
strativnih poslov in financiranja teh v celoti določila 
35. člena tega sporazuma. 

38. člen 
Odbor delegatov podpisnikov za združevanje in up- 

ravljanje s sredstvi za financiranje investicij v premo- 
govnike opravlja predvsem naslednje naloge: 

— spremlja izpolnjevanje določil tega samoupravne- 
ga sporazuma glede združevanja sredstev ter dogovor- 
no z Interesno skupnostjo elektrogospodarstva SR, Slo- 
venije odloča: 

— o uporabi energetskih sredstev ter na podlagi 
tega sporazuma združenih sredstev; 

— o načinu, prioriteti, obsegu in dinamiki korišče- 
nja za investicijske naložbe združenih sredstev; 

— predlaga ključ za razporeditev sredstev iz 3. od- 
stavka 12. člena tega samoupravega sporazuma; 

— skrbi za kontinuirana vlaganja v družbeni stan- 
dard rudarjev v premogovnikih. 

39. člen 
Odbor delegatov podpisnikov za združevanje in up- 

ravljanje s sredstvi za financiranje investicij v premo- 
govnike je ob sprejemu posameznih odločitev dolžan 
predhodno zahtevati tudi mnenje poslovnih bank, stro- 
kovnih institucij s področja! premogovništva ter odbora 
za spremljanje in nadzor nad izvajanjem tega samoup- 
ravnega sporazuma. 

40. člen 
Podpisniki so sporazumni, da se oba odbora, dogo- 

vorjena v tem samoupravnem sporazumu, konstituirata 
najkasneje dva meseca po uveljavitvi tega sporazuma. 

41. člen 
Način dela obeh odborov se določi s poslovnikom, 

ki ga odbora prejmeta ob konstituiranju. 
Podpisniki sporazuma: 
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Tabela I 

PROIZVODNJA PREMOGA V OB DOBJU 1976—1980 V PREMOGOVNIKIH SRS 

— v 10J ton 

leto 1975 1976 1977 1973 1979 198o 76 - 80 1985 

Rjavi premog: 
EEK Zasavje 
Kanižarica 
Senovo 
laško 
Kočevje  

I.608.24 
124,6o 
126,62 

63,20 
55,oo 

1.630 
31 

12o 
65 
60 

1.66c 

12o 
7o 
 38 

1.69o 
65 

12o 
75 

1.720 
12o 
±20 

75" 

1.750 
12o 
12o 

75 

8.450 
336 
600 
360 
98 

1.950 
12o 
12o 

Skupaj 1.977,66 1.9o6 1.888 95o 2.035 2.065 9.844 2.190 

lignit 
BEIC Velenje 4.265,oo 4.35o i 4.5 o o __ 
Skupaj premog 6.242,66 6.256 6.388 

7oo 
6.65o 

Tabela I/l 

OD PROIZVODNJE PREMOGOVN IKOV JE: 

— za elektrogospodarstvo 

4.7oo 
6.735 

4.7co 
6.765" 

22.95o 
32.794 

— v 103 ton 

4-700 
6.89o 

leto 1975 1976 1977 1978 1979 198o 76 - 80 1985 

Hjavi premog 
EEK Zasavje 
Kanižarica 
Senovo 
laš !co 
Kočevje   

Skupaj  

991,22 
55,26 
34,60 
5,4o 

18,5c- 

1.027 
14 
32 
17 
2o 

1.075 

32 
18 
lo 

1.123 
36 
32 
19 

1.230 
' 60 

5o 
19 

1.250 
60 
5o 
19 

1.1q4,98 l.llo 1.135 I.2I0 ' 1.359 1.379 

5.7o5 
17 o 
196 

92 
3o 

6.193 '1.830 
lignit 
BEK Velenje 3.18o,oo. 3.200 3-595 4.220 4.28o' 4.38o 19.675 4.680 

Skupaj premog 4.284,98 4.310 4.730 5.430 5.639 5.759 25.868 6.510 

Tabela 1/2 

— za industrijo 
v 103 ton 

leto 1975 1976 1977 1978 1379 l?8o 76 - 80 1985 

Bjavi premeg 
REK Zasavje" 323,c3 29o 285 276 21 o 21c 1.271 
Kanižarica 22,3c 5 - lo 2c 2o 55 
Senovo 33,2c 32 32 32 14 14 124 
Laško 3o,12 21 23 25 25 25 .119 
Kočevje 2,5o 2 1 - - - 3 

Skupaj 411,15 35o 341 343 269 269 1-572 6c 

lignit 
REK Velenje 481,00 41o 380 28c 275 275 1.62-0  

Skupaj premog 892,15 76o 721 623 544 544 3-192 6c 
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Tabela 1/3 
— za promet 

leto 

Rjavi prem;g 
REK Zasavje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Koč evj e 

1975 1976 

Skupaj 

Lignit 
Rek Velenje 

Skupaj premog 

17s2o 
7,22 
2,42 

4, 5o 

31,34 

14> oc 

27 

45,34 

Tabela 1/4 

— za široko potrošnjo 

37 

1977 

13 

— v 103 ton 

1978 1979 

6 
2 

3 
5 

198c 

3 
5 

— v 103 ton 

75 

13 

lo 

64 

15 

73 

1985 

Leto 

Bjavi premog 
REK Zasavje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

Skupaj 

Lignit 
REK Velenje 

Skupaj premog 

Tabela 1/5 
— za izvoz 

Leto 

Lignit 
REK Velenje 

1975 1976 

276,8o 
39,85 
56,45 
27,6c 
29,5o 

293 
11 
56 
27 
32 

43o,2o 419 

296,00 

726,20 

48o_ 

899 

1977 1978 

291 

56 
29 
23 

285 
17 
56 
31 

339 389 

-37=. 

769 

t 
2oo 

589 

1979 19 8o 

277 
35 
56 
31 

287 
35 
56 
31 

76 - 8o 1985 

1.433 
, 98 

28o 
149 

55 

393 4o 9 2.015 

145 45 1.24o 

544 454 3.255 

— v 103 ton 

1975 1976 1977 .1978 1979 198c 

234,00 25o 15s 4so 

Tabela 1/6 

V količinah premoga, prikazanih v tabelah 1/2, 1/3 in 1/4 so 
vsebovane naslednje količine premoga za uporabnike v drugih republikah: 

v 103 ton 

Leto ' 1375 1976 1977 1378 1379 19 8c 

Rjavi premog 

Lignit 156 

53 

144 

53 

143 

72 82 

lo7 

353 

394 

3cc 

20 

32o 

76 - 8o 1985 

76 - 8o 1985 

Skupaj 236 137 136 2oo 72 .82 747 
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Tabela 1/7 

Iz drugih republik je v obdobju 
naslednjih količin premoga: 

1976—1980 planirana nabava 

- v IC ton 

leto 1975 1976 1977 1978 1979 198o 76 - 8o 1985 ^ 
 —   " i 
Premog skupaj 219,6 8o 5c 5o 25 - 2:5 - 

Tabela 1/8 

ODVZEM PREMOGA ZA ELEKTROGOSPODARSTVO V % 

Leto 

Rjavi premog 
REK Zasavje 
Kanižarica 
Senovo 
Laško 
Kočevje 

Povpr. rjavi 

Lignit /■ 
REK Velenje 

Povpr. premog 

1375 1976 

61.63 
44.. 35 
27,32 
8,54 

33.64 

63,ol 
45,16 
26,67 
26,15 
33,33 

55,87 58,24 

1977 

74; 56 

68,64 

64,76 

26,67 
25,71 
26,31 

1978 

6o. 12 

66,45 
55,38 
26,67 
25,33 

62,06 

1979 

71,51 
5o,oo 
41,67 
25,33 

66,78 

73,56 7.3, 39_ 

68,89 74,o5 

89,79 

198o 76 - 80 1985 

71,43 
5c, 00 
41,67 
25,33 

67,51 
5o, 59 
32,67 
25,55 
3o, 61 

66,78 62,91 

81,65 

_91,_o6_ 93,19 85jJ_3_ 

83,73 85,13 78,88 

Tabela II 

KVALITETA PREMOGA 
(orientacijsko po analizah iz leta 1975) 

kosi 
kocke 
creh 
grah 
zdrsb 
prah 
medprcđukt 
ko tiovni 

REK Zasavje  
spod. pepel 
kal. 
vred. 
koal/kg 

Kanižarica _ 
"spod. pepel" 
•;al. /» 
vred. 
koal/kg 

Senovo Laško 

4.I08 
4.097 
4.071 
4.053 
3-467 
2.570 
2.441 
2.470 

10.89 
10.72 
11.33 
11.2c 
14.85 
19.81 
34.87 
35.64 

4.00I 9.6s 
3.812 9.75 
3.661 13.74 
3.469 17.16 
3.435 17.41 
3.0II 28.23 

"spod. pepel spod.- pepel spod. 
kal. 5» kal. 5» kal. 
vred. vred. vred. 
kcal/kg kcal/kg koal/kg 

REK Velenje 
pepel spod", pepel 

jS kal. 5» 
vred. 
kcal/kg 

4.528 
4.279 
4.228 
4.156 
3.748 
2.8o7 

10.28 
13.37 
13.31 
13.78 
13.94 
19.09 

5.125 
4.674 
4.538 
4.359 
4.0I4 
3.165 

3.8o 
6.47 
7.55 
8.7= 

lo.9o 
19.15 

4.043 
3.839 
3.523 
3.367 
2.895 
2.268 

9.1c 
II.06 
11.38 
13.20 
15.22 
19.32 

2.975 
2.86c 
2.822 
2.487 
2.487 

11.3 
13.0 
13.c 
I8.0 
I8.0 

- 2.3c6 43.13 
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Tabela IH/2 
INVESTICIJSKE NALOŽBE V PREMOGOVNIKE OD L. 1976 
DO L. 1980 

% 
(po eskaliranih cenah) 

1976 do 198o 1976 1977 1978 " "l979 198o 

EEK Zasavje 653.3ol 43*9o9 2o7.'89o 163-773 142.928 94.8ol 
Kanižarica 96.585 32.65t> 25.668' 38.267 
Senovo 73-455 3-843 16.875 18.358 19.98o 14.399 
laško 24.470 lo.7o2 5.513 2.715 2.3ol 3.239 
Kočevje 1.416 791 625 - 

Skupaj rjavi 
premog 849.227 91-895 256.571 223.113 165.2o9 112-439 

lignit EEK 
Velenje 1,464.968 294.776 448.925 216.6o5 296.899 2o7.763 

premog 
skupaj 2,314.195 386.671 7o5.496 439.718 462.lo8" 32o.2o2 

Energetska sredstva po eskaliranih cenah 

1976 do 198c, # 1976 1977 1978 ' 1979 , 198o 

EEK Zasavje 436.191 27.667 129.773 lc8.827 lo2.2o8 67.716 
Kanižarica 48.292 16.325 12.875 19.092 
Senovo 24.724 1.025 4.515 4.885 8.3o3 5.996 
laško 6.3o7 2.799 1.422 685 581 82o 
Kočevje 429 264 165 - 
  ...     .A 
rjavi premog 
- skupaj • 515.943 48.080 148.75o 133.489 111.092 74-532 

lignit 
EEK Velenje 1,233.943 216.837 358.646 194.49o 27o.'356 193-614 

premog 
skupaj 1,749-886 264.917 5o7.396 327.979 381.448 268.146 

rjavi premog lignit 
celokupna potrebna sredstva "849.227 1,464.968 
od tega energetska 515.943 1,233.943 
ostala 333.284 231'. o25 
40 i> združenih od ostalih 133.314 92.4I0 
prispevek na tono po čl. 12 36,5o 28,2o 



Tabela IV 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO KADROVSKI 
STRUKTURI V PREMOGOVNIKIH 
(iz minimuma kazalcev 1976—1980) 

Zap. Profil 
št. kadrov 

1. Skupno zaposlenih. 

Od tega; 

2. Ozki profil 1 

3. Ozki profil 2 

4. Ozki profil 3 

5. S poklicno šolo 

6. S srednjo šolo 

1. Z višjo šole 

8. Z visoko šolo 

Začetno Končno Razlika Indeks 
stanje stanje • 1976-198o 198o/1976 
1976 19 8o zman j š.povecT 

8.691 8.593 1-612 1.514 

i:72o 

1.166 

1.812- 

3-345 

5o5 

53 

9o 

1.688 

l.o26 

1.721 

3-379 

569 

86 

124 

333 

285 

649 

278 

56 

5 

6 

3ol 

145 

558 

312 

12o 

38 

40. 

38,87 

98,14 

87 >99 

94,98 

lol,c2 

112,67 

162j 26 

137,78 

OBRAZLOŽITEV 

S predloženim samoupravnim sporazumom proiz- 
vajalci in porabniki premoga dolgoročno urejajo svoje 
medsebojne odnose z namenom, da bi v obdobju sred- 
njeročnega družbenega plana od 1976—1980 z maksimal- 
no možnim ekonomsko upravičenim izkoriščanjem ob- 
stoječih in možnih proizvodnih zmogljivosti premogov- 
nikov, ob uporabi sodobnih metod pridobivanja pre- 
moga, skupno zagotovili čimbolj zanesljivo pokritje po- 
treb vseh kategorij porabnikov premoga. 

S sporazumom je dogovorjeno, da bodo proizvajal- 
ci premoga na podlagi medsebojno opredeljenih obvez- 
nosti, v obdobju od leta 1976—1980 zagotovili potrošni- 
kom premoga skupno 32,794 milijonov ton premoga, od 
tega 22,950 milijonov ton lignita ter 9,844 milijonov ton 
rjavega premoga. 

Od navedene v sporazumu dogovorjene proizvodnje 
premoga je za elektrogospodarstvo namenjenih 25,868 
milijonov ton oziroma 78,88 odstotkov; za industrijo, 
široko potrošnjo in promet pa je namenjenih 3,275 mi- 
lijonov ton lignita ter 3,651 milijonov ton rjavega pre- 
moga, kar znese skupno 21,12 odstotkov v tem obdobju 
proizvedenih količin premoga. 

Za potrebe industrije je s sporazumom dogovorje- 
nih 1,572 milijonov ton rjavega premoga ter 1,620 mi- 
lijonov ton lignita. Za potrebe prometa 64 tisoč ton 
rjavega premoga in 150 tisoč ton lignita. Široki potroš- 
nji pa je namenjen ca 10 odstotkov celokupne proizvod- 
nje premoga in to 2,015 milijona tor rjavega premoga 
in 1,240 milijona ton lignita. 

S sporazumom je dogovorjeno, da se odjemalci pre- 
moga v cilju enakomernega izkoriščanja proizvodnih 
zmogljivosti premogovnikov zavezujejo, da bodo dogo- 
vorjene namenske količine premoga prevzemali enako- 
merno in stalno ter bodo v ta namen sklenili s premo- 
govniki podrobnejše dolgoročne pogodbe. 

Za uresničenje v sporazumu dogovorjenega obsega 
proizvodnje premoga je potrebno financiranje investi- 
cijskih naložb v premogovnike v znesku 2.314,195 mili- 
jonov dinarjev (po eksaliranih cenah). Investicijske na- 
ložbe se za delež premoga za potrebe elektrogospodar- 
stva financirajo iz energetskih sredstev v višini 1.749,886 
milijonov din; za delež premoga za ostale potrošnike 
premoga pa je s sporazumom dogovorjeno, da se in- 
vesticijske naložbe financirajo z lastnimi sredstvi pre- 

mogovnikov, z domačimi in tujimi krediti ter z zdru- 
ženimi sredstvi industrije, ostalega gospodarstva, želez- 
niškega gospodarstva in gospodinjstev. Navedene kate- 
gorije porabnikov bodo sredstva združevala z vplačeva- 
njem namenskega prispevka 28,20 din na vsako prevzeto 
tono lignita in 36,50 din na vsako prevzeto tono rjavega 
premoga. Za gospodinjstva bo omenjeni namenski pri- 
spevek možno uveljaviti, ko bo sprejet Dogovr o siste- 
mu in politiki cen energetskih virov, oziroma ustrezen 
zbrana sredstva porabnikov bi orientacijsko znašala 
republiški predpis. Celotna z namenskim prispevkom 
225,724 milijonov dinarjev. 

S sporazumom je dogovorjeno, da za sofinancira- 
nje investicijskih naložb premogovniki zagotovijo svojo 
lastno udeležbo v višini ca 169,292 milijonov dinarjev 
z združevanjem obračunane amortizacije nad predpisa- 
no minimalno stopnjo ter deleža akumulacije, ki bo v 
ta namen zagotovljena z Dogovorom o sistemu in poli- 
tiki cen energetskih virov. 

Sporazum predvideva, da z združenimi sredstvi pod- 
pisnikov upravlja odbor delegatov podpisnikov spora- 
zuma, ki dogovorno z Interesno skupnostjo elektrogo- 
spodarstva odloča o uporabi energetskih in "druženih 
sredstev ter o prioriteti investicijskih naložb v premo- 
govnike. 

V sporazumu je predviden postopek za naknaden 
pristop zainteresiranih organizacij k sporazumu kot tudi 
postopek za odstop podpisnikov od sporazuma. Pose- 
bej je v sporazumu dogovorjeno reševanje spornih 
vprašanj med zainteresiranimi organizacijami podpis- 
niki. 

Pristop porabnikov premoga k sporazumu je stimu- 
liran z določilom, po katerem se proizvajalci premoga 
podpisnikom sporazuma zavezujejo poleg časovnih se- 
zonskih prednosti pri dobavah premoga zagotoviti tudi 
kontinuiteto dobav premoga za prihodnje srednjeročno 
obdobje. 

S sporazumom je dogovrjeno, da nadzor nad izva- 
janjem medsebojnih obveznosti podpisnikov pri uresni- 
čevanju sporazuma opravlja odbor delegatov podpisni- 
kov sporazuma. 

Sporazum je pravno veljavno sklenjen, ko ga podpi- 
šejo pooblaščeni predstavniki OZD proizvajalcev pre- 
moga ter OZD porabnikov, katerih poraba premoga v 
posameznih kategorijah potrošnje znaša 60 odstotkov 
količin, ki so predvidene v energetski bilanci za leto 
1976. 
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NAROČILNICA 

Naročamo .... Izvodov »POROČEVALCA«, ođ tega 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

izvodov za (ime tn naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime tn naslov prejemnika): 

izvodov za (ime tn naslov prejemnika): 

Izvodov za (Ime tn naslov prejemnika): 

izvodov za (ime in naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime tn naslov prejemnika): 

tzvodov Ki (ime tn naslov prejemnika): 

Izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

izvodov za (ime ln naslov prejemnika): 

Letno naročnino din (100 dinarjev za en izvod) smo poravnali oa žiro račun: Skupščina SR Slovenije 
Ljubljana 50100-845-50204. 

Dne 1976 2ig, podpis naročnika: 



. t ^ -■ - ..J. , IMMM HI,! _V| . I_ J ■ ■ »y«n^ 

Izdajata Skupščina SR Slovenije in SkupS&na SFRJ • DredmSld odibar glasila Staipščine SR Slovenije: Janko Cesnik, Marko Herman 
X>arl£o Marin, Jože Paoek, dr Fro oe Pefcrič, Fianjo Turk Jernej Vrhunec, Janez Zaje in Beno Zupančič (predsednik) — Odgovotrm urednik: 
Zoran Lenard - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije. LJubljana, Subačeva 4, teletom 22-741 • Uradmšk: odboe glasala Skupščine SFRJ: 
Kiro Hadži-Vasllev (predsednik) AJJuž GaSi, Jažel [pač, Radmila Matič Svetiš Lav Popović Dušan Cehovm Aleksandar Orlandič, Darinka Puškarić, 
Ivica Cačdc Moma Radosavjjevfc!, Stoša Puoar, Kiste Calovskrt. di Petai Vajorić, Aleksandar Petkovic« to 'leodoi Olić - Odgovorni urednik: Teo- 
dor Olič — Naslov uredništva: Skupščina SFRJ Beograd. Trg Marksa I Hagelsa 13, telefon 334-149 • Hste. CGP Deto -Cena posamičnega izvoda 

4 din — Nara^'"'« aa leto 197fi 100 din — ffiro račun: Skupščina SB Slovenije, Ljubljana 50100-845-50204 
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