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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN u*™'7-2-1978 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE c^«., 

POSLOVNO ZDRUŽENJE ENERGETIKE SR SLOVENIJE- LJUBLJANA 

PREDLOG ENERGETSKE BILANCE 

SR SLOVENIJE ZA LET01978 

(ESA-1046) 

Predlog energetske bilance za leto 1978 je bil izdelan na 
podlagi metodologije energetske bilance za prihodnje leto. Po 
tej metodologiji se predlog opira predvsem na globalna predvi- 
devanja energetske bilance SR Slovenije za obdobje 1976—1980 
in resolucijo o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978. Pri tem upošteva 
predlog tudi značilna dogajanja v energetskem gospodarstvu 
preteklega leta ter predlog elektroenergetske bilance za prihod- 
nje leto, ki vnaša zaradi vse močnejšega angažiranja najpo- 
membnejšega domačega energetskega vira, premoga ter zara- 
di zakasnitve izgradnje novih elektroenergetskih objektov dolo- 
čene spremembe v energetsko bilanco SR Slovenije za obdobje 
1976-1980. 

Ocena izvršitve E. B. preteklega leta, s tem da so bili ocenjeni 
nekateri elementi bilance le za mesec december, je nudila poleg 
resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1978 solidno osnovo za 
planiranje razvoja energetskega gospodarstva v letu 1978. 

Že ob sami izdelavi predloga E. B. pa so bila ugotovljena 
določena odstopanja razpoložljivih količin naravnega plina za 
leto 1978, kar je imelo za posledico spremembo elementov 
bilance tudi v naftnem in premogovnem gospodarstvu. 

V skladu z zakonom o merskih enotah in merilih in v skladu z 
mednarodnim sistemom merskih enot, ki dopuščata uporabo 
starih enot v javnem poslovanju le še do konca leta 1980, 
navajamo zaradi lažje prilagoditve v prehodnem obdobju že v 
tem predlogu poleg starih še veljavnih merskih enot tudi nove' 
mednarodne merske enote. 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 

1. PROIZVODNJA 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

(TABELA 7) 

a) Proizvodnja električne 

energije v letu 1977 

Skupna proizvodnja električne energije na pragu v letu 1977 (po 
podatkih Dispečerske službe EGS in ocenah) je bila za 0,7% višja 

od proizvodnje v letu 1976 in za 4,6% nižja od planirane proizvod- 
nje za leto 1977 po Energetski bilanci SRSzaobdobje 1976-1980. 
Proizvodnja javnih hidroelektrarn je bila pri tem za 19,2% višja od 
proizvodnje HE v letu 1976 in za 3,0% višja od planirane proizvod- 
nje HE. 

Proizvodnja javnih termoelektrarn je bila za 11,7% nižja od 
proizvodnje TE v letu 1976 in za 11,2% nižja od planirane proizvod- 
nje TE. 

Vzrok za tako strukturo proizvodnje so bile izredno ugodne 
hidrološke razmere vse do sredine meseca septembra 1977. 

Proizvodnja industrijskih elektrarn v letu 1977 je bila tudi precej 
večja kot v letu 1976 zaradi nekaterih novih agregatov pri papirni- 
cah. 

V tabeli 7 je na koncu podana tudi ocena lastne porabe elektrarn 
in proizvodnja na generatorju v SRS. 

b) Proizvodnja električne 

energije v letu 1978 

Skupna proizvodnja na pragu vseh elektrarn v Sloveniji je za leto 
1978 predvidena za 21,5% višje kot je bila proizvodnja v letu 1977. 
Proizvodnja bo znatno večja predvsem zaradi pričetka obratova- 
nja novih velikih proizvodnih kapacitet. Predvidena skupna proi- 
zvodnja javnih HE je za leto 1978 za 7,8% višja od proizvodnje v 
letu 1977. 

Proizvodnja HE je v letu 1978 za obstoječe elektrarne predvide- 
na enako kot je bila za leto 1977, kar je seveda manj, kot je bila 
dejanska proizvodnja HE zaradi ugodnih hidroloških razmer v letu 
1g77. Pri tem je pri HE Ožbalt zaradi defekta oz. generalnega 
remonta predvidena nekoliko manjša proizvodnja, pri HE Fala pa 
je zaradi novega agregata proizvodnja nekaj večja. Za novo HE 
Formin (2 x 56 MW) je predviden pričetek obratovanja prvega 
agregata v sredini januarja 1978, drugega agregata pa v sredini 
maja 1978. Proizvodnja HE Formin je planirana v višini 434 GWh, 
kar je ca 85% proizvodnje, ki jo bo ta elektrarna imela v rednem 
pogonu. V letu 1978 bo obratoval tudi novi črpalni agregat v HE 
Moste (8,2 MW), vendar se zato letna proizvodnja HE Moste ne bo 
bistveno spremenila. 

Za vse HE se predvideva redne remonte v času nizkih voda, da 
planirana proizvodnja ne bo zmanjšana. 

Proizvodnja javnih TE je za leto 1978 planirana za 34,6% višje, 
kot je bila v letu 1977. Vzrok temu je obratovanje novega bloka V 
(294 MW na pragu) v TE Šoštanj, ki so ga prvič sinhronizirali na 
mrežo dne 25. septembra 1977. 

Predvideno je, da bo ta agregat obratoval prve 3 mesece leta 
1978 še preizkusno, od 1. aprila 1978 dalje pa normalno, razen v 
novembru zaradi generalne revizije. Na blokih I—III vTE Šoštanj so 
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predvideni 3-mesečni remonti zaradi rekonstrukcije elektrofiltrov 
in dimnika. 

V TE Trbovlje je predviden na bloku IV (125 MW) 3-mesečni 
generalni remont. Nova plinsko-parna elektrarna pri TETrbovljeje 
v letu 1977 večkrat poizkusno obratovala. Zaradi pričetka obrato- 
vanja nove HE Formin in bloka VvTE Šoštanj bi bila plinsko-parna 
elektrarna nujno potrebna. V TO Ljubljana in PE Brestanica so 
predvideni v letu 1978 normalni remonti. Proizvodnja v PE Bresta- 
nici je planirana precej visoko, da je omogočeno napajanje Do- 
lenjske, Bele Krajine, Kočevja in Posavja zaradi slabe prenosne 
mreže na tem področju. 

Planirana proizvodnja industrijskih elektrarn je za leto 1978 za 
5,2% višja kot je bila ocenjena v letu 1977. 

2. PORABA ELEKTRIČNE 

ENERGIJE (TABELA 8) 

a) Poraba električne energije v letu 1977 
Poraba električne energije, ki izhaja iz podatkov Dispečerske 

službe EGS in ocenjene proizvodnje industrijskih elektrarn je bila 
v letu 1977 6,3% večja od porabe v letu 1976 in za 3,3% nižja od 
planirane po Energetski bilanci SRS zaobdobje 1976-1980. Ker je 
Zavod SRS za statistiko uvedel v letu 1977 spremembe obrazcev za 
zbiranje statističnih podatkov, so nastale pri porabi električne 
energije nekatere razlike, ki jih je potrebno še vskladiti. Zaradi tega 
je poraba po kategorijah odjema (industrija, promet, ostalo) za 
leto 1977 ocenjena. 

Poraba v industriji v letu 1977 bo predvidoma za 6,0% presegla 
porabo v letu 1976, vendar planirane porabe ne bo dosegla. Temu 
je vzrok predvsem majhen porast porabe pri posebnih veleodje- 
malcih, ki so po podatkih Dispečerske službe EGS prevzeli v letu 
1977 samo za 1,5%več električne energije kot v letu 1976 in za 
9,1% manj kot so planirali, pri tem je največje odstopanje pri 
Tovarni dušika Ruše, ki je prevzela za 4,2% manj električne 
energije kot v letu 1976, predvsem zaradi remontov in okvar na 
proizvodnih napravah. V decembru 1977 pa so bile v SRS tudi 
redukcije električne energije. 

Poraba v prometu in ostali porabi v letu 1977 sta precej presegli 
tovrstno porabo v letu 1976 in planirano. 

Izgube distribucije in prenosa so za 3,0% presegle izgube v letu 
1976, niso pa dosegle planiranih. 

b) Poraba električne 

energije v letu 1978 

Potrebe električne energije, kj predstavljajo porabo z izgubami, 
so za leto 1978 predvidene za 8% večje, kot so bile v letu 1977. Ta 
porast celokupnih potreb je realen predvsem zaradi pričakovane 
ugodne konjunkture za industrijo in pričetka obratovanja novih 
velikih proizvodnih kapacitet za električno energijo. 

Poraba električne energije v industriji v letu 1978 je planirana za 
6,1% višje kot v letu 1977, predvsem zaradi naslednjih vzrokov: 

v Tovarni dušika Ruše predvidevajo boljše izkoriščanje obstoje- 
čih kapacitet (manj remontov), v Železarni Jesenice predvidevajo 
polno obratovanje nove hladne valjarne Bela, obratovala bo nova 
Cementarna Anhovo, znatno se bo povečal odjem »Roto« Krško 
itd. 

Promet in ostala poraba električne energije sta ocenjena precej 
visoko: promet zaradi večanja prevozov po železnici, da bi se 
razbremenile ceste, medtem ko je treba pri ostali porabi upošteva- 
ti izredno milo zimo v letu 1977 in bo v primeru hladnejše zime v I. 
1978 večja poraba električne energije za ogrevanje. 

Izgube prenosa so v letu 1978 planirane precej višje kot so bile v 
letu 1977, ker bo v tem letu že obratovala 380 kV mreža, ki ne bo 
bistveno razbremenila 220 in 110 kV mreže, povečale pa se bodo 
izgube zaradi obratovanja velikih transformatorjev, kakor tudi 
zaradi prenosa večjih količin električne energije. 

3. POKRIVANJE POTREB 

PO ELEKTRIČNI ENERGIJI 

V LETU 1978 

V tabeli 8 je poleg potreb električne energije prikazana tudi 
bilanca proizvodnje in porabe električne energije. 

Medtem ko je bila v letu 1977 nabava električne energije iz 
drugih republik precej velika in so bile ob okvarah velikih agrega- 
tov v TE Šoštanj v decembru 1977 celo redukcije električne 
energije, se bodo v letu 1978 prvič pojavili viški električne energije 
v Sloveniji v poletnih mesecih v višini + 484 GWh. 

Po pogodbi o kupoprodaji električne energije in kreditiranju 
izgradnje TE Tuzla V (94 MW) je predviden prejem električne 
energije iz BiH v višini 564 GWh. Zaradi viškov električne energije v 
poletnih mesecih bomo verjetno potrebovali nekoliko manjše 
količine električne energije, kar določila pogodbe z BiH sicer 
dopuščajo, vendar se pri tem cena za prevzeto električno energijo 
precej poveča, ker je treba v vsakem primeru plačati fiksne 
stroške. Dobave električne energije drugim republikam še niso 
dogovorjene. Večina republik v mesecih, ko imamo viške v SRS, 
nima primanjkljajev oz. jih bodo pokrili z večjim prevzemom od 
sosednih republik (n. pr. Črna gora in Makedonija), tako da za 
pogodbeni prevzem naših viškov električne energije v SFRJ ni 
zanimanja. 

4. NEKATERE 

UGOTOVITVE OB BILANCI 

ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA 

LET01978 

S pričetkom obratovanja novega bloka 294 MW v termoelektrar- 
ni Šoštanj ter hidroelektrarne Formin 2 x 56 MW in moči, ki jih 
bodo prispevali novi agregati v hidroelektrarni Fali in Mostah, se 
bo v prihodnjem letu očitno izboljšala elektroenergetska situacija 
v SR Sloveniji. Spremenilo se bo tudi razmerje proizvedene hidro 
in termoelektrične energije ter razmerje instaliranih MW elektrarn, 
kar prikazujejo naslednji podatki o proizvodnji elektrarn v letih 
1976, 1977 in 1978. 

1976 
MW GWh 

1977 
MW GWh 

1978 
MW GWh 

TE javne 
ind. 

637 
41 

3762 
268 

724 
41 

3321 
333 

1015 
41 

4470 
342 

skupaj 678 4030 765 3654 1056 4812 
HE javne 

ind. 
500 

18 
2196 

81 
500 

18 
2612 

87 
641 

18 
2805 

100 

skupaj 518 2277 518 2699 659 2905 

HE in TE 
TE 
HE 

1196 6307 
56,7 63,9 
43,3 36,1 

1283 
59,6 
40,4 

6353 
57,5 
42,5 

715 
61,6 
38,4 

7717 
62,4 
37,6 

Razmerje TE: HE v letih 1976 in 1977 ne daje realne slike zaradi 
izredne sušnosti v letu 1976 in izredne vodnosti v letu 1977. To 
dokazujejo tudi razmerja moči termo in hidroelektrarn v obravna- 
vanih letih. Večji delež proizvodnje termoelektrarn ima za posledi- 
co tudi višjo proizvedeno ceno električne energije, kar je značilno 
tudi za SFR Jugoslavijo v celoti. Pri tem pa jetreba ugotoviti, daso 
pogoji pridobivanja premoga za termoelektrarne zaradi dnevnih 
kopov najugovzhodu države neprimerno ugodnejši kotvSIoveni- 
ji, kjer so nam na razpolago le jamski kopi pri relativno neugodnih 
montangeoloških pogojih. Pregled prodajnih cen premoga za TE 
po podatkih »Godišnjaka o rudniku uglja« v letih 1974, 1975 in 
1976 prikazujejo naslednji podatki: 

Prodajne cene premoga v din Gcal za TE: 

1974 
1 

1975 
2 

1976 
3 

Indeks 
3:1 

Kolubara 
Kosovo 
Kreka 
Kostolac 
Velenje 
Zasavje 

43,71 
45,12 
52,71 
44.17 
53.18 
55,16 

63,41 
64,34 
74,17 
65,21 
78,24 

88,7 

73,65 
68,56 
85,45 
74,02 
91,28 

101,50 

168.5 
152.0 
162.1 
167.6 
171,6 
184,8 
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Iz podatkov je razvidno, da rastejo cene premoga pri termoelek- 
trarnah, ki se oskrbujejo s premogom z jamskim pridobivanjem 
hitreje kot pri TE, ki se oskrbujejo s premogom pridobljenim na 
dnevnih kopih. Ob navedenih dejstvih moramo računati v SR 
Sloveniji na relativno drago proizvodnjo električne energije. Da bi 
mogli izkoriščati premog kot najpomembnejši primarni virenergi- 
je in izkoristiti preostale vire vodne energije, na katerih bo izgrad- 
nja hidroelektrarn investicijsko vse zahtevnejša, moramo načrtno 
razvijati tiste industrijske panoge, ki niso intenzivni potrošniki 
električne energije in pričeti izvajati »Ukrepe racionalizacije proi- 
zvodnje, transporta in potrošnje posebno električne energije«. 

Ob bilanci električne energije SR Slovenije za prihodnje leto je 
potrebno opozoriti še na nekatere pojave. Kljub izgradnji superpo- 
nirane 380 kV mreže bo potrebno pri sicer ugodnih energetskih 
razmerah angažirati tudi objekte, ki proizvajajo drago električno 
energijo. V Sloveniji velja to za TEŠ 1-3 in TET, posebno pa 
plinsko TE Brestanica. Te elektrarne morajo obratovati, ker je 
edino iz teh agregatov možno napajanje 110 kV mreže za področje 
Dolenjske, Bele Krajine, Kočevja in Posavja, Pri tem je treba 
pripomniti, da sicer tak režim obratovanja omiljuje težak položaj 
plasmana drobnih vrst premoga v Zasavju., angažiranje plinskih 
elektrarn v Brestanici pa jesstališča ekonomike negativno. Zato je 
treba čimprej urediti preskrbovanje tega področja tako, da ne bo 
potrebno angažirati plinskih blokov zaradi vzdrževanja napetosti 
in ozkih grl v prenosni 110 kV mreži. Isto velja tudi za širše 
področje Celja. Prav tako je potrebno hitreje realizirati kompenza- 
cijo jalove energije pri odjemalcih in v distributivni mreži. 

Za dobro preskrbo porabnikov z električno energijo v letu 1978 
je nujno potrebno, da bodo nove kapacitete obratovale brez večjih 
zastojev; da bodo imele TE zagotovljene zadostne količine premo- 
ga tako za planirano proizvodnjo, kakor tudi za nadplansko 
proizvodnjo v primeru suhega t. j. hidrološko neugodnega leta; da 
bo usposobljena plinsko-parna elektrarna v Trbovljah in da bodo 
remonti pravočasno izvršeni. 

PREMOG 

PROIZVODNJA V LETU 1977 
Proizvodnja premoga v letu 1977 je zaostajala za planiranimi 

količinami po energetski bilanci 1977, tako pri lignitu kot pri 
rjavem premogu. Po posameznih rudnikih je bila dosežena na- 
slednja izpolnitev plana: 

indeks 
v 103 ton plan 1977 realizacija izpolnitve 
RL Velenje 4500 4400,0 97,8 
Rjavi premog 1890 1719,3 91,0 

Zasavski premogov. 1660 1461,0 88,0 

Kanižarica - 29,1 - 
Senovo 120 129,8 108,2 
Laško 60 56,4 94,0 
Kočevje 50 43,0 86,0 
Skupaj 6390 6119,3 95,8 

Občutna izpada proizvodnje 100.000 ton lignita in 200.000 ton 
rjavega premoga v Zasavju sta nastala zaradi oteženih odkopnih 
razmer in zaradi nerealiziranega uvoza opreme za mehanizacijo 
odkopov. Zaradi ugodnih vremenskih pogojev (hidrologija, pov- 
prečne temperature) je bila manjša tudi poraba, tako da ni bilo 
pomanjkanja premoga in so bile zaloge ob koncu leta 1977 celo 
ugodnejše od načrtovanih. 

Ocena realizacije bilance za lignit in za rjavi premog v letu 1977 
je razvidna iz tabel 9, 10 in 11, v primerjavi s predhodnim in 
načrtovanim obdobjem. Izpolnjevanje energetske bilance za leto 
1977 po posameznih elementih je podano v tabeli 

BILANCA PREMOGA V 

LETIH 1976,1977 IN 1978 

Rjavi premog 
Pri oceni realizacije bilance premoga v letu 1977 je treba 

opozoriti na viške drobnih vrst rjavega premoga, ki rastejo hitreje 
od predvidevanj SR EB. Vzrok temu je hitrejše upadanje porabe 
rjavega premoga v industriji od predvidevanj SR EB, kar ilustrirajo 
spodnji podatki: 

1976 1977 1978 
poraba v SR EB real. SR EB ocena SR EB EB 78 
103 ton real. 
v industriji 400 332,2 350 325 350 300* 
* v količini 300.000 ton rjavega premoga za industrijo je vračuna- 
no, da TGA Kidričevo še vnaprej koristi premog in ne prehaja na 
zemeljski plin. 

Poraba v elektrogospodarstvu je bila leta 1976 zaradi izredne 
suše 77.000 ton večja od predvidevanj SR EB 76, letos pa bo kljub 
izredno visokim pretokom v prvih devetih mesecih leta 1977 celo 
nekaj večja od predvidevanj SR EB 1977. V letu 1978 bo poraba v 
TE in TO po EB 1978 sicer za 65.000 ton manjša od predvidevanj 
SR EB 1978, vendar le kot posledica dolgega remanta 95 MW 
bloka v TE Trbovlje. 

Nadalje je potrebno opozoriti, da bo možno realizirati SR EB 
1978 za rjavi premog le pod pogojem, da se bodo v domačih 
rudnikih proizvedene debele vrste premoga kos, kocke, oreh, kar 
predstavlja pri proizvodnji 1,805.000 ton okoli 420.000 ton, tudi 
prodale potrošnikom v široki potrošnji na območju SR Slovenije, 
manjši del premoga iz rudnika Senovo in Kanižarica pa tudi na 
področje SR Hrvatske. V zadnjih letih pa se je dogajalo, da je bilo 
možno prodati na domačem tržišču le vse razpoložljive kocke in 
polovico oreha ter minimalne količine kosa, kar bi predstavljalo v 
letu 1978 le okoli 240.p00 ton debelih vrst rjavega premoga za 
široko potrošnjo. V zvezi s tem je nakup relativno velikih količin 
okoli 280.000 ton rjavega premoga izven SRS. Od teh količin je 
predviden nakup 210.000 ton iz rudnikov SR BiH ostalih 70.000 ton 
pa predstavlja predviden uvoz briketov SR BiH ostalih 70.000 ton 
pa predstavlja predviden uvoz briketov iz DR Nemčije. Tako visok 
nakup rjavega premoga izven SRS pomeni, da niso na domačem 
tržišču potrošene vse razpoložljive količine debelih vrst rjavega 
premoga. Če bi hoteli izvajati določila zakona o varstvu zraka, bi 
bil potreben še večji nakup premoga izven SRS, saj tem normam 
ustreza poleg lignita, ki bo za leto 1978 razpoložljiv vzelo omeje- 
nih količinah, le še okoli 130.000 ton premoga iz Zagorja in okoli 
20.000 ton iz Laškega. Pri tem je treba opozoriti, da bi to imelo za 
posledico nemožnost prodaje še večjih količin debelih vrst doma- 
čega rjavega premoga in bi se s tem višek rjavega premoga še 
povečal. 

Lignit 
Za realizacijo bilance lignita v letu 1977 je značilna majhna 

poraba v TE in TO, pa tudi v ostali potrošnji v primerjavi z bilanco v 
preteklem letu in EB 1977. 

Zaloge okoli 570.000 ton lignita, ki so verjetno nastale ob koncu 
preteklega leta pri REK Velenje bodo v letu 1978 omogočile 
obratovanje elektrarn in drugih potrošnikov po njihovih predvide- 
vanjih. Pri tem je treba opozoriti, da pa se bo stanje zalog koncem 
leta 1978 zaradi nižje proizvodnje lignita od srednjeročne bilance 
zmanjšalo na okoli 184.000 ton. Tako majhne zaloge, ki bi nastopi- 
le v primeru 70% sušnosti leta ne bi omogočale polno obratovanje 
TEŠ in TO Ljubljana v zimskih mesecih leta 1979, ko bodo z 
gotovostjo nastopali primanjkljaji električne energije. V primeru 
nastopa 50% sušnosti leta, kar je najbolj verjetno, b se zaloge 
verjetno zvišale za okoli 100.000 ton, vendar tudi ta količina ne bo 
mogočila polno obratovanje TEŠ in TO Ljubljana v zimskem 
obdobju leta 1979. 

Povečanje zalog premoga pri REK Velenje bi bilo možno doseči 
le s transportom odvišnih količin rjavega premoga iz REK Zasavja. 
Na ta način bi mogli rešiti oba problema, vendar pod pogojem, da 
bodo predhodno izvedeni ustrezni preizkusi kurjenja rjavega 
premoga v TEŠ. 
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OCENA IZPOLNJEVANJA ENERGETSKE BILANCE ZA LET01977 PRI LIGNITU IN RJAVEM PREMOGU 
v 103 t 

Elementi bilance 
Zaloge 1.1. 
Proizvodnja 
Nakup izven SRS 
Razpoložljivo 
Poraba v SRS 
TE in TO javne 
TE in TO ind. 
za transform. 
industrija 
promet 
ostalo 
za koriščenje 
Prodaja izven SRS 
v ostale republike 
v inozemstvo 
Zalogfe 31. 12. 

Lignit 
EB 1977 Ocena real. 1977 

107 
4500 

4607 
4140 
3515 

120 
3635 

200 
5 

300 
505 
130 
130 

337 

109 
4400 

25 
4534 
3809 
3200 

120 
3320 

234 
5 

250 
489 
155 
140 

15 
570 

indeks 
101,9 
97,8 

98,4 
92,0 
91,0 

100,0 
91,3 

117,0 
100.0 
83,3 
96,8 

119,2 
107,7 

169.1 

Rjavi premog 
EB 1977 Ocena real. 1977 

148 
1888 
200 

2236 
1932 
1099 

1099 
280 

13 
540 
833 

40 
40 

264 

147 
1719 

240 
2106 
1878 
1090 

1090 
301 

10 
477 
788 

70 
70 

158 

indeks 
99,3 
91,0 

120,0 
94,2 
97,2 
99,2 

100,0 
99.2 

107,5 
76,9 
88.3 
94,6 

175,0 
175,0 
100,0 
59,8 

NEKATERE UGOTOVITVE 

OB BILANCI RJAVEGA 

PREMOGA IN LIGNITAZA 

PRIHODNJE LETO 

V prihodnjem letu bo angažirano za potrebe javnih in industrij- 
skih TE in TO okoli 56% ctelotne proizvodnje rjavega premoga in 
celotna proizvodnja lignita. Pri tako velikem angažiranju premoga 
za proizvodnjo električne energije vse bolj stopajo v ospredje 
problemi viškov in primanjkljajev premoga, če odstopa proizvod- 
nja HE od planirane pri 70% verjetnosti nastopa sušnosti leta, kar 
je bilo zelo očitno v letu 1976 in v letošnjem letu. V kolikor bi se 
ponovila letošnja hidrološka situacija, bi še bolj porastle zaloge 
premoga, vendar bi jih bilo v Šoštanju kljub že sedaj velikim 
zalogam lažje obvladati kot v Trbovljah z ozirom na možnosti 
deponiranja in s posebnim ozirom na že obravnavano bilanco 
lignita za leleto 1979. V Trbovljah bi nastopile težave deponiranja 
tudi v primeru ponovitve sušnosti leta 1976 in ob vsakem daljšem 
neplanskem remontu vsled defektov. V Šoštanju bi ponovitev 
sušnosti leta 1976 še bolj zaostrila vprašanja zadostnih zalog za 
polno obratovanje v letu 1979. 

V zvezi s tem bo nujno potrebno zgraditi ustrezno deponijo pri 
termoelektrarni Trbovlje. Ze v letu 1977 pa bi bilo potrebno pričeti, 
kot že predhodno navedeno, z laboratorijskimi preizkusi mešani- 
co lignita in rjavega premoga za šoštanjske elektrarne. 

NAFTNI DERIVATI IN 

ZEMELJSKI PLIN 

Primerjava porabe naftnih derivatov v letih 1976 in 1977 kaže 
spodaj navedene značilnosti: 

V prvem polletju preteklega leta je nastopil že v zimskem 
obdobju zaradi dobre prevoznosti cest in ugodnosti pri nakupu 
bencina, ki so ga bili deležni tujci v maloobmejnem prometu 
močan porast porabe bencina glede na isto obdboje v letu 1976. 
Poraba kurilnih olj je v preteklem letu precej porastla glede na 
predhodno leto predvsem zaradi povečane porabe v industriji, ki 
je v veliki meri kompenzirala vpliv izredno mile zime v prvem 
polletju. Za porabo kurilnih olj in tekočega naftnega plina so bile 
značilne v prvem polletju tudi velike motnje v preskrbi tako, da so 
se zaloge teh goriv občasno popolnoma izčrpale in je bilo zato 
potrebno aktivirati celo skupne rezerve. Ob koncu polletja so se 
zaloge teh goriv v industriji ponovno normalizirale in so znašale 
okoli 38.000 ton kurilnih olj in okoli 2500 ton tekočega naftnega 
plina. Z ozirom nato, da znašajo sedanji rezervoarski prostori TNP 
7690 m3, kar predstavlja rezervoarsko kapaciteto okoli 3.850 ton 
pomeni, da so bili rezervoarji TNP le okoli 65% napolnjeni. Ob 
koncu preteklega leta pa se je stanje preskrbe s tekočim naftnim 
plinom in kurilnimi olji ponovno močno poslabšalo in so bili v zvezi 
s tem potrebni nujni internencijski uvozi teh derivatov. Relativno 
ugodno poprečje rezervoarskih prostorov glede na mesečno 

potrošnjo TNP pa ne zagotavlja, pa so kapacitete rezervoarjev 
vsepovsod zadovoljive, kar posebno velja za mestne plinarne, kjer 
so ti občutno premajhni. Verjetno podobno stanje velja tudi za 
rezervoarje kurilnih olj, za kar pa žal ni podatkov. 

Ocena izpolnjevanja energetske bilance za leto 1977 pri naftnih 
derivatih (v 103 ton) 

ocena 
Elementi bilance EB 77 real. 1977 indeks 
Bencin 455 472 103,7 

za koriščenje 430 452 105,1 
za transformacijo 25 20 80,0 

Jet (petrolej) 31 30 96,8 
Plinsko olje 281 283 100,7 

za koriščenje ' 281 283 100,7 
za transformacijo — - 100,0 

Kurilno olje 1110 1078 97,1 
gospodinjsko 260 258 99,2 
ostalo za korišč. 760 750 98,7 
ostalo za transf. 90 70 77,8 

TNP 82 76 92,7 
za koriščenje 69 62 89,9 
za transformacijo  13 14 107,7 

Derivati za energ. svrhe 1959 1943 99,2 
za koriščenje 1831 1839 100,4 
za transformacijo 128 104 81,3 

Derivati za neenerg. svrhe 161 161 100,0 
Poraba derivatov skupaj 2120 2104 99,2 
Izgube pri predelavi 106 105 99,1 
Potrebna surova nafta 2226 2209 99,2 

PREDVIDENA PORABA 

NAFTNIH DERIVATOV V 

ODNOSU DO PORABE 

ZEMELJSKEGA PLINA V 

LETU 1978 

Leta 1978 bo nastopila zaradi porabe večjih količin zemeljskega 
plina v drugem polletju precejšna sprememba v porabi naftnih 
derivatov glede na prejšnja leta. Manjše spremembe pričakujemo 
z nekoliko manjšim porastom porabe pogonskih goriv in nekaj 
večjim porastom kurilnega olja za gospodinjstvo, dočim pa bo 
poraba ostalih kurilnih olj zaradi substitucije z zemeljskim plinom 
nekoliko nazadovala. V bilanci za prihodnje leto predvidevamo, da 
bo s tem, da TGA Kidričevo ne bo zamenjala porabe premoga z 
zemeljskim plinom, prevzelo glavno substitucijo z zemeljskim 
plinom kurilno olje in TNP. 
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V zvezi s tem predvidevamo, da se bo poraba kurilnih oij za 
koriščenje zmanjšala za okoli 1% s tem, da se bo poraba gospo- 
dinjskega kurilnega olja glede na to, da plin praviloma ne bo služil 
za ogrevanje bivalnih prostorov, povečala za 8,5%, dočim pa se bo 
poraba ostalih kurilnih olj zmanjšala za okoli 4%. Poraba TNP za 
koriščenje se bo zmanjšala predvsem za porabo v črni metalurgiji 
in še v nekaterih panogah, ki bodo prevzele večje količine zemelj- 
skega plina v drugi polovici prihodnjega leta. Predvidoma bo ob 
koncu leta skoraj v celoti odpadla poraba TNP za predelavo v 
mestni plin razen v napravah za pokrivanje konic, ker bo njegovo 
vlogo prevzel zemeljski plin. Ta zamenjava se bo vršila predvsem iz 
dveh razlogov: 

1. Z omejeno sprostitvijo TNP v plinarnah bo dana širša mož- 
nost uporabe tega plina v gospodinjstvih, obrti, pa tudi manjših 
OZD v industriji, ki ne bodo priključeni na omrežje zemeljskega 
plina. Taka usmeritev porabe bo racionalna glede na zmanjšanje 
porabe, posebno pa konične moči električne energije v elektroe- 
nergetskem sistemu. 

2. Direktno uvajanje zemeljskega plina v omrežje mestnih pli- 
narn ne bo možno zaradi tega, ker bi bilo v tem primeru potrebno 
izmenjati gorilce pri potrošnikih, kar predstavlja prevelik strošek. 

NEKATERE UGOTOVITVE 

OB BILANCI NAFTNIH 

DERIVATOV IN 

ZEMELJSKEGA PLINA ZA 

PRIHODNJE LETO 

Z uvajanjem zemeljskega plina bo dobila SR Slovenija nov 
žlahten vir energije, ki bo zelo pomemben posebno za tehnološke 
potrebe v industriji, pa tudi s stališča varstva zraka pred onesnaže- 
njem. Zelo spodbudno je, da izgradnja magistralnega plinovoda 
celo hitreje napreduje kot je bilo predvideno, zaskrbljujoče pa je 
dejstvo, da sekundarno omrežje in notranje instalacije nekaterih 
potrošnikov precej kasnijo, ker so še večinoma v fazi projektiranja 
in pridobivanja ustreznih soglasij. V zvezi s tem bi bilo potrebno, 
da zaradi boljšega izkoriščanja velikih osnovnih sredstev plinovo- 
da večji potrošniki v industriji, ki precej kasnijo s pripravo notra- 
njih instalacij in opreme skušajo doseči v okviru enotne akcije 
pospešenje priprav za prevzem plina ob pričetku drugega polletja 
prihodnjega leta, ter s tem preprečijo plačevanje penal zaradi 
neprevzetih pogodbenih količin. 

Drug problem, ki se poraja z uvajanjem zemeljskega plina in je 
često povezan s pravkar obravnavanim, je vprašanje substitucije 
tega visokovrednega goriva s premogom. V zvezi z že obravnava- 
nimi viški drobnega rjavega premoga je treba stremeti za tem, da 
se premog še naprej koristi za pridobivanje tehnološke pare. Za 
morda 10 do 15 procentov boljši izkoristek pri kurjenju plina in do 
25% manjše investicije v kotlovske naprave in instalacije so 
nepomembne, če upoštevamo dejstvo, da predstavlja premog 
cenen domač in zato zelo siguren vir energije, ki ne zahteva 
deviznega kritja. Treba je stremeti za tem, da se izvaja substitucija 
predvsem med kurilnimi olji in zemeljskim plinom oziroma, da so 
vse kotlovske naprave tako prirojene, da je možno takojšnje 
aktiviranje oljnih gorilcev in obratno, da bi se dosegla čim večja 
elastičnost v obratovanju plinskega sistema. 

PROIZVODNJA PRIMARNE 

ENERGIJE IN PORABA 

KORIŠČENE ENERGIJE V 

ODNOSU DO ENERGETSKE 

BILANCE SR SLOVENIJE V 

OBDOBJU 1976-1980 

PROIZVODNJA PRIMARNE 

ENERGIJE 

V proizvodnji primarne energije bo nastopila v letu 1978 v 
odnosu do SR EB 1978 manjša proizvodnja premoga, manjša 
proizvodnja hidroelektrične energije in zemeljskega plina. Proi- 
zvodnja lignita bo manjša od plinarne za 200.000 ton, kar predstav- 
lja znižanje za 4,3%. Proizvodnja rjavega premoga bo manjša za 
159.000 ton ali za 7,1%. Proizvodnja hidroelektrične energije bo 
verjetno nižja od plana za 142 GWh ali za 4,7%, proizvodnja 
zemeljskega plina pa za okoli 6 milijonov Nm3 ali 50%. Vsa 
navedena nižja proizvodnja primarne energije bo nastala zaradi 
prepočasnega dotoka naložbenih sredstev, premalo vlaganj za 
raziskave v rudarstvu, pa tudi zaradi prepočasne priprave potreb- 
ne dokumentacije za novogradnje. Vse to bo imelo v prihodnjem 
letu kot posledico večjo energetsko odvisnost, kot je bila predvi- 
dena v srednjeročnem planu. 

Energetska odvisnost v letu 1977 je bila pri premogu in plinu 
večja od planirane, proizvodnja hidroelektrične energije pa je bila 
zaradi ugodnih hidroloških razmer nekaj večja, kar je kompenzira- 
lo povečanje skupne energetske odvisnosti. 

PORABA KORIŠČENE 

ENERGIJE 

Glede na srednjeročno energetsko bilanco je v preteklem letu 
značilna praktično 100% izpolnitev plana porabe koriščene ener- 
gije. To relativno majhno odstopanje je nastalo deloma kot posle- 
dica zelo mile zime v letu 1975 in v prvi polovici preteklega leta, pa 
tudi zaradi recesije v gospodarstvu v preteklem letu. Nekaj večja 
odstopanja glede na srednjeročno bilanco nastopajo v porabi 
posameznih goriv, kakor tudi v glavnih potrošniških skupinah kot 
je razvidno iz tabele 2 in 3. Precej pod planom je posebno v letu 
1977 in 1978 poraba plinastih goriv v manjši meri pa tudi trdnih 
goriv, dočim pa bo potrošnja toplote iz toplarn predvidoma večja 
od predvidevanj bilance. Potrošnja tekočih goriv kaže težnjo 
preseganja planiranih količin, zmanjšuje pa se poraba električne 
energije. 

Poraba energije po glavnih potrošniških skupinah kaže, da 
glede na plan porašča poraba energije v prometu, upada pa 
poraba v industriji in ostali porabi. V zvezi s tem hitreje raste 
potrošnja bencina, ki je glavno gorivo v cestnem prometu, ker 
ravno ta najbolj narašča. Z občtno podražitvijo pogonskih goriv se 
ta težnja zmanjšuje, vendar bi morala biti politika cen za pogonska 
goriva taka, da bi bila vsaj družbena kmetijska posestva in gozdna 
gospodarstva oproščena dajatev za ceste, s čemer bi se tudi 
stimulirala proizvodnja hrane in predelava lesa, ki imata pomemb- 
no vlogo v srednjeročnem družbenem planu. Z izvajanjem »Ukre- 
pov o racionalizaciji pridobivanja, pretvarjanja, transporta in pora- 
be energije« pa bo potrebno prenesti ustrezni del osebnega in 
tovornega cestnega prometa na železnico. 

Sedanja razmerja cen energije pri potrošnikih teh ne stimulirajo 
v dovoljni meri, da bi uporabljali manjvredna goriva, če tehnološki 
postopki ne zahtevajo porabe visokovrednih goriv, kar je razvidno 
iz spodnjih podatkov o ceni energije pri potrošnikih. 
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Cena energije v din/Gcal pri potrošnikih: 
industrija 
din/Gcal indeks 

el. en. 
= 100 

široka potrošnja 
din/Gcal indeks 

el. en. 
= 100 

el. energija 
mestni plin 
TNP 
zemeljski plin 
gosp. kur. olje 
srednje kur. olje 
težko kur. olje 
premog deb. vrste 
premog sred. vrste 
premog drobne vrste 
toplar. toplota 

8081 

619 
273 

160 
131 

130 
130 
135 

100 
76,6 
33,8 

19,8 
16,2 

16,1 
16,1 
16,7 

12781 

619 
423 

2 
333 

180 

290 

100 
48,4 
33,1 

26,1 

14,1 

22,7 
Opomba: 
1 cene el. energije vsebujejo tudi prispevke 
2 prodajne cene zemeljskega plina pri potrošnikih še niso 

znane in jih zato ne navajamo 

Cene električne energije za industrijo so dosežene povprečne 
cene na visoki napetosti v distribucijskem omrežju, cene kurilnih 
olj in premoga za industrijo so sedaj veljavne cene pri proizvajal 
cih povečane za transportne stroške po železnici do Ljubljane. 

Cene električne energije za široko potrošnjo so dosežene pov- 
prečne cene na napetostnem nivoju 0,4 kV, cene kurilnih olj so 
veljavne cene gospodinjskega kurilnega olja na črpalki, cene 
premoga pa debele vrste premoga fco Kurivo Ljubljana. Cena 
toplotne energije za industrijo in široko potrošnjo je veljavna cena 
te energije pri KEL Ljubljana. 

Iz navedenih razmerij cen je razvidno, da so nekatere cene goriv 
v nelogičnem sorazmerju. V zvezi s tem bo nujno, da se v bližnji 
bodočnosti ob sodelovanju vseh zainteresiranih ustrezno uredijo 
razmerja cen energije glede na njihovo uporabno vrednost, kar bi 
potrošnike v precejšnji meri vodilo k bolj racionalni porabi energi-' 
je. 

ODPRTI PROBLEMI V ZVEZI 

ZEBZA LET01978 IN 

NEKATERI PREDLOGI ZA 

NJIHOVO REŠEVANJE 

V Sloveniji, kakor tudi v Jugoslaviji-bodo v prihodnjem letu, če 
bo izgradnja elektroenergetskih objektov potekala brez zastojev 

nastopili, po dolgoletnem obdobju primanjkljajev, viški električne 
energije. Po predvidevanjih EB Jugoslavije za leto 1978 bodo 
skoraj v vseh republikah nastopali viški zlasti v poletnem obdobju, 
zato ne bi bila možna medrepubliška izmenjava teh viškov. 

Viški električne energije bodo proizvedeni v termoelektrarnah. 
V zvezi s tem smatramo, da bi bilo primerno v obdobju maj-avgust 
zmanjšati proizvodnjo ostalih TE na lignit, ker bi to omogočilo 
izdatno povečanje premajhnih zalog lignita koncem leta 1978. 
Nadalje predlagamo, da bi bilo potrebno v Jugoslaviji v smislu 
racionalne proizvodnje in potrošnje energije zmanjšati proizvod- 
njo električne energije v TE na tekoče gorivo v poletnetn obdobju 
do višine, ki jo zahteva potrošnja in vzdrževanje napetostnih 
razmer na določenih področjih. Termoelektrarne na tekoče gorivo 
naj bi v poletnih mesecih obratovale kot vršne elektrarne, ali kot 
elektrarne, ki bi nudile havarijsko pomoč. 

Izgradnjo potrebnega omrežja in transformatorjev za odpravo 
prenosnih grl bi bilo potrebno pospešiti, da bodo čimpreje dani 
ugodnejši pogoji za optimiziranje proizvodnje električne energije. 

Po srednjeročni energetski bilanci pričakujemo v prihodnjem 
letu primanjkljaje lignita in presežka rjavega premoga*. V zvezi s 
tem predlagamo, da se čimpreje izvedejo poizkusi za uporabo 
rjavega premoga kot dodatek lignitu v TEŠ in ustvarijo pogoji za 
transport presežkov rjavega premoga v TEŠ vsaj v drugi polovici 
leta 1978. Ta ukrep bo zlasti pomemben za obratovanje TEŠ v letu 
1979, ko bo za tako proizvodnjo premalo. Nadalje bo ta ukrep 
omogočil prodajo presežkov rjavega premoga v Zasavju, nastalih 
kljub manjši proizvodnji premoga v Zasavju v letu 1978, ki bo 
znašala 1,5 mio. ton namesto 1,69 mio. ton kot predvideva srednje- 
ročna energetska bilanca 1976-1980. 

Nadaljno substitucijo rjavega premoga z derivati nafte in zemelj- 
skega plina bi bilo potrebno omejiti na nujne tehnološke potrebe. 
Ustvariti bi bilo potrebno pogoje za kurjenje oreha v široki potroš- 
nji, glede na to, da ta vrsta premoga pri domačih rudnikih preosta- 
ja. 

Uvoz briketov iz inozemstva in nabava premoga iz ostalih 
republik sta v porastu. Čeprav kvaliteta uvoženih briketov in 
premoga iz bosanskih rudnikov ter sušenega lignita iz Kolubare 
ustreza določilom odloka o varstvu zraka pred onesnaženjem, bi 
povečanje sedanjega obsega uvoza premoga in briketov onemo- 
gočilo prodajo večjih količin debelih vrst rjavega premoga iz 
slovenskih premogovnikov kar bi še bolj povečalo presežke rjave- 
ga premoga in zaostrilo že itak težak finančni položaj premogovni- 
kov rjavega premoga. 

Zakasnelo reguliranje cen premoga v skladu z realnim poveča- 
njem materialnih stroškov proizvodnje premoga in povečanje 
življenskih stroškov rudarjev, je imelo v letu 1977 kakor tudi v 
prejšnjih letih negativne učinke, ki so se odražali predvsem v 
povečanju poslovnih izgub premogovnikov. 

Tabela 1 

ENERGETSKA BILANCA SR SLOVENIJE ZA LETO 1978 

Nakup izven SRS Poraba v SRS Prodaja izven SRS 

Nosilci energije 

Zaloge. iz osta- iz za trans- za v osta- Zaloge 
31. 12. lih re- ino- Proiz- Razpo- sfor- kori- le re- v ino- 31.12. 

Enota 1977 publikzemstva vodnja ložljivo macijo ščenje skupaj Izgube publikezemstvo 1978 
Električna energija GWh - 
Trda goriva 
- lignit 103 ton 570 
- rjavi premog 103ton 158 
- črni premog 

in antracit 103ton 17 
- koks 103ton 2 
Tekoča goriva 
-petrolej 103ton 2 
- bencin 103ton 11 
- pl. olje 103ton 14 
- kuril, olje 103ton 51 
Plinasta goriva 
- tek. naftni plin 103ton - 
- mestni plin 106m3 - 
- zemeljski plin 106m3 - 
Toplar. toplota Tcal - 

564 

15 
210 

148 

32 
417 
132 
963 

61 

7717 8281 

5 4500 
70 11811 

11 
50 

150 
200 
200 

140 
28 

6 
1070 

5090 
2249 

28 
200 

34 
578 
346 

1214 

61 
28 

146 
1070 

4496 
1020. 

20 

70 

10 

7164 7164 

310 
760 

20 
190 

32 
481 
298 

1001 

48 
25 

5 127 
970 

4806 
1780 

28 
190 

32 
501 
298 

1071 

58 
25 

132 
970 

663 

20 

18 

3 
14 

100 

454 

100 
50 

50 
40 
60 

184 
419 

8 
10 

2 
7 
8 

65 
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Tabela 2 

PORABA KORIŠČENE ENERGIJE 

realizacija 1976 ocena realizacije 1977 EB 1978 Indeks 

GWh ali 
103 ton TJ Tcal GWh ali 

103 ton TJ Tcal GWh ali 
103 ton TJ tcal 3:1 5:3 

Industrija . . 60488 14450 100,0 . . 62248 14871 100,0 

el. energija 
trdna goriva 
tekoča goriva 
plinasta goriva 
toplota 
Promet 

4076 14672 3505 24,3 
804 14534 3472 24,0 
720 28327 6767 46,8 

. . 2298 549 3,8 
657 157 1,1 

4325 15570 3720 25,0 
775 13592 3247 21,8 
760 30030 7174 48,2 

. . 2344 560 3,8 
712 170 1,1 

. . 63679 15212 100,0 102,9 102,3 
25^9 106,1 106,0 
19,7 93,5 92,5 
43.0 106,0 91,2 
10.1 102,0 273,2 

1,3 108,3 114,7 

4584 16502 3942 
670 12571 3003 
692 27385 6542 

6405 1530 
816 195 

.. 30717 7338 100,0 . . 32293 7714 100,0 . . 33799 8074 100,0 105,1 104,7 

el. energija 
trdna goriva 
tekoča goriva 

188 678 162 2,2 
25 494 118 1,6 

677 29545 7058 96,2 

204 734 175 2,3 
15 268 64 0,8 

711 31290 7475 96,9 

220 792 189 2,3 
8 126 30 0,4 

758 32881 7855 97,3 

108,0 108,0 
54,2 46,9 

105,9 105,1 

Ostala poraba . 32617 7792 100,0 . . 33826 8081 100,0 . . 35.182 8405 100,0 103,7 104,0 

el. energija 
trdna goriva 
tekoča goriva 
plinasta goriva 
toplota 

2015 7254 1733 22,2 
788 11696 2794 35,9 
243 10072 2406 30,9 

. . 846 202 2,6 

. . 2750 657 8,4 

2181 7852 1876 23,2 
645 9858 2355 29,1 
296 12349 2950 36,5 

921 220 2,7 
. . 2846 680 8,4 

2360 8496 2030 24,2 108,3 108,2 
602 9419 2250 26,8 84,3 95,5 
312 13018 3110 37,0 122,6 105,4 

1005 240 2,9 108,9 109,1 
3244 775 9,2 103,5 114,0 

električna energija 
trdna goriva 
tekoča goriva 
plinasta goriva 
toplota 
SKUPAJ 

6280 22604 5400 18,3 
1617 26719 6383 21,6 
1640 67943 16231 54,9 

3144 751 2,5 
3407 814 2,8 

industrija 
promet 
ostala poraba 

6710 24156 5771 18,8 
1460 23718 5666 18,5 
1767 73669 17599 57,4 

3265 780 2,5 
3558 850 2,8 

123818 29579 100,0 
60488 14450 
30717 7338 
32617 7792 

48,9 
24,8 
26,3 

7164 25790 6161 19,4 106,9 106,8 
1280 22115 5283 16,7 88,8 93,2 
1762 73284 17507 55,2 108,4 99,5 

7409 1770 5,6 103,9 226,9 
4060 970 3,1 104,4 114,1 

128368 30666 100,0 
62248 14871 
32293 7714 
33826 8081 

48,5 
25,2 
26,4 

132.659 31691 100,0 103,7 103,3 
63679 15212 
33799 8074 
35182 8405 

48,0 
25,5 
26,5 

102,9 102,3 
105,1 104,7 
103,7 104,0 

Tabela 3 
PORABA KORIŠČENE ENERGIJE 

realiz. 1976 ocena 1977 
Nosilci energije TJ Tcal TJ Tcal 

Indeks 
2:1 

EB 76-80 za 1977 
TJ Tcal 

Indeks EB76-80za 1978 |ndeks 
2:4 TJ Tcal 6:2 

EB 1978 
TJ Tcal 

Električna energija 22604 5400 24156 
industrija 14672 3505 15570 
promet 678 162 734 
ostalo 7254 1733 7852 

Toplotna energija 101214 24179 104212 
industrija 45816 10945 46678 
promet 30039 7176 31559 
ostalo 25363 6059 25974 
trdna goriva 26719 6383 23718 
tekoča goriva 67943 16231 73669 
plinasta gor. 3144 751 3265 
toplota 3407 814 3558 

Koriščena energ. skupaj 123818 29579 128368 
industrija 60488 14450 62248 
promet 30717 7338 32293 
ostalo 32617 7792 33826 

5771 
3720 

175 
1876 

24895 
11151 

7539 
6205 
5666 

17599 
780 
850 

30666 
14871 
7714 
8081 

106,9 
106,1 
108,0 
108.3 
103.0 
101,9 
105.1 
102.4 
88,8 

108,4 
103,9 
104,4 
103,7 
102,9 
105,1 
103,7 

24584 
16376 

649 
7560 

106772 
47838 
30930 
28004 
25895 
73129 
4646 
3098 

131357 
64213 
31579 
35564 

5873 
3912 

155 
1806 

25507 
11428 
7389 
6690 
6186 

17470 
1110 

740 
31380 
15340 
7544 
8496 

98,3 
95,1 

112,9 
103,9 
97,6 
97,6 

102,0 
92.8 
91.6 

100,7 
70,3 

114,9 
97.7 
96.9 

102,3 
95,1 

26330 
17548 

682 
8100 

110427 
49219 
32115 
29093 
24258 
72686 

9967 
3516 

136757 
66676 
32797 
37193 

6290 
4192 

163 
1935 

26380 
11758 
7672 
6950 
5795 

17364 
2381 

840 
32670 
15950 
7835 
8885 

109.0 
112.7 

93,1 
103.1 
106,0 
105.4 
101.8 
112,0 
102,3 
98.7 

305,3 
98.8 

106.5 
107,3 
101.6 
109.9 

25790 
16502 

792 
8496 

106869 
47177 
33007 
26686 
22115 
73284 

7409 
4060 

132659 
63679 
33799 
35182 

6161 
3942 

189 
2030 

25530 
11270 
7885 
6375 
5283 

17507 
1770 
970 

31691 
15212 
8074 
8405 

Indeks 
8:2 8:6 

97,9 
94,0 

116.0 
104,9 

96,8 
95,8 

102,8 
91,7 
91.2 

100,8 
74.3 

115,5 
97,0 
95.4 

103.1 
94,6 

106.8 
106,0 
108.0 
108.2 
102,6 
101.1 
104.6 
102.7 
93,2 
99,5 

226.9 
114,1 
103.3 
102,3 
104,7 
104,0 

Tabela 4 

POTREBNA PRIMARNA ENERGIJA 

Nosilci energije 
Vodna energija 

Premog 

Surova nafta 

Naravni plin 

Enote 
Ocena real. 

1976 1977 
GWh 2 227 2 871 
TJ 27 025 34 071 
Tcal 6 456 8 139 
103ton 6 881 5 935 
TJ 81 472 69 140 
Tcal 19/463 16 517 
103ton 1 884 2 240 
Tj 78 873 93 766 
Tcal 18 842 22 400 
106Nm3 6 6 
TJ 209 209 
Tcal 50 50 

Potrebna prim. energ. TJ 187 579 197 187 

Indeks 
2:1 

EB76-80 
za 1977 

126,1 

84.8 
84.9 
84,9 

118,9 

100,0 

105,1 

2 590 
30 357 

7 252 
5 998 

72 271 
17 265 

2 180 
89 413 
21 360 

10 
352 

84 
192 393 

Indeks 
2:4 

110,8 
112,2 
112,2 
97,3 
95,7 
95,7 

102.8 
104.9 
104,9 

60,0 

102,5 

EB76-80 
za 1978 

3 047 
33 802 

8 075 
6 971 

82 895 
19/803 

2 210 
90 527 
21 650 

198 
7 116 
1 700 

214 440 

Indeks 
6:2 

106,1 
99,2 
99,2 

119,5 
119,9 
119,9 
98,7 
96,7 
96,7 

108,8 

EB 
1978 

2 905 
32 225 

7 698 
6 934 

79 312 
18 947 

2 140 
89 580 
21 400 

226 
8 136 
1 944 

209 254 

Indeks 
8:2 

101,2 
94,6 
94,6 

118,8 
114,7 
114,7 

95,5 

106,1 

Indeks 
8:6 

95,3 

99.5 
95,7 
95.7 

98.8 

114,1 
114,4 
114,4 
97.6 
97,6 

Skupaj Tcal 44 810 47 106 105,1 45 961 102,5 51 228 108,8 49 989 106,1 
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PROIZVODNJA PRIMARNE ENERGIJE 

Tabela 5 

Nosilci energije Enote 
Ocena real. 

1976 1977 
Indeks EB 76-80 

2:1 za 1977 
Indeks EB 76-80 

2:4 za 1978 
Indeks 

6:2 
EB 

1978 
Indeks 

8:2 
Indeks 

8:6 
Vodna energija 

Premog 

Surova nafta 

Naravni plin 

Primarna energija 

GWh 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
106 Nm3 

TJ 
Tcal 
TJ 

2 277 
27 025 

6 054 
6 269 

69 522 
16 608 

4 
180 
43 

6 
209 

50 
96 935 

2 871 
34 071 

8 139 
5 986 

65 078 
15 547 

4 
167 
40 

6 
209 

50 
99 526 

126,1 

95,9 
93,6 
93,6 

100,0 
92,8 
92,8 

100,0 

102,7 

2 590 
30 357 

7 252 
6 390 

71 392 
17 055 

3 
126 
30 
10 

352 
84 

102 227 

110,8 
112.2 
8 075 

93,7 
91,2 
91,2 

133.3 

60,0 

97,4 

3 047 
33 802 

99,2 
6 650 

74 260 
17 740 

2 
84 
20 
12 

419 
100 

108 564 

106,1 
99,2 

7 698 
111,1 
114,1 
114,1 

50,0 

200.0 

109.1 

2 905 
32 225 

94,6 
6 205 

67 627 
16 156 

3 
126 
30 

6 
209 

50 
100188 

101,2 
94,6 

103,7 
103,9 
103,9 

1000 

100,7 

95,3 

93,3 
91,1 
91,1 

75,0 150,0 

50,0 

92,3 
Skupaj Tcal 23 156 23 776 102,7 24 421 97,4 25 935 109,1 23 934 100,7 92,3 

BILANCA PRIMARNE ENERGIJE 
Tabela 6 

Nosilci energije Enote 
ocena real. 

1976 1977 
Indeks EB 76-80 

2:1 za 1977 
Indeks EB76-80 

2:4 za 1978 
Indeks 

6:2 
EB 

1978 
Indeks 

8:2 
Indeks 

8:6 
Potrebna primarna 
energ. 

Proizvodnja primarne 
energ. 

Primanjkljaj 
in energetska 
odvisnost 

premog 

surova nafta 

naravni plin 

TJ 
Tcal 

TJ 
Tcal 

TJ 
Tcal 
% 
103 t 
TJ 
Tcal 
% 
103 t 
TJ 
Tcal 
% 
106Nm3 

TJ 
Tcal 
% 

87 579 
44 810 

96 935 
23 157 

90 644 
21 653 

48,3 
612 

11 951 
2 855 

14.7 
1 880 

78 693 
18 799 

99.8 

0,0 

197 187 
47 106 

99 935 
23 776 

97 661 
23 330 

49,5 
151 

4 060 
970 
5,9 

2 236 
93 599 
22 360 

99,8 

0,0 

105,1 
105,1 

102,7 
102,7 

107,7 
107,7 
102,5 

0,0 
34,0 
34,0 
40,0 

118,9 

100,0 

192 393 
45 961 

102 227 
24 421 

90166 
21 540 

46,9 
73 

879 
210 
1,2 

2 177 
89 287 
21 330 

99,9 

102,5 
102,5 

97,4 
97,4 

108,3 
108,3 
105,5 

0,0 
461,9 
461,9 
482,8 
102.7 
104.8 
104,8 
99,9 

0,0 

214 440 
51 228 

108 564 
25 935 

105 876 
25 293 

49,4 
726 

8 636 
2 063 

10,4 
2 208 

90 543 
21 630 

99,9 
186 

6 698 
1 600 
94,1 

108,8 
108,8 

109,1 
109,1 

108,4 
108,4 
99,8 

2127 
212,7 
177,4 
98,7 
96,7 
96,7 

100,1 

209 254 
49 989 

100188 
23 934 

109 066 
26 055 

52,3 
729 

11 683 
2 791 

14.7 
2 137 

89 455 
21 370 

99.8 
220 

7 920 
1 892 
97,3 

106,1 
106,1 

100,7 
100,7 

111,7 
111,7 
105.6 

2877 
287.7 
250.8 

95,6 

100,0 

97.6 
97.7 

92,3 
92,3 

103,0 
103,0 
105,9 
100,4 
135,3 
135.3 
141.4 
96,8 
98,8 
98.8 
99.9 

118.3 

103.4 

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Tabela 7 

v GWh 

Elektrarne 
Ocena real. 

1976 1977 
Indeks EB 76-80 

2:1 za 1977 
Indeks EB 76-80 

2:4 za 1978 
Indeks 

6:2 
EB 

1978 
Indeks 

8:2 
Indeks 

8:6 
Elektrarne EGS 
HE obstoječe 

nove 
Moste 
Fala 
Srednja Drava II 

HE obstoječe in nove 
TE, TO in Pl. TE obstoječe 

nove 
Šoštanj V 
PL TE Trbovlje 

TE, TO in PL TE obst. in nove 
Elektrarne DES HE 
Elektrarne EGS + DES 
Elektrarne industrije 

HE 
TE 

Skupaj proizv.jia pragu v SRS 
Lastna raba 
Skupaj proizv. na gener. v SRS 

5 914,1 
2 152,3 

2 152,3 
3 742,8 

19,0 

19,0 
3 761,8 

43,9 
5 958,0 

348,7 
81,2 

267.6 
6 306,7 

389.7 
6 696,4 

5 886 
2 565 

2 565 
3 145 

176 
145 

31 
3 321 

47 
5 933 

420 
87 

333 
6 353 

366 
6 719 

99,6 
119,2 

119.2 
84,0 

926.3 

163.2 
88,3 

107,1 
99,6 

120.4 
107,1 
124,4 
10(0,7 
93,9 

100.3 

6 232 
2 360 

130 
9 

40 
81 

2 490 
3 513 

229 
106 
123 

3 742 

6 232 
427 
100 
327 

6 659. 
365 

7 024 

94,5 
108,7 

103,0 
89,5 
76,9 

136,8 
25,2 
88, B 

95,2 
98,4 
87,0 

101,8 
95,4 

100,3 
95,7 

7 634 
2 360 

587 
9 

41 
537 

2 947 
3 057 
1 630 
1 570 

60 
4 687 

7 634 
442 
100 
342 

8 076 
467 

8 543 

129,7 
92,0 

114,9 
97,2 

193.6 
141.1 

128.7 
105.2 
114,9 
102,7 
127.1 
127,6 
127.2 

7 236 
2 332 

434 

434 
2 766 
2 949 
1 521 
1 485 

36 
4 470 

39 
7 275 

442 
100 
342 

7 717 
467 

8184 

122,9 
90,9 

107,8 
93,8 

116.1 
134,6 
83,0 

122.6 
105.2 
114,9 
102.7 
121.5 
127.6 
121.8 

94,8 
98.8 
73.9 

80.8 
93.9 
96.5 
93.3 
94.6 
60,0 
95.4 

95,3 
100,0 
100,0 
100,0 
95,6 

100,0 
95,8 
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Tabela 8 

POTREBE IN BILANCA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Potrebe vGWh na pragu 

Ocena real. 
1976 1977 

Indeks EB 76-80 
2:1 za 1977 

Indeks EB 76-80 
2:4 za 1978 

Indeks 
6:2 

EB 
1978 

Bilanca 

Indeks 
8:2 

Poraba 6 279,6 6 696 106,6 6 849 97,8 7 403 110,6 7 164 107,0 
- industrija 4 075,8 4 321 106,0 4 589 94,2 4 963 114,9 4 584 106,1 
- promet 188,4 194 103,0 180 107,8 190 97,9 220 113,4 
- ostalo 2 015,4 2 181 108,2 2 080 104,9 2 250 103,2 2 360 108,2 

Izgube 537,1 553 103,0 649 85,2 710 128,4 663 119,9 
- distribucijske 365,1 367 100,5 456 80,5 501 136,5 475 129,4 
-prenosne 172,0 186 108,1 193 96,4 209 112,4 188 101,1 

Poraba in izgube - potrebe 6816,7 7 249 106,3 7 498 96,7 8 113 111,9 7 827 108,0 
Iz javnega omrežja 6 467,9 6 829 105,6 7 071 96,6 7 671 112,3 7 385 108,2 

- poraba pos. odjem. 1 858,8 1 887 101,5 2 075 90,9 2 190 115,1 1982 105,0 
- prevzem OZD DES 4 437,1 4 756 107,4 4 803 99,0 5 272 110,9 5215 109,7 
- izgube prenosa 172,0 186 108,1 193 96,4 209 112,4 188 101,1 

Iz lastne proizvodnje 348,8 420 120,4 427 98,4 442 105,2 442 105,2 
posebni odjem 61,7 65 105,4 65 100,0 65 100,0 65 100,0 
ostala industrija 287,1 355 123,7 362 98,1 377 106,2 377 106,2 

Proizvodnja na pragu 6 306,7 6 353 100,7 
Nabava skupaj 724,2 1 011 139,6 
- Nabava iz drugih republik 557,9 896 160,6 
- Uvoz iz inozemstva 166,3 115 69,2 

Prodaja skupaj 214,2 115 53,7 
- Prodaja v druge republike 69,1 91 131,7 
- Izvoz v inozemstvo 145,1 24 16,5 

Saldo nabave in prodaje 510,0 896 175,7 
Razpoložljivo 6 816,7 7 249 106,3 
Potrebe el. energije v SRS 6 816,7 7 249 106,3 
Primanjkljaj (-) - - - 
Višek (+) - - - 

6 659 
564 
564 

564 
7 223 
7 498 
-275 

95,4 
179,3 
158,9 

158,9 
100,4 
96,7 

8 076 
564 
564 

564 
8 640 
8 113 

+527 

127,1 
55,8 
63,0 

63,0 
119,2 
111,9 

7 717 
564 
564 

564 
8 281 
7 827 
-30 

+484 

121,5 
55,8 
63,0 

63,0 
114,2 
108,0 

PROIZVODNJA PREMOGA 

Tabela 9 

Rudniki premoga Enote 
ocena real. 

1976 1977 
indeks EB 76-80 

2:1 za 1977 
indeks EB 76-80 

2:4 za 1978 
indeks 

6:2 
EB 

1978 
indeks 

8:2 
REK Velenje 

Rjavi premog 

REK Zasavje 

Kanižarica 

Senovo 

Laško 

Kočevje 

103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 
103 ton 
TJ 
Tcal 

4 400,7 
45 316,5 
10 825,7 

1 868,1 
24 205,7 

5 782,5 
1 611,0 

19 994,9 
4 776,6 

30,7 
462,6 
110.5 
127,4 

2 133,2 
509.6 

50,4 
900,9 
215,2 
48,6 

714,1 
170,6 

4 400,0 
44 204,0 
10 560,0 

1 719,3 
22 385,0 

5 348,0 
1 461,0 

18 133,0 
4 332,0 

29,1 
439,0 
105,0 
129,8 

2 173,0 
519,0 
56,4 

1 008,0 
241,0 
43,0 

632,0 
151,0 

100,0 
95,5 
97,5 
92,0 
92,5 
92,5 

90,7 

94,8 

101,9 

111,9 

88,5 

4 500 
45 209 
10 800 

1 890 
24 451 

5 841 
1 660 

20 603 
4 922 

120 
2 009 

480 
70 

1 251 
299 

40 
588 
140 

97,8 

91,0 
91,6 
91,6 

88,0 

108,2 

80,6 

107,5 

4 700 
47 218 
11 280 

1 950 
25 305 

6 045 
1 690 

20 975 
5 011 

65 
980 
234 
120 

2 009 
480 

75 
1 341 

320 

106,8 

113,4 
113,0 
113,0 

113,7 

223,4 

92,4 

133,0 

0,0 

4 500 
45 209 
10 280 

1 811 
23 679 

5 657 
1 500 

18617 
4 448 

120 
1 808 

432 
125 

2 093 
500 

60 
1 072 

256 
6 

88 
21 

102,3 

105,3 
105,8 
105,8 

102,7 

412,4 

96,3 

106,4 

14,0 

Skupaj 103 ton 6 268,8 6 119,3 
TJ 69 522,1 66 590,0 
Tcal 16 608,3 15 908,0 

97,6 6 390 
95,8 69 660 
95,8 16 641 

95,8 
95,6 
95,6 

6 650 
72 523 
17 325 

108,7 
108,9 
108,9 

6311 
68 888 
16 457 

103,1 
103,5 
103,5 
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BILANCA LIGNITA 
v 103 ton 

Tabela 10 

ocena real. 
1976 1977 

indeks EB 76-80 
2:1 za 1977 

indeks EB 76-80 
2:4 za 1978 

indeks 
6:2 

EB 
1978 

indeks 
8:2 

indeks 
8:6 

Zaloge 1. I. 
Proizvodnja 
Nakup izven SRS 
Razpoložljivo 

TE in TO industr. 
za transformacijo 

industrija 
promet 

ostalo 
za koriščenje 

prodaja izven SRS 
v ostale, republike 
v inozemstvo 

Zaloge 31. XII. 

149,6 
4 400,7 

2,7 
4 553,0 

119.2 
3 530,8 

260,9 
5,7 

297,6 
564.3 
348.6 
163.7 
184,9 
109,3 

109 
4 400 

25 
4 534 

120 
3 320 

234 
5 

250 
489 
155 
140 

15 
570 

72,9 
100,0 
925,9 
99,6 

100,7 
94,0 
89,7 
87,7 
84,0 
86,7 
44,5 
85,5 

8,1 
521,5 

250 
4 500 

4 750 

120 
3 325 

200 
5 

300 
505 
280 
130 
150 
640 

43,6 
97,8 

95,5 

100,0 
99,8 

117,0 
100,0 
83.3 
96,8 
55.4 

107,7 
10.0 
89.1 

640 
4 700 

5 340 

120 
4 370 

160 

200 
360 

610 

587,2 
106,8 

0,0 
117,8 

100,0 
131,6 
68,4 
0,0 

80,0 
73,6 
0,0 
0,0 
0,0 

107,0 

570 
4 500 

20 
5 090 

120 
4 496 

160 

150 
310 
100 
100 

184 

522,9 
102,3 
80,0 

112,3 

100,0 
135,4 
68,4 

0,0 
60,0 
63.4 
64.5 
71,4 
0,0 

32,3 

89,1 
95,7 

95,3 
132,8 
4 376 
136.8 
103,0 

100,0 
102.9 
100,0 

75.0 
86.1 

30,2 

3ILANCA RJAVEGA PREMOGA 
v 103 ton 

Tabela 11 

Ocena real. 
1976 1977 

Indeks EB 76-80 
2:1 za 1977 

Indeks EB 76-80 
2:4 za 1978 

Indeks 
6:2 

EB 
1978 

Indeks 
8:2 

Indeks 
8:6 

Zaloge 1. I. 133,8 147 109,9 150 98,0 202 137,4 15B 107 78 2 
Proizvodnja 1 868,1 1 719 92,0 1 890 91,0 1 950 113,4 1 811 105,3 929 
Nakup izven SRS 197,7 240 121,4 50 480,0 50 20,8 280 1167 5600 
Razpoložljivo 2 199,6 2 106 95,7 2 090 100,8 2 202 104,6 2 249 106 8 102*1 
Poraba v SR Sloveniji 1 983,5 1 878 94,7 1 848 101,6 1 843 98,1 1 780 94 8 96 6 

za transformacijo 1 167,2 1 090 93,4 1 085 100,5 1 085 99,5 1 020 93 6 940 
industrija 332,2 301 90,6 350 86,0 350 116,3 300 99,7 857 
Promet 11,9 10 84,0 13 76,9 8 80,0 8 80,0 100,0 
ostalo 472,2 477 101,0 400 119,3 400 83,9 452 94,8 1130 
za koriščenje 816,3 788 96,5 763 103,3 758 96,2 760 96,4 100 3 

Prodaja izven SRS 68,9 70 101,6 40 175,0 32 45,7 50 71 4 156 3 
v ostale republike 67,6 70 103,6 40 175,0 32 45,7 50 71,4 156 3 
v inozemstvo 1,3 - - - - - 

Zaloge 31. XII  147,2 ' 158 107,3 202 78,2 327 207,0 419 265^2 128J 

Pojasnilo: DEponijski prostori pri proizvajalcih in potrošnikih rjavega premoga v SRS imajo sledeče največje kapacitete: 
REK Zasavje 100.000 ton 
TO Ljubljana 35.000ton 
pri industr. 15.000 ton 
skupaj 150.000 ton 
Zaloge nad 150.000 ton predstavljajo viške, ki ovirajo gospodarno skladiščenje in proizvodnjo premoga. 

POTREBE NAFTNIH DERIVATOV IN ZATO POTREBNA SUROVA NAFTA 
v 103 ton 

Tabela 12 

1976 
Ocena real. 

1977 
Indeks 

2:1 
EB 76-80 
za 1977 

Indeks 
2:4 

EB 76-80 
za 1978 

Indeks 
6:2 

EB 
1978 

Indeks 
8:2 

Indeks 
8:6 

Bencin skupaj 435,9 472 108,3 419 112,9 440 93,2 501 106,1 11:3,9 
za koriščenje 414,4 452 109,1 419 107,9 440 97,3 481 106,4 109,3 
za transformacijo 21,5 20 93,0 - - 0,0 20 100,0 

Jet gorivo za koriščenje 30,7 30 97,7 36 83,3 40 133,3 32 106,7 80,0 
Plinsko olje skupaj 276,1 283 102,5 322 87,9 320 113,1 298 105,3 93,1 

za koriščenje 276,1 283 102,5 290 97,6 305 107,8 298 105,3 97,7 
za transformacijo - - 32 0,0 15 - 0,0 

Kurilno olje skupaj 919,0 1 078 117,3 1 040 103,7 1 030 95,5 1 071 99,4 104,0 
gospod, za koriščenje 239,7 258 107,6 260 99,2 290 112,4 280 108,5 96,6 
ostalo za koriščenje 616,7 750 121,6 740 101,4 690 92,0 721 96,1 104,5 
ostalo za transformacijo 62,6 70 111,8 40 175,0 50 71,4 70 100,0 140,0 

TNP skupaj 70,7 76 107,5 97 78,4 100 131,6 58 76,3 58,0 
za koriščenje 58,2 62 106,5 82 75,6 80 129,0 48 77,4 60,0 
za transformacijo 12,5 14 112,0 15 93,3 20 142,9 10 71,4 50,0 

Derivati za energetske svrhe 1 763,1 1 943 110,2 1 914 101,5 1 930 99,3 1 960 100,9 101,6 
za koriščenje 1 666,5 1 839 110,4 1 827 100,7 1 845 100,3 1 860 101,1 100,8 
za transformacijo 96,6 104 107,7 87 119,5 85 81,7 100 96,2 117,6 

Derivati za neenergetske svrhe 139,0 161 115,8 161 100,0 175 108,7 175 108,7 100,0 
Poraba derivatov skupaj 1 902,1 2 104 110,6 2 075 101,4 2 105 100,0 2 135 101,5 101,4 
Izgube pri transformaciji 95,1 105 110,4 105 100,0 105 100,0 107 101,9 101,9 
Potrebna surova nafta 1 997,2 2 209 110,6 2 180 101,3 2 210 100,0 2 242 101,5 101,4 
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UGOTOVITVE IN STALIŠČA K 
ENERGETSKI IN ELEKTROENERGETSKI 
BILANCI SR SLOVENIJE ZA LET01978 

i. 
Energetska in elektroenergetska bilanca SR Slovenije za leto 

1978 sta posredovani na podlagi programa dela zborov republiške 
skupščine in izvršnega sveta skupščine za leto 1978. Ob obravnavi 
obeh bilanc je bilo ugotovljeno, da v letih 1976 in 1977 t. j. prvih 
dveh letih srednjeročnega plana 1976-1980, po oskrbi z električ- 
no energijo nismo imeli zastojev, oskrba z ostalimi vrstami energi- 
je, je razen občasno pri oskbri s kurilnimi olji in tekočim plinom 
potekala nemoteno. Ugoden rezultat v letih 1976 in 1977 je treba 
pripisati predvsem naporom, ki jih v zadnjih letih posebno po letu 
1973 vlagamo v izgradnjo novih kapacitet in visoke obratovalne 
sposobnosti vseh energetskih kapacitet. 

Poraba koriščene energije v letu 1977 je za 3,7% višja kot v letu 
1976, ob ocenjeni rasti realnega družbenega proizvoda za 7%, kar 
kaže, da smo uspeli zadržati rast porabe koriščene energije pod 
gibanjem družbenega proizvoda. Tudi v letu 1978 je potrebno 
nadaljevati z ukrepi racionalne porabe energije in zagotoviti njeno 
nižjo rast od rasti družbenega proizvoda. 

Obseg porabe koriščene energije v letu 1976 in 1977 je še vedno 
pod predvidevanji srednjeročne energetike bilance 1976-80. Tudi 
v letu 1978 bo poraba koriščene energije še 3% pod predvidevanji 
srednjeročne bilance 1976-1980. 

Medtem pa poraba primarne energije v letu 1976 in 1977 
prekoračuje planirano po srednjeročni energetski bilanci 
1976-80, kar pomeni, daje izkoristku primarne energije še vedno 
posvečeno premalo pozornosti. Preobrat pričakujemo v letu 1978, 
ko bo poraba primarne energije v primerjavi s planirano porabo po 
srednjeročni bilanci prav tako nižja za 2,5%, kot je to slučaj pri 
koriščeni energiji. 

Pri predvideni porabi električne energije po energetski bilanci 
za leto 1978 ugotavljamo, da bo za 6,8% višja kot v letu 1977 in za 
2% nižja od predvidevanj srednjeročne energetske bilance 
1976-80. V letu 1978 z obratovanjem Šoštanja IV in koncem 1. 
polletja vstopom SD II obratujemo z zadostno rezervo in razpola- 
gamo s 480 mio kwh viškov v določenih delih leta, ki jih bo 
potrebno racionalno realizirati. Kljub vrsti novih agregatov bi 
eventuelni izpad večjih agregatov (Šoštanj III in Šoštanj IV) lahko 
povzročil kratkotrajne redukcije določenih delov porabe, vendar 
je tveganje omejitev v primerjavi s prejšnjimi leti minimalno. 

V letu 1978 pričakujemo eventuelno primanjkljaj le v novembru 
in sicer 4,5% predvidene porabe vtem mesecu, drugače pa bomo 
v 6 mesecih razpolagali z viški, ki bodo znašali 6,2% celoletne 
razpoložljive proizvodnje električne energije. Zato bo potrebno v 
okviru elektrogospodarstva čimprej podvzeti vse ukrepe, da se 
razpoložljive viške čim ugodneje odproda in omogoči optimalno 
koriščenje kapacitet. 

Kljub zelo ugodnemu stanju, bo realizacija elektroenergetske 
bilance odvisna predvsem od ohranitve visoke obratovalne spo- 
sobnosti vseh proizvodnih in prenosnih naprav, zadostne in pra- 
vočasne preskrbe TE s premogom in tekočimi gorivi, ter predvide- 
nih hidroloških razmer. 

Proizvodnja lignita in rjavega premoga je v letu 1978 za 3,7% 
višja od proizvodnje v letu 1977, vendar za 6% nižja od predvide- 
vanj srednjeročne bilance 1976-80. Razlog je razen pri lignitu 
iskati predvsem v prehitrem prehajanju porabnikov v industriji in 
široki porabi na tekoča in plinasta goriva. Večanje porabe pomaga 
v elektrogospodarstvu, zmanjšanju pri ostalih porabnikih ne more 
tako kompenzirati. Zato v prihodnjem letu pričakujemo pri- 
manjkljaj lignita in presežke rjavega premoga. Zato bi bilo potreb- 
no del viškov rjavega premoga porabiti v TE Šoštanj IV, ter lignit 
sprostiti za potrebe široke porabe, prav tako pa bi morali substitu- 
cijo rjavega premoga z derivati nafte omejiti na nujne tehnološke 
potrebe. 

Poraba tekočih goriv je v letu 1978 na račun naravnega plina 
nižja od porabe v letu 1977 in nižja od predvidevanj srednjeročne 
bilance 1976-80. Če vzamemo obe gorivi skupaj, saj sta komple- 
mentarni, znaša njuna poraba 4% več, od leta 1977, vendar je 1,6% 
nižja od predvidevanj srednjeročne bilance 1976-1980. Še vedno 
predstavljajo pereč problem nezadostne rezervarske kapacitete, 
posebno pri TNP, prav tako pa neurejeni dohodkovni odnosi z 
glavnimi dobavitelji derivatov. Še vedno ni povečana proizvodnja 
zemeljskega plina, saj je proizvodnja pod predvidevanji. Vzroki za 
nižjo proizvodnjo so predvsem v nezagotovljenih finančnih sred- 
stvih za raziskave in zaostajanju v uvajanju novih oblik pridobiva- 
nja zemeljskega plina. 

Ker računamo koncem 1. polletja zaključek del na magistralnem 
plinovodnem omrežju do Ljubljane, bo morala Poslovnaskupnost 
za gazifikacijo zagotoviti, da se bodo vsi porabniki pravočasno 
pripravili na sprejem prvih količin naravnega plina iz SZ. 

Kljub naporom delež domače proizvodnje primarne energije 
upada in Se postopno veča delež uvozne energije. Ta proces bo 
potrebno v letu 1978 zaustaviti. Kot osnovna naloga celotnega 
energetskega gospodarstva in porabnikov še vedno ostaja zago- 
tovitev čim višje stopnje racionalne proizvodnje, transformacije in 
porabe energije. 

Republiški komite bo v sodelovanju s samoupravnimi interesni- 
mi skupnostmi energetike, področno raziskovalno skupnostjo in 
energetiko, ter raziskovalnimi in drugimi organizacijami priprav- 
ljal na podlagi sprejetega družbenega dogovora ukrepe za racio- 
nalno proizvodnjo in porabo primarne in koriščene energije, 
upoštevajoč v polnem obsegu zahtevo ustrezne zaščite okolja. 

Ob obravnavi je bilo ugotovljeno, da znaša poraba primarne in 
koriščene energije v letu 1978 - 49.989 TCal oziroma 31.691 TCal, 
da sta oba globala pod predvidevanji srednjeročne energetske 
bilance 1976-80 (2,5%-3%) oziroma 3,3%-6% večjega od obse- 
ga v letu 1977. Glede na predvideno redno rast družbenega 
proizvoda (6-7%) pomeni, da poraba energije zaostaja za njego- 
vo rastjo, kar pomeni postopno uveljavitev ukrepov njene racio- 
nalne proizvodnje kot tudi porabe in izpolnitev intencij dolgoroč- 
ne energetske politike. 

II. 
Ob obravnavi energetske in elektroenergetske bilance za leto 

1978 je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel naslednja 

STALIŠČA IN UGOTOVITVE 
1. Energetska bilanca SR Slovenije za leto 1973 predstavlja 

celoto proizvodnje, nabave, predelave in porabe vseh vrst primar- 
nih energetskih virov. Glede na to, da za področje elektroenergeti- 
ke sprejemamo še posebno elektroenergetsko bilanco, moramo 
težiti za čim večjo skladnostjo in primerljivostjo obeh bilanc. 
Ugotavljamo, da še vedno obstaja dokaj neenotnih izhodišč, ki jih 
je potrebno pri usklajevanju odpravljati. Tako je potrebno, da tudi 
elektroenergetska bilanca obsega celoto proizvodnje in porabe 
električne energije v republiki, torej tudi proizvodnjo in porabo 
električne energije iz industrijskih elektrarn in ne le energijo 
elektrarn, ki spadajo v Združena elektrogospodarska podjetja 
Slovenije. Ob tem je treba oceniti tudi možnosti za odkup električ- 
ne energije od organizacij združenega dela, kadar pri njih obstaja- 
jo viški energije. V elektrogospodarski bilanci je potrebno prikaza- 
ti proizvodnjo in porabo po bruto principu, torej ob upoštevanju 
lastne porabe električne energije v elektrogospodarstvu, s čemer 
bo omogočeno spremljanje realizacije bilance s podatki Zavoda 
SR Slovenije za statistiko. 

2. Med osnovne naloge spada tudi zagotovitev večje racional- 
nosti v gospodarjenju z energijo. Za izvajanje programa ukrepov 
za racionalizacijo pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe 
energije in sprejetega družbenega dogovora bo Republiški komite 
za energetiko v sodelovanju s samoupravno interesno skupnostjo 
elektrogospodarstva, samoupravno interesno skupnostjo za nafto 
in plin, področno raziskovalno skupnostjo za energetiko ter razi- 
skovalnimi in drugimi organizacijami pripravljal ustrezne izvršilne 
ukrepe. To bo prispevalo k razbremenitvi energetske bilance za 
leto 1978 ter še nižji stopnji rasti porabe energije v primerjavi s 
predvideno rastjo družbenega produkta, kot tudi večjemu obsegu 
varstva okolja. 

3. V energetski in elektroenergetski bilanci SR Slovenije za leto 
1978 se prvič v večjem obsegu kažejo rezultati urepov in dolgoroč- 
nih usmeritev, ki smo jih sprejeli za to, da bi odpravili strukturna 
neskladja med potrebno in razpoložljivo energijo. Intenzivnejše 
naložbe v energetsko infrastrukturo, h katerim smo pristopili v 
obdobju po letu 1973, se kažejo v določenih kvalitativnih premikih 
na področju elektroenergetike že v prvem polletju 1978, medtem 
ko se bodo v drugem polletju 1978 temu pridružili še učinki na 
področju plinskega gospodarstva. S pospeševanim sprejemanjem 
ukrepov na področju racionalnejšega gospodarjenja z energijo 
bomo lahko, ob istočasno večjih energetskih zmogljivostih, znat- 
no izboljšali zanesljivost oskrbe z energijo. Še vedno ostaja 
nerešen problem izboljšanja oskrbe z naftnimi derivati, predvsem 
z mazutom in tekočim naftnim plinom. 

4. Pri elektroenergetski bilanci je treba poudariti, da se v letu 
1978 prvič po letu 1963 pojavljajo viški energije, za katere je 
potrebno čim prej zagotoviti prodajo pod čim ugodnejšimi pogoji. 
Kljub ugodnejšemu položaju pa moramo težiti, da bo ohranjena 
visoka obratovalna sposobnost vseh proizvodnih in prenosnih 
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naprav v elektrogospodarstvu ter zadostna in pravočasna preskr- 
ba termoelektrarn s premogom. Elektrogospodarstvu je potrebno 
zagotoviti pogoje poslovanja vsaj na ravni enostavne reprodukci- 
je, prav tako pa tudi potrebna obratna sredstva za normalno 
poslovanje, predvsem zaradi nelikvidnega kritja izgube iz prete- 
klih let. 

5. Zaradi zagotovitve zadostnih količin lignita za organizacije 
združenega dela in široko potrošnjo je potrebno, da se dogovorje- 
ne količine zasavskih premogov, ki ne bodo porabljene v TE 
Trbovlje, transportirajo v TE Šoštanj, kar bo omogočilo tudi 
ugodnejšo oskrbo potrošnikov na področjih četrte stopnje one- 
snaženosti ozračja z lignitom z nizko vsebnostjo žvepla. Zato je 
potrebno z ustreznim samoupravnim sporazumom zagotoviti te- 
koče in programirano izkoriščanje kapacitet premogovnikov ob 
zagotovitvi stalnosti odjema od elektrogospodarstva in ostalih 
porabnikov. Pri tem je potrebno izhajati iz dolgoročne energetske 
bilance, ki naj upošteva maksimalno in ekonomsko upravičeno 
izkoriščanje domačih energetskih virov ter stimuliranje porabe 
trdnih goriv, ob upoštevanju zahtev varstva okolja. 

6. V bilanci še naprej ugotavljamo nadaljevanje trenda poveče- 
vanja deleža tekočih in plinastih goriv ter relativnega zmanjševa- 
nja deleža domačih vrst energije. Zato je potrebno pospešeno 
nadaljevati s prizadevanji za čim racionalnejšo porabo in preu- 
smerjanjem porabe energetskih virov, pri čemer je potrebno 
upoštevati učinke na plačilno bilanco. 

Prehajanje porabnikov premoga na tekoča goriva mora biti 
usklajeno s cilji dolgoročne energetske bilance. Obdelati in spre- 
jeti je potrebno ustrezne predpise, ki bodo regulirali spremembe v 
porabi posameznih vrst goriva. 

7. Z ozirom na slabo raziskana ležišča primarnih virov energije 
je potrebno s samoupravnim sporazumom zainteresiranih dejav- 
nikov konkretno opredeliti naloge in potrebna sredstva za raziska- 
vo ležišč premoga, nafte, naravnega plina in uranove rude ter 
geotermalne energije na področju SR Slovenije. Pravtako je 
potrebno pospešeno nadaljevati raziskave v premogovnikih, s 
katerimi se bo omogočilo varnejše in produktivnejše delo. 

8. Za realizacijo energetske bilance je potrebno zagotoviti 
visoko stopnjo obratovalne pripravljenosti vseh energetskih ob- 
jektov, zanesljivo oskrbo s potrebnim gorivom (premog, plinsko 
olje) in pravočasno vključitev predvidenih novih kapacitet proi- 
zvodnje, prenosa in distribucije. 

9. Zagotovljeno mora biti vestno in redno nadziranje in vzdrže- 
vanje energetskih naprav z odgovornim in kvalitetnim opravlja- 
njem remontov v predvidenih rokih. 

Glede na visoke obratovalne stroške je treba zagotoviti, da bosta 
obe plinski elektrarni obratovali le v kritičnih obdobjih pomanjka- 
nja moči oziroma vršnih količin energije. Nedopustno pa je, da te 
kapacitete obratujejo samo zaradi neurejenih napetostnih razmer 
na posameznih območjih. Prav tako je potrebno upoštevati mož- 
nost, ki jih javnemu omrežju nudijo industrijske elektrarne, t6r 
njihovo eksploatacijo usklajevati s potrebami elektroenergetske- 
ga sistema. 

10. Na področju porabe električne energije je nujno predvsem v 
prvih mesecih racionalizirati porabo odjemalcev na visoki napeto- 
sti in če bo potrebno tudi pri ostalem odjemu. 

Z novim tarifnim sistemom bo stimulirana kompenzacija jalove 
energije in nadaljevalo se bo z uvajanjem krmiljenega odjema. 
Le-tega je treba čimprej uvesti na področju gospodinjstev, poseb- 
no tam, kjer so v uporabi tertTioakumulacijske peči in bojlerji 
večjih kapacitet. Združena elektrogospodarska podjetja bodo 
nadaljevala z informiranjem vseh porabnikov o metodah racional- 
ne porabe električne energije. 

11. Za realizacijo predvidenega obsega proizvodnje vseh vrst 
premoga je potrebno zagotoviti izvedbo predvidenih investicij in v 
tem okviru nabavo ustrezne jamske opreme iz uvoza, ker bomo 
samo na ta način znižali fluktuacijo na delovnih mestih, kjer je 
zaradi težkih pogojev največja. Pospešiti in povečati je treba 
obseg raziskav in prekategorizirati novo odkrite zaloge. Zaradi 
izčrpanosti je treba ustaviti proizvodnjo v rudniku Kočevje. Odlo- 
čiti je treba dokončno o nadaljnji eksploataciji jame Kisovec. 

12. V okviru Gospodarske zbornice Slovenije bo sklenjen dogo- 
vor o dolgoročni dobavi premoga iz SR Bosne in Hercegovine za 
potrebe industrije in široke porabe v predvidenih okvirih srednje- 
ročne bilance proizvodnje in porabe premoga do 1980. leta. 
Proizvodnja po posameznih vrstah in kvalitetah se bo usklajevala s 
potrebami elektrogospodarstva in ostale porabe. Ob tem se bo 
vodila politika normalnega "obsega proizvodnje z zagotovitvijo 
potrebnih količin1 in predvidenih zalog. 

13. Vsi porabniki premoga, posebno podpisniki samoupravne- 
ga sporazuma o temeljih plafia razvoja premogovništva do 1980. 
leta,morajo izvrševati prevzete obveznosti in omogočiti s svojim 

sistemom porabe normalen, z energetsko bilanco predviden ob- 
seg proizvodnje premoga. Na področju široke porabe je potrebno 
vložiti napore, da se najbolj ogroženi deli Slovenije iz četrte cone 
onesnaženosti oskrbijo z lignitom z ustrezno nižjo vsebnostjo 
žvepla. Izvršni odbor podpisnikov samoupravnega sporazuma o 
razvoju premogovništva do 1980. leta mora čimprej sprejeti bilan- 
co proizvodnje in porabe premoga z mesečno dinamiko za leto 
1978 in rešiti v dogovoru še odprta vprašanja, posebno na področ- 
ju rjavega premoga, kjer je z energetsko bilanco za 1978. leto, v 
primerjavi s srednjeročno energetsko bilanco, predvidena za 
159.000 ton oziroma 7% manjša proizvodnja. Substitucija premo- 
ga s tekočimi gorivi, posebno v industriji, mora potekati kontroli- 
rano v skladu z doseženim sprazumom in ob soglasju obeh 
energetskih skupnosti jn združenja TOZD energetike. 

14. Na področju oskrbe s tekočim naftnim plinom bo pložaj v 2. 
polletju letos po pričetku obratovanja slovenskega plinovodnega 
sistema, bistveno ugodnejši. Predvidevamo, da bo ob koncu leta 
skoraj v celoti odpadla potreba za predelavo tekočega naftnega 
plina v mestni plin, ker bo za oskrbo mestnih omrežij uporabljen 
naravni plin. Zaradi zmanjšanja porabe tekočega naftnega plina 
tudi v črni metalurgiji, bodo večje količine tega energetskega vira 
sproščene za porabnike v široki potrošnji. Za zagotovitev kavali- 
tetne in kontinuirane oskrbe porabnikov s tekočim naftnim plinom 
je potrebno, da se Petrol, Istrabenz, mestne plinarne in veliki 
porabniki v okviru Samoupravne interesne skupnosti za nafto in 
plin že v prvem četrtletju 1978 dogovorijo o enotnem pristopu za 
oskrbo s tekočim naftnim plinom v letu 1978 in v naslednjih letih 
ter sprejmejo ukrepe, ki bodo zagotovili kvalitetno oskrbo. Enak 
dogovor je potrebno sprejeti tudi za vse ostle naftne derivate. 

15. Nadaljevati je treba z izgradnjo rezervoarskih kapacitet za 
naftne derivate v Mariboru in Lendavi ter pričeti z gradnjo v 
Ljubljani in Celju. V letu 1978 je treba z zagotovitvijo sredstev 
povečati proizvodnjo naravnega plina z uvedbo novih oblik prido- 
bivanja. Izgradnja magistralnega plinovodnega omrežja in prik- 
ljučkov porabnikov bo pospešeno tekla zaradi obveze prevzema 
prvih količin plina že vjuliju 1978. Glede na kasnitve pri pripravah 
na prevzem zemeljskega plina, se morajo porabniki v okviru 
poslovne skupnosti za gazifikacijo dogovoriti o enotnih ukrepih za 
pospešitev pripravljalnih del. 

16. Uvajati je treba čim smotrnejše oskrbovanje industrijskih 
porabnikov s tehnološko paro in uvajati daljinsko ogrevanje 
stanovanj zlasti v novih in večjih naseljih. V letu 1978 bo proble- 
mom daljinskega ogrevanja, ne samo zaradi večje racionalnosti 
izrabe energije, temveč tudi zaradi izboljšanja stanja onesnaženo- 
sti zraka, posvečeno več raziskav, ki naj dolgoročno opredelijo 
odnos do razvoja daljinskega ogrevanja v posameznih predelih 
Slovenije, posebno v večjih mestih. 

17. Glede na sprejem dolgoročne energetske bilance in naloge, 
ki iz nje izjajajo, je potrebno vso pozornost posvetiti kadrom za 
delo v energetskih dejavnostih. Pospešiti je treba urejanje družbe- 
nega standarda v premogovnikih, da s tem prispevamo k rešitvi 
problema pomanjkanja delavcev v rudarstvu. 

18. Organizacijam združenega dela s področja energetskega 
gospodarstva v celoti je potrebno omogočiti normalnejše finanč- 
no poslovanje, z učinkovitimi ukrepi odpraviti nelikvidnost ter 
zagotoviti potrebna sredstva za vzdrževanje normalnih zalog 
premoga in tekočih goriv z izgradnjo potrebnih rezervoarskih in 
deponijskih prostorov. Pospešiti je potrebno sprejem medrepubli- 
škega dogovora o sistemu in politiki cen v energetskem gospodar- 
stvu. 

19. Glede na to, da morata imeti energetska kot tudi elektroe- 
nergetska bilanca ekonomsko osnovo, je potrebno obe bilanci v 
teku izvajanja dopolniti z ekonomskimi in finančnimi kazalci, ki 
bodo prikazali energetsko bilanco tudi ob upoštevanju narodno- 
gospodarskih proporcev. 

20. Republiški komite za energetiko bo vztrajal na tem, da se 
Poslovno združenje za energetiko, Združena elektrogospodarska 
podjetja Slovenije, Samoupravna interesna skupnost elektrogo- 
spodarstva, Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin, 
Gospodarska zbornica Slovenije, Zavod SR Slovenije za statistiko 
čimprej dogovorijo o enotnih kriterijih priprave in spremljanja 
izvajanja energetske in elektroenergetske bilance. Tako bo dele- 
gatom interesnih skupnosti v energetiki omogočeno usklajeno 
spremljanje izpolnjevanja ciljev, sprejetih v energetski in elektroe- 
nergetski bilanci ter samoupravnih sporazumih o temeljih planov 
energetskih dejavnosti do 1980. leta. 

21. Na podlagi predloženih sklepov in zaključkov bo pripravljen 
akcijski program, ki bo opredelil roke in nosilce za njihovo 
izvedbo. Izvršni svet in republiški upravni organi, posebej RK za 
energetiko, bodo v okviru svojih pristojnosti ukrepali in pomagali 
k čim kvalitetnejši realizaciji njenih nalog in ciljev. 
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Osnutek zakona o 
seizmološki službi (ESA-895) 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slo- 
venije sta na svoji seji dne 20. 
julija 1977 sprejela predlog za 
izdajo zakona o Seizmološkem 
zavodu SR Slovenije in naroči- 
la Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da pripravi osnu- 
tek zakona ter pri tem upošteva 
pripombe, ki so jih dala delov- 
na telesa skupščine in ki so bile 
dane na razpravi v zborih. 

Zakonodajnopravna komisi- 
ja Skupščine SR Slovenije je v 
svojem poročilu k predlogu za 
izdajo zakona o Seizmološkem 
zavodu SR Slovenije predlaga- 
la, da se prouči, ali naj s tem 
zakonom uredi seizmološka 
služba glede naloge in pristoj- 
nosti, ali naj ta zakon ureja sa- 
mo določbe o seizmološkem 
zavodu z vidika njegovega sta- 
tuta. Komisija se je nagibala k 
rešitvi, da naj se s tem zakonom 
uredi seizmološka služba, ki jo 
opravlja Seizmološki zavod SR 
Slovenije. Po proučitvi tega 
vprašanja je Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije smatral, da 
je pripomba zakonodajnoprav- 
ne komisije utemeljena in je v 
tej smeri pripravil osnutek za- 
kona. 

Glede na pripombe posa- 
meznih dejavnikov, da naj za- 
kon o seizmološki službi zaja- 
me poleg problematike sei- 
zmologije tudi problematiko 
seizmične varnosti gradbenih 
objektov, osnutek zakona 
obravnava tudi to problemati- 
ko. S tem se z zakonom varuje 
širši družbeni interesi za učin- 
kovitejšo zaščito prebivalstva 
in materialnih dobrin pred po- 
tresi na območju SR Slovenije. 

V osnutku tega zakona so 
navedene zadeve seizmološke 
službe, naloge seizmološkega 
zavoda in drugih organizacij, ki 
vršijo seizmološka opazovanja, 
naloge upravnih organov ob- 
činskih skupščin in naloge 
upravljalcev pomembnejših 
gradbenih objektov. 

Zakon o seizmološki službi 
ureja pomembno področje var- 
nosti pred potresi gradbenih 

objektov na območju SR Slo- 
venije. Ta varnost v smislu do- 
ločb tega zakona naj bi bila 
zagotovljena ne samo za grad- 
bene objekte, ki se bodo gradili 
na seizmičnih območjih v SR 
Sloveniji v bodočem, temveč 
tudi za pomembnejše obstoje- 
če objekte, v katerih potres lah- 
ko ogrozi večje število prebi- 
valstva oziroma katerih rušenje 
lahko povzroči nadaljnje kata- 
strofalne posledice (nuklearne 
elektrarne, skladišča toksičnih 
materialov, visoke pregrade in 
podobno). Ravno tako je treba 
zagotoviti seizmično varnost 
za zgradbe, v katerih je nemo- 
teno obratovanje nujno takoj 
po potresu, zaradi takojšnje 
odprave najhujših posledic po- 
tresa (bolnišnice, gasilski do- 
movi in podobno). Zato je v 
zakonu predvidena ocena sei- 
zmične varnosti obstoječih po- 
membnejših gradbenih objek- 
tov, ki so bili grajeni pred uve- 
ljavitvijo naših tehničnih pred- 
pisov za gradnjo v seizmičnih 
področjih (pred letom 1964). V 
zakonu seizmična varnost ni 
deferencirana glede nastopnjo 
seizmične intenzitete, ker so 
objekti v seizmičnih področjih 
praviloma dimenzionirani gle- 
de na seizmično stopnjo ob- 
močja, v katerih se nahajajo, s 
tem naj bi bila seizmična var- 
nost v območjih različnih in- 
tenzitet enaka. 

Zakon predvideva vzpostavi- 
tev evidence pomembnejših 
gradbenih objektov s stališča 
seizmične varnosti za celotno 
območje SR Slovenije, čeprav 
je približno 20% območja SR 
Slovenije glede na sedanjo sei- 
zmološko karto aseizmično. 
Vendar je praksa pokazala, da 
veljavna seizmološka karta ne 
prikazuje zanesljive razmejitve 
seizmičnih območij, ker je pre- 
delana le na podlagi podatkov 
iz preteklosti, ki so pogosto po- 
manjkljivi (Breginj je bil v asei- 
zmičnem območju). 

Zakon nalaga Seizmološke- 
mu zavodu, da izdeluje seizmo- 

loško karto seizmične rajoniza- 
cije SR Slovenije in da to karto 
periodično dopolnjuje in izpo- 
polnjuje. Evidenca pomemb- 
nejših gradbenih objektov pa 
naj bo vodena za celotno ob- 
močje SR Slovenije. 

Evidenca seizmične varnosti 
pomembnejših gradbenih ob- 
jektov je zlasti pomembna za 
oceno uporabnosti teh objek- 
tov po potresu kakor tudi za 
eventualno sanacijo teh objek- 
tov, če bi bili med potresom 
poškodovani. Iz evidence mora 
biti razvidno, kateri so nosilni 
elementi konstrukcije in kako 
so tr elementi dimenzionirani. 

Da bi zmanjšali katastrofalne 
posledice potresov je treba 
upoštevati možnost učinka po- 
tresa tako pri prostorskem kot 
pri urbanističnem planiranju. 
Zakon naloga Seizmološkemu 
zavodu, da pripravlja potrebne 
dokumente (karte seizmične 

rajonizacije in mikrorajonizaci- 
je, analize seizmičnosti, pripo- 
ročila glede obnovitev in kon- 
strukcijskih zasnov gradbenih 
objektov in drugo), ki bi omo- 
gočali racionalnejše prostor- 
sko in urbanistično planiranje 
glede na seizmično varnost. 

Z racionalnejšo izrabo pro- 
stora glede na seizmično var- 
nost in s prilagoditvijo urbani- 
stičnega planiranjaseizmičnim 
pogojem bo dosežen tudi pri- 
hranek pri stroških graditve. 

Z izvajanjem določb tega za- 
kona bo olajšano tudi delo ci- 
vilne zaščite pri odpravljanju 
posledic potresa. Seizmološki 
zavod SR Slovenije kot central- 
na strokovna inštitucija, ki od- 
govarja za seizmično varnost 
na območju SR Slovenije, bo 
lahko nudil civilni zaščiti v pri- 
meru potresa vso potrebno 
strokovno pomoč. 

Predlog za izdajo 
zakona o dopolnitvi 
zakona o podaljšanju 
rokov za določitev 
stopnje in osnov davkov 
za leto 1978 z osnutkom 
zakona (ESA-1047) 

Po načelih davčne zakono- 
daje se višina davkov ugotavlja 
po predpisih o osnovah in 
stopnjah, ki so veljale na dan 1. 
januarja tistega leta, za katero 
se obveznost ugotavlja, izjemo 
od tega načela lahko določa le 
zakon. 

S predlaganim zakonom se 
podaljšuje rok za določitev sto- 
penj in osnov davka iz skupne- 
ga dohodka občanov od 31. 
marca 1978 na 31. december 
1978. V tem času naj bi se torej 
določil neobdavčeni znesek 
davka iz skupnega dohodka 
občanov, višina olajšave za 
vzdrževanega družinskega čla- 
na in stopnje za odmero tega 
davka za leto 1978. 

Dela za usklajevanje davčne- 
ga sistema med republikami in 
za pripravo zveznega zakona o 
enotnih osnovah davčnega si- 
stema kasnijo; dokaj različna 

so tudi stališča glede bodoče 
ureditve davka iz skupnega do- 
hodka občanov. Vzporedno s 
tem pa je republiški sekretariat 
za finance prejel še vrsto po- 
bud za spremembo veljavne 
ureditve, predvsem v smeri 
spodbujanja stanovanjske gra- 
ditve, zavarovalstva, spodbuja- 
nja umetniške dejavnosti in 
drugo. Vsa navedena in druga 
problematika bo obravnavana 
v okviru revizije zakona o dav- 
kih občanov v letu 1978. Zato 
naj bi se določitev instrumen- 
tarija za odmero davka iz skup- 
nega dohodka občanov za leto 
1978 odložila do 31. decembra 
1978. To bi tudi omogočalo 
presojo, ali in katere od novih 
rešitev naj bi se eventualno 
upoštevale tudi že ob odmeri 
tega davka za leto 1978, ki se 
bo izvajala v prvih mesecih leta 
1979. 
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Iz Skupščine SFRJ 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Napredovanje dela delegatske skupščine 

• Podrobno določene pravice in dolžnosti delegatov in delegacij 

• Uradni in javni pomen skupnega glasila, ki tudi omogoča delegatom vključevanje v 
proces političnega odločanja 

• Zbora Skupščine SFRJ bosta obravnavala samo tiste predloge aktov, ki jih 
spremlja posebna obrazložitev predlagatelja 

O Delovna telesa Skupščine SFRJ bodo bolj odprta vplivu organizirane družbe 

• Predvidena je ustanovitev Komisije za ustavna vprašanja 

• Krepitev iniciativne vloge delegatske baze 

6 Dogovor o sporazumnem oblikovanju skupnih delovnih teles Skupščine SFRJ in 
družbenopolitičnih organizacij 

Posebna Komisija Skupšči- 
ne SFRJ je pripravila Osnutek 
sprememb in dopolnitev Po- 
slovnika Skupščine SFRJ (AS 
580). Pri pripravi besedila je 
upoštevala bogate izkušnje do- 
sedanjega dela delegatske 
skupščine. Dokument bodo 
obravnavali tako na seji Zvez- 
nega zbora kot tudi na seji Zbo- 
ra republik in pokrajin. S spre- 
jemom novih določil pa bodo 
zagotovljeni vsi pogoji za na- 
daljnji napredek dela delega- 
tov v Skupščini SFRJ. 

V tem povzetku bomo osvet- 
lili samo najpomembnejše 
spremembe in dopolnitve Po- 
slovnika Skupščine SFRJ. Raz- 
delimo jih lahko v štiri skupine, 
pri čemer moramo upoštevati, 
da tudi Osnutek poslovnika pri- 
naša štiri nova poglavja: o pra- 
vicah in dolžnostih delegatov 
in delegacij do delegatske ba- 
Ize, o načinu sodelovanja Skup- 
ščine SFRJ pri delu zveznih 
'družbenih svetov, o delu Skup- 
ščine SFRJ v času vojnega sta- 
nja in v primeru neposredne 
vojne nevarnosti ter o sodelo- 
vanju Skupščine SFRJ s pred- 
stavniškimi organi drugih 
držav. 

TEMELJNE PRAVICE IN 
DOLŽNOSTI 
DELEGATOV IN 
DELEGACIJ 

Najštevilnejše spremembe in 
dopolnitve so v delu Osnutka, 
ki govori o pravicah in dolžno- 
stih- delegatov . v Skupščini 
SFRJ. Besedilo upošteva na- 
čelno izhodišče, da delegati in 
delegacije uresničujejo svojo 
funkcijo v Skupščini SFRJ z 
neposrednim komuniciranjem 
in povezovanjem z delegatsko 
bazo. Drugače rečeno, po nje- 
nih pobudah in predlogih, te- 
meljnih stališčih in smernicah. 
Na tem načelu Osnutek poslov- 
nika podrobno razčlenjuje pra- 
vice in dolžnosti delegatov. Ta- 
ko med drugim poudarja pravi- 
co in dolžnost delegatov in de- 
legacij, da obveščajo delegat- 
sko bazo o tem, če so ravnali v 
skladu s temeljnimi stališči in 
smernicami, ko so sprejemali 
stališča o vprašanjih, o kateriti 
odločajo v Skupščini SFRJ. 
Prav tako morajo delegati in 
delegacije poročati, če so v 
Skupščini SFRJ posredovali 
pobude in predloge delegatske 
baze. Pravica in dolžnost dele- 
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gatov in delegacij je tudi, da 
svojo bazo obveščajo o predlo- 
gih in stališčih drugih delega- 
tov in delegacij oziroma o svo- 
jem delu v Skupščini SFRJ. 

Po drugi strani imajo delega- 
ti in delegacije pravico in dolž- 
nost sodelovati pri sprejema- 
nju temeljnih stališč in smernic 
svoje delegatske baze, kakor 
tudi pravico in dolžnost, da jo 
obveščajo o sprejetih stališčih 
in predlogih ter o razlogih, za- 
kaj na primer katerega od pred- 
logov Skupščina SFRJ ni spre- 
jela. 

Tako urejene pravice in dolž- 
nosti delegatov in delegacij 
upoštevajo dejstvo, da bodo 
vsa druga vprašanja pravic in 
dolžnosti uredili statuti in drugi 
splošni akti samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti. To po- 
meni poslovniki republiških in 
pokrajinskih skupščin. 

V skladu s pobudami in pred- 
logi Kluba delegatov so v pred- 
loženem gradivu zapisane tudi 
nove določbe, ki celoviteje 
opredeljujejo vlogo in naloge 
Kluba. Se posebej njegovo vlo- 
go kot obliko delovanja Socia- 
listične zveze. 

V poglavju o Jugoslovanski 
skupini Interparlamentarne 
unije prav tako zasledimo spre- 
membe in dopolnitve. Med dru- 
gim so opredeljena vprašanja, 
o katerih mora Jugoslovanska 
skupina poročati zboroma 
Skupščine SFRJ. 

INFORMIRANJE 
DELEGACIJ - POGOJ 
POLITIČNEGA 
ODLOČANJA 

Velika vloga in pomen obve- 
ščanja delegacij, ki je pogoj za 
njihovo kar najbolj popolno 
vključevanje v delo in odloča- 
nje v Skupščini SFRJ, je nare- 
kovala pomembne spremembe 
in dopolnitve v tistem delu Po- 
slovnika, ki ureja področje in- 
formiranja. Predlagane spre- 
membe in dopolnitve lahko 
razporedimo v štiri skupine. 

Najprej je zapisano, da Skup- 
ščina SFRJ obvešča delegat- 
sko bazo s svojim glasilom, ki 
ga izdaja kot skupno glasilo 
Skupščine SFRJ in vsake repu- 
bliške in pokrajinske skupšči- 
ne. Pomembna novost je v tem, 
da Poslovnik določa vlogo tega 
glasila. Pravi, da ima glasilo 
uradni in javni pomen. To pa 
pomeni, da je glasilo instru- 
ment oziroma oblika za zače- 
tek obravnavanja določenega 
akta ali drugega vprašanja v 
delegatski bazi. Enostavneje 
povedano, se bo proces poli- 
tičnega odločanja lahko začel 
že na temelju informacije, ob- 
javljene v skupnem glasilu. 

Posebej so pomembne tudi 
dopolnitve, ki zadevajo vsebi- 
no informacij v glasilu. Poslov- 
nik določa, da glasilo obvešča 
delegacije o programih in na- 
črtih dela zborov Skupščine 
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SFRJ. Na podlagi teh obvestil 
delegacije vključijo določene 
zadeve in naloge v svoje delov- 
ne programe, kar jim omogoča 
aktivno sodelovanje pri delu 
zborov Skupščine SFRJ. Mimo 
tega je predvidena tudi obvez- 
nost informiranja delegatske 
baze o namenu in razlogih 
sprejemanja določenega zako- 
na ali drugega splošnega akta, 
o temeljnih predlogih rešitev, 
ki jih ti dokumenti vsebujejo 
(skupaj z drugimi možnimi re- 
šitvami) in o vplivu teh rešitev 
na materialni in družbeni polo- 
žaj delovnih ljudi ter občanov. 
Delegatska baza mora posebej 
zvedeti za vse razloge, zakaj 
določeni predlogi rešitev niso 
bili sprejeti. Končno pa morajo 
delovni ljudje in občani dobiti 
tudi obvestila o vseh podatkih, 
pomembnih za sprejemanje te- 
meljnih stališč in smernic dele- 
gacij za delo delegatov in dele- 
gacije v Skupščini SFRJ. Vse te 
informacije morajo temeljiti na 
posebej pripravljeni obrazloži- 
tvi, ki jo predlagatelj priloži 
predlogu akta. Prav izpolnjeva- 
nje te obveznosti bo v mnogo- 
čem izboljšalo kakovost in 
učinkovitost informacij, ki jih 
dobiva delegatska baza. 

V tretjo skupino sprememb 
in dopolnitev Poslovnika lahko 
uvrstimo tiste določbe Osnutka 
poslovnika, ki zahtevajo, da 
morajo delegacije temeljnih 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopolitič- 
nih organizacij dobivati glasilo 
v rokih, ki omogočajo pravoča- 
sno vključevanje delegacij v 
preučevanje in sprejemanje 
stališč o aktih iz pristojnosti 
Skupščine SFRJ. Ti roki so do- 
ločeni v poslovnikih obeh zbo- 
rov. 

Osnutek poslovnika posebej 
poudarja, da kateri od obbeh 
zborov Skupščine SFRJ ne bo 
razpravljal o nobenem predlo- 
gu akta, če predlagatelj poleg 
samih določb ne bo hkrati po- 
slal delegatom tudi posebne 
obrazložitve. Zapisano je, da se 
bo postopek obravnavanja po- 
sameznega akta začel v pristoj- 
nem zboru Skupščine SFRJ še- 
le takrat, ko bo predlagatelj iz- 

polnil tudi to zahtevo Poslovni- 
ka. Torej takrat, ko o samemu 
aktu dodal tudi posebno obra- 
zložitev. 

DELOVNA TELESA 
SKUPŠČINE SFRJ 
BODO BOLJ ODPRTA 
VPLIVOM DRUŽBE 

Dosedanje izkušnje pri delo- 
vanju delegatske skupščine so 
nedvomno potrdile potrebo 
neposrednejšega in širšega 
odpiranja delovnih teles Skup- 
ščine SFRJ vplivom in delova- 
nju družbenopolitičnih organi- 
zacij in splošno organizirane 
družbene zavesti ter znanstve- 
ne ustvarjalnosti. Zaradi tega 
tudi Osnutek poslovnika prina- 
ša nove določbe. 

Osnutek poslbvnika podrob- 
neje določa naloge oziroma ti- 
sta vprašanja, o katerih bodo 
razpravljale in se zaradi tega 
tudi oblikovale komisije. Na- 
tančno je opredeljena sestava 
teh komisij. Istočasno pa daje 
besedilo tudi možnost obliko- 
vanja drugih stalnih in obča- 
snih delovnih teles. Kar zadeva 
posebne določbe o posamez- 
nih komisijah, so vOsnutku po- 
slovnika predlagane nujne 
spremembe delokrogov Komi- 
sije za volitve in imenovanja in 
Administrativne komisije, ka- 
kor tudi spremembe glede se- 
stave Komisije za ugotavljanje 
istovetnosti besedil v jezikih 
narodov Jugoslavije. 

Spremembe in dopolnitve 
delokroga Komisije za vloge in 
pritožbe so predvidene v dveh 
smereh. Po eni strani bo Komi- 
sija morala, ko bo preučevala 
tiste vloge, ki prinašajo uteme- 
ljene pobude za spremembo 
zakonodaje, te posredovati 
matičnemu odboru pristojnega 
zbora. Po drugi strani pa je 
delokrog Komisije usklajen z 
določbami sprejetega Zakona 
o delu zveznih organov za vlo- 
ge in predloge (to posebej velja 
za tiste primere, ko gre za 
obravnavanje predloga, ki za- 
deva splošni politični interes 
ali opozarja na pomanjkljivosti, 
ki zahtevajo začetek širše druž- 

bene akcije). 
Omenimo še, da Osnutek po- 

slovnika, namesto ustrezne 
Delovne skupinezakonodajno- 
pravnih komisij zborov, predla- 
ga oblikovanje Komisije za 
ustavna vprašanja. Njen delo- 
krog je določen v skladu z delo- 
krogom teh komisij v republi- 
ških oziroma pokrajinskih 
skupščinah. 

Ker je Komisija za informira- 
nje ustanovljena po Odloku 
skupščinskih zborov, vsebuje 
Osnutek le določbe o nalogah 
in sestavu Komisije. Pri tem po- 
drobneje določa nekatere nje- 
ne naloge. Sestav Komisije pa 
usklajuje z naravo njene funk- 
cije. 

Spremenjene so prav tako 
določbe, ki omenjajo Predsed- 
stvo Skupščine SFRJ. Točneje 
je na primer opredeljeno, da 
Predsedstvo ne daje tolmačenj 
o določbah Poslovnika, temveč 
skrbi za njihovo uporabo. Prav 
tako ne sprejema splošnih ak- 
tov glede organizacije in delo- 
vanja služb, ampak samo preu- 
čuje njihove predloge in ime- 
nuje ter razrešuje funkcionarje 
v teh službah. Pomembna no- 
vost so določbe, ki predvideva- 
jo, da Predsedstvo v bodoče ne 
bo niti določalo niti predlagalo 
zagotovitev sredstev za delo 
Skupščine SFRJ v proračunu 
federacije. To pooblastilo bo 
imela Administrativna komisija 
Skupščine SFRJ, skladno s 
svojo funkcijo in nalogami. 

INICIATIVNA VLOGA 
DELEGATSKE BAZE 

Osnutek poslovnika vsebuje 
novo poglavje, ki ureja zelo po- 
membna vprašanja na področ- 
ju planiranja in programiranja 
dela zborov Skupščine SFRJ. 
Te nove določbe žele omogoči- 
ti delegatski bazi, da bi še bolj 
prišla do izraza njena iniciativ- 
na vloga. Tako imajo delegati, 
delegacije, delovna telesa 
Skupščine SFRJ in Zvezni 
izvršni svet ter zvezni upravni 
organi pravico, da dajejo pobu- 
de za vključitev posameznih 
vprašanj in nalog v programe in 
načrte dela zborov. Pri tem je 

posebej poudarjena iniciativna 
vloga delegatske baze, družbe- 
nopolitičnih in drugih organi- 
zacij ter skupnosti v federaciji. 

Sodelovanje Skupščine 
SFRJ pri delu družbenih svetov 
prav tako obravnavajo določbe 
Osnutka poslovnika. Poleg te- 
ga, da urejajo najpomembnej- 
ša vprašanja te dejavnosti 
Skupščine SFRJ, Osnutek tudi 
obvezuje delovna telesa in pri- 
stojni zbor Skupščine SFRJ, da 
med obravnavanjem oziroma 
med celotnim postopkom 
obravnavanja posameznega 
akta upoštevajo mnenja in sta- 
lišča sveta o tem aktu. 

Pomembna novost so tudi 
določbe, ki predvidevajo spo- 
razumno oblikovanje skupnih 
delovnih teles Skupščine SFRJ 
in družbenopolitičnih ter dru- 
gih družbenih organizacij. Z 
dogovorom udeležencev bi 
uredili vsa vprašanja, ki zade- 
vajo naloge, sestavo in način 
dela teh teles. Med vsemi 
drugimi novostmi, ki jih prina- 
ša Osnutek poslovnika, mora- 
mo vsekakor omeniti tudi do- 
ločbe, ki govore o oblikah so- 
delovanja in načinu ter času 
sprejetja programov sodelova- 
nja Skupščine SFRJ s pred- 
stavniškimi organi drugih 
držav, načinu določanja sesta- 
ve delegacij Skupščine SFRJ, 
kakor tudi obveznostih glede 
poročanja zboroma o'tem so- 
delovanju. 

Ob koncu pa Osnutek po- 
slovnika vsebuje tudi posebne 
določbe o delu Skupščine 
SFRJ v času vojne ali v primeru 
neposredne vojne nevarnosti. 
Te določbe vsebujejo samo 
najnujnejše spremembe neka- 
terih delov Poslovnika. Razum- 
ljivo pa je pri tem, da so vse te 
sprmembe v skladu z določba- 
mi Ustave SFRJ. Tako spre- 
membe Poslovnika v tem po- 
glavju govore o pooblastilih 
Predsedstva Skupščine SFRJ, 
načinu vabljenja delegatov in o 
sklicevanju skupne seje zbo- 
rov. Drugačne določbe glede 
na veljavne, ki zadevajo ločene 
seje zborov in delo zborov v 
omenjenih razmerah, bosta 
določila poslovnika zborov. 

Praksi, študiju ter razreševanju in razumevanju ob- 
ligacijskih razmerij je namenjena knjiga 
dr. Stojan Cigo j: 

OBLIGACIJE 

sistem splošnega obligacijskega prava v teoriji, sod- 
stvu in primerjalnem pravu 

Knjiga obravnava nastanek, prenos, utrditev, spre- 
membo in prenehanje obligacijskih razmerij, ki nasta- 
nejo s pravnimi posli ali po zakonu. Številni podatki 

ie sodstva in znanstvenih del dajejo bralcu, sliko na 
področju obligacijskega prava; obravnava tuje zakono- 
daje in njihove judikature ter v kateri smeri se raz- 
vija pravna teorija v tujini. Razen tega opozarja na 
vainejše rešitve v mednarodnih konvencijah unificira- 
nega prava ali v osnutkih takih konvencij. To ima tudi 
svojo praktično vrednost za vse, ki sklepajo pravne 
posle s tujimi partnerji. 

To obsežno znanstveno in praktično delo je izdal 
CZ »Uradni list SRS« ob 30-leUiici ustanovitve in ga pri- 
poroča delovnim in drugim organizacijam, pravnikom 
in pravnim sliiibam ter posameznikom. 
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Celovitejše vključevanje delegatske baze v 

proces odločanja 

® Delegati v Zveznem zboru morajo pri sprejemanju stališč delovati v skladu s 
smernicami svoje delegatske baze 
® Družbenopolitične in druge družbene organizacije in skupnosti v federaciji bodo 
imele večje možnosti sodelovanja v delovnih telesih Zveznega zbora 
® Predloge za sprejemanje zakonov bodo delegati dobivali najkasneje šestdeset dni 
(namesto trideset dni) pred dnevom, ko bo seja Zbora, na kateri bodo obravnavali 
omenjene predloge 
@ Učinkovitejša uporaba instituta delegatskega vprašanja in obvestila 

Osnutek sprememb in do- 
polnitev Poslovnika Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ (AS 
589) so pred dnevi dobili dele- 
gati tega Zbora. Besedilo je pri- 
pravila posebna komisija. Vse- 
buje pa številne nove rešitve, ki 
po terminološki in redakcijski 
plati izpopolnjujejo dosedanji 
Poslovnik. 

ZNAČAJ MANDATA 
DELEGATA V ZVEZNEM 
ZBORU 

Osnutek poslovnika med 
drugim določneje ureja značaj 
mandata delegata v Zveznem 
zboru. Zahteva, da morajo de- 
legati pri sprejemanju stališč, o 
katerih odloča Zbor, odločati v 
skladu s smernicami samou- 
pravnih organizacij in skupno- 
sti terdružbenopolitičnih orga- 
nizacij in njihovih delegacij v 
republiki oziroma avtonomni 
pokrajini. Njihova stališča mo- 
rajo sloneti tudi ng skupnem in 
splošnem družbenem interesu 
ter potrebah. Pri tem pa so de- 
legati samostojni pri samem 
opredeljevanju in glasovanju. 

Točneje je v Osnutku poslov- 
nika tudi določeno, da morajo 
delegati v Zveznem zboru ob- 
veščati svojo delegatsko bazo 
tako o delu Zbora kot o svojem 
delu. To nalogo lahko izpolnju- 
jejo na več načinov: s sodelo- 
vanjem v razpravah, kjer baza 
določa smernice za delo dele- 
gatov; z različnimi stiki s posa- 
meznimi deli njihove delegat- 
ske baze v republiški oziroma 
avtonomni pokrajini in s po- 
močjo glasila Skupščine SFRJ. 

VEČJESODELOVANJE 
DRUŽBENOPOLITIČNIH 
ORGANIZACIJ V DELU 
ZBORA 

Pomembno novost pomenijo 
vsekakor tiste določbe v bese- 
dilu predloženega dokumenta, 
ki govore o večjem sodelova- 

nju predstavnikov družbeno- 
političnih in drugih družbenih 
organizacij ter skupnosti v de- 
lovnih telesih Zveznega zbora. 
Gre namreč zato, da na seji 
katerega od delovnih teles 
Zbora, ko razpravljajo o po- 
membnem vprašanju ali o pro- 
blemu, ki sodi v področje ure- 
sničevanja ciljev in nalog druž- 
benopolitičnih in drugih druž- 
benih organizacij ter skupnosti 
v federaciji, te organizacije in 
skupnosti lahko zahtevajo, da 
dajo svoje mnenje o teh vpra- 
šanjih tudi predstavniki vseh 
omenjenih organizacij in skup- 
nosti. V tem primeru mora de- 
lovno telo Zbora upoštevati nji- 
hovo mnenje pri sprejemanju 
svojih stališč o tem vprašanju. 

Osnutek poslovnika prinaša 
tudi možnost vključevanja de- 
legatov v sam začetek priprav 
posameznega zakona. Zaradi 
tega je v eni od dopolnitev Po- 
slovnika predlagano, da lahko 
predlagatelj pred posredova- 
njem predloga za sprejem za- 
kona Skupščini SFRJ, po do- 
govoru z matičnim odborom in 
Zakonodajno-pravno komisijo, 
predloži teze za izdelavo zako- 
na. S tem je omogočeno pred- 
hodno razpravljanje in izme- 
njava mnenj v delovnih telesih 
Zveznega zbora o potrebnosti 
sprejema takega zakona, o te- 
meljnih vprašanjih, ki jih mora 
urediti zakon in o načelnih 
izhodiščih po katerih mora za- 
kon urediti določene odnose. 

DALJŠI ROK ZA 
DOSTAVO ZAKONSKIH 
AKTOV 

Predsednik Zveznega zbora 
mora, po predlaganih določ- 
bah Osnutka pravilnika, vse 
predloge za sprejem zakona 
poslati delegatom najmanj 60 
dni pred dnevom zasedanja 
Zbora, na katerem bodo obrav- 
navali omenjeni predlog. Po 
sedanjem Poslovniku je dolo- 
čen 30 dnevni rok za dostavo 

zakonskih aktov. Z novim pred- 
logom bodo dejansko zagotov- 
ljeni pogoji za popolnejše 
vključevanje delegatske baze v 
odločanje o vprašanjih iz delo- 
kroga Zveznega zbora. Takšno 
podaljšanje roka, so poudarili 
sestavljalci besedila Osnutka, 
bo posebej pomembno v prvi 
fazi zakonodajnega dela. Torej 
med obravnavanjem prvih 
predlogov dokumentov ali ak- 
tov v delegatski bazi. 

Skladno s temi sprememba- 
mi rokov je tudi predvideno, da 
posamezen odbor ne bo mo- 
gel, pred iztekom 30 dni, uvrsti- 
ti na dnevni red seje predlog za 
sprejem zakona. Namesto do- 
sedanjih 15 dni bodo delegati 
šele po preteku 30 dni, ko so 
dobili gradivo, na sejah delov- 
nih teles obravnavali posamez- 
no vprašanje. S temi spremem- 
bami so torej usklajeni tudi roki 
za sklicevanje sej delovnih te- 
les z minimalnimi roki za zase- 
danje Zveznega zbora. 

Dopolnitve veljavnega Po- 
slovnika prinašajo tudi mož- 
nost odločanja v skrajšanem 
postopku sprejemanja zakona 
oziroma združitev faze predlo- 
ga za sprejem zakona s fazo 
določitve dokončnega zakon- 
skega predloga. Toda, tak po- 
stopek bo možen samo v izje- 
mnih primerih. Možen bo ta- 
krat, ko bodo delegati govorili, 
o spremembah in dopolnitvah 
manj pomembnih zakonov ali 
pa tistih aktov, ki ne vplivajo 
bistveno na položaj in pravice 
delovnih ljudi in občanov ter 
samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Prav tako se bodo 
lahko delegati odločili zaskraj- 
šani postopek sprejemanja za- 
kona, če bodo z njim glasovali 
za prenehanje posameznega 
zakona. 

UČINKOVITEJŠA 
UPORABA INSTITUTA 
DELEGATSKEGA 
VPRAŠANJA 

Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika Zveznega zbora 
precej poenostavljajo posto- 
pek za sprejem zakona o skle- 
panju mednarodnih pogodb. 
Predvideno je namreč, da bo 
predsednik Zveznega zbora 
uvrstil na dnevni red seje Zbora 
predlog takega zakona takoj, 
ko so sklep o podpisu pogodbe 
sprejele skupščine republik in 
avtonomnih pokrajin. 

Nove določbe Poslovnika tu- 
di precej poenostavljajo upora- 
bo instituta delegatskega vpra- 
šanja in obvestila. S tem naj bi 
delegati lahko bolj učinkovito 
uporabljali to možnost. Zaradi 
tega je predlagano, da bo mo- 
ral predstavnik Zveznega izvrš- 
nega sveta ali funkcionar, ki 
vodi zvezni upravni organ ozi- 
roma zvezno organizacijo, po- 
sredovati praviloma odgovor 
delegatu na isti seji Zbora, kjer 
je tudi slišal delegatsko vpraša- 
nje. Ob tem pa je predvidena 
možnost, da bosta predstavnik 
ZIS ali pa funkcionar prosila za 
dovoljenje, da bi lahko odgo- 
vorila na prihodnji seji Zbora. 
Toda vtem primeru bosta dolž- 
na celovito in popolno odgovo- 
riti na zastavljeno vprašanje. 
Namen teh sprememb je zago- 
toviti širše možnosti za upora- 
bo instituta delegatskega vpra- 
šanja. Drugače povedano, od- 
govori na delegatska vprašanja 
morajo biti bolj aktualni. S taki- 
mi določbami pa naj bi prišli 
tudi do neposrednejšeg'a dialo- 
ga med delegati in delegatsko 
bazo ter predstavniki ZIS in 
upravnih organov. 
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i OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA i 
I ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ — AS 589 § 
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Predvideno je tudi, če povza- 
memo spremembe Poslovnika, 
da bo delegat lahko zahteval 
med drugim tudi obvestilo 
funkcionarja, ki vodi zvezni 
upravni organ ali zvezno orga- 
nizacijo. Tako obvestilo mu bo- 
do morali dati tudi predsednik 
Zbora, podpredsednik Zbora in 
predsedniki delovnih teles. Ob- 
vestila pa morajo pri tem zade- 
vati njihovo delo v Zboru in 
delo delovnih teles, ki jim ti 
predsedujejo. Obveznost daja- 
nja obvestil bo imel tudi sekre- 
tar Zbora, ko gre za vprašanja, 
ki zadevajo njegovo delo in de- 
lo službe Zbora. Delegati bodo 
lahko zahtevali obvestila na se- 

jah Zbora ali na sejah delovnih 
teles Zbora s pismeno ali ust- 
meno zahtevo, naslovljeno 
funkcionarju, ki je po svojem 
delokrogu odgovoren za vpra- 
šanje, o katerem delegat zahte- 
va obvestilo. 

VPLIV DRUŽBE NA 
PROGRAM DELA 
ZBORA 

Omeniti moramo še nekaj 
pomembnih sprememb Po- 
slovnika Zveznega zbora. Sem 
sodi gotovo pobuda delegatov 
ali delovnih teles za vključitev 
posameznih nalog in vprašanj 

v program dela Zbora. Poleg 
delegatov in delovnih teles v 
Skupščini SFRJ bodo imeli 
pravico pobude tudi samou- 
pravne organizacije in skupno- 
sti oziroma družbenopolitične 
organizacije in njihove delega- 
cije, Zvezni izvršni svet in zvez- 
ni upravni organi. Pobudo za 
vključitev posameznih vpra- 
šanj v program dela Zbora bo- 
do lahko dali tudi Socialistična 
zveza delovnega ljudstva Jugo- 
slavije, Zveza sindikatov Jugo- 
slavije in druge družbenopoli- 
tične organizacije, združene v 
SZDLJ. Gospodarska zbornica 
Jugoslavije in druge organiza- 
cije ter skupnosti v federaciji. 

Po predlaganih pobudah bo 
predsednik Zbora, skupaj s 
predsedniki delovnih teles 
Zbora, določil osnutek progra- 
ma dela Zbora. V določbah Po- 
slovnika je predvideno, da bo 
Zbor posredoval osnutek pro- 
grama Zveznemu izvršnemu 
svetu, SZDLJ in drugim druž- 
benopolitičnim organizacijam 
ter skupnostim v federaciji in 
skupščinam republik in avto- 
nomnih pokrajin. Z objavo v 
glasilu Skupščine SFRJ in nje- 
govo dostavo pa bodo dobile 
program dela Zbora delegacije 
temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter družbe- 
nopolitičnih organizacij. 

NOVIPREDPISI 

Narodna banka Jugoslavije — porok za 

hranilne vloge občanov 

• Narodna banka Jugoslavije jamči za izplačilo dinarskih hranilnih vlog pri temeljnih 
bankah, hranilnicah in pri Poštni hranilnici 
• Vlagateljem je omogočeno, da ob vsakem času nemoteno razpolagajo s svojimi 
hranilnimi vlogami 
• Z utrditvijo zaupanja vlagateljev ustvarjamo pogoje za večje varčevanje, bankam 
pa so zagotovljena sredstva za povečano kreditno aktivnost 

Bančni sistem določen z Za- 
konom o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema temelji na 
spremenjenem načinu poslo- 
vanja bank in ostalih institucij s 
področja financiranja in denar- 
nega prometa. Od tu tudi po- 
treba, da se vprašanja jamstva 
Narodne banke Jugoslavije za 
hranilne vloge bank in hranil- 
nic urejajo na način, ki bi bil v 
skladu sistemom določenim z 
omenjenim zakonom. Upošte- 
vajoč vse to je Zvezni izvršni 
svet pred kratkim poslal Skup- 
ščini SFRJ Osnutek zakona o 
jamstvu Narodne banke Jugo- 
slavije za hranilne vloge pri 
bankah in hranilnicah 
(AS-587). 

V skladu s postopkom, ki ga 
predvideva Poslovnik Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ je bil Osnutek zakona po- 
slan skupščinam republik in 
pokrajin, da bi do 15. marca 
•1978 obvestile Zbor o svojih 
stališčih. Delegatom v Zboru je 
bilo poleg Osnutka zakona po- 
slano še poročilo s seje Medre- 
publiškega komiteja za po- 
dročje monetarnega sistema. 

Potem ko so na tej seji pred- 
stavniki republik in pokrajin 
obravnavali Osnutek zakona, 
so ga sprejeli, z določenimi 
spremembami in dopolnitvami. 
Osnovna novost Osnutka zako- 
na je v tem, da Narodna banka 
Jugoslavije jamči za izplačilo 
hranilnih dinarskih vlog pri te- 
meljnih bankah, hranilnicah in 
pri Poštni hranilnici. To pome- 
ni, da se to ne nanaša na ostale 
bančne, hranilno-kreditne or- 
ganizacije in interne banke. Z 
druge strani predloženi zakon 
zagotavlja varnost vlagateljev, 
to je omogoča, da v vsakem 
času nemoteno razpolagajo s 
svojimi hranilnimi vlogami. 
Takšna varnost, kot je rečeno v 
obrazložitvi Osnutka zakona, 
ustvarja pogoje za večje varče- 
vanje, bankam pa zagotavlja 
sredstva za povečano kreditno 
dejavnost. 

POGOJI ZA JAMSTVO 
Z Osnutkom zakona so do 

podrobnosti določeni pogoji s 
katerimi je Narodna banka Ju- 
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goslavije porok za izplačilo di- 
narskih- hranilnih vlog obča- 
nom. To se zgodi če banki ali 
hranilnici zmanjkajo na žiro ra- 
čunu sredstva za izplačilo hra- 
nilnih vlog občanov. Jamstvo 
Narodne banke pa začne šele 
ko je banka ali hranilnica že 
izčrpala sredstva svojega re- 
zervnega sklada in obvezne re- 
zerve. Takšna rešitev je predvi- 
dena zato, ker določbe novih 
predpisov, s katerimi je urejeno 
poslovanje bank, določajo tak- 
šen vrstni red zagotavljanja 
sredstev za tekočo likvidnost 
banke. 

Glede trajanja jamstva Naro- 
dne banke je z Osnutkom zako- 
na določeno, da le-to traja vse 
dokler banka oziroma hranilni- 
ca ne preneha z delom. Čeprav 
v Osnutku zakona ni posebej 
rečeno, da s prenehanjem dela 
določene banke ali hranilnice 
preneha tudi obveznost Naro- 
dne banke iz naslova jamstva, 
to izhaja iz tistih predpisov, s 
katerimi je urejen način porav- 
nave upnikov v postopku likvi- 
dacije. Po navedenih predpisih 
mora banka oziroma hranilnica 
poravnati vse svoje upnike, 
predvsem pa tiste, ki niso člani 
banke oziroma hranilnice. Med 
njimi imajo prioritetno pravico 
poravnave lastnih terjatev ob- 
čani. S poravnavo terjatev je 

mišljeno neposredno plačilo 
upnikov ali pa prenos sredstev 
na drugo banko oziroma hra- 
nilnico, pri kateri bo upnik na- 
daljeval z varčevanjem. Z izpla- 
čilom vseh občanov na podlagi 
terjatev dinarskih hranilnih 
vlog na enega od obeh načinov 
pravzaprav preneha obveznost 
Narodne banke iz naslova jam- 
stva. 

NUJNA INTERVENCIJA 
SDK 

Da bi bilo zagotovljeno jam- 
stvo Narodne banke v sleher- 
nem trenutku je z Osnutkom 
zakona dano pooblastilo Služ- 
bi družbenega knjigovodstva s 
katerim ima pravico interveni- 
rati, če banka oziroma hranilni- 
ca nima na žiro računu sred- 
stev. Z nalogom za izplačilo 
sredstev takšni banki oziroma 
hranilnici SDK onemogoča, da 
bi bilo izplačilo odlagano, do- 
kler sredstva ne bodo zagotov- 
ljena v neposrednem stiku med 
Narodno banko in banko oziro- 
ma hranilnico. Osnutek zakona 
vsebuje določbe s katerimi je 
določen postopek o narodnih 
bankah republik in pokrajin v 
zvezi s sprejemanjem nalogov, 
ki jih je izdala Služba družbe- 
nega knjigovodstva, kot tudi 
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način poravnave terjatev iz na- 
slova posojil, ki so bila dana 
bankam in hranilnicam. 

Služba družbenega knjigo- 
vodstva bo intervenirala tudi če 
banka oziroma hranilnica ne 
vrne narodni banki sredstev iz 
prvega pritoka. Prioriteta pri 
vračanju teh sredstev je po- 

trebna zato, ker se po sili ga- 
rancije Narodne banke Jugo- 
slavije uporabljajo sredstva 
primarne emisije, ki jih je treba 
čimpreje vrniti. 

Z urejanjem medsebojnih 
odnosov med narodnimi ban- 
kami republik in pokrajin ter 

Narodno banko Jugoslavije, 
Osnutek zakona predvideva da 
se neporavnana začasna poso- 
jila prenesejo na Narodno ban- 
ko. Slišati je mnenje, da bo v 
praksi le redkokdaj prišlo do 
uporabe določbe tega člena, 
ker je skoraj nemogoče, da lik- 
vidacijska masa banke ali hra- 

nilnice ne bi zadoščala za vra- 
čanje začasnih posoiil. 

Velja omeniti še določbo o 
tem, da plačajo banke in hranil- 
nice obresti za začasna posoji- 
la po najvišji obrestni meri, po 
kateri se plačujejo obresti za 
kredite iz primarne emisije. 

Širši družbeni pomen dejavnosti AMZJ 

• Enotno urejen položaj in pooblastila Avto-moto zveze Jugoslavije, kot tudi 
nadzorstvo nad njenim delom 
• Kot prostovoljna družbena in samoupravna organizacija AMZJ sodeluje z 
zainteresiranimi organi in organizacijami doma in v tujini 
• Vloga AMZJ v hitrejšem in varnejšem razvoju cestnega prometa in pri 
uresničevanju olajšav v mednarodnem turističnem prometu 

Ne z zveznim in ne z drugimi 
zakoni doslej niso bila urejena 
vprašanja položaja in poobla- 
stil organizacij Avto-moto zve- 
ze Jugoslavije. Vendar AMZJ 
oziroma avto-moto organizaci- 
je včlanjene v Avto-moto zvezo 
Jugoslavije, katerih je več kot 
400, že leta opravljajo vrsto na- 
log kod dediščino prakse pre- 
dvojnih avto-moto klubov. Za- 
radi tega se je pokazala potre- 
ba da se, zaradi skladnejšega 
usmerjanja in opravljanja šte- 
vilnih nalog, z zakonom na 
enoten način uredi položaj in 
pooblastila AMZJ, kottudi nad- 
zorstvo nad opravljanjem dolo- 
čenih javnih pooblastil, ki so 
zaupana tej organizaciji. 

FEDERACIJA JE 
ZAUPALA AVTO-MOTO 
ZVEZI JUGOSLAVIJE 
OPRAVLJANJE 
POOBLASTIL IZ NJENE 
PRISTOJNOSTI 

Zaradi tega je pripravljen in 
poslan Skupščini SFRJ Pred- 
log za izdajo zakona o položaju 
in pooblastilih Avto-moto zve- 

ze Jugoslavije, z Osnutkom za- 
kona (AS 593). Osnutek zakona 
je zasnovan na načelu, da je 
Avto-moto zveza Jugoslavije 
prostovoljna družbena in sa- 
moupravna organizacija delov- 
nih ljudi in občanov. Tej orga- 
nizaciji so zaupana določena 
javna pooblastila iz pristojnosti 
federacije. Na ta način je zago- 
tovljeno uresničevanje določe- 
nih nalog, ki so predvidene z 
zveznimi predpisi in mednaro- 
dnimi pogodbami oziroma bi- 
lateralnimi in multilateralnimi 
pogodbami z določenimi me- 
dnarodnimi organizacijami. 

Avto-moto zveza Jugoslavije 
že zdaj opravlja vrsto pomemb- 
nih nalog na področju varnosti 
prometa na cestah, razvoja av- 
tomobilizma, motorizma in 
motoriziranega turizma, doma- 
čim in tujim voznikom pa nudi 
razne oblike varstva in zago- 
tavlja olajšave v turističnem in 
cestnem prometu. Ob tem je 
AMZJ član več mednarodnih 
organizacij. 

Po Osnutku zakona prevze- 
ma Avto-moto zveza Jugoslavi- 
je več javnih pooblastil s kateri- 
mi se zagotavlja in razvija var- 
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stvo in nuđenje določenih 
uslug v turističnem in cestnem 
prometu. Tako, na primer, 
AMZJ - neposredno ali posre- 
dno prek organizacij združenih 
v AMZJ - zagotavlja plačilo 
davščin za uvoz in prevoz blaga 
in motornih vozil z izdanimi 
karneti, triptiki in drugimi me- 
dnarodnimi listinami, izdaja 
mednarodna vozniška dovolje-. 
nja državljanom SFRJ in o tem 
vodi register, AMZJ je po 
Osnutku zakona pooblaščena, 
da izdaja dovoljenja za prireja- 
nje mednarodnih avto-moto 
tekmovanj v Jugoslaviji in li- 
cence za tekmovalne steze, kot 
tudi dovoljenja in licence voz- 
nikom za udeležbo na tekmo- 
vanjih. Istočasno potrjuje, daje 
določeno motorno vozilo te- 
hnično brezhibno za tekmova- 
nje. 

DEL DOHODKA AMZJ 
VPLAČUJEV 
PRORAČUN 
FEDERACIJE, 

V Osnutku zakona je nadalje 
določeno, da je Avto-moto zve- 
za Jugoslavije pooblaščena 
zbirati in hraniti motorna vozila 
ter njihove dele, ki so bili uvo- 
ženi v Jugoslavijo, in v zvezi s 
katerimi teče ali upravni posto- 

pek oziroma postopek za pre- 
krške. Razen tega tudi prodaja 
ta vozila, dohodek ustvarjen na 
ta način, pa po odbitku predpi- 
sanih stroškov nastalih ob 
prevzemanju, hranjenju in pro- 
daji vplačuje v proračun fede- 
racije. 

Če Avto-moto zveza Jugosla- 
vije oziroma njegove organiza- 
cije opravljajo gospodarske in 
družbene aktivnosti v skladu s 
svojimi cilji določenimi s statu- 
tom, opravljajo to prek delov- 
nih skupnosti; tako bodo te or- 
ganizacije lahko avtonomno 
urejale oblike organiziranja, v 
skladu z zakonom. 

Z Osnutkom zakona so dolo- 
čene pravice in dolžnosti Zvez- 
nega izvršnega sveta, da pred- 
piše pod kakšnimi pogoji ozi- 
roma na kakšen način lahko 
Avto-moto zveza Jugoslavije 
opravlja določena javna poo- 
blastila. Tudi drugi organi 
družbenopolitičnih skupnosti 
imajo pravico opravljati nad- 
zorstvo in dajati smernice or- 
ganizacijam AMZJ glede izvr- 
ševanja njihovih pooblastil. Če 
pristojni organ uprave ugotovi, 
da ni zagotovljeno izvajanje 
nekih pooblastil oziroma, da ni 
zagotovljeno v zadostni meri, 
bo o tem obvestil Zvezni izvršni 
svet in predložil sprejem dolo- 
čenih ukrepov. 

Modernizacija tehnične baze agencije 

Tanjug     

• Največji del nalog, ki jih Tanjug pripravlja za federacijo,se nanaša na obveščanje 
tuje javnosti, zlasti v neuvrščenih državah 
• Tehnična opremljenost agencije za te naloge ne ustreza več 

stva v višini 87,7 milijonov di- 
narjev. Ta sredstva naj omogo- 
čijo popolno realizacijo Pro- 

Naeni prihodnjih sej Zvezne- 
ga zbora Skupščine SRFJ bodo 
delegati razpravljali o Predlogu 
za izdajo zakona o programu 
modernizacije tehnične baze in 
izgradnje novega poslopja ča- 

sopisne agencije Tanjug od le- 
ta 1978 do leta 1982, z Osnut- 
kom zakona (AS 585). S tem 
zakonom bodo Tanjugu iz Pro- 
računa federacija za 1981. in 
1982. leto zagotovljena sred- 

grama srednjeročnega razvoja 
časopisne agencije Tanjug. 

Prva tri leta tega programa, ki' 
ga je že sprejel Delavski svet 
Tanjuga, bo financirala sama. 
agencija, federacija pa bo pri- 
spevala sredstva za zaključno 
fazo modernizacije. 

18 poročevalec 



^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.- 
i OSNUTEK ZAKONA O PROGRAMU MODERNIZACIJE 

nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilllllliiiiiiiiillllllllllllllllllllillilllliiillHIlllllllllllllllIHllIlr 
VELIK POMEN 
TANJUGA PRI 
OBJEKTIVNEM IN 
RESNIČNEM 
OBVEŠČANJUTUJE 
JAVNOSTI 

Tanjug opravlja za federacijo 
naloge, ki znašajo po vrednosti 
takorekoč 4 odstotkov vseh na- 
log, ki jih Tanjug sploh oprav- 
lja, pri čemer se kaže tendenca 
porasta deleža teh nalog. Veči- 

na teh nalog se nanaša na ob- 
veščanje tuje javnosti, zlasti v 
neuvrščenih državah, o dogod- 
kih v Jugoslaviji in na obvešča- 
nje državnih in političnih struk- 
tur v državi o političnih in dru- 
gih dogodkih v svetu. 

Za izpolnjevanje teh nalog je 
Tanjug organiziral v tujini širo- 
ko omrežje uradov in dopisni- 
štev, ki naj obveščajo o dogaja- 
nih na tistih območjih, na kate- 
rih delajo, in skrbijo za resnič- 
no in objektivno obveščanje tu- 

je javnosti o Jugoslaviji v tam- 
kajšnjih sredstvih informiranja. 

Tanjugova tehnična oprem- 
ljenost za naloge, ki jih opravlja 
za potrebe federacije, ni več 
zadovoljiva. Zveze z dopisništvi 
v tujini ne ustrezajo modernim 
tehničnim standardom in mož- 
nostim, proces sprejemanja, 
obdelava in odpravljanje infor- 
macij je tehnično zastarelo. Za- 
radi tega je kot prednostna na- 
loga postavljena pospešena 
modernizacija tehnične baze 
Tanjuga (uvajanje novih tehno- 
loških postopkov, kot so komp- 
juteriji za informatiko, nove te- 
legrafsko-telefonske zveze z 
uradi, medernizacija fotolabo- 

ratorija, emisijsko-sprejemne- 
ga centra itd.) 

S planom razvoja Tanjuga je 
predvidena izgradnja novega 
poslopja za sedež Tanjuga. To 
pa zaradi tega, ker obstoječe 
poslopje v Beogradu, ne samo 
da omejuje vsak nadaljni razvoj 
in širjenje dejavnosti, ampak 
tudi normalno opravljanje na- 
log. V naslednjem obdobju bo- 
do odprta nova dopisništva, ki 
bodo opremljena z modernimi 
tehničnimi in elektronskimi 
sredstvi. 

Po osnutku zakona je agen- 
cija Tanjug dolžna, da o porabi 
sredstev in izpolnjevanju Pro- 
grama poroča Skupščini z let- 
nimi poročili. 

ANALIZE IN OCENE 

Uspehi in težave pri usklajevanju pokojnin 

z ekonomskimi gibanji 

• V obdobju med leti 1965 do 1977 smo pokojnine vsako leto uskladili z življenjskimi 
stroški 
• Zviševanje pokojnin ni potekalo enakomerno: leta 1967 so pokojnine najbolj 
zaostajale za rastjo življenjskih stroškov, po letu 1972 pa so se zviševale hitreje kot ti 
stroški 
• Poprečna pokojnina je leta 1965 znašala 291 dinarjev, deset let kasneje pa več kot 
2000 dinarjev 
• V večini primerov smo pokojnine zviševali po degresivni lestvici, tako da bi 
zavarovali standard upokojencev z nižjimi dohodki 
• Določanje pokojnin, uveljavljenih do konca leta 1964, po enotni jugoslovanski 
pokojninski osnovi je pripeljalo do pretiranega izenačevanja višine pokojnin 
• Po letu 1968 poteka usklajevanje pokojnin, uveljavljenih v različnih časovnih 
obdobjih 

V obdobju med leti 1965 in 
1977 so pokojnine spremljale 
gibanje poprečnih življenjskih 
stroškov. Redno, vsako leto 
smo pokojnine uskladili 2 rast- 
jo življenjskih stroškov zato, da 
bi ohranili njihovo realno vre- 
dnost. Kljub temu pa v vsem 
omenjenem obdobju to uskla- 
jevanje ni enakomerno poteka- 
lo. Med leti 1965 in 1969 in leta 
1974 so pokojnine naraščale 
počasneje kot so rasli osebni 
dohodki. V letih 1973 in 1976 pa 
so v vseh republikah in leta 
1972 ter 1975 v večini republik 
in pokrajin pokojnine zviševali 
hitreje kot pa so naraščali 
osebni dohodki. Glede na to, 
da so v vseh republikah in po- 

krajinah pokojnine usklajevali 
po degresivni lestivic, se je ra- 
zmerje med najvišjimi in naj- 
nižjimi pokojninami spremeni- 
lo v korist najnižjih pokojnin. 
Nekatere skupnosti pokojnin- 
skega in ivalidskega zavarova- 
nja so po letu 1973 usklajevale 
pokojnine tudi z rastjo družbe- 
ne produktivnosti dela. Izvedli 
pa so tudi usklajevanje »starih« 
in »novih« pokojnin. 

Te ugotovitve prinaša Infor- 
macija Zveznega komiteja za 
delo in zaposlovanje in Zveze 
skupnosti pokojninskega in in- 
validskega zavarovanja Jugo- 
slavije o usklajevanju pokojnin 
z ekonomskimi gibanji v ob- 
dobju med leti 1965 do 1977. 
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Informacijo je dobila Skupšči- 
na SFRJ, in sicer Komisija 
Zveznega zbora za pripravo Za- 
kona o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Tako bodo lahko 
pri pripravi novega sistema do- 
sedanjo prakso in rezultate 
glede uporabe instituta uskla- 
jevanja pokojnin z ekonomski- 
mi gibanji. 

NEENAKOMERNO 
USKLAJEVANJE 
POKOJNIN Z 
ŽIVLJENJSKIMI 
STROŠKI 

Republiški in pokrajinska za- 
kona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju določajo, 
da moramo v vsakem primeru, 
ko so se življenjski stroški v 
preteklem letu povečali za naj- 
manj 3 odstotke, uskladiti po- 
kojnine z gibanjem poprečnih 

življenjskih stroškov. V obdob- 
ju, ki ga omenja Informacija, so 
življenjski stroški naraščali z 
večjo stopnjo od predvidenih 
treh odstotkov. Najbolj so se ti 
stroški povečali v letih 1965 in 
1966, in sicer za 3.5 oziroma 25 
odstotkov. Visoka stopnja rasti 
življenjskih stroškov (več kot 
20 odstotna) je značilna tudi za 
obdobje od 1973. do 1975. leta. 
V vsem času, ki ga zajema In- 
formacija pa je poprečna letna 
stopnja rasti življenjskih stro- 
škov v Jugoslaviji znašala okoli 
16,3 odstotka. To je tudi eden 
od glavnih kazalcev intenziv- 
nosti inflacijskih gospodarskih 
.gibanj. Na tako visoko rast živ- 
ljenjskih stroškov je v glavnem 
vplivalo povečevanje cen ključ- 
nih proizvodov osebne porabe, 
kakor tudi večanje cen storitev. 

Za ohranitev realne vredno- 
sti pokojnin smo izvedeii tudi 
izredno valorizacijo vseh po- 
kojnin. V poprečju so se pokoj- 
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ni ne povečale za 34 do 35 od- 
stotkov. Toda, kmalu po izved- 
bi tega izrednega ukrepa, so 
življenjski stroški narasli za 23 
odstotkov, medtem ko so se 
pokojnine povečale samo za 5 
do 8 odstotkov. To je privedlo 
do očitnega padca realne vre- 
dnosti pokojnin. 

Iz Informacije lahko razbere- 
mo, da je bilo največ odstopanj 
oziroma, da je višina pokojnin 
najbolj zaostajala za rastjo živ- 
ljenjskih stroškov, le v letu 
1967. Ta anomalija je bila od- 
pravljena v zadnjih letih obrav- 
navanega obdobja z usklajeva- 
njem pokojnin po ostalih osno- 
vah. Se posebej z usklajeva- 
njem pokojnin, uveljavljenih v 
različnih časovnih obdobjih. 
Skupnosti so se začele poslu- 
ževati tega postopka po začet- 
ku leta 1968. Tako so na primer 
leta 1976 izdatki skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja znašali približno 
45 milijard dinarjev. To pa po- 
meni več kot 10 odstotkov na- 
rodnega dohodka družbenega 
sektorja. V letu 1946 je bilo na 
primer v te namene izločenih 
samo 5,4 odstotka nacionalne- 
ga dohodka s tem, da so bile v 
ta delež vključene tudi tedanje 
vojne pokojnine. S še enim po- 
datkom lahko ponazorimo to 
razliko. Poprečna pokojnina je 
leta 1965 znašala 291 dinarjev. 
Deset let kasneje pa se je ta 
poprečna vsota povzpela na 
več kot 2000 dinarjev. 

Pokojnine smo v vseh repu- 
blikah in pokrajinah v glavnem 
zviševali po degresivni lestvici. 
S tem smo želeli zavarovati živ- 
ljenjski standard upokojencev 
z nižjimi pokojninami. Hkrati s 
povečanjem pokojnin po'de- 
gresivni lestvici pa smo zviše- 
vali tudi mejni znesek pokoj- 
nin, ki je podlaga za uresničitev 
pravice do varstvenega dodat- 
ka. Moramo dodati, da po po- 
datkih Informacije le 12 do 13 
odstotkov upokojencev lahko 
dobiva ta dodatek, ker dohodki 
njihovih članov gospodinjstva 
ne presegajo določenega pre- 
moženjskega cenzusa. Gradi- 
vo posebej poudarja, da živ- 
ljenjske ravni upokojencev ne 
moremo ocenjevati samo z 
zneskom pokojnine, ki jo dobi- 
vajo. Upoštevati moramo na- 
mreč tudi druge osebne ali dru- 
žinske dohodke, strukturo 
stroškov osebne porabe in po- 
dobno. 

Iz Informacije pa prav tako 
lahko ihluščimo, da so posa- 
mezne skupnosti ob koncu 
analiziranega obdobja usklaje- 
vale pokojnine z večjim odstot- 
kom, kakor se je povečal od- 
stotek rasti življenjskih stro- 
škov. To so utemeljile s tem, da 
moramo pokojnine uskladiti z 
rastjo realnih osebnih dohod- 

kov. Tu je tudi vzrok, da so 
pokojnine v nekaterih letih na- 
raščale hitreje kot pa so se po- 
večevali osebni dohodki. 

USKLAJEVANJE 
POKOJNIN Z RASTJO 
DRUŽBENE 
PRODUKTIVNOSTI IN 
USKLAJEVANJE 
»STARIH« IN »NOVIH« 
POKOJNIN 

Usklajevanje pokojnin z rast- 
jo družbene produktivnosti se 
je začelo leta 1973. Izvedeno je 
bilo na začetku vsakega kole- 
darskega leta, če so osebni do- 
hodki v preteklem letu hitreje 
naraščali kot so rasli življenjski 
stroški. Tako usklajevanje po- 
kojnin niso uvedle samo skup- 
nosti v Bosni in Hercegovini, 
Črni gori in v Sloveniji. 

Zaradi neenakomernega na- 
raščanja osebnih dohodkov, ki 
šo podlaga za določanje pokoj- 
ninskih osnov, zaradi različne- 
ga oblikovanja pokojinskih 
osnov in zaradi skokovitega 
naraščanja življenjskih stro- 
škov je prišlo do razlik med 
pokojninami, uveljavljenimi v 
različnih časovnih obdobjih. 
Vse skupnosti so po začetku 
leta 1968 zato začele usklajeva- 
ti pokojnine, uveljavljene v ra- 
zličnih časovnih obdobjih. S 
tem usklajevanjem so skupno- 
sti uravnovesile višino pokoj- 
nin, tako da je med njimi bolj 
skladen odnos. Hkrati pa so si 
prizadevale, da bi bile pokojni- 
ne tudi usklajene z rastejo 
osebnih dohodkov in upoko- 
jenci s standardom aktivnih za- 
varovancev. 

Skupno zvišanje pokojnin, ki 
so bile na ta način valorizirane, 
je po republikah in pokrajinah 
različno. Usklajevanje namreč 
ni potekalo istočasno. Na Hr- 
vatskem in v Sloveniji so ga 
izvedli prej kot na drugih ob- 
močjih. V republikah in pokra- 
jinah pa so upoštevali tudi ra- 
zlične odstotke. Največji in- 
deks skupnega povečanja po- 
kojnin smo zabeležili v Sloveni- 
ji, najmanjši pa v Makedoniji. 
Na pomembne razlike pri pove- 
čevanju pokojnin, uveljavljenih 
do konca 1964. leta, med skup- 
nostima Slovenije in Makedo- 
nije (36 indeksnih točk) so po- 
leg ravni pokojnin vplivale tudi 
različne stopnje rasti nominal- 
nih osebnih dohodkov in ra- 
zlična merila pri ocenjevanju 
neusklajenosti ravni pokojnin, 
uveljavljenih v različnih obdob- 
jih. Toda, kljub vsem tem razli- 
kam, obstaja skupna značil- 

nost usklajevanja pokojnin v 
vseh republikah in pokrajinah: 
najbolj so se povečale pokojni- 
ne, ki so bile uveljavljene do 
leta 1958 in v obdobju od leta 
1959 do konca 1964. leta. 

Za pokojnine, ki so bile dolo- 
čene do konca leta 1964, je 
zapisano v Informaciji, je velja- 
la enotna jugoslovanska po- 
kojninska osnova. To je prived- 
lo do pretiranega izenačevanja 
pokojnin, saj niso prišle do 
izraza vse razlike, ki so drugače 
objektivna posledica razlik 
med osebnimi dohodki po re- 
publikah in pokrajinah. S prila- 
gajanjem pokojnin osnovi ju- 
goslovanskega poprečja nomi- 
nalnih osebnih dohodkov so 
bili prizadeti upokojenci v Slo- 
veniji in Hrvatski. Zaradi tega 
sta si ti republiki in še posebej 
Slovenija prizadevali, da bi z 
usklajevanjem »starih« in »no- 
vih« pokojnin te prilagodili gi- 
banjem ravni osebnih dohod- 
kov na svojih območjih. 

ZMANJŠANE RAZLIKE 
MED NAJVIŠJIMI IN 
NAJNIŽJIMI 
POKOJNINAMI 

Višina pokojnine je v trenut- 
ku njenega uveljavljanja odvi- 
sna od ravni osebnega dohod- 
ka, ki se upošteva kot pokoj- 
ninska osnova in od dolžine 
pokojninske dobe. Po določitvi 
pokojnine pa na njeno višino 
vpliva stopnja usklajevanja z 
ekonomskimi gibanji. Istoča- 
sno je od tega usklajevanja 
odvisno tudi razmerje te pokoj- 
nine do drugih pokojnin. Če 
želimo v celoti upoštevati razli- 
ke, ki jih v trenutku uveljavlja- 
nja pravice do pokojnine za- 
htevajo veljavne zakonske reši- 
tve, mora tudi usklajevanje po- 
kojnin zagotoviti ohranjanje 
relativnih razlik med pokojni- 
nami v vsem času njihovega 
izplačevanja. V nasprotnem 
primeru bi namreč prišlo do 
kolizije med metodo usklajeva- 
nja pokojnin in zakonskimi do- 
ločbami, ki urejajo višino po- 
kojnine v času njene uveljavi- 
tve. 

Toda, v preučenem obdobju 
se zaradi objektivnih vzrokov 
tega načela nismo dosledno 
držali. Posledica pa je, da so se 
v določeni meri zmanjšali raz- 
poni med najvišjimi in najnižji- 
mi pokojninskimi dohodki v ča- 
su prejemanja pokojnine. Ne- 
gativni učinki take politike so 
razlike, do katerih je prišlo na 
ravni pokojnin. Raven prej uve- 
ljavljenih nižjih pokojnin je na- 
mreč na koncu opazovanja ob- 
dobja višja od ravni nižjih po- 
kojnin, ki so bile uveljavljene v 
zadnjih letih - in obratno. 

Poleg tega vpliva na razlike 
tudi neenakomerno narašča- 
nje osebnih dohodkov v posa- 
meznih dejavnostih glede na 
gibanja splošnega poprečja 
osebnih dohodkov. Raven po- 
kojnin je različna v določenih 
dejavnostih ali poklicih. Nad- 
poprečna rast osebnih dohod- 
kov zaposlenih v določeni de- 
javnosti bo vplivala tudi na viš- 
jo raven na novo uveljavljenih 
pokojnin v primerjavi s prej do- 
ločenimi pokojninami zavaro- 
vancem iz iste organizacije ali s 
področja iste dejavnosti. Po- 
dobno pa bo tudi počasnejša 
rast osebnih dohodkov v dolo- 
čenem obdobju vplivala na 
oblikovanje nižjih pokojnin v 
primerjavi s prej uveljavljenimi. 
V kolikšni meri se bodo poka- 
zale razlike pri izračunavanju 
višine pokojnine, bo odvisno 
od dolžine trajanja počasnej- 
šega ali hitrejšega gibanja 
osebnih dohodkov. V vsem 
analiziranem obdobju teh ra- 
zlik nismo mogli povsem od- 
praviti, temveč smo jih samo 
ublažili. Pri tem pa omenimo 
samo še statistične podatke, ki 
dokazujejo, da pri veliki večini 
upokojencev takega neskladja 
ni. Vzrok je v tem, ker v veliki 
večini dejavnosti osebni do- 
hodki naraščajo približno ena- 
ko hitro, približno enako pa na- 
rašča tudi splošno poprečje 
števila zaposlenih. 

DOSEDANJA 
SPOZNANJA MORAMO 
IZKORISTITI PRI 
PRIPRAVI NOVEGA 
POKOJNINSKEGA 
SISTEMA 

Zbrani podatki in ugotovitve, 
omenja Informacija o usklaje- 
vanju pokojnin z ekonomskimi 
gibanji v obdobju od leta 1965 
do 1977. leta, naj služijo kot 
napotek vsem dejavnikom obli- 
kovanja politike pokojnin, da 
bodo vedno upoštevali, kako 
pokojnine delijo usodo oseb- 
nih dohodkov zaposlenih de- 
lavcev. To pomeni, da pokojni- 
ne ne bi smele naraščati hitreje 
od rasti osebnih dohodkov ak- 
tivnih zavarovancev. Nasprot- 
na gibanja ne bi bila družbeno 
upravičena. 

Informacijo bodo prav tako 
dobili izvršni sveti republik in 
pokrajin in vse skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Pomagala jim bo 
pri nadaljnjem izvajanju uskla- 
jevanja pokojnin z ekonomski- 
mi gibanji - vse do sprejetja 
novega zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
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Zaostajanje ribištva - posledica 

pomanjkanja koncepta dolgoročnega 

razvoja 

• Dosedanji razvoj morskega ribištva se ni odvijal v skladu s hitrostjo razvoja te 
gospodarske panoge v svetu 
• Zaradi premajhnega ulova rib uvaža naša država velike količine morskih rib za 
predelavo in porabo 
• S programom razvoja morskega ribištva od leta 1978 do 1983 je predvidena poraba 
okrog 5 kilogramov rib letno na prebivalca 
• Z družbenim dogovorom o agroindustrijskem kompleksu je predvideno, da bo leta 
1980 skupni ulov rib dosegel 185.000 ton, kar je glede na leto 1975 povečanje za več 
kot trikrat 

Predložena je vrsta ukrepov za izboljšanje položaja ribištva 
prebivalca, medtem ko je - na Pa 'eta 1961 (samo 1,1 kilogra- 
primer-isto leto poraba na ma na prebivalca). 
Danskem dosegla 35 kilogra- Glede jugoslovanske ribiške 
mov, v Španiji 29 na Švedskem 
pa 21 kilogramov na prebival- 
ca. 

Razvoj morskega ribištva se ni 
razvijal v skladu s povpraševa- 
njem in hitrostjo razvoja te go- 
spodarske panoge v svetu. V 
razmerju na druge panoge 
kmetijstva v agroživilskem 
kompleksu Jugoslavije ribištvo 
očitno zaostaja. 

To je eden osnovnih zaključ- 
kov, ki jih vsebuje Informacija 
Zveznega komiteja za kmetij- 
stvo o položaju morskega ribiš- 
tva, ki so jo obravnavali delega- 
ti v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ na seji, ki je 
bila 31. januarja letos. Glede na 
pomembnost ribištva za razvoj 
našega gospodarstva, bomo v 
tem pregledu nakazali osnovne 
ocene in podatke iz omenjene 
Informacije. 

Zaostajanje ribištva je posle- 
dica pomanjkanja koncepta 
dolgoročnega razvoja, premaj- 
hne podpore in pomoči eko- 
nomske politike oziroma sko- 
raj izključne usmerjenosti na 
živinorejo. Proizvodnja rib, ki je 
v zadnjem času dosegla okrog 
55.000 ton letno, ne more zado- 
voljiti vseh potreb na domačem 
trgu, tako da letno uvozimo 
okrog 30.000 ton. 

Letna stopnja rasti proizvod- 
nje ribjega mesa v svetu je v 
zadnjih dvajsetih letih znašala 
okrog 6 odstotkov, proizvodnja 
raznih vrst mesa pa 4,5 odstot- 
ka. V strukturi skupne proi- 
zvodnje mesa v svetu je na 
prvem mestu proizvodnja ribje- 
ga mesa z ulovom 70,2 milijona 
ton, nato proizvodnja govejega 
mesa 40,4 milijona ton in svinj- 
skega mesa 39 milijonov ton 
letno. 

V naši državi je poraba rib na 
prebivalca zelo nizka. Leta 
1971 je bila 2,8 kilograma na 

NEZADOVOLJIVI 
REZULTATI 
Z zasledovanjem strukture 
proizvodnje rib v zadnjih dvaj- 
setih letih je opaziti, da je naj- 
večjo rast dosegla proizvodnja 
plavih rib, zatem pa sladkovo- 
dnih. Ulov rib, ki živijo na mor- 
skem dnu je bil zelo majhen - 
komaj 5000 ton letno in so v 
strukturi skupnega ulova mor- 
skih rib zastopane le neznatno. 

V naši državi se s proizvod- 
njo sladkovodnih rib ukvarjajo 
vse republike in pokrajine, 
medtem ko se z morskih proi- 
zvodnjo največ ukvarjajo Hr- 
vatska, Slovenija in Črna Gora. 

V obdobju od leta 1965 do 
1975 je proizvodnja ribjih kon- 
zerv v glavnem rasla. Istočasno 
pa je rasla poraba, posebno v 
letu 1975, ko je dosegla 20,331 
ton. Kar zadeva izvoz je bil v 
tem obdobju precej izenačen 
in je znašal okrog 10.000 ton 
letno. Največji del uvoza pred- 
stavlja uvoz morskih rib za pre- 
delavo in porabo in sicer kot 
sveže, zmrznjene in posušene. 
Tako smo leta 1974 uvozili 
okrog 34 tisoč ton morskih rib. 

Ko ocenjujemo razmerje 
skupne proizvodnje in porabe 
rib v naši državi ie videti, da je v 
obdobju od leta 1955 do 1975 
rasla proizvodnja in poraba rib, 
s tem da je bil trend porabe 
glede na proizvodnjo večji. 
Največja poraba rib je bila do- 
sežena leta ,41975 (3,4 kilogra- 
ma na prebivalca), najmanjša 
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flote lahko rečemo, daje neza- 
dovoljiva, majhne nosilnosti in 
funkcionaJno zastarela. Na na- 
šem morju je okrog 200 ladij 
katerih nosilnost je 7,5 tisoč 
bruto registrskih ton. Sosedna 
Italija pa ima okrog 2500 ladij s 
skupaj 83.000 BRT. V obnovo 
ribiške flote v zadnjih dvajsetih 
letih praktično ni bilo vloženo 
nič. Z drugimi besedami, ni bila 
niti zgrajena niti ena ,nova la- 
dja. To je verjetno eden vzro- 
kov, da je Jugoslavija v razmer- 
ju do večine drugih pomorskih 
držav v Evropi prav na zadnjem 
mestu po ulovljenih količinah. 

EKONOMSKI POLOŽAJ 
RIBIŠTVA BO TREBA 
HITRO IZBOLJŠATI 

Dosedanji razvoj morskega 
ribištva zaostaja glede na mož- 
nosti ulova rib na Jadranu. Za- 
radi tega ta gospodarska pano- 
ga trenutno ni pripravljena, da 
se vključi na ulov morskih rib 
na svetovnih morjih. 

V nasprotju s premajhnim 
ulovom rib pa je domača indu- 
strija za predelavo razvita na 
sodobnih osnovah. Vendar so 
obstoječe zmogljivosti izkori- 
ščene le z okrog 68 odstotki. 

Osnovne značilnosti seda- 
njega razvoja morskega ribiš- 
tva so predvsem v premajhnem 
ulovu in nezadovoljivi strukturi 
ulova glede na zahteve doma- 
čega trga. Ekonomski položaj 
karakterizira tudi neusklaje- 
nost ulovnih in predelovalnih 
zmogljivosti, neenakomeren 
ulov rib v posameznih letih, po- 
slovanje na meji rentabilnosti 
neorganizirana proizvodnja, 
zastarele metode ulova kot tudi 
omejitev na bližja ulovna po- 
dročja. V Informaciji je rečeno, 
da je zaradi nezadovoljivega 
ekonomskega položaja mor- 
skega ribištva reproduktivna 

sposobnost te gospodarske 
panoge znašala leta 1975 2,5 
odstotka, živilske industrije 6,2 
odstotka, industrije in rudar- 
stva pa 8 odstotkov. 

Stopnja zadolženosti pri ri- 
bištvu znaša 144 odstotkov, ži- 
vilske industrije 53,1 odstotka, 
medtem ko je družbeni proi- 
zvod na delavca za 48 odstot- 
kov nižji kot v živilski industriji. 
Ekonomski položaj te gospo- 
darske panoge je v mnogoče- 
motežen z visokimi carinami in 
carinskimi davščinami za uvoz 
opreme in reprodukcijskega 
materiala. 

AMBICIOZEN 
PROGRAM RAZVOJA 
MIRSKEGA RIBIŠTVA 

Program razvoja morskega 
ribištva od leta 1976 do 1983 
predvideva porabo okrog 5 ki- 
logramov morskih rib letno na 
prebivalca, skupen ulov rib v 
istem obdobju pa naj bi dose- 
gel 734.000 ton, kar pomeni, da 
bo povprečni letni ulov rib zna- 
šal 91.000 ton. 

Program ima tri dele, ki tvori- 
jo zaokroženo celoto(ulov in 
proizvodnja rib na Jadranu, 
daljnomorski, to je oceanski ri- 
bolov in predelovalna industri- 
ja morskega ribištva). 

Jadranski program razvoja 
predvideva letni ulov in proi- 
zvodnjo 50.000 ton oziroma 
povečanje od sedanjih 30.000 
na 50.000 ton. Za realizacijo 
programa razvoja jadranskega 
ribištva (ulov in proizvodnja 
rib) so predvidena skupna in- 
vesticijska sredstva v znesku 
520 milijonov dinarjev. Ta sred- 
stva bi, med drugim, porabili za 
izgradnjo 50 novih ribiških ladij 
z večjim radiusom gibanja. Ra- 
zen tega so organizacije zdru- 
ženega dela ribiškega gospo- 
darstva predvidele s svojimi 
programi razvoja vlaganje pre- 
cejšnih sredstev za nabavo no- 
ve tehnologije ulova in za razi- 
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skovalne namene. Program ra- 
zvoja daljnomorskega (ocean- 
skega) ribolova predvideva, da 
bo letni ulov rib v svetovnih 
morjih in oceanih do leta 1983 
znašal 150.000 ton, to je, da bo 
skupen ulov v tem obdobju do- 
segel 418.000 ton. Program 
vlaganj naših sredstev in sred- 
stev partnerjev iz drugih držav 
predvideva postopno gradnjo 
(do leta 1985) 23 ladij velikih 
zmogljivosti. Za gradnjo in na- 
kup ladij ter druge opreme za 
daljnomorski ribolov je s tem 
programom predviden, da bo 
OZD »Ribooceanija« participi- 
rala 1,27 milijarde dinarjev. 

Za realizacijo ulova vdaljno- 
morskem ribištvu so temeljne 
organizacije združenega dela 
za ulov in predelavo rib z ob- 
močja Hrvatske, Slovenije in 
Črne Gore ustanovile OZD »Ri- 
booceanija« s sedežem na Re- 
ki. Naloga te organizacije je, da 
skupaj s tujimi partnerji organi- 
zira ulov rib na oddaljenih mor- 
jih in oceanih. 

Na koncu program predelo- 
valne industrije morskega ri- 
bištva predvideva usklajevanje 
predelovalnih zmogljivosti s 
programiranim prilivom ulov- 
ljenih rib, tako z Jadrana kot 
tudi z daljnomorskega ulova. 
Tendenca tega načrta je, da se 
dodelava in prodaja kvalitetnih 
rib v globoko zamrznjenem 
stanju poveča na račun prede- 
lave rib v konzerve. V strukturi 
celotne predelave bodo ribje 
konzerve zastopane s 29,4 od- 
stotka, dodelane sveže in zmrz- 
njene ribe pa s 70,54 odstotka. 

O programu razvoja morske- 
ga ribištva Jugoslavije od leta 
1976 do 1983, s predlogi ukre- 
pov za njegovo realizacijo, je 

razpravljal Izvršni svet SR Hr- 
vatske, z njim sta se strinjali 
tudi SR Slovenija in SR Črna 
Gora. Sprejet razvojni program 
je bil uvrščen v Dogovor o te- 
meljih Družbenega plana Ju- 
goslavije za razvoj agroindu- 
strijskega kompleksa v obdob- 
ju od leta 1976 do 1980. 

UKREPI ZA 
POSPEŠEVANJE 
RIBIŠKEGA 
GOSPODARSTVA 

Z družbenim dogovorom o 
agroindustrijskem kompleksu 
je bilo doseženo soglasje, da je 
treba do leta 1980 z razvojem 
ribištva doseči proizvodnjo in 
ulov okrog 185.000 ton rib. 
Sprejeta obveznost razvoja je 
zasnovana na osnovnih faktor- 
jih porabe na domačem trgu in 
izvozu. 

Upoštevajoč dosedanji trend 
razvoja porabe je realno priča- 
kovati, da bo poraba rib in rib- 
jih izdelkov v letu 1980 dosegla 
112.000 ton. 

Pričakovati je, da se bo v tem 
obdobju izvoz občutno pove- 
čal na vzhodnoevropski trg, kot 
tudi na trge držav v razvoju, ki 
so deficitarne z živalskimi be- 
ljakovinami. 

V Informaciji je rečeno, da bo 
v naslednjem obdobju treba 
usmeriti razvoj ribištva tako, da 
bo preskrbljen domači trg, da 
bodo zagotovljene nujne rezer- 
ve, da bo eliminiran uvoz proi- 
zvodov, ki jih lahko racionalno 
proizvajamo doma in obenem 
povečan izvoz. 

V Dogovoru je predvideno, 
da naj bi ulov rib v daljnomor- 
skem ribolovu znašal 75.200 

ton, kar naj bi predstavljalo nad 
40 odstotkov od skupnega ju- 
goslovanskega ulova rib v letu 
1980, vključujoč tudi ulov in 
proizvodnjo sladkovodnih rib. 

K napredku ribištva bi pri- 
spevalo tudi sodelovanje Jugo- 
slavije z državami v razvoju 
(območje vzhodno-centralne- 
ga dela Atlantika oziroma držav 
Zahodne obale Afrike). 

Za sanacijo stanja v tej go- 
spodarski panogi in zboljšanje 
pogojev gospodarjenja je 
Izvršni svet Sabora SR Hrvat- 
ske, v kateri je večina delovnih 
organizacij morskega ribištva, 
sprejel nekaj predlogov ukre- 
pov, ki bi jih bilo treba sprejeti v 
prihodnjem obdobju. 

V omenjenih predlogih ukre- 
pov vztrajajo predvsem pri tem, 
da bi bil uvoz rtb za predelavo, 
bela pločevina, ribiške ladje in 
motorji z notranjim zgoreva- 
njem oproščeni carinskih dav- 
ščin. Predloženo je tudi, naj se 
domače ladjedelnice vključijo 
v graditev ladij za domačo ribi- 
ško floto in za potrebe daljno- 
morskega ribolova. Graditev ri- 
biških ladij je treba financirati 
pod enakimi pogoji kot pri dru- 
gih ladjah. 

Izvršni svet je predložil, da se 
v bilateralne pogodbe in proto- 
kole o tehnično-ekonomskem 
sodelovanju z'državami v ra- 
zvoju uvrstijo določbe, ki bodo 
omogočile »Ribooceaniji« lov 
rib v njihovih teritorialnih vo- 
dah na podlagi ustreznih 
aranžmajev. 

Do sedaj je bila sprejeta vrsta 
ukrepov ekonomske politike za 
pospeševanje morskega ribiš- 
tva v Jugoslaviji. Predvsem je v 
teku ustanovitev poslovne 
skupnosti morskega ribištva, ki 

naj na dolgoročni podlagi ureja 
razvojne, proizvodne in ka- 
drovske tokove, pri tem pa naj 
posebej upošteva vprašanja 
plasmaja in predelovanja rib. 
Ustanovljena je že sestavljena 
organizacija združenega dela 
»Ribooceanija«, ki naj skupaj s 
tujimi partnerji organizira ulov 
rib na tujih morjih in oceanih. 

Med tem je Zvezni izvršni 
svet že sprejel sklep o znižanju 
carin za uvoz pomorskih ribi- 
ških ladij. 

Toda kljub sprejetim ukre- 
pom za realizacijo programa 
razvoja morskega ribištva bo 
treba pospešiti konstituiranje 
poslovne skupnosti morskega 
ribištva, ki naj bi na dogovorje- 
ni podlagi usmerjala razvojne, 
proizvodne, kadrovske in pro- 
metne tokove za izvajanje pro- 
grama nadaljnjega razvoja 
morskega ribištva. 

Sprožiti je treba pobudo, da 
zahtevajo zainteresirane repu- 
blike in pokrajine v okviru svo- 
jih določenih kvot od Mednaro- 
dne banke za obnovo in razvoj, 
naj odpre kreditno linijo za ra- 
zvoj morskega ribištva. 

Program graditve in nabave 
ribiških ladij, njihovo rekon- 
strukcijo in opremljanje bi mo- 
rali - kakor je podčrtano v In- 
formaciji - uskladiti z mož- 
nostmi naših ladjedelnic, indu- 
strije ladijskih motorjev in dru- 
ge ladijske opreme. S samou- 
pravnim sporazumom vseh 
zainteresiranih bo treba dolo- 
čiti program in medsebojna ra- 
zmerja v razvoju ribiške flote, 
kot tudi potrebe in način uvoza 
določene opreme ter dela 
zmogljivosti za morsko ribiš- 
tvo, ki jih ni mogoče zgraditi pri 
nas. 

Nujna racionalizacija uporabe pesticidov 

• Med 3000 raziskanimi živili samo 141 vzorcev ni vsebovalo pesticidov 
•Pomanjkanje strokovnjakov in slab nadzor nad predelavo in varovanjem pesticidov 
prispevata k nepravilni in neodgovorni uporabi teh sredstev 
• Zastrupljenost s pesticidi se zmanjšuje, vendar je v živilih več podobnih spojin 
• Nujno moramo sprejeti točnejše predpise o urejanju prometa in uporabe 
pesticidov, organizirati prognostično službo za varstvo rastlin in usposobiti kadre, ki 
delajo na tem področju 

Zvezni komite za kmetijstvo 
je posredoval Zveznemu zboru 
Skupščine SFRJ Analizo upo- 
rabe Zakona o varstvu rastlin 
pred rastlinskimi boleznimi in 

škodljivci, ki ogrožajo vso dr- 
žavo, glede sredstev (pestici- 
dov), ki jih uporabljamo za var- 
stvo rastlin. Delegati so o tej 
Analizi govorili na prvi letošnji 

uiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimmimiiiimiiiHiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
I ANALIZA UPORABE ZAKONA O VARSTVU RASTLIN | 
I PRED RASTLINSKIMI BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI, KI i 
= OGROŽAJO VSO DRŽAVO GLEDE SREDSTEV 
= (PESTICIDOV), KI JIH UPORABU AMO ZA VARSTVO 
I RASTLIN 
Simiimiiiiiimmiimiimmimiiiiimmiiiimiiiiiiimimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiis 

seji 31. januarja. Obravnavali 
so jo v okviru razprave o zdrav- 
stveni neoporečnosti živil in 
blaga za široko potrošnjo. Za- 
radi pomena problematike, ki 
jo osvetljuje Analiza, povzema- 
mo vsebino tega gradiva. 

POPOLNO VARSTVO, 
TODA TUDI VEČJA 
PORABA PESTICIDOV 

Družbeni plan za obdobje od 

leta 1976 do 1980. leta predvi- 
deva proizvodnjo zadostnih 
količin hrane za potrebe naše 
države in za izvoz. Doslej smo 
na tem področju dosegli lepe 
uspehe. Uvedli smo nove sorte 
z velikim hektarskim donosom 
in uporabili novo tehnologijo. 
To sestavlja tudi uvajanje novih 
ukrepov za varstvo rastlin. Ta- 
ka usmeritev je zahtevala vse 
večjo proizvodnjo in porabo 
pesticidov. Tako se je med leti 
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1970 in 1974 poraba pesticidov 
dvakrat povečala - od 34 na 60 
tisoč ton. 

Vsi pesticidi, ki jih lahko s 
posebnim dovoljenjem proda- 
jamo na našem tržišču, niso 
proizvedeni v Jugoslaviji. Med 
604 preparati jih samo 287 
proizvajamo doma, več kot 52 
odstotkov preparatov pa uva- 
žamo. Število teh sredstev na- 
rašča iz leta v leto. Prav tako pa 
se povečuje količina aktivnih 
materij v njih. 

Večja poraba pesticidov je 
vplivala tudi na povečanje za- 
strupljenosti živil. Zvezni komi- 
te za kmetijstvo je preučil za- 
strupljenost nekaterih živil v 30 
mestih Jugoslavije. V treh letih 
(med leti 1973 in 1975) so stro- 
kovnjaki raziskali približno 
3000 vzorcev mleka, mlečnih 
izdelkov, masti, sadja, zelenja- 
ve, rib, jajc, vina, kruha in po- 
dobno. Ob tej priložnosti so v 
več kot 2800 vzrocih odkrili 
klorirane ogljikovodike, ki jih ni 
dovoljeno uporabljati. Samo 
v141 ali v 4,6 odstotka vzorcev 
ni bilo pesticidov. Kljub vsemu 
temu je vzpodbudno, da za- 
strupljenost živil s pesticidi po- 
stopno upada. Toda, res je tudi, 
da je povečana prisotnost so- 
rodnih spojin vživilih.Tugre za 
ostanke živega srebra in njego- 
vih spojin. 

Komite zaenkrat nima mož- 
nosti organizirati sistematično 
kontrolo uporabe pesticidov 
po deduktivni poti. To pomeni 

nadzorovati proizvodnjo, pro- 
dajo in uporabo pesticidov. 
Ugotavlja pa, da s stanjem re- 
snično ne moremo biti zado- 
voljni, kar zgovorno potrjujejo 
tudi preiskani vzorci živil. 

Kje so vzroki? Predvsem je 
zelo razširjeno mnenje, da je 
varstvo rastlin uspešno samo, 
če uporabljamo taka sredstva, 
ki zagotavljajo proizvodnjo 
stoodstotno zdravih plodov. S 
takim sistemom popolnega 
varstva so bile rastline (še po- 
sebej sadeži) popolnoma pre- 
kriti s pesticidi, saj so sredstvo 
uporabili 15 do 20-krat letno. 
Ob vsem tem moramo dodati, 
da mora varstvo rastlin v bodo- 
če vse bolj sloneti na prognozi 
pojavov rastlinskih škodljivcev 
in bolezni. Pesticide naj bi torej 
uporabljali samo takrat, ko je 
varstvo nujno potrebno, in v 
času, ko dosežemo njihovo 
najbolj učinkovito delovanje. 

K nestrokovni uporabi pesti- 
cidov oziroma k nespoštovanju 
navodil za uporabo pripomore 
tudi pomanjkanje strokovnih 
kadrov. Po drugi strani pa ne- 
poučeri ljudje, ki razpečavajo 
pesticide preko trgovske mre- 
že, ne morejo nuditi potrebnih 
navodil o preparatih, ki jih pro- 
dajajo, in o namembnosti po- 
sameznih preparatov. 

Dobro ni organiziran tudi 
nadzor nad uporabo pestici- 
dov, ki ga izvajajo republike in 
pokrajini. Z neodgovorno upo- 
rabo pesticidov se živila za- 

strupljajo tudi takrat, ko jih pre- 
delujemo ali hranimo. Zastrup- 
ljanje pa poteka tudi z živinsko 
krmo, ki je ne kontroliramo. 

PREDPISI NA 
PODROČJU PROMETA 
IN UPORABE 
PESTICIDOV 

Promet in uporabo pestici- 
dov urejata zakona o varstvu 
rastlin pred boleznimi in škod- 
ljivci, ki ogrožajo vso državo, in 
o prometu s strupi. Urejata jo 
tudi Pravilnik o postopku za 
izdajanje dovoljenja za dajanje 
pesticidov v notranji promet, o 
merilih za ocenjevanje učinko- 
vitosti teh sredstev in o načinu 
njihovega deklariranja. Vsi ti 
predpisi poostrujejo pogoje za 
promet s pesticidi in določajo 
podatke, ki jih mora vsebovati 
dovoljenje za njihov notranji 
promet. 

Zvezni komite za kmetijstvo 
je pripravil tudi več predpisov, 
ki na posreden način urejajo 
uporabo pesticidov. Zaradi 
boljše obveščenosti je vsako 
leto objavljen spisek prepara- 
tov, ki jih lahko uporabljamo, 
kakor tudi tistih, za katere je 
prenehala veljavnost dovolje- 
nja. Za boljše sodelovanje na 
tem področju je oblikovana tu- 
di Medrepubliška komisija za 
pesticide v kmetijstvu in goz- 
darstvu. 

Komite vsako leto preverja 
določeno število sredstev za 
varstvo rastlin. S tem ugotavlja, 
če ustrezajo pogojem, določe- 
nim v dovoljenju. Leta 1977 je 
tako pregledal 88 preparatov. 
Večina oziroma 80 jih je ustre- 
zalo vsem zahtevam dovolje- 
nja, za 5 preparatov pa so pri 
raziskavi opozorili, da vsebuje- 
jo manjše pomanjkljivosti, 
medtem ko so prodajo 3 prepa- 
ratov prepovedali. 

Zaradi zmanjšanja onesna- 
ženosti živil in okolja Analiza 
predlaga, naj bi zvezni organi 
sprejeli podrobnejše predpise 
o urejanju prometa, uporabe in 
nadzora pesticidov. To bi mo- 
rale urediti v svojih predpisih 
tudi republike in pokrajini. Po- 
leg tega, kakor predlaga Anali- 
za, naj bi republiški in pokrajin- 
ski organi organizairali prog- 
nostično službo za varstvo 
rastlin. To bi vsekakor pripo- 
moglo ksmotrnejši uporabi pe- 
sticidov in zmanjšanju zastrup- 
Ijevanja z njimi. Pogoj za izva- 
janje dobre politike na tem po- 
dročju je tudi usposobitev de- 
lavcev, ki se ukvarjajo s temi 
vprašanji. Vsi ti ukrepi pa bodo 
prinesli željene uspehe le, če 
bodo tudi same delovne orga- 
nizacije, ki se ukvarjajo s proi- 
zvodnjo, prometom in uporabo 
pesticidov ter njim sorodnih 
spojin, storile vse, da bo njiho- 
va distribucija, uporaba in kon- 
trola potekala v skladu z dolo- 
čili predpisov na tem področju. 

DELEGATSKA VPRAŠANJA 

Predvideno je povečanje cene mazuta 

Delegat v Zveznem zboru 
Radisav Čorbić (SR Srbija) je 
na eni prejšnjih sej tega Zbora 
postavil vprašanje: kaj je z ure- 
sničevanjem družbenoeko- 
nomskega razvoja na področju 
energetike? V obrazložitvi de- 
legatskega vprašanja je pristoj- 
ni organ zvezne uprave sklenil, 
da je treba odgovoriti, kaj je 
bilo v letu 1977 narejenega pri 
sklepanju cen premoga za 
ostale porabnike (gre za indu- 
strijo in široko porabo) oziro- 
ma zakaj Zvezni sekretariat za 
tržišče in cene ni dal predloga 
Zveznemu izvršnemu svetu za 
sklepanje o omenjenih cenah v 
letu 1977. 

V pismenem odgovoru, ki ga 
je na seji Zbora prebral Dušan 
Anakioski, namestnik zvezne- 

ga sekretarja za tržišče in cene, 
je rečeno, da je bilo decembra 
1976 z sklepom Zveznega 
izvršnega sveta, na predlog 
Zveznega sekretariata za trži- 
šče in cene, opravljeno pove- 
čanje cene premoga za indu- 
strijo in široko porabo v višini 
15 odstotkov. Takšen sklep je 
bil sprejet, da bi bila cena pre- 
moga usklajena s ceno mazuta 
in da bi se izboljšal ekonomski 
položaj premogovnikov. To po- 
večanje, opravljeno konec de- 
cembra 1976 leta je delovalo v 
letu 1977. 

Združenje premogovnikov 
Jugoslavije - je dalje rečeno v 
odgovoru - je poslalo novem- 
bra 1977 zahtevo Zveznemu 
izvršnemu svetu za povečanje 
cen premoga. Zahteva, da naj 

bo v tem letu povečanje 15 od- 
stotkov. O tej zahtevi mora 
Zvezni sekretariat povedati 
svoje mnenje. 

Glede vprašanja cen premo- 
ga za leto 1978 je v odgovoru 
poudarjeno, da bo to rešeno v 
skladu z Resolucijo o uresniče- 
vanju Družbenega plana razvo- 
ja Jugoslavije v letu 1978 in z 
Dogovorom o izvajanju politike 
cen v tem letu. Cena premoga 
bo določena na osnovi spreje- 
tih načel za vzpostavljanje pari- 
tetnih odnosov cen energet- 
skih goriv. 

V obrazložitvi delegatskega 
vprašanja je rečeno, da cena 
težkega kurilnega olja-mazuta 
ni bila spremenjena v letu 1977 
in ta je zelo nizka (komaj 62 
odstotkov od cene uvožene su- 

rove nafte). Takšna raven cen 
- je poudarjeno v odgovoru - 
ima namen, da se zmanjša 
proizvodnja teh derivatov, da bi 
bili uresničeni postavljeni cilji 
Družbenega plana razvoja Ju- 
goslavije, to je, da bi razmerje v 
proizvodnji belih proti črnim 
derivatom znašalo 75:25. 

Na koncu je rečeno, da Zvez- 
ni sekretariat za tržišče in cene 
pripravlja predlog Dogovora o 
izvajanju politike cen v energe- 
tiki in Družbeni dogovor o nači- 
nu oblikovanja cen v energeti- 
ki. Izhajajoč iz načina izvajanja 
politike cen in oblikovanja cen 
v energetiki je predvideno, da 
bi bil na nizko ceno mazuta 
uveden davek na promet zaradi 
destimuliranja porabe mazuta 
kot energetskega goriva. 
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Usmeriti več sredstev v cestno 

gospodarstvo 

Delegat v Zveznem zboru 
Vinko Gobec SR Slovenija) je 
Zveznemu izvršnemu svetu po- 
stavil naslednje vprašanje: ali 
bo del davka na promet od po- 
gonskih goriv v letu 1978, in v 
kakšnih odstotkih, razporejen 
za cestno gospodarstvo; ali bo, 
in iz kakšnih virov, ZIS nado- 
mestil dosedanji primanjkljaj 
teh sredstev; kaj je s sredstvi od 
bencina (55 par), ki so bila v 
letu 1977 hranjena za debalans 
egalizacijskega sklada; kakšna 
je usoda planov v cestnem go- 
spodarstvu, če ne bo prišlo do 
prerazpodelitve in ali je Zvezni 
izvršni svet ocenil nastalo si- 
tuacijo v republlikah in pokraji- 
nah zaradi primanjkljaja tako 
pomembnega izvora dohodka 
v prometnem gospodarstvu. 

V pismenem odgovoru Mom- 
čila Cemovića, zveznega se- 
kretarja za finance je poudarje- 
no, da je z Družbenim dogovo- 

rom o prometni politiki, ki je bil 
kčnec preteklega leta in poslan 
v potrditev Skupščini SFRJ, 
predvideno povečanje nado- 
mestila za ceste, vsebovano v 
ceni bencina in diesel goriv, s 
tem da bodo določeni sklepi 
določeni s posebnim dogovo- 
rom republik in pokrajin. Prav 
tako je predvideno, da se s pri- 
livom povečanja nadomestila 
za ceste zagotovi večje pove- 
čanje pri diesel gorivu. 

Na osnovi usklajenih stališč 
republik in pokrajin - je dalje 
rečeno v odgovoru - je Zvezni 
izvršni svet zmanjšal osnovni 
davek na promet diesel goriva 
za 0,40 dinarja pri litru z veljav- 
nostjo od 1. januarja 1978. Re- 
publike in pokrajine so morale 
za toliko povečati nadomestilo 
za ceste v ceni teh goriv. Na ta 
način so sedanje stopnje te- 
meljnega davka na promet die- 
sel goriva zmanjšane na okrog 

23,33 odstotka, kar v osnovi 
ustreza ravni povprečne stop- 
nje temeljnega in posebnega 
davka na promet za blago širo- 
ke porabe. 

S takšnim izdvajanjem iz te- 
meljnega davka na promet 
proizvodov diesel goriv bo na- 
menjeno v korist prometnega 
gospodarstva - ali pa se je to 
že zgodilo - skupaj 4,35 mili- 
jard. Na ta način bodo sistem- 
sko zagotovljena sredstva, ki 
so bila na tej osnovi tudi pre- 
dvidena. Poudarjeno je, da bo- 
do takšna izdvajanja tudi v pri- 
hodnjem obdobju. 

Poleg tega je v teku usklaje- 
vanje stališč republik in pokra- 
jin o zagotavljanju nadaljnjih 
sredstev za cestno gospodar- 
stvo s transformacijo doplačila 
za egalizacijski sklad naftnega 
gospodarstva v nadomestilo za 
ceste. V zvezi s tem so pristojni 
organi pripravili predloge 

ustreznih sprememb v sklepu o 
maksimalnih cenah za naftne 
derivate in v Določbi o poveča- 
nju, zmanjšanju oziroma uki- 
njanju stopnje temeljnega dav- 
ka na promet določenih proi- 
zvodov. Republike in pokrajine 
bi morale istočasno za toliko 
povečati nadomestilo za ceste. 
Pričakovati je, da bo to vpraša- 
nje rešeno do konca februarja 
tega leta. Tako bi bila na tej 
osnovi - kakor je rečeno v od- 
govoru zveznega sekretarja za 
finance - v korist cestnega go- 
spodarstva do leta 1980 zbrana 
sredstva v znesku 4,95 milijar- 
de dinarjev. To je za 1,35 mili- 
jarde dinarjev manj kot je bilo 
to ocenjeno leta 1975. Nastale 
probleme — je rečeno na koncu 
odgovora - bi morali urediti s 
posebnim dogovorom republik 
in pokrajin, toda v skladu ž 
sprejetim dogovorom o pro- 
metni politiki Jugoslavije. 

SPREJETI ZAKONI 

Delegati v Zveznem zboru 
so na seji 31. januarja 1978 
sprejeli naslednje zakonske 
akte: 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o službi v 
oboroženih silah (AS-525) po- 
polneje varuje pravice oseb v 
službi oboroženih sil. S tdm ak- 
tom je napredovanje aktivnih 
vojaških oseb še bolj pogojeno 
z rezultati dela, civilne osebe v 
JLA pa dobivajo isti položaj kot 
aktivne vojaške osebe. Z zako- 
nom je prav tako določeno, da 
je redni dopust vojaka 15,18 in 
21 dni, odvisno od dolžine slu- 
ženja vojaškega roka. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o izvolitvah 
in odpoklicu delegatov v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ 
(AS-575), dograjuje in dopol- 
njuje naš volilni sistem. Dele- 
gacijam v temeljnih samou- 
pravnih organizacijah in skup- 

nostih je omogočen odločilen 
vpliv pri odločanju predloga li- 
ste kandidatov za delegate v 
Zvezni zbor. Ves čas mandata 
rtiora biti delegat Zveznega 
zbora član delegacije na ob- 
močju iste republike oziroma 
pokrajine. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o zdravstve- 
nem varstvu tujcev v Jugosla- 
viji (AS-498) določa, da bodo 
vse finančne obveznosti, ki 
izvirajo iz mednarodne pogod- 
be urejale republike in pokraji- 
ne v okviru svojih samouprav- 
nih interesnih skupnosti zdrav- 
stvenega zavarovanja. Federa- 
cija ne bo več poravnavala 
stroškov tega varstva, ampak 
bo to potekalo na način, ki ga 
določajo republiški oziroma 
pokrajinski predpisi. 

Zakon o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o varstvu 
prebivalcev pred nalezljivimi 
boleznimi, ki ogrožajo vso dr- 

žavo (AS-499), predvideva 
učinkovito varstvo pred temi 
boleznimi in razširja seznam 
nalezljivih bolezni, katerih zati- 
ranje in preprečevanje je ob- 
vezno. Z zakonom je prav tako 
ukinjeno obvezno cepljenje 
proti črnim kozam za osebe do- 
ločene starosti, ker je ta bole- 
zen v svetu takorekoč izkoreni- 
njena. 

Po hitrem postopku je bil 
sprejet tudi Zakon o dopolnitvi 
zakona o pogojih in postopku 
sanacije (AS-590) s katerim je 
določeno, da se lahko, na za- 
htevo temeljne organizacije, ki 
je izkazala nepokrito izgubo po 
zaključnem računu za leto 
1977, z aktom pristojnega or- 
gana v republiki oziroma po- 
krajini, za izplačilo z zakonom 
zajamčenih osebnih dohodkov 
določi daljši rok (najpozneje do 
30. junija). Takšen sklep je bil 
sprejet, ker bi bili v prek sto 

organizacijah, ki poslujejo z iz- 
gubo, zaposlujejo pa veliko 
število delavcev, izplačani nizki 
osebni dohodki, ki bi zelo pri- 
zadeli standard zaposlenih. Na 
seji Zbora republik in pokrajin, 
ki je bila prav tako 31. januarja 
je bil sprejet Zakon o zagotav- 
ljanju sredstev za povračilo 
premij za mleko, ki so ga repu- 
blike in pokrajine izplačale v 
obdobju od leta 1973 do 1975 
(AS-553). S tem zakonskim 
predpisom je določeno, da bo- 
do SR Sloveniji, SR Srbiji in 
SAP Vojvodini iz proračuna fe- 
deracije vrnjena sredstva v viši- 
ni 138 milijonov dinarjev na ra- 
čun izplačanih premij za mleko 
porabljeno na območju drugih 
republik in pokrajin. 

Na isti seji je bila sprejeta 
Informacija o položaju mor- 
skega ribištva s predlogi ukre- 
pov) kot tudi Program skup- 
ščinskih obiskov v letu 1978. 
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