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ZAVOD SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE

KOMENTAR
k samoupravnim sporazumom SIS
materialne proizvodnje za obdobje
1986-1990
1.0. UVOD
Predlogi samoupravnih sporazumov so bili sprejeti s strani
ustreznih Skupščin Samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje in Skupščin Zvez. Samoupravni sporazumi
so usklajeni tako s programskega kot finančnega vidika s
strokovnimi podlagami za pripravo predloga Dogovora o
temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990 (v nadaljevanju Dogovor) in Družbenim planom
Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990 sprejetim dne 25. XII. 1985.
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje ugotavlja, da so
Skupščine in Zveze SIS pri pripravi Samoupravnih sporazumov upoštevali stališča in ugotovitve Skupščine SR Slovenije
v zvezi z »Nekaterimi vprašanji uresničevanja družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v SIS-ih
materialne proizvodnje«, na področju programskih in materialnih usmeritev. Tako vsi Samoupravni sporazumi opredeljujejo programe razvoja skupnega pomena in ostale programe,
katerih realizacija je pogojena predvsem od interesnega združevanja neposredno zainteresiranih subjektov. S tem so
napravljeni tudi napori za opredelitev uporabnikov in njihov
večji prispevek združevanju sredstev za razvoj, kjer so njihovi
interesi neposredno ugotovljivi.
Samoupravni sporazumi podajajo programe ključnih objektov, ki so nujni za nemoten potek družbene reprodukcije in
tudi dajejo osnovo za opredelitev točke 5.16. sprejetega Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Za nemoteno izvajanje minimalnega programa, ki je v splošnem interesu, Samoupravni sporazumi predlagajo poleg ostalih virov finančnih sredstev (lastna sredstva izvajalcev, sredstva znanih uporabnikov, ki pomenijo neposredno menjavo,
krediti domačih bank, krediti tujih bank in drugo) tudi združevanje sredstev TOZD po enotnih osnovah in merilih. Za posamezne infrastrukturne panoge so predvidene naslednje stopnje združevanja sredstev in čistega dohodka po odbitku BOD
(glej tabelo), ki pomenijo naslednji delež sredstev TOZD v
finančni konstrukciji:
- struktura v %
Sredstva TOZD po enotnih osnovah
in merilih
obdobje obdobje v strukturi Strukturni
1981-1985 1986-1990 virovin
delež
investicij investicij v
osnovna
sredstva
gospodarstva v
SRS
- Elektrogospodarstvo
in premogovništvo
2,11
2,26
11,3
12,82
- Nafta in plin
1,87
2,00
47,5
1,18
-Železnica
2,13
2,88
64,7
3,67
-Ceste
3,47
3,72
53,1
3,59
- Luka Koper
0,92
0,49
48,7
0,83
- Letališča
0,28
0,15
100,0
0,12
- Skupaj
10,78
11,50
22,21
2

PTT

20% od vr
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3,19
0,60
29,6

26,0

Prikazan je tudi strukturni delež infrastrukturnih investicij v
celotnih razpoložljivih sredstvih za naložbe v osnovna sredstva gospodarstva v republiki. Iz tabele je razvidno, da so
dosledno upoštevana stališča Skupščine SR Slovenije, da
strukturni delež investicijskih sredstev za gospodarsko infrastrukturo ne sme preseči cca 26% razpoložljivih sredstev in
usmeritve poglavja 4.1.2. »Investicijske usmeritve« Družbenega plana Socialistične republike Slovenije za obdobje
1986-1990. Stopnje obremenitve čistega dohodka TOZD za
posamezne infrastrukturne dejavnosti so ostale enake (7%-na
razlika izhaja iz nižjih osnov, kajti pospešena amortizacija ni
več v osnovi) v energetiki medtem, ko so se stopnje v prometu
nekoliko zmanjšale in notranje prestrukturirale. Razlika v
stopnjah v primerjavi s preteklim srednjeročnim obdobjem je
le v spremenjeni obračunski osnovi.
Samoupravni sporazumi s področja vodnega gospodarstva,
stanovanjskega in komunalnega gospodarstva so zaradi
organiziranosti v okviru republiških Zvez interesnih skupnosti
specifični, ker te nimajo izvirnih pooblastil in pravic. Ti samoupravni sporazumi imajo predvsem vlogo usmerjanja in koordiniranja aktivnosti v območnih oziroma občinskih Skupnostih.
Posebno vlogo ima samoupravni sporazum vodnega
gospodarstva, ki na ravni republike razrešuje naloge splošnega pomena, kot so varstvo voda in naloge, ki izhajajo iz
zelenega plana republike.
Vsi samoupravni sporazumi predvidevajo združevanje sredstev na osnovi vračljivosti teh sredstev, pri čemer pa ni
mišljeno denarno vračanje teh združenih sredstev, temveč gre
za vračanje v obliki zagotavljanja, koriščenja in širitve energetskih, prometnih in telekomunikacijskih storitvah v določenem obdobju. Vendar to vračanje v nekaterih samoupravnih
sporazumih ni jasno opredeljeno, posebno še, ker je npr. pri
cestah korist vsestranska.
Samoupravni sporazumi se uporabljajo od 1. 1. 1986 dalje,
razen za določila členov, ki predvidevajo materialne obveznosti udeležencev (sredstva TOZD združena po enotnih osnovah
in merilih). Določila omenjenih členov stopijo v veljavo šele s
sprejetjem samoupravnih sporazumov. V času od 1.1.1986 in
do sprejetja samoupravnih sporazumov je združevanje teh
sredstev urejeno z Zakonom o združevanju dela sredstev
družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v letu
1986, za nepodpisnike velja ta princip za celo leto 1986.
Zaradi pomembnosti gospodarske infrastrukture v gospodarskem in družbenem razvoju, kot skupek objektivnih materialnih predpogojev za celoten razvoj, je potrebno, z osnutki
samoupravnih sporazumov pričeto javno obravnavo zaključiti
in pristopiti k podpisovanju samoupravnih sporazumov, da bi
tako uresničili opredeljene skupne naloge.
poročevalec

2.0. ENERGETIKA
2.1. ELEKTROGOSPODARSTVO IN
PREMOGOVNIŠTVO
Besedilo predloga Samoupravnega sporazuma o temeljih
plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 je določila skupščina
skupnosti na 7. rednem zasedanju dne 26. 12. 1985. Po predlogu sporazuma je za to obdobje predvidena izgradnja 347
MW novih proizvodnih zmogljivosti (od tega za nadomestitev
dotrajanih 58 MW zmogljivosti) in pričetek priprav oz. gradnje
proizvodnih objektov kontinuitete v vrednosti 3G,2 mlrd din za
pokrivanje porabe električne energije poletu 1990. Potrebna
vlaganja za omenjeni program proizvodnih objektov, vključno
z objekti premogovništva, prenosa, distribucije 110 kV in
vlaganja v spremljajoče objekte znašajo 224 mlrd din po
cenah leta 1985 in so usklajena s strokovnimi podlagami
Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990. Ta znesek predstavlja 14,5% vseh sredstev za gospodarsko infrastrukturo.
Predvideni obseg sredstev v višini 224 mlrd din, ki je programsko in vsebinsko usklajen z Dogovorom o temeljih plana
republike, bo namensko porabljen za proizvodne objekte v
višini 122,7' mlrd din (v tem 30,2 mlrd din za objekte kontinuitete s pričetkom obratovanja po letu 1990), prenosne objekte
13,5 mlrd din, objekte distribucije 110 kV 9,5 mlrd din, objekte
primarne energije 58,3 mlrd din (za premog 55,5 mlrd din in za
uran 2,8 mlrd din, informacijsko-krmilni sistem 8,2 mlrd din,
male HE in DV 4,7 mlrd din in investicijsko dokumentacijo in
ostalo okoli 7 mlrd din.
Glede na trajanje gradnje posameznih objektov elektrogospodarstva in premogovništva, predvideno povprečno letno
3,9% stopnjo rasti porabe električne energije po letu 1990 in
potrebno rezervo zlasti v proizvodnih objektih zaradi zanesljivejše in kvalitetnejše oskrbe z električno energijo, samoupravni sporazum ISEP predvideva potrebo po zagotovitvi
okoli 160 mlrd din s posebnimi napori. Ta znesek ni vključen
med vlaganja, predvidena s strokovnimi podlagami za investicije v gospodarsko infrastrukturo v tem srednjeročju. Ob tem
moramo posebej poudariti, da bo posledico pomanjkanja teh
sredstev mogoče delno odpraviti z racionalnejšo gradnjo
objektov, kakor tudi s sprotnim preverjanjem realnosti prijavljenih potreb uporabnikov po električni energiji in premogu in
nadaljnjimi ukrepi za racionalnejšo rabo energije v proizvodnji, transportu in domači porabi. Sredstva, ki se bodo pokazala kot neizogibna, pa bodo v okviru interesne skupnosti
zagotovljena predvsem z interesnim združevanjem neposrednih uporabnikov in z zadolžitvijo tudi izven SR Slovenije na
račun pozneje ustvarjene akumulacije.
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo s ciljem
doseči racionalnejšo gradnjo objektov v predvidenih rokih in
v okviru realnih predračunskih vrednosti sprejemala odločitve
o gradnji posameznih objektov na podlagi »metodologije za
optimiranje izgradnje energetskih objektov«, s pomočjo
katere bo tudi sproti preverjala potek izgradnje in ugotavljala
vpliv vstopa novih objektov v obratovanje na ekonomičnost in
rentabilnost elektrogospodarskega sistema. ISEP bo v okviru
svojih pristojnosti in ob pomoči republiških upravnih organov
vodila tako politiko cene energije, da bo z njo vplivala na
smotrno rabo vseh vrst energije in se bo prizadevala, da bo
cena v široki potrošnji vsebovala tudi del sredstev za razvoj.
Poleg tega bodo na podlagi določil samoupravnega sporazuma izvedeni ukrepi, ki bodo stimulirali racionalnejše ravnanje z energijo od faze pridobivanja prek transformacije in
prenosa ter distribucije do smotrnejše porabe pri uporabnikih, kar bo bistveno pripomoglo k nadaljnjemu zmanjšanju
predvidene stopnje rasti porabe po izteku tega srednjeročnega obdobja, ko bo tudi realno pričakovati učinke prestrukturiranja gospodarstva s stališča porabe energije in s tem
relativno zmanjšanje naše uvozne odvisnosti.
Racionalnejšo rabo energije bo možno doseči predvsem z
ekonomsko oziroma realno ceno energije pri porabniku.
Spremeniti pa bo treba tudi razmerje med vlaganji v nove
energetske objekte in vlaganji v programe za varčevanje z
energijo v prid slednjim. Le na tak način bo možno zmanjšati
ocenjeno porabo energije in zadovoljiti potrebe po njej z
manjšimi naložbami.
poročevalec

2.2. NAFTNO-PLINSKO GOSPODARSTVO
Skupščina Posebne samoupravne interesne skupnosti za
nafto in plin SR Slovenije je na 5. rednem zasedanju dne 23.
12. 1985 določila besedilo usklajenega Samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti za obdobje 1986-1990 in
kontinuiteti do leta 1995 in ga posredovala v sprejem, oziroma
podpisovanje.
Samoupravni sporazum o temeljih plana Posebne samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 sprejemajo
delavci temeljnih organizacij združenega dela in enovitih
delovnih organizacij gospodarstva, ki so uporabniki naftnih
derivatov, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, za
energetske in neenergetske namene, ter temeljnih organizacij
združenega dela in enovitih delovnih organizacij naftno-plinske dejavnosti, ki opravljajo raziskovanje in pridobivanje nafte
in zemeljskega plina, nabavo, predelavo, prodajo, skladiščenje, transport in distribucijo nafte, naftnih derivatov, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, v skladu z njihovimi
samoupravnimi splošnimi akti.
Po tem sporazumu so za prednostni program razvoja
naftno-plinskega gospodarstva SR Slovenije predvidena vlaganja po cenah 1985 v višini 47,29 mlrd din. Pri tem bo
vloženo v raziskave ležišč nafte in plina ter raziskave lokacij
za podzemno skladiščenje zemeljskega plina 16.66 mlrd din, v
proizvodne objekte
8.62 mlrd din, v trasnprotne objekte 19,26 mlrd din in v ostalo
2,75 mlrd din.
Raziskave ležišč nafte in plina so predvidene v večjem
obsegu kot v obdobju 1981 - 1985. Slovenija je praktično v
celoti odvisna od dobav nafte, 'naftnih derivatov in zemeljskega plina iz drugih republik, avtonomnih pokrajin in iz
tujine. Ob tem pa lastne možnosti pridobivanja nafte in.
zemeljskega plina niso raziskane. Dosedanji rezultati raziskav
narekujejo sistematično nadaljevanje raziskovanja, ki naj po
usklajenem programu v obdobju 1986-1990 pripelje do
odkrivanja novih nahajališč nafte in plina v SR Sloveniji in že
tudi do vlaganj v proizvodne objekte.
Zagotovitev dodatnih potrebnih količin zemeljskega plina
in večja zanesljivost oskrbe s tem energentom narekujeta
dobavo zemeljskega plina iz Alžira za kar pa je potrebna
povezava slovenskega plinovodnega sistema
z italijanskim.
Povezava bo omogočila uvoz 1 mlrd Sm3 zemeljskega plina
letno od leta 1988 dalje, za kar je že sklenjena dolgoročna
pogodba z alžirskim dobaviteljem zemeljskega plina.
V obdobju 1986-1990 bo zgrajeno tudi večje število priključkov na magistralni plinovod (razširitev magistralnega plinovodnega omrežja), ki bodo omogočili oskrbo z zemeljskim
plinom bistveno širšemu krogu porabnikov in nadaljnjo racionalizacijo transporta tega energenta.
V okviru razvoja plinovodnega sistema je predvidena tudi
izgradnja lastnega podzemnega skladišča zemljskega plina v
letih 1988-1990. To skladišče bo omogočilo sezonsko izravnavo med nabavo in porabo plina. Domače skladišče bo
nadomestilo sedanje najeto skladišče v Avstriji in dodatno
pomembno prispevalo k zanesljivosti oskrbe.
V obdobju 1986-1990 bodo zgrajene, oziroma rekonstruirane tudi najnujnejše skladiščne zmogljivosti za naftne derivate, vključno z objekti za oskrbo s tekočim naftnim plinom.
Sredstva za program razvoja naftno-plinskega gospodarstva SR Slovenije v tem srednjeročnem obdobju bodo zagotovljena iz naslednjih virov: lastna sredstva 12,3 mlrd din,
združena sredstva gospodarstva po enotnih osnovah in virih
20,4 mlrd din, druga združena sredstva neposrednih znanih
uporabnikov v SR Sloveniji 6,9 mlrd din, sredstva sovlagateljev izven SR Slovenije 1,7 mlrd din, domača in tuja posojila
2,7 mlrd din in drugi viri 3,3 mlrd din.
1

Slovenija bo v tem obdobju za razvoj elektroenergetike vložila v druge republike In avtonomni pokrajini okoli 50 mlrd din. Sredstva so namenjena zlasti za
gradnjo proizvodnih elektroenergetskih objektov in ustreznih premogovnikov v
okviru sovlaganj na osnovi združevanja dela in sredstev. Med tem ko so v
samoupravnem sporazumu že prikazana potrebna sredstva za vlaganja v
objekte izven SR Slovenije, pa bodo v okviru dodatnih naporov in opravljene
optimizacije za izbor preostalih objektov kontinuitete opredeljena sredstva, ki jih
bodo zagotovili drugi partnerji za vlaganja v Rudnik urana Zirovski vrh.
3

3.0. PROMET IN ZVEZE
3.1. ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO
S predlogom Samoupravnega sporazuma o temeljih plana
samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet - za področje železniškega prometa za obdobje
1986-1990 je predvsem poudarjena potreba in obveza po
uveljavitvi novega koncepta poslovne orijentacije železnice,
za katero je značilno tesnejše povezovanje in vzpostavljanje
neposrednih poslovnih odnosov železnice z uporabniki njihovih storitev, uveljavljanje novega voznega reda, ki bo zagotovil večjo tehnološko in poslovno učinkovitost. Kot enega od
temeljnih pogojev za uspešno in učinkovito realizacijo nove
poslovne usmeritve opredeljuje sporazum uveljavitev sodobnega informacijskega sistema. Ob izvajanju slednjih usmeritev in doslednem uresničevanju Programa za varen in urejen
železniški promet bo potrebno do I. 1990 stroške enostavne
reprodukcije železniškega prometa v čim večji meri pokriti
tudi s hitrejšo rastjo cen železniških prevoznih storitev (za
okoli 10% nad splošno rastjo cen) ter s'povračili po stopnji
1,8% od tekoče osnove za plačilo davka iz dohodka TOZD
brez davčnih olajšav, povečane za odbitne postavke iz 4.
člena Zakona o davku iz dohodka. Skupščina SIS za železniški in luški promet pa bo vsako leto predlagala Skupščini SR
Slovenije korekcijo slednje prispevne stopnje v odvisnosti od
dejansko realizirane politike cen za železniške prevozne storitve ter ob upoštevanju izvajanja vseh ukrepov ŽG, ki so
podrobno opredeljeni s Programom za varen in urejen železniški promet.
S predlogom Samoupravnega sporazuma predloženi program razvoja je tako s programskega kot tudi s finančnega
vidika usklajen s strokovnimi podlagami predloga Dogovora.
Pri tem je potrebno poudariti, da sporazum vsebuje podrobnejši opis vseh naložb v železniško infrastrukturo za katere
bodo, med drugim, udeleženci sporazuma združevali sredstva
v višini 2,88% od dogovorjene osnove. Ločeno pa je prikazan
program razvoja in viri sredstev za investicije, kateri bodo
predmet skupnega plana jugoslovanskih železnic, skladno z
določili novega zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu SFR Jugoslavije.
S sporazumom opredeljeni program razvoja skupnega
pomena, ki vključuje vlaganja v prometne in vlečne zmogljivosti, integralni transport in nujno tehnološko opremo ter še
posebej vlaganja v signalno varnostne in telekomunikacijske
naprave in opremo, ki je bistvenega pomena za varnost železniških prevozov, je prav tako usklajen z določili 53. člena
Dogovora. Sporazum pa vsebuje še nekatere druge naložbe,
kot so investicije v vzdrževalne in druge dejavnosti, katerih
realizacija je pogojena izključno od razpoložljivih lastnih
sredstev ZG Ljubljana v obdobju do leta 1990.
3.2. CESTNO GOSPODARSTVO
Predlog Samoupravnega sporazuma Skupnosti za ceste SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 se v skladu z Zakonom o
cestah omejuje le na problematiko vzdrževanja, varstva,
rekonstrukcij in novogradenj avtocest in magistralnih cest v
SR Sloveniji, ne pa tudi na problematiko regionalnih in lokalnih cest.
Viri sredstev za pokritje vseh stroškov enostavne reprodukcije cest, zlasti viri sredstev, ki so podrobneje opredeljeni z 38.
členom Zakona o cestah, so s sporazumom podrobno prikazani, kot tudi delitev med »republiškimi« in »občinskimi«
cestnimi omrežji na osnovi v Skupščini skupnosti za ceste
usklajenih enotnih metodoloških osnovah.
Predlagani obseg sredstev za razširjeno reprodukcijo avtocest in magistralnih cest v višini 78,7 mlrd din je programsko
usklajen z vidika virov sredstev. S samoupravnim sporazumom je predvideno, da bodo udeleženci združevali sredstva
po enotnih virih, osnovah in merilih po stopnji 3,72% od
osnove v višini 41,7 mlrd din. Del sredstev bo samoupravna
interesna skupnost zagotavljala v prodajni ceni bencina in
plinskega olja v višini 16,2 mlrd din, ostala sredstva v višini 4,5
mlrd din na osnovi interesnega združevanja in 16,2 mlrd din
kot krediti tujih bank.
Kljub temu pa sporazum ponuja nekoliko drugačno alokacijo teh sredstev. Tako npr. sporazum v letih 1986-1990 poleg
investicij, ki so eksplicitno navedene v Dogovoru (predor
Karavanke, južna obvoznica v Ljubljani, III. etapa HC skozi
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Maribor, Šmarje Sap-Višnja gora in Ruda Valeta) predvideva
izgradnjo tudi naslednjih cestnih odsekov: Razdrto-Podnanos, Razdrto-Čebulovica, dokončanje zahodne magistrale v
Celju, dokončanje mejnega prehoda Šentilj, pripravo tehnične dokumentacije in pripravljalna dela za cestne odseke:
Arja vas-Ljubljana (Arja vas-Ločnica), Šentilj-Pesnica, Hrušica—Žirovnica, Razdrto—Vrtojba, Razdrto—Divača in Ljubljana-Bregana , oz. naložbe, ki niso natančno opredeljene, katerih realizacijo pa bo potrebno opredeliti z letnimi finančnimi
načrti Skupnosti za ceste Slovenije.
3.3. LUKA KOPER
Predlog Samoupravnega sporazuma za področje luškega
prometa usmerja nadaljnji razvoj luške dejavnosti predvsem v
izgradnjo najnujnejše luške infrastrukture, ki je osnovni predpogoj za razvoj luke in sicer: dograditev silosa za žitarice,
nadaljnjo tehnološko posodobitev luških naprav za pretovor
različnih vrst razsutih in tekočih tovorov ter enot v integralnem in kombiniranem transportu. S predvidenimi investicijami v višini 11,3 mlrd din bo luka Koper lahko sledila razvoju
tehnike in tehnologije na področju transporta ter razvoju
gospodarstva v okviru gravitacijskega zaledja in pri tem koristila prednosti v geografskem položaju in ostalih pogojih, ki
jih ima v primerjavi z ostalimi severno-jadranskimi in severnoevropskimi lukami ter zagotovila pogoje in prednosti podpisnikov sporazuma pri izkoriščanju možnosti, ki jih bo med
drugim nudila tudi nova prosta carinska cona.
S sporazumom predložena finančna konstrukcija predvideva združevanje sredstev po enotnih virih, osnovah in merilih v višini 0,49% od osnove, kar pa je za okoli 50% manj kot v
obdobju 1981-1985. Polovica »luške« prispevne stopnje je s
sporazumom preusmerjena v razvoj železniške infrastrukture,
vendar tiste, ki predstavlja ozka grla za zagotovitev varnega in
rednega prometa blaga v in iz luke Koper oz. za modernizacijo
železniških postaj Koper, Divača in Sežana ter modernizacijo
prog Koper - Pivka, Ljubljana - Sežana in Jesenice Sežana. Slednje naloge pa so samoupravno usklajene in
opredeljene tudi z ustreznimi členi tako sporazuma o temeljih
plana SIS za železniški kot tudi za luški promet.
3.4. PTT
Predlog samoupravnega sporazuma ponuja svojim podpisnikom dokaj podroben opis osnovnih kvalitativnih sprememb,
ki bodo na področju PTT infrastrukture dosežene z uresničitvijo predloženega programa razvoja. Tako bo npr. na
področju poštnega prometa izboljšana dostopnost ptt enot s
povečanjem njihovega števila za novih 22 enot. Izboljšana bo
dostava pošiljk, tako, da bo v dnevno dostavo vključeno 60%,
v 3-5 krat tedensko 39% in v 1-2 krat tedensko le 1% vseh
prebivalcev. Na področju telegrafskega prometa bo zgrajena
elektronska telegrafska centrala v Ljubljani, ki bo imela vlogo
končne centrale za Slovenijo, ki bo, med drugim, zagotovila
okoli 6% porast teleks naročnikov. Na področju omrežja za
prenos podatkov bo do I. 1990 doseženo skupno 3.100 priključkov za prenos podatkov, zmogljivost vozlišča v Ljubljani in
koncentratorjev v Sloveniji bo povečana za 200 priključnih
točk. Na zakupljene vode za prenos podatkov in na vode v
komutiranem telefonskem omrežju bodo uvedeni modemi. Za
potrebe računalniških komunikacij in komunikacij med teleks
terminali in teleprinterji bo zagotovljena povezava javnega
omrežja za prenos podatkov s telefonskim in telegrafskim
omrežjerr) itd. Na področju telefonskega omrežja bo zmogljivost telefonskih central povečana za preko 160 tisoč priključkov, postopoma se bo uvajala digitalizacija telefonskega
omrežja itd. itd.
Z realizacijo predloženega programa razvoja skupnega
pomena, kot tudi z uresničitvijo ostalih naložb, ki ne presegajo neposrednega interesa posameznih območnih SIS za ptt
promet (in, ki so v osnovnih agregatih prav tako vključene v
predlog sporazuma), bo postopoma odpravljen razkorak med
stanjem in potrebami po tej zvrsti prometa, upoštevaje izreden pomen poštne in predvsem telekomunikacijske infrastrukture za celoten gospodarski in družbeni razvoj.
S sporazumom predložena finančna konstrukcija programa
PTT zmogljivosti skupnega pomena je koncipirana tako, da
poleg lastnih sredstev v višini 15,8 mlrd din (ta sredstva
predstavljajo pokrivanje vseh stroškov enostavne reprodukcije PTT prometa) predvideva tudi druge vire sredstev za
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realizacijo predloženega programa. To so sredstva, ki predstavljajo samoupravno združevanje sredstev uporabnikov
PTT storitev v višini 20% od cene telefonskega impulza. Poleg
teh sredstev pa finančna konstrukcija predvideva tudi sredstva poštne hranilnice, domače finančne in blagovne kredite
ter druga sredstva v skladu s posebnimi dogovori.
3.5, LETALIŠKA DEJAVNOST
Program razvoja letališke infrastrukture je v sporazumu
ovrednoten na 1.702 mio din (cene 1985). Ta sredstva bodo
uporabljena za pripravljalna dela za izgradnjo južnega potniškega terminala na letališču Ljubljana ter v investicije v varnost zračne plovbe. Ta program bo financiran z združenimi
sredstvi TOZD gospodarstva po enotnih virih, osnovah in
merilih s stopnjo 0,15% od osnove.
Sporazum vsebuje tudi druge naložbe, katerih realizacija pa
bo odvisna predvsem od interesnega združevanja sredstev
neposredno zainteresiranih uporabnikov pa tudi od lastne
akumulativne in reproduktivne sposobnosti letaliških OZD.
4.0. VODNO GOSPODARSTVO
Skupščina Zveze vodnih skupnosti Slovenije je 6. 11. 1985
sprejela Samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze vodnih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990. S tem sporazumom območne vodne skupnosti združene v Zvezo vodnih
skupnosti Slovenije usklajujejo in urejajo zadeve, ki so jih
prenesle na Zvezo vodnih skupnosti Slovenije in zadeve, ki so
pomembne za celotno republiko SR Slovenijo. Območne
vodne skupnosti so v svoje samoupravne sporazume vgradila
elemente tega Samoupravnega sporazuma. Območne vodne
skupnosti so na svojih skupščinah večinoma že sprejele (7
sprejetih, 1 še ne) območne Samoupravne sporazume.
Ker so bila izvedena nekatera dela (AK Klivnik, regulacija
Kučnice in Vipave) že v letu 1985, jih v predlogu ni ali so
vlaganja zmanjšana, zato pa so v predlogu zajeta melioracijska dela v Goriških Brdih in sanacijska dela glede pitne vode
na mariborskem območju.
V pripombah k osnutku samoupravnega sporazuma je bilo
opozorjeno, da je do faze predloga treba doseči, da bodo
bodoči investitorji vnesli spremembo tehnologije in naprav za
zmanjšanje onesnaževanja oziroma razbremenitev vodotokov
s škodljivim in nevarnimi snovmi v svoje sporazume o temeljih
plana. To so storili investitorji s področja industrije, ki so šli v
spremembo tehnologije in naprav (Ilirska Bistrica, Trbovlje,
Hrastnik).
Kljub opozorilu pa takšnega programa ne vsebuje Sporazum Zveze komunalnih skupnosti Slovenije. Zato obstaja
nevarnost, da posamezni investitorji komunalnih čistilnih
naprav, čeprav bodo le-te vsebovane v občinskih SaS, ne
bodo sposobni sami zagotoviti potrebnih 70% sredstev, kar je
pogoj za pridobitev preostalih 30% sredstev, zbranih iz vodnega prispevka; v tem primeru se bodo sicer namenska sredstva za financiranje gradnje komunalnih čistilnih naprav
namenjala za druge naložbe.
5.0. STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
Plan stanovanjskega gospodarstva, ki predvideva gradnjo
48.700 novih stanovanj in prenovo 11.000 stanovanj, je v
sporazumu razčlenjen na plane posameznih občinskih stanovanjskih skupnosti, ki tako s sporazumom prevzemajo
natančneje kvantificirano obvezo za realizacijo skupno planiranega obsega. Podpisniki se obvezujejo tudi za združevanje
sredstev v višini 0,155% od bruto osebnega dohodka (v preteklem obdobju 0,315% od bruto osebnega dohodka) za izvajanje programa solidarnosti ni vzajemnosti na ravni republike,
in sicer:
- za sanacijo bivalnih pogojev v zavodih za usposabljanje
otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem
razvoju (0,132% bruto osebnega dohodka iz dohodka),
- za sofinanciranje gradnje kadrovskih stanovanj v manj
razvitih občinah, manj razvitih območjih ter manj razvitih
obmejnih območjih (0,020% bruto osebnega dohodka iz
čistega dohodka - nepovratno),
- za ureditev bivalnih pogojev udeležencev MDA (0,003%
bruto osebnega dohodka iz dohodka).
Poleg tega se podpisniki obvezujejo tudi, da bodo za
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namene solidarnosti v občini zagotavljali sredstva v višini vsaj
1% od bruto osebnega dohodka iz dohodka.
Poleg navedenih obveznosti, ki predstavljajo fiksne materialne obveznosti občinskih samoupravnih sporazumov za
realizacijo republiško dogovorjenih programov, se podpisniki
obvezujejo, da bodo še nadalje izvajali sistem vzajemnostnega združevanja sredstev v občini, skladno s potrebami in
politiko, dogovorjeno v okviru občinske stanovanjske skupnosti.
Sporazum razčlenjuje tudi usmeritve in opredeljuje organizacijske naloge, ki so nujne tako za realizacijo planskih usmeritev, kot obveznosti iz Dogovora o temeljih družbenega plana
SR Slovenije za obdobje 1986-1990.

6.0. KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Samoupravni sporazum o temeljih plana Zveze komunalnih
skupnosti Slovenije ne vsebuje materialnih obveznosti podpisnikov, niti ne vsebuje materialnih okvirov njihovega dela.
Prispevne stopnje za komunalno gospodarstvo so po posameznih družbenopolitičnih skupnostih zelo različne. V sporazumu navedene kvantifikacije ne temeljijo na programih in
kvantifikacijah iz sporazumov občinskih komunalnih skupnosti, temveč so le nekakšne planske usmeritve oz. ugotovitve,
kakšni materialni okviri bi bili v povprečju potrebni, izhajajoč
pri tem iz problemov in spoznanj iz preteklega planskega
obdobja. Tako sporazum opredeljuje, da bi moralo komunalno gospodarstvo za gospodarjenje na nivoju enostavne
reprodukcije sodelovati v strukturi družbenega proizvoda z
0,8%, da bi za zagotovitev enostavne reprodukcije morali
namenjati sredstva v višini 2,0% od bruto osebnega dohodka
in da bi bilo za potrebe razširjene reprodukcije potrebno
zagotoviti sredstva v višini 1,5% od bruto osebnega dohodka.
Poleg nalog, ki izhajajo iz Dogovora o temeljih družbenega
plana SR Slovenije in nekaterih obveznosti, ki izhajajo iz
zakonskih določil, vsebuje sporazum bolj organizacijske
naloge in usmeritve, ki naj pospešijo ali uskladijo aktivnosti,
kot so: poenotenje sistema spremljanja in sistema oblikovanja cen, usklajevanje v programih raziskav, učinkovitejše
usklajevanje z ostalimi dejavniki pri opremljanju in urejanju
prostora, doslednejše uveljavljanje gospodarnosti na
področju enostavne in razširjene reprodukcije, usklajeno
aktivnost pri zagotavljanju sredstev za enostavno reprodukcijo skozi cene storitev, izpopolnitev informacijskega sistema
za potrebe strokovnega in delegatskega odločanja, posodobitev organiziranosti, opremljenosti in kadrovske strukture,
izvajanje nalog s področja SLO in družbene samozaščite itd.

7.0. SKLEP
V cilju nadaljnje krepitve samoupravnega odločanja delavcev v združenem delu o funkcioniranju in razvoju dejavnosti s
področja gospodarske infrastrukture, ki je bistven element v
uresničevanju ustavnega položaja delavcev, da odločajo o
pogojih, sredstvih in rezultatih svojega dela. Tako odločanje
na področjih gospodarske infrastrukture je še posebnega
pomena glede na to, da ta predstavlja neobhoden pogoj za
proizvodnjo, življenje in standard delavcev, delovnih ljudi in
občanov ter bistveno osnovo za celoten družbeni razvoj.
Tako zastavljeni cilji za delovanje in razvoj gospodarske
infrastrukture morajo postati vsebina temeljev planov temeljnih organizacij združenega dela, kar naj ima za posledico
enkratno odločanje delavcev z osebnim izjavljanjem o vseh
izdvajanjih iz dohodka in s tem pristop k posameznim Samoupravnim sporazumom o temeljih plana za obdobje
1986-1990.
Udeleženci potrdijo pristop k Samoupravnemu sporazumu
s podpisom priloženega vzorca obrazca IZJAVE. Podpisano
IZJAVO (za vsako samoupravno interesno skupnost posebej)
podpisniki pošljejo najkasneje do 31. maja 1986 na naslednje
naslove:
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Energetika:
1. Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije
61000 LJUBLJANA
Hajdrihova 2, p. p. 252
2. Posebna samoupravna interesna skupnost za nafto in plin
SR Slovenije
61000 LJUBLJANA
Hajdrihova 2, p. p. 252
Promet in zveze:
1. Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški
promet SR Slovenije, za področje železniškega prometa
61000 LJUBLJANA
Masarykova 15

2. Samoupravna interesna skupnost za ceste Slovenije
61000 LJUBLJANA
Titova 64
3. Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški
promet SR Slovenije, za področje luškega prometa
61000 LJUBLJANA
Masarykova 15
4

' 6^0oTjUBUANAeSna Skupnost PTT Prometa Slovenije
Cigaletova 15
5. Samoupravna interesna skupnost za letališko dejavnost
Slovenije
64210 BRNIK

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST

ENOTNA MATIČNA ŠTEVILKA
ŠIFRA DEJAVNOSTI
IZJAVA
V skladu s svojimi samoupravnimi splošnimi akti je
OZD:
Občina:
Dne:
sprejela
Samoupravni sporazum o temeljih plana

za obdobje 1986-1990.
V

, dne
M. P.

Za OZD:
Podpis
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SAMOUPRAVNI
) temeljih

SPORAZUM

plana

Posebne samoupravne

nteresne skupnosti

za

5lektrogospodarstvo
SR

in

premogovništvo

Slovenije za obdobje

kontinuiteti

do

leta

1986-1990

in

1995

Na podlagi 39. in 58. člena Zakona o temeljih družbenega
laniranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list
iFRJ, št. 46/85), 116. člena Zakona o sistemu družbenega
laniranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list
;RS, št. 1/80), 28. člena Zakona o energetskem gospodartvu (Uradni list SRS, št. 33/81) in na podlagi 13. in 14. člena
iamoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samouravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in prelogovništvo SR Slovenije so delavci OZD uporabnikov in
)ZD izvajalcev sklenili

4. člen
Samoupravni sporazum temelji na analizi dosedanjega razvoja in usklajenih elementov za sklenitev tega samoupravnega sporazuma ter upoštevajoč družbeno dogovorjene sektorske okvire razvoja na področju gospodarske infrastrukture
v obdobju 1986-1990.
Pokrivanje prognoze porabe električne energije in premoga
od leta 1990 (T 0.1.2/E, T 0.1/L, T 0.1/R) predstavlja program
objektov kontinuitete glede na obseg dodatno dogovorjenih
sredstev.

SAMOUPRAVNI SPORAZUM
3 TEMELJIH PLANA POSEBNE
SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI
IA ELEKTROGOSPODARSTVO
N PREMOGOVNIŠTVO SR SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 1986-1990
N KONTINUITETI DO LETA 1995

5. člen
S tem samoupravnim sporazumom določajo udeleženci
zlasti:
- program razvoja elektroenergetskih objektov,
- programe razvoja premogovnikov in rudnika urana,
- program razvoja objektov kontinuitete,
- prostorski razpored energetskih objektov z zahtevami
lokacij,
- kriterije in merila za vrednotenje investicijsko-tehnične
dokumentacije in za izbor investicijskih objektov,
- osnove, obseg in način zagotavljanja sredstev za realizacijo programov razvoja iz 1., 2. in 3. alinee tega člena,
- solidarnostne in druge ukrepe za skladnejši razvoj območij,
- kriterije in merila za oblikovanje cene električne energije,
premoga in uranovega koncentrata,
- elemente tarifnega sisetma,
- pogoje, pod katerimi bodo proizvajalci dobavljali uporabnikom energijo.
6. člen
Plan ISEP za srednjeročno obdobje, ki ga globalno opredeljuje ta samoupravni sporazum, podrobneje določa razvoj
proizvodnje, prenosa in dogovorjeni razvoj distribucije električne energije, dejavnosti premogovništva in pridobivanja ter
predelave uranove rude, letno planiranje elektroenergetskih
in rudniških zmogljivosti in potrebna vlaganja v njihov razvoj
ter druge pogoje za trajno in skladno delovanje elektroenergetskega sistema in sistema oskrbe ostalih uporabnikov premoga.
Srednjeročni plan ISEP sprejema njena skupščina.

. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Planiranje v Posebni samoupravni interesni skupnosti za
rtektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije (v
ladaljnjem besedilu: ISEP) je del družbenega planiranja, ki
agotavlja ekonomsko in družbeno kontrolo delavcev nad
:eloto družbene reprodukcije v združenem delu, odločujočo
'logo delavcev v socialistični samoupravni družbi in usklajevanje odnosov v razvoju gospodarstva in družbe v celotni
Iružbeni reprodukciji in njenih delih.
2. člen
S Samoupravnim sporazumom o temeljih plana ISEP za
>bdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 (v nadaljnjem
)esedilu: samoupravni sporazum) določajo delavci udeležen;ev, na podlagi zakonskih določil, skupne cilje in naloge
azvoja elektroenergetike in dejavnosti premogovništva in
>ridobivanja uranove rude za obdobje 1986-1990 in kontinuteti do leta 1995 ter medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti za njihovo uresničevanje.
3. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma so:
1) - TOZD in enovite delovne organizacije gospodarstva,
ti so uporabniki električne energije na visoki in nizki napetosti (v nadaljnjem besedilu: OZD uporabniki),
- TOZD in enovite delovne organizacije gospodarstva, ki
jporabljajo premog (v nadaljnjem besedilu: OZD uporabniki),
2) TOZD in enovite delovne organizacije elektrogospodarstva in dejavnosti premogovništva ter pridobivanja in predeave uranove rude (v nadaljnjem besedilu: OZD izvajalci).
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7. člen
S tem samoupravnim sporazumom se zagotavljajo tudi
finančna sredstva za dokončanje izgradnje energetskih
objektov iz srednjeročnega obdobja 1981-1985, ki niso zaključeni.
Neporabljena sredstva in obveznosti iz plana za obdobje
1981-1985 se prenesejo v plansko obdobje 1986-1990.
II. POKRIVANJE POTREB PO ELEKTRIČNI
ENERGIJI IN PREMOGU
8. člen
Udeleženci ugotavljajo:
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- da bo po dolgoročni prognozi znašala bruto poraba
električne energije iz javnega omrežja na pragu elektrarn v
obdobju 1986—1990 skupaj 53,1 mlrd kWh in se bo dvignila od
9,3 mlrd kWh v letu 1985 na 11,6 mlrd kWh v letu 1990.
Prognoza porabe električne energije in moči iz elektroenergetskega omrežja Slovenije v obdobju 1980-1990 je sestavni
del samoupravnega sporazuma (T 0.1.1/E in T 0.1.2./E);
- da se bodo obstoječe proizvodne zmogljivosti do leta
1990 zaradi izteka življenjske dobe zmanjšale za 58 MW moči,
od tega 34 MW v hidroobjektih in 24 MW v termoobjektih;
- da bo razliko med prognozo porabe in možno proizvodnjo
iz sedanjih zmogljivosti ob zaustavitvi dotrajanih zmogljivosti
in 95 odstotno stopnjo zanesljivosti mogoče zagotoviti iz
novih zmogljivosti z instalirano močjo 347 MW;
- da bo po srednjeročni bilanci proizvodnja lignita (T 0.1/L)
v Rudniku lignita Velenje zadržala sedanjo raven 4,90 mio ton
letno oz. skupaj 24,5 mio ton v srednjeročnem obdobju,
medtem ko je v okviru kontinuitete predvideno povečanje
razpoložljivih količin domačega lignita na novih nahajališčih
(Globoko) s skupno proizvodnjo 0,70 mio ton lignita; pri tem
bo delež proizvodnje lignita za potrebe elektroenergetike 80%
pri REK FLL in 60% iz novega rudnika Globoko, ostalo pa bo
premog za druge uporabnike;
- da bo po srednjeročni bilanci proizvodnja rjavih premogov (T O.l/R) v obstoječih premogovnikih dosegla skupaj v
srednjeročju 10,34 mio ton, z reaktiviranjem opuščenih premogovnikov in z odpiranjem novih nahajališč (Lendava) v
okviru kontinuitete bo proizvodnja rjavega premoga povečana za 0,4 mio ton; pri tem bo delež proizvodnje rjavega
premoga za potrebe elektroenergetike 65% REK EK, ostalo pa
bo premog za druge uporabnike;
- da bo potrebno v obdobju 1986-1990 dobaviti iz drugih
SR in AP 3,0 mio ton lignita in 1,6 mio ton rjavega premoga;
- da bo v tem obdobju dokončana gradnja prve faze Rudnika urana Zirovski vrh z zmogljivostjo 160 tisoč ton uranove
rude letno za potrebe NE Krško in da se bo začela zmogljivost
rudnika povečevati v odvisnosti od dinamike gradnje druge
skupne hrvatskoslovenske NE.
9. člen
Za pokrivanje dogovorjenih potreb po elektirčni energiji v
obdobju 1986-1990 je potrebno zgraditi v tem obdobju nove
proizvodne objekte s skupno instalirano močjo 347 MW, od
tega 247 MW v hidroelektrarnah in 100 MW v termoelektrarni,
ki je locirana v drugi republiki.
V tem obdobju bodo dograjeni naslednji proizvodni objekti:
HE Mavčiče, 38 MW;
HE Jez Melje, 1 MW; He Lomščica, 2 MW; HE Zadlaščica, 7
MW;
HE Fala - prenova (9. in 10. agr.), 40 MW;
tri HE na spodnji Savi 3x35 MW;
dve HE na Muri, 2x22 MW;
HE Bistrica (sofinanciranje v Avstriji), 10 MW;
TE Ugljevik II (BiH), 100 MW, z ustreznim delom premogovnika. Podrobnejši podatki so razvidni iz tabele T 0.2.
10. člen
Zaradi kontinuitete v preskrbi z električno energijo po letu
1990 je potrebno že v obdobju 1986-1990 pričeti s pripravo in
gradnjo proizvodnih objektov, ki bodo pričeli obratovati in
pokrivati porabo v obdobju 1991-1995.
V program objektov kontinuitete (T 0.3) so vključeni vsi
ostali objekti, izmed katerih bi za še neizbrane objekte z
optimizacijo v letu 1986 opravljen izbor za pokrivanje potrebe
po letu 1990. Kriterije oz. merila za izbor novih objektov in
spremljanja uspešnosti investicij vsebuje 39. člen samoupravnega sporazuma.
11. člen
Z izgradnjo proizvodnih objektov iz 9. člena tega samoupravnega sporazuma bo doseženo pokrivanje porabe električne energije v obdobju 1986-1990, kar je razvidno iz tabele
T 0.4.
12. člen
Poleg graditve proizvodnih objektov se s samoupravnim
sporazumom zagotavlja razvoj naslednjih objektov elektroenergetskega sistema, ki so podrobno opredeljeni s planom
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ISEP, in daje tudi prikaz potrebnih objektov kontinuitete po
letu 1990:
1. Graditev prenosnih objektov (T 0.6):
a) 380 kV objekti: 143 km daljnovodov, 900 MVA moči v
transformaciji in ustrezna daljnovodna polja
b) 220 kV objekti: 300 MVA v transformaciji
c) 110 kV objekti: 325 km daljnovodov, 40 MVA moči v
transformaciji in ustrezne razdelilne postaje in daljnovodna
polja.
2. Izgradnja distribucijskih objektov 110 kV: 128,5 km daljnovodov in 1.319 MVA v transformaciji (T 0.7) zbirno ter
ločeno po distribucijskih podjetjih (T 0.7.1, T 0.7.2, T 0.7.3, T
0.7.4, T 0.7.5).
3. Graditev informacijskega sistema (T 0.8.1).
4. Investicijska dokumentacija in ostalo (T 0.8.2).
5. Graditev malih HE in pripadajočih daljnovodov: 33 objektov malih HE skupne moči okrog 10 MW in proizvodnje okoli
45 GWh ob postopnem uveljavljanju doseženih rešitev za
otočno obratovanje obstoječih proizvodnih objektov.
Sestavni del tega samoupravnega sporazuma je zbirni pregled potrebnih zmogljivosti in vlaganj v objekte distribucije
0.4 do 20 kV, ki jih financirajo distribucijska podjetja in občinske energetske skupnosti (T. 0.7.6).
i
13. člen
S tem samoupravnim sporazumom se zagotavlja tudi financiranje in sofinanciranje geoloških in drugih razvojnih raziskav in izgradnja objektov primarne energije (T 0.9.1, T 0.9.2,
T 0.9.3 in T 0.9.4), in sicer:
- vlaganja v raziskave lignita, rjavega premoga in uranove
rude zaradi vzdrževanja obsega proizvodnje na doseženi
ravni znašajo 10.367 mio din, medtem ko bo potrebno za
povečanje obsega proizvodnje v okviru objektov kontinuitete
za raziskave zagotoviti 9.477 mio din;
- za izvajanje programa RES za raziskave geotermalnih
virov energije, nekonvencionalnih virov in za raziskave skupnega pomena za energetiko bo potrebno zagotoviti del sredstev v višini 180 mio din. Raziskave nekonvencionalnih virov
energije je možno financirati le v primerih, ko zagotavljajo
učinke v praktični uporabi rezultatov.
14. člen
Kadar za navedene posamezne objekte iz tega samoupravnega sporazuma ne bi mogla biti sprejeta investicijska odločitev zaradi družbenoekonomske ali ekološke spornosti objekta
oz. zaradi novih tehnoloških spoznanj, udeleženci soglašajo,
da sprejme skupščina ISEP potrebne spremembe z letnim
planom in spremeni izbor graditve posameznih objektov, če
to ne zahteva dodatnega združevanja sredstev.
III. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV
15. člen
S tem samoupravnim sporazumom se
ob upoštevanju družbeno dogovorjenih sektorskih okvirov razvoja na področju gospodarske infrastrukture v
tem srednjeročnem obdobju in na osnovne, člena zagotavljajo sreds^ 223.985 mio din 100%
1. za gradnjo objektov za pokrivanje
potreb po energiji v obdobju
1986-1990
- za elektrogospodarstvo
135.493 mio din 61%
- za raziskave energetskih surovin
in za objekte primarne energije
58.307 mio din 26%
2) del sredstev za gradnjo elektroenergetskih objektov kontinuitete za
pokrivanje potreb po energiji po letu
1990
30.185 mio din 13%
Za realizacijo dogovorjenega trenda oskrbe z električno
energijo in premogom po izteku tega srednjeročja (sredstva v
dogovarjanju - tabelarični del) bo potrebno zagotoviti
dodatna sredstva v višini 159.139 mio din. Za pridobitev teh
manjkajočih sredstev bodo usmerjeni napori k:
- postopni zagotovitvi 1/3 sredstev za razširjeno reprodukcijo iz lastne akumulacije elektrogospodarstva in premogovništva,
poročevalec

- razpisu obveznic za izgradnjo obnovljenih energetskih
virov,
- pridobitvi tujih in domačih kreditov pod ugodnimi pogoji,
pri čemer bi njihovo povračilo obremenilo sredstva akumulacije, oblikovane v naslednjem srednjeročju,
- pospeševanju interesnega združevanja sredstev uporabnikov električne energije in premoga, ki je potrebno za
dosego višje kvalitete oskrbe oz. večjega obsega gradnje od
dogovorjenega s skupnim razvojnim programom
16. člen
Za realizacijo programa ISEP se bodo sredstva okvirno
zagotavljala iz naslednjih virov:
1) LASTNA SREDSTVA
IZVAJALCEV
65.829 mio din - 29%
- ostanek
združene
amortizacije
30.835 mio din
- delež prodajne cene 34.994 mio din
- OZD elektrogosp.
23.328 mio din
- OZD
premogov. 11.666 mio din
2) ZDRUŽENA SREDSTVA UPORABNIKOV
152.136 mio din - 68%
- od prodanih kWh,
premoga in od povečane moči
126.766 mio din
- 2,26% od ČD
25.370 mio din
3) SREDSTVA RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SRS
2. 140 mio din - 1%
4) DOLGOROČNA SREDSTVA IZ KREDITNEGA
POTENCIALA BANK
3.880 mio din - 2%
- po dogovoru
3.686 mio din
- na bazi poslovnih odnosov
194 mio din
PROGRAM SKUPAJ:
223.985 mio din -100%
Zbirni pregled vlaganj po skupinah objektov v obdobju
1986-1990 kaže tabela T O.10, medtem ko je zbirni pregled
novih zmogljivosti skupaj s planirano proizvodnjo razviden iz
tabele T O. 12.
Pregled plansko zagotovljenih virov sredstev za financiranje programa ISEP za obdobje 1986-1990 in dela objektov
kontinuitete pa je razviden iz priložene tabele T O 11.
17. člen
OZD s področja proizvodnje in prenosa električne energije
obvezno in nepovratno združujejo 95% obračunane amortizacije.
OZD s področja distribucije električne energije obvezno in
nepovratno združujejo 95°/o obračunane amortizacije od
objektov, katerih gradnja je bila financirana iz programa ISEP.
OZD s področja premogovništva ter pridobivanja in predelave uranove rude obvezno in nepovratno združujejo 50%
obračunane amortizacije.
Amortizacijo po 1., 2. in 3. odstavku tega člena OZD združujejo sproti na žiro račun Interne banke EPS, katera vodi
posebno evidenco o združeni amortizaciji in trimesečno
poroča skupščini ISEP o združevanju in porabi amortizacije.
Za OZD, ki ne združujejo amortizacije po 1., 2. in 3.
odstavku tega člena oz. ne izpolnjujejo določil 4. odstavka
tega člena, se smiselno uporablja 45. člen tega samoupravnega sporazuma.
18. člen
Amortizacija, združena po 17. členu, se uporablja:
1) 85% združene amortizacije OZD proizvodnje, prenosa in
dela distribucije električne energije in celotna združena amortizacija OZD s področja premogovništva ter pridobivanja in
predelave uranove rude za:
- zapadle obveznosti za odplačila kreditov, odobrenih za
graditev elektroenergetskih objektov, objektov premogovništva ter objektov za pridobivanje in predelavo uranove rude,
sprejetih po programu ISEP ter navedenih v pogodbi, sklenjeni med SR Slovenijo in Kreditno banko in hranilnico Ljubljana, katere pravna naslednica je Ljubljanska banka - Združena banka;
- za financiranje študij, raziskav in investicijske dokumentacije dokumentacije po programu ISEP, vključno z dokumentacijo za sanacijo okolja pri objektih elektrogospodarstva,
premogovništva in pri objektih za pridobivanje ter predelavo
uranove rude;
poročevalec

2) do 15% združene amortizacije OZD proizvodnje, prenosa in dela distribucije električne energije za obnovo, rekonstrukcije, avtomatizacijo in vodenje objektov, od katerih se
združuje amortizacija;
3) v primerih, da OZD proizvodnje, prenosa in dela distribucije potrebujejo za nujna nadomestila iztrošenih osnovnih
sredstev več kot 15% združene amortizacije, morajo ob sprejemanju letnega plana graditve predložiti obrazložen zahtevek za ves obseg potrebne amortizacije. Zahtevek za uporabo
amortizacije po 2. in 3. točki tega člena lahko doseže zvečani
delež združene amortizacije ob pogoju, da ne bo ovirana
poravnava obveznosti iz 1. točke tega člena in realizacija
dogovorjenega programa gradnje;
4) v primerih, da OZD premogovništva ter.pridobivanja in
predelave uranove rude potrebujejo za nujno obnovo in nadomestilo iztrošenih osnovnih sredstev več kot 50% obračunane
amortizacije, morajo ob sprejemanju letnega plana graditve
predložiti obrazložen zahtevek za ves obseg potrebne amortizacije, namenjene za te naložbe.
Skupščina ISEP določi postopek za obravnavo zahtevkov iz
3. in 4. točke 1. odstavka tega člena in sklepa o njihovi
upravičenosti.
Po poravnavi obveznosti iz 1., 2., 3. in 4. točke tega člena
nakaže Interna banka EPS ob periodičnih obračunih in na
koncu poslovnega leta ostanek združene amortizacije na
račun ISEP.
19. člen
Financiranje objektov distribucije električne energije, za
katere se sredstva ne zagotavljajo po tem samoupravnem
sporazumu, se bo zagotavljalo s samoupravnimi sporazumi o
temeljih planov občinskih energetskih skupnostih (T 0.7.6).
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo si bo skupaj z občinskimi energetskimi skupnostmi in izvajalskimi organizacijami s področja
elektrogospodarstva prizadevala intenzivirati gradnjo mini
elektrarn v lasti OZD, krajevnih skupnosti in občanov prek
pospešitve del na tipski opremi tovrstnih elektrarn, prek strokovne pomoči elektrogospodarskih organizacij in ob sodelovanju bančnih institucij, podpisnic dogovora o temeljih plana
republike.
20. člen
Uporabniki električne energije OZD gospodarstva ter proizvajalci električne in primarne energije, kot uporabniki električne energije, se zavezujejo, da bodo združevali sredstva po
15. in 16. členu tega samoupravnega sporazuma po naslednjih merilih:
1. uporabniki na napetosti 110 kV, v smislu tarifnega
sistema za prodajo elektične energije, 30% od fakturiranega
zneska za porabljeno električno energijo;
2. uporabniki na napetosti 1-35 kV, v smislu tarifnega
sistema za prodajo električne energije, 52% od fakturiranega
zneska za porabljeno električno energijo;
3. uporabniki na napetosti 0,4 kV - OZD gospodarstva združujejo 72% od fakturiranega zneska za porabljeno električno energijo;
4. uporabniki na napetosti ,110 kV bodo za vsak povečan
MW priključne moči združevali za financiranje programa ISEP
sredstva po kriterijih in merilih, ki jih sprejme skupščina ISEP.
Elektrogospodarstvo in uporabnik-investitor skleneta pred
izdajo elektroenergetskega soglasja pogodbo o medsebojnih
obveznostih, kar je eden izmed pogojev veljavnosti danega
elektroenergetskega soglasja.
5. uporabniki na napetosti 0,4 do 35 kV bodo za vsak
povečan kW priključne moči združevali sredstva za financiranje programa ISEP in programov občinskih energetskih skupnosti skladno z »Merili in kriteriji o povračilih za nove priključitve in povečanje obstoječih priključnih moči uporabnikov
na nizki napetosti 0,4 kV in napetosti 1-35 kV«, ki jih sprejme
skupščina ISEP.
6. uporabnik, ki zgradi lastno elektrarno moči največ do 1
MW, mora plačati v celoti znesek povračila za tisti del moči, ki
jo stalno angažira iz elektroenergetskega sistema.
Za tisti del moči, ki jo uporabnik občasno angažira iz
elektroenergetskega sistema (v primeru, ko je elektrarna v
remontu ali podobno) mora plačati 50% znesek povračila.
Obstoječemu uporabniku, ki zgradi lastno elektrarno moči
največ do 1 MW in se stalno odpove delu moči, za katero je
bilo izdano elektroenergetsko soglasje, TOZD elektrodistribu9

cije za ta del moči vrne že vplačani znesek povračila. Za del
moči, ki se ji uporabnik občasno odpove, mu TOZD elektrodistribucija vrne 50% že vplačanega zneska povračila.
7. sredstva po enotnih virih, osnovah in merilih bodo združevali delavci v temeljnih organizacijah združenega dela iz 3.
člena samoupravnega sporazuma, in sicer v višini 2,26% od
osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek temeljne
organizacije, ugotovljen v zaključnem računu za leto, ki predhodi letu, v katerem poteka združevanje sredstev, zmanjšan
za del čistega dohodka za osebne dohodke, obračunane v
zaključnem računu.
8. uporabniki bodo s posebnim samoupravnim sporazumom združevali sredstva za izgradnjo objektov, ki presegajo
program razvoja skupnega pomena.
21. člen
Uporabniki domačega premoga se zavezujejo, da bodo
združevali sredstva po 15. in 16. členu tega samoupravnega
sporazuma v višini 20% od fakturiranega zneska za dobavljeni
premog, ki se ne uporablja za proizvodnjo električne energije
v okviru elektrogospodarstva.
22. člen
V skladu s skupnimi elementi za oblikovanje cen, določenimi v planskih in drugih aktih na ravni federacije, uporabniki
in izvajalci v skupščini ISEP sporazumno določajo, z ovrednoteno letno bilanco električne energije, premoga in urana,
prodajno ceno električne energije in premoga, ki vsebuje tudi
potreben delež za razširjeno reprodukcijo. OZD izvajalcev
združujejo delež cene za razširjeno reprodukcijo v ISEP za
potrebe financiranja dogovorjenega programa razvoja.
23. člen
Z zbranimi sredstvi upravlja skupščina ISEP, ki jih lahko
usmerja samo v naložbe po planu ISEP in sprejema vsako leto
letni plan graditve in financiranja. Letni plan lahko vsebuje
samo objekte, za katere je sprejeta investicijska dokumentacija v skladu z veljavnimi predpisi. Elektrogospodarstvo, premogovništvo in RUZV bodo v obdobju 1986-1990 vsako leto
ob sprejemanju plana graditve objektov za prihodnje leto
pripravili valorizacijo sredstev srednjeročnega plana za
naslednjih pet let.
Investitorji so dolžni pri izdelavi investicijske dokumentacije upoštevati planske stopnje podražitev, ki jih določa Zavod
SR Slovenije za družbeno planiranje. Morebitna odstopanja
od teh stopenj morajo biti posebej obrazložena. Obračun
podražitev se izvrši na osnovi dinamike sredstev in verižnega
obračuna faktorja podražitev.
24. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
se vrednotenje investicijsko-tehnične dokumentacije in izbor
investicijskih objektov opravi na podalgi kriterijev in meril, ki
jih določi skupščina ISEP.
S kriteriji in merili iz 1. odstavka tega člena mora biti
zagotovljen vpliv na kvaliteto, obseg in zanesljivost ter racionalno rabo in proizvodnjo energije, kakor tudi na stroške
naložb po 34. členu Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
ISEP.
25. člen
S tem samoupravnim sporazumom se, skladno z zakonom
o energetskem gospodarstvu in ustanovitvenimi akti, zagotavljajo tudi sredstva za nemoteno delovanje ISEP in za sofinanciranje RES ter Delovne skupnosti SIS energetike.
ISEP bo v svojem programu razvoja zagotovila sredstva za
pokrivanje materialnih izdatkov za realizacijo del v okviru
Družbenega dogovora o mladinskem prostovoljnem delu za
obdobje 1986-1990.
26. člen
V primerih, kadar bo skupščina ISEP ugotovila, da dinamika
gradnje objektov odstopa od plana in bi se zaradi tega ustvarila neporabljena združena sredstva, lahko skupščina ISEP
sprejme sklep:
- o začasnem premostitvenem financiranju programa
druge interesne skupnosti s področja energetike, pri čemer
pa mora zagotoviti realno vrednost tako plasiranih sredstev
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ob njihovi vrnitvi v porabo za namen, za katerega so bila
združena,
- da se obveznosti po 7. točki 20. člena začasno obračunajo, vplačajo pa po nalogu ISEP.
27. člen
Skupščina ISEP delno zagotavlja iz vseh virov sredstev,
navedenih v 16. členu tega samoupravnega sporazuma, sredstva za pospešeno izgradnjo objektov DES 0,4-20 kV na manj
razvitih območjih, zlasti s poudarkom na hribovitih in obmejnih območjih, kar je vključeno v tabelo T 0.8.2.
28. člen
Sredstva, združena po tem samoupravnem sporazumu,
niso udeležencem odtujena, so pa nevračljiva. Osnovni motiv
združevanja sredstev je zagotovitev kontinuirane in kvalitetne
oskrbe z električno energijo in premogom. Svoje pravice
glede združenih sredstev in upravljanja s temi sredstvi pa
uveljavljajo podpisniki samoupravnega sporazuma po svojih
delegatih v skupščini ISEP pri odločanju o naslednjih zadevah:
- o razporejanju in uporabi sredstev ter o prioritetnih
namenih njihove uporabe,
- o dinamiki realizacije razvojnega programa dejavnosti,
- o ukrepih in pogojih gospodarjenja z zgrajenimi zmogljivostmi.
Enako se obravnavajo sredstva, združena v preteklem srednjeročnem obdobju.
IV. TEMELJI DRUŽBENOEKONOMSKIH
ODNOSOV V ELEKTROGOSPODARSTVU
IN PREMOGOVNIŠTVU
29. člen
OZD izvajalcev bodo zagotavljale v okviru bilančnih količin
z dobrim gospodarjenjem in upravljanjem z družbenimi sredstvi dogovorjeno kakovost, zanesljivost in izenačene pogoje
dobav; uporabniki električne energije in premoga pa bodo
zagotavljali tako raven cen oz. skupni prihodek, ki bo pokrival
izvajalcem enostavno reprodukcijo, ob upoštevanju družbeno
priznanega dela dohodka za osebne dohodke po delu, ter v
tem samoupravnem sporazumu dogovorjeni del za razširjeno
reprodukcijo.
Ta del družbenoekonomskih odnosov urejajo uporabniki in
izvajalci s skupno metodologijo za vrednotenje energetske
bilance, s tarifnim sistemom za prodajo električne energije, s
pravilnikom o dobavnih pogojih in s kriteriji za omejevanje
obtežb in porabe električne energije ter s sklepi skupščine
ISEP oziroma drugimi akti, ki bi zagotovili pokrivanje stroškov
enostavne reprodukcije elektrogospodarstva in premogovništva.
30. člen
Metodologija za vrednotenje energetske bilance določa za
vse energetske dejavnosti poenoteno kalkulacijo povprečne
proizvodne cene nosilcev energije, na osnovi katere sprejema
skupščina ISEP ovrednotene letne bilance električne energije, premoga in uranovega koncentrata.
31. člen
Ovrednotena energetska bilanca opredeljuje na osnovi normativov porabe in dogovorjenih standardov razporeditve
dohodka zlasti naslednje elemente kalkulacije povprečne proizvodne cene:
- stroške za nabavo energije izven energetskega sistema
SRS,
- materialne stroške,
- stroške investicijskega vzdrževanja,
- obresti od posojil za obratna sredstva,
- amortizacijo po predpisanih stopnjah,
- prispevke in davke iz dohodka,
- del dohodka za delovne skupnosti,
- druge obveznosti iz dohodka,
- sredstva za BOD in SSP,
- sredstva za razširitev materialne osnove dela in rezerve.
poročevalec

32. člen
Delavci v organizacijah združenega dela proizvodnje energetskega goriva in proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije zagotavljajo taka razmerja razporejanja
dohodka, da bodo njihova sredstva za osebne dohodke naraščala usklajeno z naraščanjem sredstev za osebne dohodke
delavcev v gospodarstvu, če dosegajo planirane oziroma v
ISEP dogovorjene rezultate dela.
33. člen
Skupni prihodek od prodaje električne energije se realizira
s prodajnimi cenami na osnovi tarifnih postavk, katere sprejema skupščina ISEP. Tarifne postavke se izračunavajo iz
povprečne cene na osnovi ovrednotene elektroenergetske
bilance po določilih tarifnega sistema za prodajo električne
energije iz elektroenergetskega sistema Slovenije.
Tarifni sistem je zgrajen na načelih, da:
- vzpodbuja uporabnike k smotrnemu in gospodarnemu
izkoriščanju elektroenergetskih zmogljivosti ter k racionalnosti izkoriščanja električne energije,
- obremenjuje uporabnike za porabljeno energijo in angažirano moč v sorazmerju s povzročenimi stroški elektroenergetskemu sistemu in s potrebnimi razpoložljivimi zmogljivostmi,
- zagotavlja enakopravnost posameznih uporabnikov ter
skupin uporabnikov glede dobave, merjenja in cen električne
energije,
- upošteva razliko med udeleženci tega sporazuma, ki sredstva nevračljivo združujejo in tistimi, ki k njemu ne pristopijo
oz. ne izpolnjujejo določil sporazuma.
34. člen
Tarifni sistem, pravilnik o dobavnih pogojih in kriteriji za
omejevanje obtežb in porabe električne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije se sprejemajo v skupščini
ISEP.
V. IZVAJANJE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
35. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji opravlja, v
skladu s 1. in 3. odstavkom 13. člena Zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS št. 1/85),
kontrolo nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma.
Zaradi sprejema obveznosti iz 1. odstavka tega člena je
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji udeleženec
tega samoupravnega sporazuma.
36. člen
Sredstva iz 7. točke 20. člena tega samoupravnega sporazuma vplačujejo OZD v višini ene desetine obračunanega
zneska, začenši z mesecem marcem tekočega leta, po 1,. 2. in
3. točki istega člena pri vsakokratnem plačilu fakture za
porabljeno električno energijo; sredstva po 4. in 5. točki pa
plačujejo po pogodbi, ki se sklene pred izdajo elektroenergetskega soglasja.
Sredstva iz 21. člena tega samoupravnega sporazuma vplačujejo OZD pri vsakovrstnem plačilu fakture za dobavljeni
premog.
Sredstva iz 1. odstavka in 2. odstavka tega člena se vplačujejo na ločene žiro račune v okviru ISEP.
37. člen
SOZD elektrogospodarstvo, SOZD REK Franc LeskošekLuka in SOZD Edvarda Kardelja se zavezujejo, da bodo realizirali dogovorjeni celotni program oskrbe z električno energijo
in premogom v rokih in s planiranimi sredstvi ob pogoju, da
bodo planirana sredstva za naložbe zagotovljena po tekočih
cenah.
V okviru razpoložljivih sredstev se program graditve objektov določa z letnimi plani, ki jih sprejema skupščina ISEP.
38. člen
Skupščina ISEP določi, na predlog delavskega sveta SOZDa, investitorja za posamezen objekt, investicija pa se izvaja v
skladu s sporazumom o združitvi v SOZD EGS, SOZD REK EK
OZ. SOZD REK FLL.
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O izvajanju investicij poroča investitor trimesečno preko
delavskega sveta SOZD skupščini ISEP, na posebno zahtevo
pa tudi neposredna organizacija, ki jo za ta opravila pooblasti
SOZD.
Investitor neposredno odgovarja za kvaliteto, ceno in rok
izgradnje objektov.
39. člen
Skupščina ISEP bo ob določitvi investitorja za posamezen
objekt presodila energetsko-ekonomske vidike vključitve
objektov v obratovanje in preverjala uspešnost investicije
med in po končani izgradnji na osnovi predhodno sprejete
»Metodologije za optimiranje izgradnje proizvodnih energetskih objektov«, ki vključuje zlasti naslednje kriterije:
- pokrivanje porabe po sprejeti dolgoročni prognozi porabe
električne energije na osnovi izdelanih perspektivnih elektroenergetskih bilanc z upoštevanjem dogovorjene kvalitete in
zanesljivosti oskrbe uporabikov,
- proizvodno ceno električne energije v življenjski dobi
objekta (v času odplačil dolga) v din/kWh,
- specifično ceno instaliranega MW moči,
- neto sedanjo vrednost investicijskih sredstev,
- interno stopnjo rentabilnosti.
Poleg tehničnih in ekonomskih kriterijev na mikro ravni pa
je potrebno upoštevati še narodno-gospodarske kriterije, in
sicer:
- vpliv na energetsko politiko: angažiranje obnovljivih in
drugih lastnih virov,
- ekološki vplivi: prednost imajo objekti, ki manj obremenjujejo okolje,
- odvisnost od domače tehnologije oz. vpliv gradnje in
delovanja objektov na plačilno bilanco,
- upoštevanje strukture virov sredstev,
- možnost kontinuirane izgradnje objektov (tipizacija, standardizacija, vpliv na zaposlenost prebivalstva).
40. člen
Pristojni organi ISEP tekoče spremljajo gradnjo investicijskih objektov in po potrebi sprejemajo ali predlagajo ukrepe
za zagotovitev rokov izgradnje objektov in racionalno rabo
investicijskih sredstev.
Z aktom o odobritvi investicije se lahko določijo tudi drugi
načini in oblike za spremljanje graditve objektov in racionalno
porabo sredstev.
41. člen
Udeleženci tega samupravnega sporazuma bodo prednostno upoštevani pri preskrbi z električno energijo in premogom v času trajanja nujnih omejitev porabe oziroma v času
nezanesljive dobave.
42. člen
OZD - uporabniki premoga - podpisniki tega samupravnega sporazuma, ki so v predhodnem srednjeročnem
obdobju skladno s samupravnim sporazumom Planskoposlovne skupnosti za premog redno in nepovratno združevali sredstva za raširitev materiale osnve dela pri pridobivanju
premoga, imajo prednost pri nadaljnji oskrbi s premogom v
obsegu in kvaliteti, kot so ga dobivali na osnovni združevanja
sredstev v predhodnem srednjeročju.
43. člen
OZD elektrogospodarstva bodo izdajale elektroenergetska
soglasja samo tistim uporabnikom, ki so udeleženci tega
samoupravnega sporazuma. S tem jim bodo zagotovile razvoj
porabe električne energije vskiadu s prognozo porabe električne energije po tem samoupravnem sporazumu in v skladu
s kriteriji in dobavnimi pogoji, ki jih sprejme skupščina ISEP.
OZD premogovništva bodo zagotovile rast dobav premoga
v skladu s prognozo porabe premoga samo tistim uporabnikom, ki so udeleženci samupravnega sporazuma.
44. člen
OZD, ki ni udeleženec tega samoupravnega sporazuma ali
ne izpolnjuje določil tega samoupravnega sporazuma, nima
pravice do nobenega povečanja odjema električne energije
ali povečane porabe premoga v obdobju 1986-1990 z ozirom
na leto 1985.
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V primeru večjega odjema električne energije se uporabniku, ki ne izpolnjuje določil tega samoupravnega sporazuma,
dobava električne energije ustavi, če porabe na opomin dobavitelja v zahtevanem roku ne zniža na dogovorjeno vrednost.
45. člen
OZD izvajalec, ki ne izpolnjuje določil tega samoupravnega
sporazuma, predvsem obveznosti iz 16., 17. in 18. člena, ne
more biti pooblaščeni investitor in ne more koristiti združenih
sredstev za naložbe.
OZD izvajalec, ki ne izpolnjuje določil tega samoupravnega
sporazuma, povzroča motnje v reprodukciji dejavnosti, ki je
posebnega družbenega pomena. Zoper tako OZD izvajalca se
bodo predlagali ukrepi s skladu z zakonom.
OZD uporabnik, ki ni udeleženec tega samoupravnega sporazuma ali ne izpolnjuje njegovih določil, plačuje dobavljeno
električno energijo ali dobavljeni premog po višji ceni, ki jo
določi skupščina ISEP oz. pristojni organi družbenopolitične
skupnosti, in mu bo v primeru pomanjkanja električne energije oz. premoga prednostno omejena dobava.

VI. POSEBNE OBVEZNOSTI IN NALOGE
46. člen
Zaradi uskladitve materialnih odnosov v družbeni reprodukciji na ravni SFRJ, posebej v organizacijah, ki sestavljajo
tehnološko enoten sistem, se uporabniki in izvajalci - udeleženci tega sporazuma lahko vključijo v uresničevanje skupnega plana ustreznega tehnološkega sistema, upoštevajoč
tele kriterije:
- da sodijo v dejavnost, kjer se vodi skupna razvojna politika za celo državo v okviru družbenega plana Jugoslavije,
- da vplivajo na skladnejši razvoj jugoslovanskega energetskega gospodarstva,
- da so zasnovani na kriterialnem pristopu,
- da posredno povečujejo stopnjo rentabilnosti srednjeročnega razvojnega programa ISEP, oz. republike kot družbenopolitične skupnosti,
- da so konkurenčni ne samo v izgradnji, ampak tudi v
eksploataciji in predvsem glede zanesljivosti dobave energije,
upoštevajoč mednarodna merila,
- da so zasnovani na samoupravnem združevanju dela in
sredstev ob doseganju integrativne funkcije družbenoekonomskega razvoja države.
47. člen
Izhajajoč iz kriterijalnega pristopa pri razvojni politiki elektrogospodarstva, premogovništva in pridobivanja ter predelave uranove rude, po katerem je treba uskaditi najhitrejšo
rast zmogljivosti v kratkem roku, ob najmanjšem angažiranju
sredstev, bo posebna pozornost namenjena racionalnejši
porabi energije v industriji od gospodarjenja z vročo vodo,
prek izkoriščanja toplote v kombiniranih procesih, uporabe
merilnih naprav do rekonstrukcije tehnoloških naprav - saj bi
na ta način povečali izkoriščenost obstoječih proizvodnih in
prenosnih naprav po eni strani, po drugi strani pa bi dosegli
zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda. Tako bodo
sproščena sredstva akumulacije gospodarstva za naložbe, ki
dajejo na mestu porabe v krajšem času podobne učinke kot
izgradnja novih zmogljivosti, dolgoročno pa vodijo k prestrukturiranju porabe energije.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Ta samoupravni sporazum začne veljati, ko ga sprejme, v
skladu z njihovimi samoupravnimi splošnimi akti, najmanj 60
odstotkov OZD udeležencev iz 3. člena tega samoupravnega
sporazuma, uporablja pa se od 1. 1. 1986. leta dalje.
Začetek veljavnosti tega samoupravnega sporazuma ugotovi s posebnim sklepom skupščina ISEP.
49. člen
Vsaka OZD gospodarstva lahko pristopi k temu samoupravnemu sporazumu tudi po začetku njegove veljavnosti.
Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja vseh udeležencev, je dolžna vsaka OZD ob pristopu k temu samoupravnemu
sporazumu poravnati vse obveznosti iz tega samoupravnega
sporazuma od začetka njegove uporabe in to po ceni električne energije na dan pristopa k temu samoupravnemu sporazumu in v razmerjih, ki so veljala v obdobju pred pristopom.
50. člen
Ta samoupravni sporazum velja do 31. 12. 1990, določila o
graditvi objektov in o združevanju sredstev pa se uporabljajo
do sprejema samoupravnega sporazuma o temeljih plana za
naslednje srednjeročno plansko obdobje oziroma do dograditve energetskih objektov po tem samoupravnem sporazumu.
51. člen
Podpisniki samoupravnega sporazuma o temeljih plana
ISEP za obdobje 1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990, ki niso
podpisniki novega samoupravnega sporazuma, so dolžni
združevati sredstva za dokončanje sprejetega programa v
predhodnem srednjeročju.
52. člen
V skladu z načeli kontinuiranega planiranja in na osnovi
analize dejanskega izvajanja tega samoupravnega sporazuma
ter v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 se v primeru ugotovljene
potrebe pristopi k spremembam in dopolnitvam tega samoupravnega sporazuma.
Določila tega samoupravnega sporazuma, ki imajo za
posledice materialno obveznost udeležencev, se lahko spreminjajo samo po postopku, ki velja za sprejem tega samoupravnega sporazuma. Spremembe in dopolnitve ostalih določH^samoupravnega sporazuma lahko sprejema skupščina
53. člen
Za reševanje sporov iz tega samoupravnega sporazuma je
pristojno sodišče združenega dela.
54. člen
Za izvajanje tega samoupravnega sporazuma in za sprejemanje ustreznih ukrepov za njegovo izvajanje ter za njegovo
tolmačenje je pristojna skupščina ISEP.
55. člen
Izvirno besedilo tega samoupravnega sporazuma z vsemi
sklepi o pristopu se hrani v arhivu ISEP.
Ta samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SRS.
Udeleženci

poročevalec

T0.1.1/E
PROGNOZA PORABE ELEKTRIČNE ENEGIJE IN MOČI V SR SLOVENIJI IZ JAVNE MREŽE V OBDOBJU
1985-1990
LETO

1980

1981 1982 1983
REflLiŽflČIjfl

1981»

1985
Ef3

1986

1987

1988

1989

1990

GUh
1. Poraba v distribuciji
? I7nube v distribuciU (8 X)
3". Distribucija bruto
^""Neposredni uporabniki

5377
454
58.31
2031

5597 5682 5759 603«. 61« 6372 6659
332 404
432
<»53
528
510
533
59_29__6g86___6191___6^87___6671___6882___7192
2175 2212 2240 2297 2400 2556 2671

1. Skugaj brez nego sred. ugorab. (9-1.)
~8~~Neto~poraba~iz javne'inreže (1+*.)
~9~"Bruto~poraba~na~pragu~elektrarn_(5+6)

6048
7408
B079

§162__6313___61.23—§779_„6921___71i.§_-7^6a___7§g5___8155.
7772 7891. 7999 6331 851.3 8928 9330
9750 10188
8337 8525 8663 9076 9321 9702 10139 10596 11072

MJ
1. Splošna poraba in izgube
5800 h
" * (7):
2 Neposredni uporabniki- (^
= 7300 h
_3._(2)_x.9i?5
l.. Konica (1+3)
Opombe:
- za leta 1980-1981. je podana realizacija
.
- Leto 1985 je po predlogu EB (okt. 81.)

6959 7271
7597
557
582
608
751§___7853„__8_205__
2791 2917
301.8

131.6 11.06
1.00
382
380
363
1709 1786
1368 11.07 11.23 11.75 1505 1565 1636
======= =
===
90/85=~~==907§5==
~~B5/8Č"
Stopnje rasti v %
t.,2
3,5
2,7
Distribucija bruto
«.,1
4,9
nepasrecjni uporabniki
3,1.
bruto poraba na pragu elektrarn
1., 1.
2,9
3,7
1072
^
275
1347

1068 1101.
^ ^

ll27
^

u70

^

ng
*lnn3

i23
3502

1288

B520__
10645
11568

11.69
1.18
397
1866

T 0.1,1/E-N
STRUKTURA NETO PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU 1985/1990 IZ JAVNEGA OMREŽJA V
SR SLOVENIJI
1985

1986

1987

1988

1989

-GWh1990

21.8
202
317
867
619

257
267
1.1.5
905
682

260
308
505
920
678

261.
320
518
992
693

268
328
555
.058
70B

275
333
601
1.08B
751

2.253

2.556

2.671

2.791

2.917

3.01.8

170
3.265
1.91.1
767

172
3.39d
2.011.
796

179
3.51.1»
2.101.
832

188
3.702
2.199
870

196
3.B6B
2.298
909

201.
4.042
2.1.01
950

11. Distribucijski uporabniki

6.11.3

6.372

6.659

6.959

7.271

7.597

12. Vsi uporabniki

8.396

8.928

9.330

9.750

10.188

10.61.5

Uporabnik
1.
2.
3.
4.
5.

Železarna Ravne
Železarna Store
Železarna Jesenice
TGfl Kidričevo
TD Ruše

6. Neposredni uporabniki
7.
B.
9.
10.

Ostali uporabniki na 110 kV
Uporabniki na 1 » 35 ki/
Gospodinjstvo
Ostali uporabniki na 0,1» k V

Porast neto gorabe v abdobJu_19S6/90_\/_QU)h
V/si uporabniki
2.249
- uporabniki na 110 kV
829
- uporabniki na 1 t 35 kV
777
- gospodinjstva
460
- ostali uporabniki na 0,4 kU
183
Opombe:
x
podatki po predlogu EB, za neposredne uporabnike realizacija 1. do 11 in ocena za 12. mesec.
Za Slovenske železarne upoštevani podatki iz dopisa SZ, 6.1.1986.
poročevalec
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EGS MARIBOR
T0.1.2/E
PROGNOZA PORABE ELEKTRIČNE ENEGIJE NI MOČI ZA SRS IZ JAVNE MREŽE V OBDOBJU 1990-1995.
I) . G t O

1990

91

1. roraba v distribuciji
2. Izgubo
v distribuciji (8
:'i_.rj!_cu£a j_d intribuci
ja
T. i!oponredni_uporabnIkI
3:"Ckupao"GW7
G. ~Izgube prenosa (2,8 %)
7. Skupaj brez neposrednih
uporabnikov (9—^)
8. ileto poraba iz jav.omrežja (1+4)
9. Bruto poraba na pragu elektrarn (5+6)113

7 946
636
8 532
TIW
■ri_70b
328
3.210.
11 070

92
8 310
665
8 975

8 G90
695
9 385

I2"I77—12-557"
341
355
9_Z40
11 512 11 972

94

95

9 005
727
9 812
-•TT#
iri75
369
10_181
12 449

9 496
760
10 256
3-r^n
13-705
384
10_640___
12 944

IM
1. 0plo5na poraba in izgubo (7) • 5000 h 1 469
536
606
679
834
75r
iloposred. upor. (7JOO h
410
421
450
439
461
472
ŽiJi'S£?9E£đ._uEor._x_Oi2S
397
40?
417
428
4J8
448
5"&BiS5=iii2L=========================i=§bb=!=====a=i=242:~::oi2::::i:io2::::^:2:i|2:::-:
Opombe:
- za loto 1934 so podani stat.
podatki o realizirani porabi
Stopnje rasti
in moči, proizv.industr.elektr.
.2I'/90.
90/85
jo ocenjena
- leto 1935 je po "predlogu EB"
Skupaj distribucija (3)
4,2
4,6
leto 1985 (oktober 1984)
Hoposrodni uporabniki (4)
2,5
lleto iz javne mreže (8)
4,0
Bruto iz javno mreže (9)
4,4
4,0
Industrijske clelrtr. (10)
2,2
2,2
Vsa neto poraba (11)
4,4
3,9
T 0.1/L

BILANCA LIGNITA (v tisočih ton)
obdobje B6-90

A.
1.
2.
3.
<.

RAZPOLOŽLJIVO /1+2+3*4/
Zalega na zac. obdobja
Nakup i: đ'ucih SP
Uvoz
Proizvodnja :
-iz ob at d j , rudr.. FLL,
-i: rovih rudni kov Ek.
E. PORAEA V 9R8 /5+6/
5. Trassforeacija :
-v TEš i: FLL,
-v TOL i z FLL,
-v novih obje!:, iz FLL,
-v novih objsk. iz EK.
4, Koriščenja ;
-v industrij i,
-v ostali porabi.
Prodaja, v druge SR
v? Izvoz
E. Zaloge na koncu obd.
F. NEPOKRITO

obdobje 91-95

19=5 198-6 1987 1988 1989 1990 84-90 rast skup.

199! 1992 1993 1994 1995 91-95 rast skup, :

6175 583! 4301 6694 6682 4523 12081 1.1 100.0
590 3B1 701 994 982 823 38! 6.9 12.6
615 600 600 600 600 600 3000 -0.5 9,2

6285 6315 4007 6113 5914 30634 -1.9 100,0
685 715 707 913 814 485 -0,2 13.8
500 500 200' 100
- 1300-100,0

4970 4900 5C00
4970 4900 4:00
- 100
5724 5110 5237
4844 4180 4287
4429 3950 4047
215 230 240

5100
4900
200
5500
4480
4355
125

5100
4900
200
5642
i482
4423
259

5100
4900
200
5789
4809
4550
259

5100
4900
200
5768
4748
4485
283

25200 0.5 78,2
24500 -0.3 75,1
700
- 3.1
27544 0.2 100.0
22724 -0.3 82.7
21455 -0.4 77.8
1271 5.7 4.9

880 930 950 960 980 1000 4820
210 230 250 260 280 300 1320
670 700 700 700 700 700 3500
70 70 70 70 70 70 350
381 701 994 982 823 685

2.4 17.3
7.4 5.2
0.9 12.1

685 12.4

5100
4900
200
5538
44S8
4415
73

5100
4900
200
5024
3954
3954
-

5100
4900
200
5229
4129
3880
249

510C
4900
200
5409
4259
4004
255

25500
24500
1000
24700
21310
20408
702

1020 1050 1070 1100 1150 5390
320 350 370 400 450 1890
700 700 700 700 700 3500
70 70 70 70 70 350
715 707 913 814 435

-1.3
-2,2
-2.2
-2.1

84,2
82,9
3.4
100.0
78.7
74,0
4,7

2.8 21,3
8.4 8.3- 12.9

435 -8.7

OPOMBA: E8 za leto 1985-pe realizaciji jan.-sept. in oceni da konca leta.
Novi objekti so objekti označeni z X v tabeli T 0.3 "

14

poročevalec

T 0.1/R

BILANCA RJAVEGA PREMOGA (v tisočih ton)
obdobje B6-90

obdobje 91-95

I

1935 1934 1957 1983 195? 1990 54-90 rast skup.

1991 1992 19C3 1994 1995 91-95 rast skup. .1

A. RAZPOLOŽLJIVO /1+2+3+4/
1. Zalega na nz. cbd:bja
2. Nakup iz drugih SR
li v oz
4. Prci'zvsjdnja :
;iz obstoj, rud, EK,
-iz novih rud. EK,
-i: novih rud. FLL.
B, FORAEA V SSS /5+4/
T r £ n s t -• r iT; a c i; a:
-» TET iz EK,
-v TOL iz FLL,
-v TO. iz EK,
-v novih olj. iz EK,
-v novih obj. iz FLL.

2050 2321 2434 2595 2792 3147 13291 9.0 100,0
170 151 124 185 142 297 151 11.g 9.4
140 230 300 340 340 370 1400 21.5 11.3

3422 3505 3804 4084 4024 15345 5.0 100.0
542 595 595 514 475 542 9.9 11.8
320 320 310 310 290 1550 -4.B 7,2

1740 1910 2010 2070 2270 2480 10740
1740 1910 2010 2020 2170 2230 10340

7.3 78.8
5,1 70.9

2540 2590 2900 3240 3240 14570
2240 2290 25C0 2740 2740 12570

1809
1115
372

250 400
2545 11739
1425 4259
750 3750

7. 1 100.0
5.0 54.0
5.4 29.5

43 445 475 3109

4.3 24.5

300
2707
1577
750
190
437

. - 50 100
2135 22:1 2393 2455
1315 1331 1393 1395
750 750 750 750

300
2759
1559
730
200
53?

400
3170
2000
1000
250
750

500
3350
2350
1400
750

300
3540
2350
1400
750

1130
310
520
120

590 540 850 1000 1050 1120 4900 10.2 44.0
12.2
240 270 250 250 300 310 1440
450 570 500 720 740 310 3*60 12.5 31.S
60 40 40 40 40 50 220
151 125 155 152 297 542

1170
350
820
150

5,4

1170 1200 1210 3330
350 380 390 1780
820 520 820 4100
120 50 60 510

1.4 34.0
4.7 11.0
0.2 23.0

595 596 515 476 406

542 24.5

2000 14.9
157*6 5.9 100.0
9E66 10.3 64.0
5300 13.3 39.3
440
1.1
3524 2,
400

- 200 200

4. Koriščenje :
-v industriji,
-v ostali porabi,
C. Predaj« v druge SR
D. Izvoz
E. Zaloge na koncu obd.
F. NEPOKRITO

5.4 81,0
4,4 55=4

*06 -5.4

G?[MEA: Trarslortatij« v TEB z; leto 55 predvideva viske- el energije.Novi objekti so objekti označen: z X v tabeli T 0.3
7, Sk.p*;: ne IE5- z
Didela-'a izv-sens n; Cddslh. za en?-czti !:c- DS 5:3 ENERGETIKE dne, 16,01.5! , na osnovi :
d'9 24.12.35.
T 0.2
PROIZVODNI OBJEKTI ZA POKRIVANJE PORABE DO LETA 1990
povprečne cene 1985 v mio din
Kapaciteta rreorac.
Zap.
Potreb.sred. Začetek
Začetek
OBJEKT
urednost
1986-1990
obratovanjE Opomba
št.
gradnje
1.
Z.
3.
h.
5.
6.
7.
a.
9.
10.
11.
12.
13.
11».
15.
IG.
17.
16.
19.
20.
21.
22.
23.
2U.

x
xx
xxx

HE Mavčiče
HE Jez Melje
HE Zadlaščica
HE Lomščica
HE Vrhovo
HE Hrastje
HE Boštanj
HE Veržej
HE Blanca
HE fala, prenovaxx9 in 10 agr.
HE Bistrica (fl)
TE Tuzla V - Rudnik Djurdevik
TE Ugljevik II z rudnikom
od tega sa:ti rudnik
Deponija premoga TET -^Lakonca
Razširitev deponije TES
TOL - rek. kotlov 1 in 2
Skladišče radioaktivnih odpadkov
Izobraževalni center za OE teh.
TE Šoštanj, rek.elektrofiltrov
TE Šoštanj, rek. odpepeljevanja
TE Šoštanj, ra.iklad.tujih premogov
Tovarna gorivnih el. za NE
Ekološki informacijski sistem^^
Čiščenje dimnih plinov-pilot.
naprava SO 2 xxx
Čiščenje odpadnih voda

111
111
111
111.
111
111
111
111
111
111
119
121
121

031.
007
123
712
060
019
061
020
062
005
901
901 1
907 O

151
121
151
920
920
121
121
121
920
900

251
156
«31
903
902
159
157
158
901
151

36
1
7
2
35
22
35
22
35
M)
10
(100)
100

6.520
286
2.001
572
9.556
6.386
10.260
6.213
10.202
11.1+143

810
108
1.528
1.55
9.W6
6.386
10.260
6.213
10.202
11.1+143

5.929
21.. 962
(11.100)
!.. 531.
1.021.
3.960
1.800
767
1.392
3.522
783
790
200

3.562
21«. 251
(11.100)
1». 534
1.32
3.960
1.800
767
1.382
3.522
783
790

1986
1987
1987
19B7
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1987
1990

G
G
G
G
IP
IP
PD
PO
PD
IP
PD
I P*
IP

1986
19B5
19B7
1987
1986
1988
1986
1986
1989
1986'

1990
19B7
1989
1988
1987
1988
1989
1988
1990
1986

IP
G
IR
IR
IPX
IRX
PDX
IRX
IR
IR

900 152 O

100

1986

1988

900 153 O

1.500

1986

1989

102.591
111..6B9
S k u p a j: 1
31.7
Od tega:
sredstva planska zagotovljena
92.552
sredstva v dogovarjanju
10.039
sredstva v dogovarjanju
predvideno odplačilo investicije z el. energijo
potrebna sredstva bodo določena v letnih planih na osnovi izdelane dokumentacije.

\

1980
1981.
1985
1985
1986
1986
1987
1987
1988
1986
1987
1986
1986

IR

LEGENDA:
G - gradnja
IP - izdelan inv. program
ID - predhodna dela
IR - idejna rešitev

PROIZVODNI OBJEKTI KONTINUITETE V OBDOBJU 1986-1990
povprečne cene 1985
Zsp
št
1.
2.
3.
4.
5.
e.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

OBJEKT
HE tata
HE Brestanica
HE Gibina
HE Krško
HE M. Središče
HE Brežice
TE -TO Trbovlje III.
brez rudnika5*''
TE - TO teribor brez rudnikaxl
TE Tuzla B 1 + rudnik
od tega sam -rudnik (EGS)_
NE II., brez rudnika
TE Šoštanj M brez rudnika xl
TE - TO Dolsko brez rudnika
TE - TO Brestanica brez rud.

m
111
111
111
111
111
151

021
06*»
022
063
113
065
152

0
0
0
0
0
0
0

Kapacitgta Predračunska Potreb.sred.
Mil
urednost
1986-1990
22
6.116
5.634
35
8.807
6.872
6.129
22
3.402
35
9.462
3.119
22
7.668
1.570
35
9.1.46
1.238
210
43.684
8.350

151 001 0
121 992 0

100
200

130
121
151
121

332
205
110
32

901
155
403
352

0
0
0
0

20.802
62.406
21.842)
1B9.925
37.314
22.881
6.656

■89.401

ZBČetek
gradnje
1988
1988
1989
19B9
1990
1990
1988

Začetek
obratovanja
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994

T 0.3
v mio din
Opombe
PO
PD
PD
PD
PD
PD
IP

do 1990
do 1990

do 1995
do 1995

PD *
PD X

do
do
do
do

do
do
do
do

PD
PD
IR
IR

1990
1990
1990
1990

1995
1995
1995
1995

X
X
X
x

x Iz objektov z zvezdico (od B do 13) skupne moči 979 Mi) bo z optimizacijo izbrano 319 MJ, za katere so sredstva
v dogovarjanju
xl Rudniki upoštevani v tabeli primarne energije.
POKRIVANJE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBDOBJU 1986-1990

T 0.4
v GWh

1986

1987

1988

1989

1990

3 148
§2.
»2.Š2&.
5 323

3 151
§2.
3 240
■ B&3
SSB Sfl
5 751

3 072
—265.
,2.222.
5 829

3 066
.__Si2_
.2.82.
5 789

3 106
___Z§4_

5 251
2.§29„
=2=2§2===».=«« EfetsfaSssatatssesBa:,
1 148 +(235)
1 148 +(118) 1 148
282
148
1
148
B Skupaj
= scc = UB =zakup
a= atasacra*ssBBeaci:
isacs:=B3:=B:BCSE:
c c c D cc
..4.^22.
Skupaj 1-6
2 702
ECSSSBS3SSSSSSS3Ba=GSCBESBBBf:sBB!eaBaBBeS|
,12.22§,
S_Z2ž_..„
io_i32.ie_52§.
.....iti19).

.2.ZS2.
1 143 _
548_
=.1.§2§.
11 070
easBSfeaa
.ii_222_
-2

..5.93S.
1 148

1. Obstoječe HE
2. Nove HE
HE
BCBSSSSSSCKMSC
3. Obstoječe TE in NEK
4. Nove TE
NEK
aossSkupaj
= s€o- = TE
= =5 += acBse|BC
5. Obstoječi zakup

.2.9Z2.
5 994

11 560
,11_5§8_
-8
sazasasa

Vračilo manj nabavljene električne energije
iz TE Tuzla II iz leta 1982.
T 0.5 Pokrivanje porabe električne energije v obdobju 1991-95 t>o izdelano po izvršeni optimizaciji izbora objektov za to obdobje. '
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T 0,6
povprečne cene 1985 v mio din

PRENOSNI OBJEKTI

|Žap OBJEKTI
Št :t;
—L_
: RTP 1.00/110 kU Kranj, I. faza
DU 2 x 400 kU Beričevo - Kranj
2
1: ■ RTP 400/220/110 k M Beričevo, 2. faza
u. | HE Maste, razš. 110 kU stik.
5. iRTP 220/110 kU Podlag, tr. II.
6. RTP 220/110 kU Beričevo, tr. II.
7. : RP 110 kU Trbovlje, razš.
a. RP 110 kU Brestanica, razš.
9. Dl/ 2 x 110 klI Trbovlje - Sevnica
ID. DU 110 kU Sevnica - Brestanica
11. DU 2 x 110 kU Hudo - Trebnje
12. RTP 1,00/110 kU Kranj, II. faza
13. DU 2 x 110 kU Kranj - Jesenice
14. RTP 110/35 kU Koper, III. faza razplet
i 15. RTP 110/20 kU Ajdovščina
| 16. ; DU 110 kU Ajdovščina - Idrija
!; IV. DU 2 x 110 kU Divača - Koper
ia. RP 110 kU Celje
i 19. ; DU 2 x 110 kU Brestanica - Krška
! 20. j DU 2 x 110 kU Krško - Hudo
; a. ; RTP 1,00/110 kU Krška
I 22. RP 110 kU Huda (Nova mesta)
I 23. RTP ltOD/110 kU Maribor, DU polje
24. DU 2 x 1,00 kU Maribor - Avstrija
25. DU 2 x 110 kU Dravograd - Uelenje II. s.
26. DU 2 x 110 kU Maribor - SI. Bistrica
27. RTP 1,00/110 kU Maribor, DU polja 110 kU
28. DU 2 x 1,00 kU Krško - Beričevo
29. DU 110 kU Hrastnik - Laška
30. DU 2 X 110 kU Trbovlje - Beričevo
31. DU 110 kU Brežice - Mokrice - SRH
32. DU 110 kU Letuš - Podlog
33. DU 2 x 110 kU Podlog - Žalec

Šifra
235 051 0
332 052 0
231, 051 1
111 052 0
295 052 1
295 052 1
1U3 262 1
11,3 351 1
352 053 0
352 051, 0
352 062 0
235 051 1
352 052 0
256 102 1
255 102 0
351 121 0
352 110 2
255 001 0
351 057 1
352 059 0
235 052 0
255 051 0
235 001 2
332 001 0
352 016 0
352 002 2
235 001 3
352 051 0
352 018 0
352 066 0
351 075 0
352 019 0
352 020 0

Skupaj 1-33

potreb.sr.
kapaciteta predračunska
1906-1990
vrednost
691
300 MUA
2623
70
35 km
1192
U,0
740
67
301
11»!,
150 MUA
321,
21,3
333
150 MUA
31,9
360
266
11.0
1,66
916
20 km
200
380
16 km
281
828
20 km
318
300 MUA
51,0
270
774
40 km
195
358
1,50
2x20 MUA
861,
333
28 km
1,51,
709
738
28 km
1261,
1261,
315
10 km
321,
968
91.1
30 km
2729
2765
300 MUA
11,80
11,98
1,10
1,11,
979
1008 23 km
756
756
30 km
713
713
22 km
68
68
5161
5161
80 km
1,21
1,21
13 km
1130
1130
35 km
190
190
8 km
391
391
1U km
134
131,
3 km
1.21,0 MUA
221,1,8
281,56
1,68 km
131.81»
8961.

00 TEGA - sredstva plansko zagotovljena
- sredstva v dogovarjanju *
Sredstva planBko zagotovljena
900 MUA
63 km
UK kU
300 MUA
220 kU
200
km
1,0
MUA
110 kU

x sredstva v dogovarjanju
1,00 kU
220 kU
110 kU
-

R:T'DELOUNA ORGANIZACIJA
1. : ELEKTRO CELJE
2. 1 ELEKTRO GORENJSKA
;

3. ELEKTRO PRIMORSKA
It. j ELEKTRO LJUBLJANA
5. ' ELEKTRO MARIBOR
SNJPAJ

Skupaj
900 MVA, 1^3 km
300. MVA, UO MVA 325 km

BO
125

T 0.7
povprečne cene 1985, v mio din

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV-ZBIRNI PREGLED

z

začeteklžačetek
gradnje obratov Opomba
G
1985 I 1987
G
1985 • 1986
G
1985 I 1987
G
1986
1985
G
1986
1981,
G
1987
1985
IP
1986
1985
G
1986
1985
G
1986
1985
G
1986
1985
G
1986
1985
IP
1987
1985 :
G
1986
1985
G
1985 ■ 1986
G
1985 ■ 1987
G
1986
1985
G
1985 i 1987
PD
1987 | 1909
IP
j
1906
1985
IP
1985 i 1907
PO
1985
1900
PD
1907
1985
IP
1907
1986
IP
1907
1986
PD
1987
1900
IP
1900
1987
1900' IP
i9aa
IP
1990
1988
IP
1990
1988
IR
1990
I9S3
IR
1937
1900
1990
IR
1388
IR
1990
1938

T Sredstva plansko zagotovljena"]" Sredstva v dogovarjanju Skupaj potrebe
kapac. sr.86-9D
kapac.
sr. 1986-90
j
kapac. sr. 198S-90
91,5
24
51,5
11
123

MUA
km
MUA
km
MUA

2.265

MUA
km
MUA
km

2.608

2.772

143,0
3,5
71,5
23,5

9.524

480,5 MUA
62 km

9.286

151,,5
9,5
103
19
31,5
13

MUA
km
MUA
km
MUA
km

1.234

312,0
lo
237,5
15

MUA
km
MUA
km

3.258

838,5 MUA
66,5 km

1.603
657

837
1.899

1.677

246 MUA 3.499
33,5 km
154,5
2.440
30 km
154,5
2.556
13 km
455,0
13,5
309
38,5

MUA 5.866
km
MUA 4.449
km

il. 319,0 MUA 18.810
: 128,5 km

Opomba: v instalirani moči transformatorjev je zajeto: dokončanje objektov iz srednjeročnega plana 1981 - 1985,
nadomeščanje opuščenega 35 kU nivoja z enotami 110 kU, tipizirane so enote 20, 31,5, 40, £i3 MUA in
upoštevana zamenjava obstoječih enot z večjimi.

poročevalec
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OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV ELEKTRO CELJE

T 0.7.1
povprečne cene 1985 v mio din

Zap.~]~
Št. I

OBJEKT

Kapaciteta

1. DV 110 kV Šentjur - Rogaška Slatina
Z. RTP 110/10 kV Lava, II. trafo
256 601 1
3. RTP 110/20 k V Vuzenica, II. trafo
267 613 1
U. RTP 110/20 kV Vojnik s priključkom
257 610 0
5. OV/ 2 x 110 kV Ravne - Mežica
352 60U 0
6. RTP 110/20 kV Velenje, II. trafo
257 601 2
7. RTP 110/20 kV SI. Gradec, II. trafo
257 605 2
9. RTP 110/20 kV Rogaška Slatina II. trafo
9. RTP 110/20 kV Laško,
257 626 0
10. RTP 110/20 kV Golovec s priključkom
257 630 0
11. RTP 110/70 kV Mežica
257 618 0
5kupaj 1-11
od tega RTP
DV

Predračunska Potreb, sr Začetek Začetek
vrednost
1986-1990 "T;gradnje obratov.

Opomba

21 km
31,5 MVA

1.97
121.

1.97
79

1986
1985

1986
1986

PD
PD

31,5
ZO
0, 5
9

MVA
MVA
km
km

256
I« 79

79
(.61.

1985
1985

1986
1987

IP
IR

378

378

1986

1987

IR

t»0

MVA

12<4

121.

1987

1988

IR

31,5
31,5
20
20
3
20

MVA i
MVA \
MVA |i
MVA, |
km
MVA

110
256
(.61

110
256
1.61

1987
1987
1987

1988
1988
1989

IR
PO
IR

590

590

1988

1990

IR

1.61

1.61

1989

1991

IR

21.6 MVA
33,5 km

3736

31.99

151.,5 MVA
9,5 km

RTP
OV

91,5 MVA
21. km

Sredstvi v dogovarjanju
za objekte brez zvezdice so sredstva planska zagotovljena
OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV ELEKTRO GORENJSKA

Zap.
št.

OBJEKT

Potreb.sr. začetek
začetek
i Kapaciteta Predračunska
vrednost
1986-1990 gradnje
n
obratov.
ie

1. RTP 110/20 kV Primskovo, II. trafo
31,5
257 701 0
2. DV 2 x 110 kV Jesenice - Hrušica
U
352 706 0
3. RTP 110/20 kV Tržič
2x20
257 705 0
(.. DV 2 x 110 kV Kranj - Tržič
15
352 703 0
5. RTP 110/20 kV Škofja Loka, II. trafo
31,5
257 703 1
6. RTP 110/20 kV Radovljica, II.trafo
31,5
257 712 1
7. RTP 110/20 kV Zlato Polje
20
257 710 0
8. DV 110 kV Kranj - Zlato Polje - Primskovo
11
352 701. 0
5kupaj 1-8
od tega RTP
DV

MVA

117

km

Oportia

117

1986

1987

PO

166

166

1986

1987

MVA

578

578

1986

1988

IR
IP

km

625

625

1986

1988

IR

MVA

117

117

1988

1989

IR

MVA

117

117

1989

1990

IR x

MVA

(.15

(.16

1987

1989

IR *

km

301.

301.

1987

1969

IR *

154,5 MVA ^ 2.1.1.0
30 km

21.1.0

103
19

18

T 0.7.2
povprečne cene 1985 v mio din

MVA
km

RTP
DV

51,5 MVA
11 km

poročevalec

*

T 0.7.3.
povprečne cene 1985 v mio din

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV ELEKTRO PRIMORSKA

Zap.
št.

OBJEKT

1.

DU 2 * 110
351 659 O
RTP 110/20
356 651 1
RTP 110/20
257 667 0
RTP 110/20
257 651. 0
RTP 110/20
256 652 1
RTP 110/20
258 651 1
RTP 110/20
255 101 o

2.
3.
1».
5.
6.
7.

r,
t ^Predračunska FPotreb.sr.
; kapaciteta
!; 1986-1990 Fzačetek
I gradnje
urednost

začetek . TOpomba
obratovanjla I

kV Tolmin - Kobarid

13 km

51.0

51.0

1986

1987

PO

kV Pivka, II. trafo

31,5 MV/A

117

117

1988

1989

IR

kV Dekani
kV Lucija

31,5 MVA

507

507

1986

1987

PO

20

MU A

1.61

1.61

1986

19B8

PD

k\J Sežana

20

MVA

1.61

1.61

1988

1990

IR

kV Koper, II. trafo

31,5 MVA

110

110

1990

1991

IR

kV Idrija

20

360

360

1989

1990

IR

2.55S

^ 2.556

i Skupaj 1-7

MVA

15U.5 MVAj^

L..
□d tega RTP
DV

RTP
DY/

31,5 MVA
13

123 MVA
km
T 0.7.4.

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV ELEKTRO LJUBLJANA

povprečne cene 1985 v mio din
Zao.T OBJEKT
st. I
TiRTP 110/20 kV Kamnik
RTP 110/20 kV Trebnje
01/ 2 x 110 kV Polje - TOL
RTP 110/10 kV Polje, III. trafo
RTP 110/10 kV Center, trafo III menjava
2 x 31,5 z 2 x 63 MVA,
6. RTP 110/20 kV Gabersko
7. 0V 110 kV Hrastnik-Gabersko (Trbovlje)
8. RTP 110/20 kV Cerknica
; 9. RTP 110/20 kV Domžale, III trafo
i 10. RTP 110/20 kV Litostroj
11. RTP 110/10 k V Črnomelj, II. trafo
110/20 k'J Potoška vas (Zagorje)
112- RTP
II. trafo
i13 RTP
kV Ribnica
1' 1<+.- RTP 110/20
110/20 i'\J Vevče
j 15. RTP 110/20 kV Litija s priključkom
16. RTP 110/20 kV Ivančna Gorica, I. faza
DV 2 x 110 kV RTP Polje - RTP Vevče
1?
I '18.- RTP 110/20 kV Metlika, I. faza
\ 13. ' RTP 110/20 kV Črnuče
Skupaj 1 19
od tega RTP
DV

poročevalec

257 763 0
257 766 0
352 757 0
258 756 1
258 751 1
258 75<+ 0
351 758 0
257 760 0
257 751 1
257 77<+ 0
257 757 1
256 752 2
257 76<+ 0
257 773 0
257 761 0
257 762 0
352 765 0
257 771 0

312,0 HVA
10 km

i Opomba
kapaciteta Predračunska Potreb.sr. začetek T začetek
obratov.
vrednost
1986-1990 gradnje
G
1987
<+68
720
1985
31,5 MVA
1987
G
1985
<+6<+
266
20 MVA
1987
IR
171
•
171
1986
<+ km
IR
1987
1986
175
175
! 31,5 MVA
IR
1987
<+l<+
<+l<+
1986
: 2 x 63 MVA
IR
1988
1987
<+61
U61
20 MVA
IR
1988
207
207
1987
6 km
IR
1987
1988
<+61
i 20 MVA
<♦61
IR
1989
175
175
1988
i 31,5 MVA
<+60
<+60
IR
1989
1988
31,5 MVA
IR
1989
1988
113
113
, 31,5 MVA
i
IR
1988
1989
! 31,5 MVA
113
113
1990
IR
jr 20 MVA
<♦61
. <+61
1989
1987
PD
MVA
<461
<+61
19H6
; 20
<+50
<+50
IR
1989
1990
20 MVA 0.5
IR
277
• 277
1989
1V90
IR
1987
1930
3 km
12<*
12<*
277
277
1990
1989
}R
1987
1989
ip
332
332
20 MVA
<+55,0 MVA
5866
13,5 km 6.316
IZZEZj
RTP
DV

l<+3,0
3,5

MVA
km

19

OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV ELEKTRO MARIBOR
Zap. OBJEKT
št.

Kapaciteta

1. RTP lic/PO kV Ruše, II. trafo
257 00" L
2. RTP IIC/20 kV Slovenska Bistrica
255 90 r 2
3. RTP 11C/20 kV Dobrava, III. trafo
' 257 ?0~. c
i*. . RTP 110/20 kV Ljutomer
' 256 901 2
5. RTP nn/10 kV Melje, III trafo
256 50: 1
6. RTP 110/20 kV Ptuj, zamenjava 20 MVA
z Ji,5 MVA, 257 e01 2
7. RTP 110/20 kV Lenart
257 90 • 0
9. < DV 2 x 110 kV Maribor - Lenart
351 910 0
9. 'RTP 110/20 kV Rače s priključkom
257 609 0
10. ,RTP 110/20 kV, Lendava, II. trafo
257 811 1
11. j R T P 110/20 kV Onnož s priključkom
',257 813 0
12. 0V 110 *<V Lendava - Veržej
351 313 0
-LSSkupaj 1-12
i. J
□d tega RTP
DV

TO. 7. 5.
povprečne cene 1985 v mio din
Predračunska Potreb.sred. Začetek Začetek
urednost
1986-1990
gradnje obratov.

Opontja

31,5 MVA

113

113

1986

1987

IP

2x31,5 MU«

506

1986

1988

IR

31,5 MVA

508
130

130

1986

1987

IR

20

MVA

l« 36

1.39

1987

1568

IR

(.0

MVA

392

392

1968

1989

IR

31,5 MU«

HO

110

1986

1989

IR

ZO

MU A

1.60

(.60

1989

1990

IR

15 km
20 - MVA
0,5 km

621
1.28

621
1.28

1989
1986

1990
1989

IR
IR

31,5 MVA
20 MVA
1 km

139
502

139
502.

1990
1990

1991
1991

22

608

608

1990

1991

309 MVA
'♦.503
36,5 km 1
RTP
237,5 MVA
0V
15 km

U. 1.1*9
f».M.9

|
j

km

x

x
IR x
IR
x
IR

71,5 MVA
23,5 km

GLOBALNI PLAN OBJEKTOV DISTRIBUCIJE 0,4 DO 20 kV ZA OBDOBJE 1986-1990

T 0.7.6

povprečne cene 1985 v mio din
Z

?P"
st.

OBJEKT

1.
2.
3.
U.
5.

Vodi 20 kV, km
Vodi 10 kV, km
Vodi 0,1* k V, km
TP 20/0,1+ kV, MVA
TP 10/0,i. kV, MVA
Skupaj km*
Skupaj MVA

00 EL. U
DO EL. MARI0. DO EL. CEUE 00 EL.PRIMORSKA DO EL. GGRENJ. Skupaj D£S
km^MVA din km^MVA mio din kn^MVA mio din km^MVA mio din km^MVA mio din km^MVA mio dir
"900 3.859
725 2.189
70 2.21.8
20
621

650
_
550
70
20

1.625
- 1.200
90 6.917
90 ,

2.1.77

332
76
1.658 200
1.362 63,1
3U6
21»

1.256
187
1^1
1.256
MT7

- 606
5.663 87,1

3.569

393

2.07U

315
205
30,5

U68
62

1.1.26
725
-

861
62

520
I..225 30,5

1.139 2.590
76
105 2.11^
1.013 295,6
61»

10.805
167
6.1.39
6.626
1.37?»

- l».lfll»
2.857 359,6 25.1.31

Opomba: Ti objekti se ne financirajo iz energetskih sredstev, temveč jih financirajo distribucijska podjetja in
občinske energetske skupnosti in sredstva niso zajeta v zbirnem pregledu.
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INFORMATIVNI SISTEM

T 0.8.1
povprečne cene 1985 v mio din
Potreb.sr. Začetek
Kapaciteta Predračunski
vrednost
1986-1990 gradnje

Zap. OBJEKT
št.
I. 1. Infornativni sistem za operativno
vodenje EES : RCU in pripadajoči
inforracijski sistem
900
900
2. Sofinanciranje ZC-JUGEL
900
3. RR omrežje
U. Terminalno omrežje
910
900
5. OCU OEM
900
6. OCU SEL
900
7. OCU SENG
900
a. DCU Elektro Celje
900
9. DCU Elektro Gorenjska
10. OCU Elektro Ljubljana. .
900
900
11. DCU Elektro fferibor
900
12. DCU Elektro Primorska
900
13. Gorske postojanke
11.11». Infornativni sistem za poslovno
tehnična področje
ERC (DEiVDES, RE* FU-> REK
910
15. Korunikacijsko rač. omrežje
16. Programska opora integriranega
informacijskega sistema
910

901»
913
906
909
001
051
101
911.
701
751
801
651
91«.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Opomba

1989
1989
1989
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

G
G
G
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR

720

!1 1985
1985
!! 1985
1986
1986
1986
: 1986
1996
I 1986
1986
1986
! 1966
; 1986
I
! 1986

1990

IR

180

lflO

1986

19^0

IR

11.1.

1M»

1986

1990

18.905

13.223

9.561
1.152
2.1.12
720
51.0
51.0
270
51.0
51.0
51.0
51.0
270
216

3.979
1.090
2.391.
720
51.0
51.0270
51.0
51.0
51.0
51.0
270
216

720
901 0
902 0

Skupaj 1— 16

Začetek
obratovanja

Od tega:
- sredstva plansko zagotovljena
- sredstva v dogovarjanju

i IR *
"+

8.183
5,01.0

sredstva v dogovarjanju
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN OSTALO
Zap. OBJEKT
št.

T 0.8.2
povprečne cene 1985 v mio din

Potrebna sr. Začetek Začetek
Kapaciteta Predračunska
vrednoat
1986-1990
gradnje obratovanja

1. Investicijske dokumentacija

1. .680

1..680

1986

1990

2. 5kladnejši regionalni razvoj,
saniranje slabih napetostnih
razmer (0,1. - 20 kU), racionalna
raba energije, MPD in delovanje
samoupravnega sistema

2.336

2.336

1986

1990

7.016

7.016

- Ilirska Bistrica
- KrmelJ
- Lendava
Potencialna območja
- Loke, Moravče
- SV/ Slovenija
- Krško - Brežiško colje
- Senovo - Podsreda
- Ostali opuščeni prenogovniki
Uranova ruda
Območje Žlrovskega vr^a
- Raziskave za ohranitev proizvodnje
- Raziskave za povečanje kapacitet x
Območje ostale Slovenije

378
(.66
1.893

Skupaj 1-2

T 0.9.1
GEOLOŠKE IN DRUGE RAZISKAVE V OBDOBJU
1986-1990 IN KONTIUNITETA DO LETA 1995 PO OBJEKTIH
povprečne cene 1985 v mio din
Predračun, vrednost

Področje - objekti
A.
1.
1.1.
1.2.

Premog
Obstoječi premogovniki
Rudnik lignita Velenje
Rudniki rjavega premoga Slovenije
- Zagorje
- Trbovlje
- Hrastnik
- DJstro
- Dol
- Laško
- Senovo
- Kanizarica
Območja nove proizvodnje
- Globoko

poročevalec

19.076
10.U 00
6.676
903
7U9
2.369
731
985
1.1.09
255
1.19«.

1 3.
'
'
!

B.
.1.
{
j 2.
j
i C. Geotermlnalnl in nekonvencionalni viri
Raziskave skupaj:

Opomba

121
121
90
138
3frt
2.5L2
(1.778)

<•. lkC.
2.5U2
1.602
160
27. EV.

Odvisno od financiranja SRH, v skupnem znesku ni upoštevano.
21

T 0.9.2

OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE - PREMOG, 1986-1990
REK FLL- RLV, TITOVO VELENJE
Zap.
št.

Proizv.

OBJEKT

1. Nadomestni objekti Preloge
2. Povečanje mehanizacije v RLV
Jama Šoštanj
1: Oprema za meh. izd. prog
5. Odvodnj. SZ in .centr. stebra 15
6. Dalj. prenos pod. iz jame
7. Rudnik Lendava
x
B. Raziskave:
- RLV/
- Lendava
- potenc, območje
- nekonvecionalni viri
tz

<4.9
<.,9
It,9
i.,9
«..9
<♦,9
0,5

5kupaj

povprečne cene 1985 v mio din

Začetek Začetek Opomba
Predrač. Sredstva Sredstva Potreb.st.
vrednost pl.zagot. dogovarj. 86-90 Skupaj gradnje obratov.
1937
1979
7.882
7.B82
21.805
G
1966
2.068
1982
2.06B
5.D20
IR
1991.
7.120
1987
7.120
18.H.7
IR
1995
1986
522
208
311»
1.036
IR
1990
1986
3.733
3.733
3.733
IR
19B9
1985
1.053
720
31.3
1.182
IR
1969
11.301.
1985
11.301»
13.800
10.(.00
1.893
313
90

5.905
831

1.19«.
1.062
90

7.099
1.893
90

^ 77.M9

28. <»67

11». 307

1.2.771.

1986
1986
1986
1986

1990
1990
1930
1990

IR

========= ========== =======

" vrednost samo za obdobje 1986 - 1990
OBtlEKTI PRIMARNE ENEGIJE - PREMOG, 1986-1990
REK EK- RRPS Trbovlje
OBJEKT

Z

K:

!. z!
3.
U.
5.
6.
7.
e.
9.
i

Rudnik Hrastnik
Rudnik Trbovlje
Separacija Trbovlje
Rudnik Zagorje*
Rudnik Senovo
Rudnik Kariižarica
Rudnik Laško
Rudnik Globoko
Raziskave ^
- obstoječi rudniki
- Globoko, Krmelj, I. Bistr
- potencialna območja
- nekonvencionalni viri

Predrač.
Proizv.
103t/leto vrednost
61.0
660

21». 786
20.21+1»
3.182
28.600
2.716
3.591
1.01.2
10.067

1.00
120
120
1.0
200

TO.9.3
povprečne cene 1985 v mio din

SredstvB
T Sred. v Potrebna sr. začetek začetek
plan. zagotov.j dogovarj. 86-90 skupaj gradnje obratov.
1930
1989
7.561
15.Bi.08.255
1988
6.876
1979
791.
6.082
19B9
2.1.81.
1979
373
2.111
1988
7.61.8
1982
2.879
l».969
19B6
1992
90
1.026
936
1986
1981
713
2.211.
1.501
1990
661»
1983
111.
750
1990
19B7
2.682
2.682

8.b76
1.708
51.1
90

1.920
501

3.1.63
579
90

5.1.03
1.080
90

JJ.05.21.3

27.025

19.382

1.6.1.07

1985
1966
1986
1986

stanje
gradnje
IP, Al.
IP,A I.
IP,A I.
IP,A I.
IR,
Aneks I
IP
IR

1990
1990
1990
1990

=====4=======

urednost samo za obdobje 1966 - 1990
xZ vključeno: jama Kotredež S - 8 obzor, Hotredež - zahod, Kotredež - premog manjše kurilne vrednosti
OBJEKTI PRIMARNE ENEGIJE-URAN 1986-1990
Zap.
št.

T 0.9.4.
povprečne cene 1985 v mio din
Predrač. Potreb, sr.
vrednost 1986 - 1990

Kapaciteta

. OBJEKT

Začetek
obratov.

1978
1986
1986
1986

1986
1990
1990
1990

Opomba
1
I1

Začetek
gradnje

Skupaj 1-3

1.602

318
2.1.97
1.5
1.&02

li>.91.2

i».l»62

10.798
2.51.2

G
IR
IR x
IR *

IIII
I
IIII
IIII
I
H
III
III
III
IIII
IIII
u

U

-

J-

i

I. faza
56D 901. 0
560 901» 0
560 9D5 0

rH CM f"\

Rudnik urana Zirovski vrh Raziskave Žirovski vrh
Raziskave Žirovski vrh
Raziskave ostale Slovenije

0d tega:
- sredstva planska zagotovljena
- sredstva v dogovarjanju
x

sredstva v dogovarjanju
poročevalec

ZBIRNI PREGLED VLAGANJ PO SKUPINAH OBJEKTOV
V OBDOBJU 1986-1990

T 0.10
povprečne cene 1985 v mio din
Skupaj potrebe
sredstva v dogovor,
Sredstva plansko zagotov. ,
! vlagan. 86-90 delež v % j vlagan. 86-90 delež v % Vlaganja 86-90 delež v %

Z3D.T Skupina objektov/
Št.
1. ; PROIZVODNI OBJEKTI
' - od tega za pokrivanje porabe do 1990
- za del kontinuitete po 1. 1990
2. PRENOSNI OBJEKTI
3. ' OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV
t». j OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE
od tega: - premog
- uran
5.. IIMFDRMQTI'JNI SISTEM
6. : MRLE HE IN DV
7. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN OSTALU
Skupaj 1-7

'
|
'
j
:

92.552
30-185
13.^8^4
9.52**
58.307
(55.492)
(2.815)
8.183
4.734
7.016

ID.039
89.1.01
8.9614
9.286
35.336
(33.689)
(1.61.7) ■
5.01.0
1.073

**2
13
6
26
(25)
(1)
4
2
3

100 | 159.139
«*===i=======

223.985

I.
II.

III.

IV.
V.

1986

Sredstva združena po enotnih vi4.818
rih in osnovah
Združena sredstva uporabnikov
24.085
el.energije in premoga, od tega:
- prispevki od prodanih kWh,premog.23.545
5^0
prispevki od povečane moči
Lastna sredstva
Od tega:
10.599
- ostanek združene amortizacije
4.933
- delež prodajne cene el.energije
5.666
in premoga
Sredstva za raziskave
239
- Raziskovalne naprave SRS
239
Dolgoročna sredstva iz kreditnega
116
potenciala bank
110
- po dogovoru
6
- na bazi poslovnih odnosov
39.857

27
31
6
5
24
(23)
(1)
3
2
2

100

383-121.

IDO

Skupaj
1986-1990

1987

1988

1989

1QQn

5.073

4.822

5.267

5.390

25.370

25.353
24.784
569

25.571
24.871
700

26.621
26.024
597

25.136
24.698
438

126.766
123.922
2.844

10.796
5.241

13-641
6.474

14.451
7.092

5.555
406
406

7.167
724
724

7.359
591
591

16.342
7-095
9.247
180
180

65.829
30.835
34.994
2.140
2.140

349
331
18

776
737
39

970
922
48

1.669
1.586
83

3.880
3.686
194

41.977

45.534

47.900

48.717

223.985

delež v
%
11
57
56
1
29

14
15

100 %
T 0.12

ZBIRNI PREGLED FIZIČNIH KOLIČIN
Zap.
št. SKUPINA OBJEKTOV

Plansko zagotovi;).

PROIZVODNI OBJEKTI
- za pokrivanje porabe do 1950
- za objekte kontinuitete po 1. 1990

347 MU
381 MU

1.

102.591
119.586
22-l.i.B
16.810
93-61.3
(89.181)
(1. .1.62)
13.223
5.807
7. D16

T 0.11
povprečne cene 1985 v mio din

ZBIRNI PREGLED VIROV SREDSTEV 1986-1990
viri investicijskih sredstev

6
56
6
6
22
(21)
(1)
3
1

2. PRENOSNI OBJEKTI
- 1430 kU
- 220 kV
- 110 kV

12«)
900
300
40

MVA,
MVA,
MVA,
MVA,

3. OBJEKTI DISTRIBUCIJE 110 kV
4. OBJEKTI PRIMARNE ENERGIJE
- lignit
- rjavi premog

B3B.5 MVA,

V dogovarjanju

205 km
£0 km

200 km

125 km

24,5 mio ton
10,31. mio ton

347 MU
700 MU

319 MU

263 km
63 km
66,5 km

Skupaj

400,5 MVA

62 km

0,7 mio ton
0,4 mio ton

1240
900
300
40

MVA,
MVA,
MVA,
MVA,

1319 MVA,

468 km
143 km
325 km
128,5 km

25,2 mio ton
10,74 mio ton

5. INFORMATIVNI SISTEM
6. MALE HE IN DV
7. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA IN OSTALO
Proizvodnja: REK FLL - RLV
REK EK - RRPS

10 MU

21», 5 mio ton
ID,34 mio ton

60 km

0,4 mio ton
0,7 mio ton

10 MU,

60 km

24,9 mio ton
11,04 mio ton

SAMOUPRAVNI
o temeljih

SPORAZUM

plana

Posebne samoupravne

interesne skupnosti

za

Slovenije za obdobje
kontinuiteti

do

leta

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
TEMELJIH PLANA POSEBNE
SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI ZA NAFTO IN PLIN SR
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990
IN KONTINUITETI DO LETA 1995
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Planiranje v Posebni samoupravni interesni skupnosti za
nafto in plin SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ISNAP), je
del družbenega planiranja, ki zagotavlja ekonomsko in družbeno kontrolo delavcev nad celoto družbene reprodukcije v
združenem delu, odločujočo vlogo delavcev v socialistični
samoupravni družbi in usklajevanje odnosov v razvoju gospodarstva in družbe v celotni družbeni reprodukciji in njenih
delih.
2. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana ISNAP za
obdobje 1986-1990 in kontinuiteti do leta 1995 (v nadaljnjem
besedilu: samoupravni sporazum), določajo delavci udeležencev, na podlagi zakonskih določil, skupne cilje in naloge
razvoja naftno plinske dejavnosti za obdobje 1986-1990 in
kontinuiteto do leta 1995 ter medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti za njihovo uresničevanje.
3. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma so:
1) - TOZD in enovite delovne organizacije gospodarstva, ki
so uporabniki naftnih derivatov, zemeljskega plina in drugih
energetskih plinov, za energetske in za neenergetske namene
(v nadaljnjem besedilu: OZD uporabniki),
2) TOZD in enovite delovne organizacije naftno plinske dejavnosti, ki opravljajo raziskovanje in pridobivanje nafte in
zemeljskega plina, nabavo, predelavo, prodajo, skladiščenje,
transport in distribucijo nafte, naftnih derivator, zemeljskega
plina in drugih energetskih plinov (v nadaljnjem besedilu:
OZD izvajalci).
4. člen
Samoupravni sporazum temelji na analizi dosedanjega razvoja in usklajenih elementov za sklenitev tega samoupravnega sporazuma ter na družbeno dogovorjenih potrebah po
razvoju energetskih dejavnosti, usklajenih v smislu dogovora
c

in

plin

1986-1990

SR

in

1995

Na podlagi 39. in 58. člena Zakona o temeljih družbenega
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list
SFRJ, št. 46/85), 116. člena Zakona o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Uradni list
SRS, št. 1/80), 28. člena Zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81) in na podlagi 13. in 14. člena
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samoupravne intersne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, so
delavci OZD uporabnikov in OZD izvajalcev sklenili
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nafto

o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1986-1990.
5. člen
<
S tem samoupravnim sporazumom določajo udeleženci
zlasti:
- program razvoja naftno plinske dejavnosti za potrebe v
obdobju 1986-1990,
- program razvoja objektov kontinuitete,
- osnove, obseg in način zagotavljanja sredstev za realizacijo programov razvoja iz 1. in 2. alinee tega člena,
- prostorski razpored energetskih objektov z zahtevami
lokacij,
- kriterije in merila za vrednotenje investicijsko-tehnične
dokumentacije in za izbor investicijskih objektov,
- solidarnostne in druge ukrepe za skladnejši razvoj območij,
- kriterije in merila za oblikovanje cene zemeljskega in
drugih energetskih plinov,
- elemente tarifnega sistema za zemeljski plin iz plinovodnega sistema,
- pogoje, pod katerimi bodo izvajalci dobavljali uporabnikom naftne derivate, zemeljskih plin in druge energetske
pline.
6. člen
Plan ISNAP za srednjeročno obdobje, ki ga opredeljuje ta
samoupravni sporazum, podrobneje določa razvoj pridobivanja, nabave, predelave, skladiščenja, transporta in distribucije
nafte, naftnih derivatov, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, letno planiranje zmogljivosti in potrebna vlaganja
v njihov razvoj ali sanacijo ter druge pogoje za trajno in
skladno delovanje plinovodnih sistemov za zemlejski in druge
energetske pline in sistema oskrbe za nafto in naftnimi derivati.
Srednjeročni plan ISNAP sprejema njena skupščina.
7. člen
S tem samoupravnim sporazumom se zagotavljajo tudi
finančna sredstva za dokončanje vlaganj v energetske objekte
iz srednjeročnega obdobja 1981- 1985, ki niso zaključena.
Neporabljena sredstva in obveznosti iz plana za obdobje
1981—1985 se prenesejo v plansko obdobje 1986-1990.
II. POKRIVANJE POTREB PO NAFTI, NAFTNIH
DERIVATIH, ZEMELJSKEM IN DRUGIH
ENERGETSKIH PLINIH
8. člen
Udeleženci ugotavljajo:
- da bo znašala v SR Sloveniji v obdobju 1986—1990
poraba:
1. naftnih derivatov skupaj 9,04 mio ton; od tega energetska
poraba 7,77 mio ton in neenergetska poraba
1,27 mio ton;
2. zemeljskega plina skupaj
5,46 mlrd Sm3; od tega energet3
ska3 poraba 4,67 mrld SM in neenergetska poraba 0,79 mlrd
Sm ;
- da se bo količina potrebne surove nafte dvignila od 1,88
mio ton v letu 1985 na 2,01 mio ton v letu 1990;
poročevalec

- da se bo bruto poraba zemeljskega plina dvignila od 0,97
mlrd Sm3 v letu 1985 na 1,33 mlrd Sm3 v letu 1990;,
- da proizvodnja surove nafte in zemeljskega plina v SR
Sloveniji v obdobju 1986 - 1990 predvidoma še ne bo dosegla
pomembnejšega obsega in bo znašala leta 1990 6000 ton
surove nafte in 20 mio Sm3 zemeljskega plina;
- da bo oskrba z nafto, naftnimi derivati in zemeljskim
plinom v obdobju 1986-1990 odvisna od nabave v3 drugih
republikah (3,56 mio ton surove nafte in 0,09 mlrd Sm zemeljskega plina) in v tujini (6,27 mio ton surove nafte in 5,86 mlrd
Snr zemeljskega plina) in od velikosti zalog pri proizvajalcih
in uporabnikih;
,
•„ ,
.4 - da zanesljivost oskrbe z zerrieljskim plinom v obdobjii
1986-1990 terja priključitev slovenskega plinovodnega
Dmrežja na vsaj še en močan vir zemeljskega plina in pridobitev zmogljivega domačega skladišča.
Prognoza proizvodnje, nabave in porabe nafte, naftnih derivatov in zemeljskega plina v SR Sloveniji za obdobje
1986-1990 (tabeli 1 in 2) je sestavni del samoupravnega
sporazuma.
9. člen
Pokrivanje potreb po nafti, naftnih derivatih in zemeljskem
slinu v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990 bo zagotovljeno
Dredvsem z nabavo primarne energije na podlagi dogovorov,
sporazumov ter pogodb, in sicer:
Surova nafta: Za predelavo surove nafte v rafineriji v LenJavi bodo tudi v tem srednjeročnem obdobju zagotovljeni
Josedanji viri, tj. okoli 300.000 ton surove nafte na leto iz
domače proizvodnje INA-Naftaplin iz sosednje SR Hrvatske,
jreostale količine do 350.000 ton letno pa iz uvoza s klirinškim in konvertibilnim plačilom.
Naftni derivati: Za pokrivanje potreb v SR Sloveniji bodo še
laprej ohranjeni že uveljavljeni blagovni tokovi. Okoli 90%
'seh planiranih količin naftnih derivatov bomo dobili iz domačih rafinerij, od tega okoli 80% iz najbližjih rafinerij INE na
3eki, v Sisku in v Lendavi, preostalih 10% pa z neposrednim
jvozom deficitarnih derivatov, od tega približno 1/3 klirinškim
n 2/3 s konvertibilnim plačilom.
Takšna razmerja v virih naftnih derivatov bodo realizirana
le glede na morebitne spremembe veljavnega sistema zagoavljanja surove nafte in naftnih derivatov, kar opredeljujejo
ikti o družbeno-ekonomskem razvoju in podrobneje energetike bilance SFRJ in SRS ter na njihovi podlagi sprejeti Samojpravni sporazum naftnega gospodarstva in pogodbe med
joslovnimi partnerji.
Zemeljski plin: Poglavitni vir zemeljskega plina v srednjeočnem obdobju 1986-1990 bo že vpeljan uvoz iz SZ. Na
emelju pisno izražene pripravljenosti SZ in SFRJ o dolgoočni kupoprodaji zemeljskega plina bo sklenjen nov petletni
rieddržavni sporazum. Na njegovi podlagi in v skladu z dogovorom na zvezni ravni o udeležbi posameznih OZD na tem viru
:emeljskega plina bodo sklenjene ustrezne petletne oz. letne
jogodbe med poslovnimi partnerji za kupoprodajo plina in za
ljegov tranzit po plinovodih.
Nov vir zemeljskega plina iz Alžirije je programiran od 1988.
eta s postopno rastjo do 600 milijonov m3 letno. Za zagotoviev tega vira bo sklenjen ustrezen dolgoročni meddržavni
sporazum. Sklenjena je dolgoročna pogodba o kupoprodaji
slina,
ki teče in bo predvidoma verificirana do julija 1986.
3
red tem rokom morajo biti sklenjene še dolgoročne
jogodbe za tranzit po plinovodih.
10. člen
Za pokrivanje potreb po nafti, naftnih derivatih in zemeljikem plinu v SR Sloveniji v obdobju 1986-1990 je potrebno
graditi nove in dopolniti oziroma rekonstruirati obstoječe
»roizvodne in transportne' objekte, in sicer:
Oprema za raziskave in pridobivanje nafte in plina (vrtalna
larnitura, remontno dvigalo 100 ton, merilno-regulacijska in
aboratorijska oprema) INA Nafta Lendava,
f. Rafinerija Lendava: desulfurizacija in stabilizacija bencina
- 100.000 ton/leto, proizvodnja nearomatskih topil - 5 000
on/leto,
. Rafinerija olj Maribor - naprave za nevtralizacijo gudrona
. Mešalnica maziv OLMA Ljubljana - 10.000 ton/leto,
. Dograditev magistralnega plinovodnega omrežja - odcepi
lova kapaciteta odjema 159 mio Sm3) in dopolnitve na obstoičem magistralnem omrežju,
toročevalec

6. -Povezava
plinovodnega sistema z Italijo (kapaciteta 1 mlrd
S ju3, leto),
7-" Centralna skladišča za naftne derivate in regijske polnilnice tekočega naftnega plina,
8. Transportna sredstva za naftne derivate (cestna vozila s
kapaciteto 2.620 ton in železniška vozile s kapaciteto 5.340
ton),
9. Skladišče zemeljskega plina 1 - 80 do 100 milijonov Sm3.
Zgraditi je potrebno tudi informacijski sistem naftnoplinskega gospodarstva SR Slovenije, izpeljati geološke raziskave
lokacij za podzemsko skladiščenje zemeljskega plina, zagotoviti sredstva za študije na področju nafte in plina ter del
sredstev v okviru programa RES, za raziskave nekonvencionalnih virov energije, za racionalizacijo rabe energije in za
splošne raziskave. Podrobnejši podatki so razvidni iz tabele 3.
11. člen
Za pokrivanje potreb po nafti, naftnih derivatih in zemeljskem plinu v SR Sloveniji po letu 1990 je potrebno že v
obdobju 1986-1990 začeti ali izpeljati naslednja vlaganja v
raziskave na nafto in plin ter v proizvodne in transportne
objekte (kontinuiteta):
1. Raziskave na nafto in plin na najbolj'perspektivnih območjih SR Slovenije (Murska udorina, Dinaridi, področje Jadrana)
ter v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah;
2. Podzemeljske in nadzemeljske instalacije na novem proizvodnem polju za nafto in ali plin (lokacija: Murska udorina);
3. Rafinerija olj - proizvodni dbjekt na novi lokaciji;
4. Kompresorska postaja na priključku na italijansko plinovodno omrežje;
. ,
5. Skaldišče zemeljskega plina.2.
Podrobnejši podatki so razvidni i? tabele 4.
12. člen
Poleg graditve proizvodnih in transportnih objektov se s
samoupravnim sporazumom zagotavlja tudi razvoj distribucijskih objektov za nafto in plin:
1. Bencinski servisi (5 novih dvostranskih ob štiripasovnici, 1
nov dvostranski ob dvopasovnici, 10 novih enostranskih in
rekonstrukcija enega);
2. Distribucijska cestna vozila (50 avto cistern in tovornjakov s
skupno nosilnostjo 500 ton);
3. Distribucijski objekti za zemeljski in druge energetske
pline, vtem 115 km omrežja.
4. Polnilnice diesel lokomotiv.
Podrobnejši podatki so razvidni te tabele 5.
13. člen
Kadar za navedene posamezne objekte iz tega samoupravnega sporazuma ne bi mogla biti sprejeta investicijska odločitev zaradi družbeno-ekonomske ali ekološke spornosti
objekta, udeleženci soglašajo, da sprejme skupščina INSAP
potrebne spremembe z letnim planom in spremeni izbor graditve posameznih objektov, če to ne zahteva dodatnega združevanja sredstev.
III. ZDRUŽEVANJE SREDSTEV
14. člen
Predračunska vrednost (po cenah leta 1985) vlaganj v
objekte za pokrivanje potreb po nafti in plinu v obdobju
1986-1990 znaša:
- za pridobivanje nafte in plina
3000 mio din 7%
- za predelavo nafte
850 mio din 2%
- za transport zemeljskega plina
11775 mio din 29%
- za transport naftnih derivatov
11705 mio din 29%
- za distribucijo plina
4891 mio din 12%
- za distribucijo naftnih derivatov
3000 mio din 7%
- za ostalo
5554 mio din 14%
- skupaj:
40775 mio din 100%
od tega vlaganja:
- v SR Sloveniji
38275 mio din 94%
- v tujini
2500 mio din 6%
'Med transportne objekte štejemo magistralno plinovodno omrežje in naftovod,
pa tudi skladišča za naftne derivate in zemeljski plin, polnilnice za tekoči naftni
plin ter transportna sredstva za naftne derivate, ki so republiškega pomena.
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Predračunska vrednost vlaganj v objekte za pokrivanje
potreb po nafti in plinu po letu 1990 znaša v obdobju
1986-1990:
- za raziskave na nafto in plin
13860 mio din 74%
- za pridobivanje nafte in plina
4320 mio din 23%
- za predelavo nafte
450 mio din 2%
- za transport zemeljskega plina
242 mio din
1%
- skupaj
18872 mio din 100%
vse v SR Sloveniji.
Skupna predračunska vrednost programa razvoja za
oskrbo z naftnimi derivati in zemeljskim plinom znaša:
- skupaj
59647 mio din 100%
od tega vlaganja:
- v SR Sloveniji
57147 mio din 96%
- v tujini
2500 mio din 4%
- in skupaj brez distribucijskih objek- 47291 mio din 79%
tov in transportnih sredstev za naftne
derivate
Zbirni pregled vlaganj v raziskave na nafto in plin ter v
proizvodne in transportne objekte za nafto in plin v obdobju
1986-1990 prikazuje tabela 6.
15. člen
Za realizacijo programa razvoja naftno-plinske dejavnosti
(izvzemši distribucijske objekte) bodo zagotovljena sredstva
iz naslednjih virov:
1. lastna sredstva OZD proizvodnje in
transporta nafte, naftnih derivatov in
zemeljskega plina
9386 mio din 18%
- sredstva za razširitev materialne
osnove dela
840 mio din
- amortizacija
7176 mio din
- delež prodajne cene
1370 mio din
2. lastna sredstva OZD distribucije
naftnih derivatov in plinov
6890 mio din 14%
- sredstva za razširitev materialne
osnove dela
4770 mio din
- amortizacija
2030 mio din
- delež prodajne cene
90 mio din
3. združena sredstva uporabnikov gospodarstva v SR Sloveniji
27350 mio din 53%
- 2,00% od enotnih osnov in virov
20430 mio din
- prispevek za priključitev ali povečan odjem na plinovodnem omrežju
2660 mio din
- dodatno združena sredstva zainteresiranih uporabnikov za določen objekt
4260 mio din
4. sredstva sovlagateljev izven SR
Slovenije
1720 mio din 3%
5. sredstva Raziskovalne skupnosti
Slovenije
1260 mio din 2%
6. posojila
3130 mio din 6%
- posojila domačih bank
1360 mio din
- inozemska posojila
1770 mio din
7. drugi viri
2020 mio din 4%
- bencinski dinar
750 mio din
- naftni dinar
550 mio din
- ostali viri
720 mio din
Viri skupaj
51756 mio din 100%
Pregled virov sredstev za program razvoja naftno-plinske
dejavnosti (brez distribucijskih objektov) prikazuje tabela 7.
16. člen
OZD naftno-plinskega gospdarstva bodo v srednjeročnem
obdobju 1986-1990 združevale oziroma namenile od naftnoplinske dejavnosti vsa prosta sredstva amortizacije in ostanka
čistega dohodka za poslovni sklad samo za naložbe v tej
dejavnosti in za druge namene, ki so v neposredni zvezi z
razvojem in funkcioniranjem naftno-plinskega gospodarstva.
Prosta sredstva OZD naftno-plinskega gospodarstva se
uporabljajo za financiranje naložb iz programa ISNAP, programov občinskih energetskih skupnosti in manjših naložb
po programu organizacij naftno-plinskega gospodarstva
samih.
Obseg prostih sredstev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja odbor za plan in razvoj na podlagi podatkov izvajalcev.
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17. člen
Prosta sredstva amortizacije v smislu prejšnjega člena tega
samoupravnega sporazuma predstavljajo znesek, ko se od
obračunane amortizacije odšteje anuitete za odplačevanja
glavnice kreditov in potrebna sredstva za nadomestitev iztrošenih objektov in naprav.
Prosta sredstva poslovnega sklada predstavljajo znesek, ki
ostane, ko se od knjigovodsko izkazanega čistega dohodka
za poslovni sklad odšteje znesek za poravnavanje obveznosti
po samoupravnih sporazumih za SIS materialne proizvodnje,
posojil za kreditiranje razvoja nezadostno razvitih republik in
pokrajin, za druga obvezna izdvajanja in za odplačilo glavnic
kreditov.
18. člen
OZD gospodarstva SR Slovenije, vključno OZD naftno-plinskega gospodarstva, ki porabljajo naftne derivate in plin, se
zavezujejo, da bodo združevale sredstva po 15. členu tega
samoupravnega sporazuma po naslednjih merilih:
1. za vsako enoto novega ali povečanega odjema na transportnem omrežju za zemeljski plin (Sm3/leto) znesek po
posebnih kriterijih in merilih, ki jih sprejme skupščina ISNAP.
Delovna organizacija Zemeljski plin in uporabnik-investitor
skleneta pred izdajo energetskega soglasja pogodbo o medsebojnih obveznostih, ki je eden od pogojev veljavnosti
danega energetskega soglasja za priključitev na plinovodni
sistem za zemeljski plin, oziroma za povečan odjem na njem,
2. za vsako enoto novega ali povečanega odjema na distribucijskem omrežju za plin (m3/leto) znesek po posebnih kriterijih in merilih, ki jih sprejme skupščina ISNAP. S temi kriteriji
in merili se že tudi razmejijo sredstva za financiranje programa razvoja ISNAP in programa razvoja distribucijskega
omrežja v občinskih energetskih skupnostih,
3. sredstva po enotnih virih, osnovah in merilih, ki jih
združujejo delavci v temeljnih organizacijah združenega dela
iz 3. člena samoupravnega sporazuma, v višini 2,00% od
osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek temeljne
organizacije, ugotovljen v zaključnem računu za leto, ki predhodi letu, v katerem poteka združevanje sredstev, zmanjšan
za del čistega dohodka za osebne dohodke, obračunane v
zaključnem računu.
Zainteresirani uporabniki bodo s posebnim samoupravnim
sporazumom ali drugim ustreznim aktom združevali sredstva
za gradnjo določenega objekta naftno-plinskega gospodarstva, ki presega program razvoja skupnega pomena. S posebnim aktom se določijo pogoji takega združevanja. S tem
aktom ne morejo biti prizadeti interesi drugih uporabnikov in
izvajalcev - udeležencev tega sporazuma.
19. člen
V skladu s skupnimi elementi za oblikovanje cen, določenimi v planskih in drugih aktih na ravni federacije, uporabniki
in izvajalci v skupščini ISNAP sporazumno določajo kriterije
in merila za oblikovanje prodajne cene zemeljskega plina, ki
vsebuje tudi delež za razširjeno reprodukcijo, skupno z ovrednoteno letno bilanco zemeljskega plina.
Na podlagi kriterijev in meril ter ovrednotene letne bilance
zemeljskega plina odbor za zemeljski plin tekoče določa
konkretno ceno zemeljskega plina.
20. člen
Zbrana sredstva usmerja skupščina ISNAP v naložbe po
planu ISNAP. Naftno-plinsko gospodarstvo bo vsako leto ob
sprejemanju letnega plana graditve pripravilo valorizacijo
srednjeročnega plana.
Investitorji so dolžni pri izdelavi investicijske dokumentacije upoštevati planske stopnje podražitev, ki jih določa Zavod
SR Slovenije za družbeno planiranje. Obračun podražitev se
izvrši na osnovi dinamike porabe sredstev in verižnega obračuna faktorja podražitev.
21. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
se vrednotenje in izbor objektov opravi na podlagi kriterijev in
meril, ki jih določi skupščina ISNAP. S kriteriji in merili mora
biti zagotovljen vpliv na kvaliteto, obseg in zanesljivost ter
racionalno rabo in proizvodnjo nafte, naftnih derivatov,
zemeljskega in drugih plinov na eni ter stroške naložb na
drugi strani.
poročevalec

22. člen
Iz združenih sredstev ISNAP se financira delovanje organov
5IS energetike in njihove delovne skupnosti v skladu z ustalovitvenimi akti.
23. člen
V primeru, da skupščina ISNAP ugotovi, da dinamika grad>je objektov odstopa od plana in da bi se zaradi tega ustvarila
leporabljena združena sredstva, lahko skupščina sprejme
iklep:
- o začasnem premostitvenem financiranju programa
iruge interesne skupnosti s področja energetike, pri čemer
)a mora zagotoviti realno vrednost tako plasiranih sredstev
)b njihovi vrnitvi v porabo za namen, za katerega so bila
:družena,
- da se obveznosti po 3. točki 18. člena začasno obračulajo, vplačajo pa po nalogi ISNAP.
24. člen
Skupščina ISNAP delno sofinancira pospešeno izgradnjo
listribucijskih objektov za naftne derivate in pline na manj
azvitih območjih iz združenih sredstev po 18. členu.
25. člen
Sredstva, ki so združena po 1., 2., in 3. točki 18. člena tega
iamoupravnega sporazuma udeležencem niso odtujena, so
>a nevračljiva. Osnovni motiv združevanja sredstev je namreč
:agotovitev kontinuirane in kvalitetne oskrbe z naftnimi deri'ati in plini. Podpisniki samoupravnega sporazuma uveljavjajo svoje pravice glede teh sredstev in upravljanja z njimi po
ivojih delegatih v skupščinah ISNAP pri odločanju o nasledijih zadevah:
- o razporejanju in uporabi sredstev ter o prioritetnih
lamenih njihove uporabe,
- o dinamiki realizacije razvojnega programa dejavnosti,
- o ukrepih za racionalno izobrazbo zmogljivosti,
- o načinu in pogojih gospodarjenja z zgrajenimi zmoglji'ostmi.
V. TEMELJI DRUŽBENOEKONOMSKIH
DDNOSOV V NAFTNO-PLINSKEM
30SP0DARSTVU
26. člen
OZD izvajalcev bodo v okviru bilančnih količin zagotavljale
Jogovorjeno kakovost, zanesljivost in izenačene pogoje
Jobav. Pri tem so dolžne dobro gospodariti in učinkovito
ipravljati družbena sredstva.
Uporabniki naftnih derivatov in plinov bodo zagotavljali
ako raven cen, ki bo izvajalcem pokrivala enostavno reproiukcijo, ob upoštevanju družbeno priznanega dela dohodka
:a osebne dohodke ter v tem samoupravnem sporazumu
iogovorjeni del za razširjeno reprodukcijo.
Ta del družbenoekonomskih odnosov urejajo uporabniki in
zvajalci s skupno metodologijo za vrednotenje energetske
>ilance, s tarifnim sistemom za prodajo zemeljskega plina in z
Jrugimi akti, ki regulirajo posamezna področja družbenoekolomskih odnosov. Te akte sprejema skupščina ISNAP.
27. člen
Metodologija za vrednotenje energetske bilance je enotna
:a vse nosilce energije. Na njeni osnovi sprejema skupščina
SNAP ovrednotene letne bilance nafte, naftnih derivatov in
:emeljskega plina.
28. člen
Delavci v organizacijah združenega dela naftno-plinske
Jejavnosti zagotavljajo pri razporejanju dohodka taka raznerja, da se bodo njihovi osebni dohodki gibali usklajeno z
isebnimi dohodki delavcev v gospodarstvu, če dosegajo plalirane, oziroma v ISNAP dogovorjene rezultate dela.
29. člen
Prihodek od prodaje zemeljskega plina se realizira s prodajlimi cenami, sprejetimi po določilih 19. člena. Cena zemelj>oročevalec

skega plina za posameznega upprabnika se izračuna iz povprečne cene zemeljskega plinapo določilih tarifnega sistema
za prodajo zemeljskega plina, ki je zgrajen tako, da:
- vzpodbuja uporabnike k smotrnemu in gospodarnemu
izkoriščanju zmogljivosti plinovodnega sistema,
- obremenjuje uporabnike za porabljeno količino zemeljskega plina v sorazmerju s povzročenimi stroški v plinovodnem sistemu in pri tem upošteva tudi vpliv uporabnika na
ekonomičnost poslovanja plinovodnega sistema ter trajanje
in način omejevanja porabe zemeljskega plina,
- zagotavlja enakopravnost posameznih uporabnikov
glede dobave, merjenja in cen zemeljskega plina,
- upošteva razliko med udeleženci tega sporazuma, ki
sredstva nevračljivo združujejo in tistimi, ki k sporazumu niso
pristopili ali njegovih določil ne izpolnjujejo.
V. IZVAJANJE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
30. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji opravlja, v
skladu s 1. in 3. odstavkom 13. člena Zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85),
kontrolo nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma.
Zaradi sprejema obveznosti iz 1. odstavka tega člena je
služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji udeleženec
tega samoupravnega sporazuma.
31. člen
Sredstva iz 3. točke 18. člena tega samoupravnega sporazuma vplačujejo OZD v višini ene desetine obračunanega
zneska mesečno, začenši z marcem tekočega leta, sredstva
po 1. in 2. točki pa plačujejo po pogodbi, ki se sklene pred
izdajo energetskega soglasja.
Sredstva iz 3. točke 18. člena tega( samoupravnega sporazuma se vplačujejo na žiro račun ISNAP.
32. člen
Izvajalci se zavezujejo, da bodo realizirali dogovorjeni program v rokih in s planiranimi sredstvi ob pogoju, da bodo
planirana sredstva zagotovljena po tekočih cenah.
V okviru razpoložljivih sredstev se program graditve objektov določa z letnimi plani, ki jih sprejema skupščina ISNAP.
33. člen
Skupščina ISNAP določi investitorja za posamezen objekt
na predlog delavskega sveta izvajalca.
O izvajanju investicij poroča investitor trimesečno skupščini ISNAP.
Investitor neposredno odgovarja za kvaliteto, ceno in rok
izgradnje objektov.
34. člen
Ob določitvi investitorja za posamezen objekt se bodo presodili energetski in ekonomski učinki vključitve objekta v
enertetski sistem. Uspešnost naložbe se bo preverjala tako
med izvajanjem kot tudi po njenem dokončanju.
Kriteriji za presojo bodo zlasti:
- pokrivanje porabe po sprejeti prognozi porabe naftnih
derivatov in zemeljskega plina, upoštevajoč pri tem dogovorjeno kakovost in zanesljivost oskrbe uporabnikov,
- ključni elementi cene energenta v življenjski dobi objekta
oziroma del cene, ki ga povzroči objekt, v din/enoto energenta,
- cena objekta na enoto instalirane zmogljivosti,
- neto vrednost potrebnih investicijskih sredstev in
- rentabilnost vlaganja.
Poleg kriterijev, navedenih v 2. odstavku, se bodo uporabili
še narodno-gospodarski kriteriji, predvsem pa:
- vpliv na energetsko politiko,
- strateška pomembnost objekta,
- ekološki vplivi,
- vpliv na razvoj domače tehnologije in proizvodnje,
- odvisnost gradnja in delovanja objektov od uvoza ter
vpliv na devizno bilanco,
- struktura virov sredstev in v tem udeležba združenih
sredstev,
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- možnost tipizacije in standardizacije,
- specifičnost dolgoročnih pogodb o dobavah in transportu energije.
35. člen
Pristojni organi ISNAP tekoče spremljajo in odločajo o
graditvi investicijskih objektov in po potrebi sprejemajo .ali
predlagajo ukrepe za zagotovitev rokov izgradnje objektov in
raiconalno rabo investicijskih sredstev.
Z aktom o odobritvi investicije se lahko določijo tudi drugi
načini in oblike za spremljanje graditve objektov in racionalne
porabe sredstev.
36. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma bodo prednostno upoštevani pri preskrbi z naftnimi derivati in zemeljskim plinom v času trajanja nujnih omejitev porabe oziroma v
času nezanesljive dobave.
37. člen
OZD plinske dejavnosti bodo izdajale soglasja za priključitev na plinovodni sistem ali za povečan odjem tistim uporabnikom, ki so udeleženci tega samoupravnega sporazuma. S
tem jim bodo zagotovile razvoj porabe plina v skladu s prognozo porabe po tem samoupravnem sporazumu in v skladu s
kriteriji in dobavnimi pogoji, ki jih sprejme skupščina ISNAP.
38. člen
Pravico do povečanja odjema plina ali povečane rabe naftnih derivatov v obdobju 1986-1990 z ozirom na leto 1985
imajo le tiste OZD, ki so udeleženci tega samoupravnega
sporazuma in izpolnjujejo njegova določila.
Uporabniku, ki ne izpolnjuje določil tega samoupravnega
sporazuma in odjema plin preko dogovorjene količine, dobavitelj ustavi dobavo energije, in sicer po predhodnem pismenem opozorilu in če uporabnik v roku, določenem v opozorilu, odjema energije ne zniža na dogovorjeno vrednost.
39. člen
OZD izvajalec, ki ni udeleženec tega samoupravnega sporazuma ali ne izpolnjuje določil tega samoupravnega sporazuma, predvsem obveznosti iz 16. in 17. člena, ne more biti
pooblaščeni investitor in ne more koristiti združenih sredstev
za naložbe.
OZD izvajalcu, ki ni udeleženec ali ne izpolnjuje določil tega
samoupravnega sporazuma, uporabniki ne bodo zagotovili z
ovrednoteno energetsko bilanco prihodka, ki bi pokrival stroške enostavne reprodukcije.
OZD uporabnik, ki ni udeleženec tega samoupravnega sporazuma ali ne izpolnjuje njegovih določil, plačuje dobavljeni
tekoči naftni plin, zemeljski ali drug energetski plin po višji
ceni, ki jo določi skupščina ISNAP, oz. pristojni organi družbeno-politične skupnosti.
VI. POSEBNE OBVEZNOSTI IN NALOGE
40. člen
Zaradi uskladitve materialnih odnosov v družbeni reprodukciji na ravni SFRJ se uporabniki in izvajalci - udeleženci tega
sporazuma lahko vključijo v uresničevanje skupnih programov razvoja svoje dejavnosti, ki so opredeljeni v družbenem
planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990 na podlagi naslednjih kriterijev:
- da gre za programe na področjih, na katerih se vodi
skupna razvojna politika za celo državo,
- da so naravnani v trajne učinke in so posebnega pomena
za skladen razvoj jugoslovanskega gospodarstva in posebej
tudi jugoslovanskega energetskega gospodarstva,
- da nudijo višjo stopnjo rentabilnosti in s tem posredno
povečujejo tudi stopnjo rentabilnosti v srednjeročnem razvojnem programu ISNAP,
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- da zagotavljajo konkurenčnost v mednarodnem merilu
in d' '
— da so zasnovani na samoupravnem združevanju dela in
sredstev ob poudarjeni in integrativni vlogi v družbenoekonomskem razvoju države.
41. člen
Velika pozornost bo namenjena racionalni proizvodnji,
transportu in porabi nafte, naftnih derivatov in zemeljskega
plina ter skupni porabi energije v industriji.
Ukrepi za povečanje racionalnosti pri ravnanju z energijo
bodo vodili k zmanjšanju porabe energije na enoto proizvoda
in k počasnejši potrebni izgradnji novih energetskih zmogljivosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
ta samoupravni sporazum začne veljati, ko ga sprejme, v
skladu z njihovimi samoupravnimi splošnimi akti, najmanj 55
odstotkov OZD udeležencev iz 3. člena tega samoupravnega
sporazuma, uporablja pa se od 1. 1. 1986 leta dalje.
Začetek veljavnosti tega samoupravnega sporazuma ugotovi s posebnim sklepom skupščina ISNAP.
43. člen
Vsaka OZD gospodarstva lahko pristopi k temu samoupravnemu sporazumu tudi po začetku njegove veljavnosti.
Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja vseh udeležencev, je dolžna vsaka OZD, ob pristopu k temu samoupravnemu sporazumu, poravnati vse obveznosti iz tega samoupravnega sporazuma od začetka njegove uporabe in to po
cenah na dan pristopa k temu samoupravnemu sporazumu.
44. člen
Ta samoupravni sporazum velja do 31.12. 1990, določila o
graditvi objektov in o združevanju sredstev pa se uporabljajo
do sprejema samoupravnega sporazuma o temeljih plana za
naslednje srednjeročno plansko obdobje, oziroma do dograditve energetskih objektov po tem samoupravnem sporazumu.
45. člen
V skladu z načeli kontinuiranega planiranja in na osnovi
analize dejanskega izvajanja tega samoupravnega sporazuma
ter v skladu z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990, se v primeru ugotovljene
potrebe, pristopi k spremembam in dopolnitvam tega samoupravnega sporazuma.
Določila tega samoupravnega sporazuma, ki imajo za
posledice materialno obveznost udeležencev, se lahko spreminjajo samo po postopku, ki velja za sprejem tega samoupravnega sporazuma. Spremembe in dopolnitve ostalih določil samoupravnega sporazuma lahko sprejema skupščina
ISNAP.
46. člen
Za reševanje sporov iz tega samoupravnega sporazuma je
pristojno sodišče združenega dela.
47. člen
Za izvajanje tega samoupravnega sporazuma in za sprejemanje ustreznih ukrepov za njegovo izvajanje ter za njegovo
tolmačenje je pristojna skupščina ISNAP.
48. člen
Izvirno besedilo tega samoupravnega sporazuma z vsemi
sklepi o pristopu se hrani v arhivu ISNAP.
Ta samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SRS.
Udeleženci

poročevalec

BILANCA NAFTE IN NAFTNIH DERIVATOV 1986-1990
Tabela 1
1986
1987
1985
RAZPOLOŽLJIVO INA-LENDAVA
651
569
619
16
16
17
- Zaloga Da začetku obdobja
600
630
550
- Nabava in uvoz
4
2
3
- Proizvodnja domače nafte
628
602
- Rafinacija nafte
553
56
50
54
- lastna raba in izgube
572
548
505
- proizvedeni derivati
16
23
17
- Zaloge na koncu obdobja
2 189
2 133
2 054
RAZPOLOŽLJIVO V SRS
114
175
125
- Zaloga na začetku obdobja
1 272
1 267
1 290
- Nabava
170
170
170
- Uvoz
5^6
572
505
- Proizvodnja
11 791
729
11 758
PORABA V SRS
494
544
518
1. Poraba za energetske namene
1 468
1 494
443
- Koriščenje:
550
552
553
'v industriji
526
527
- kurilno olje,
525
26
26
- TNP
25
720
v prometu:
697
675
381
370
393
- avtomobilski motorni bencin
30
28
- reaktivno gorivo
25
280
288
297
- plinsko olje
220
221
218
v ostali porabi:
132
134
- EL in La kurilso olje
135
26
26
- TNP
25
60
57
- plinsko olje
55
3
- motorni petrolej
3
3
50
50
- Transformacija:
51
50
50
50
v TE in TO:
35
- srednje in težko kurilno olje
35
35
10
10
10
- EL in LS kurilno olje
- primarni bencin
5
50
05
1
v plinarnah:
0
0
1
- TNP
240
234
248
2. Poraba za neenergetske namene
200
200
200
PRODAJA IZVEN SRS
198
ZALOGE NA KONCU OBDOBJA
125
175
884
1 916
1 9524
POTREBNA SUROVA NAFTA
2
- iz proizvodnje v SRS
706
6943
683
- iz drugih SR in SAP
1 242
1 219
199
- iz uvoza

1988
677
23
650
4
648
58
590
28
199
198
241
170
590
814
559
510
545
518
27
743
404
33
306
223
131
27
62
3
49
49
35
9
05
0
254
200
185
L 9774
715
L 258

1989
683
28
650
6505
58
592
33
2 192
185
1 245
170
592
1 834
11 524
573
532
505
27
768
416
36
315
225
130
27
64
3
49
49
35
9
05
o
260
200
159
1 999
7225
1 272

1990
689
33
650
6
651
58
593
38
2 180
159
1 258
170
593
1 846
1 578
1 529
509
481
28
794
429
40
325
226
128
28
674
49
49
35
9
05
0
268
200
134
2 012
6
725
1 280

BILANCA NEENERGETSKE PORABE NAFTNIH DERIVATOV 1986-1990
Tabela 1.1
1988
1986
1990
1987
1989
1985
2. Poraba za neenergetske namene
234
240
248
254
260
268
- bitumen
75
75
' 80
* 82
83
85
- petrolej
8
8
8
8
8
8
- surovine za kemično industrijo
88
92
96
100
105
109
- specijalni bencini
15
15
16
16
16
17
- toluen
7
8
8
9
9
9
- ksilen
8
9
9
10
10
11
- ortoksilen
38
40
42
44
46
49
- stiren
4
5
5
5
5
6
- C-9
3
3
3
3
3
3
- parafin
4
4
4
4
4
4
- fenol
9
9
10
10
11
11
- bazna olja
10
10
10
11
• 11
11
- vretenska olja
5
6
4
4
4
4
- hidravlična olja
6
6
6
6
6
6
- obdelovalna olja
2
2
2
2
2
2
- motorna olja
11
11
11
11
11
11
- hipoidna olja
2
2
2
2
2
2
- masti
2
2
2
2
2
2
- petrolkoks
14
14
14
14
14
14
- ostalo
13
13
14
14
14
14
BILANCA ZEMELJSKEGA PLINA 1986-1990
Tabela 2
1986
1985
A. RAZPOLOŽLJIVO /1+2+3+4/
1 077
40
33
Zaloga na začetku obdobja
1 020
965
Uvoz - skupaj
1 020
965
- iz Sovjetske zveze
- iz Alžirije
10
Dobava iz SR Hrvatske
Proizvodnja v SR Sloveniji
7
7
70
58
B. PORABA ZA TRANSPORT
962
C. PORABA V SRS /5+6+7/
895
111
109
5. Poraba za transformacijo
poročevalec

1987
1 172
57
1 085
1 085

1988
1 277
87
1 160
1 160

20
10
50
1 o35
107

20
10
55
1 105
107

1989
1 412
117
1 260
910
350
20
15
100
1 160
107

1990
1 522
152
1 330
880
450
20
20
132
1 198
108

3
3
3
2
10
6
2
9
7

318
16
180
22
180
285
895
38
893
125
306
850
895
042
772
525
690
557
133
721
023
167
531
114
655
133
310
17
247
247
175
47
250
0
1 270
1 000
134
9 855
22
562
63 272

86-90
1 270
405
37
504
80
43
49
221
26
15
21
49
53
22
29
11
55
10
7
67
69

86-90
6 460
40
5 855
5 055
800
9062
395
5 460
538

v tisočih ton
struktu
rast
1990
90/85
100,0
3,9
15.0
4,8
94.4
3,4
20.1
0,9
3,3
94.5
8.4
3.2
86.1
3.3
18,6
5.5
100,0
1.2
6,8
7,3
-0,1
57.7
7.8
27.2
3.3
100,0
1,3
85.5
1.1
82.8
1.2
27.6
-1,6
26.1
-1,7
2,0
1,5
43,0
3.3
23.2
3,0
2,2
9,8
17,6
3,0
0,8
12.3
7,0
-1,0
2,0
1.5
4.0
3.6
0,2
3.1
2.7
-0,9
-0,4
2,7
1.9
-2,1
0,5
0,3
2,7
1,4
1,3
20,1
1.2
1.3

14.5
10,8
7,3
100,0
0,3
36,1
63.6

v tisočih ton
struktura
rast
1990
90/65
2,7
100,0
2,5
31,8
0,0
2,8
4,4
40,9
2,0
6,2
5,0
3,5
5,0
4,0
5,0
18,1
4,9
2,1
4,7
1,3
1,9
1,6
1,9
4,1
2,1
4,1
-4,4
1,5
2,1
2,3
1,9
0,8
0,0
4,1
0,0
0,7
0,0
0,6
0,0
5,0
2,1
5,4
vmioSm3
rast % Struktura
90/85
1990
100,0
8,7
10,0
35,7
6,6
87,4
- 1,8
57,8
29,6
1,3
23.4
1,3
13.5
6,0
100,0
- 0,5
9,0
29

- Industrija za el.energijo
- Koc.gosp.za toploto
- Kom.gosp.za mestni plin
Poraba za koriščenje
- v industriji
- v ostali porabi
Poraba za neenerg. namene
Zaloge na koncu obdobja
D. NEPOKRITO

27
72
12
624609
15
160
40

20
72
9
703
686
17
150
57

29
72
6
782
765
17
146
87

31
72
4
845
827
18
153
117

33
72
2
890
871
19
163
152

35
73
910
890
20
180
192

PROIZVODNI IN TRANSPORTNI OBJEKT11986-1990
Tabela 3
Zap.
št. Naziv objekta - projekta
A. PROIZVODNI OBJEKTI - PROJEKTI
1. Vrtalna garnitura, remontno dvigalo ter merilnoregulacijska in laboratorijska oprema TOZD RPNP
INA Nafta Lendava
Rafinerija Lendava:
a) desulfurizaciJa in stabilizacija bencina
b) proizvodnja nearomatskib topil
olj Maribor - naprave za nevtralisaci3. Rafinerija
jo gudrona
4. Mešalnica maziv OLMA Ljubljana
TRANSPORTNI OBJEKTI
Dograditev magistralnega plinovoda (priključki)
1.1. Slovenske Konjice
1.2. Domžale
1.3.
Radovljica
1.4. Kranj
1.5.
Gradec
1.6. Slovenj
AjdovSčina
1.7. Ljubljana
1.8. Ljutomer
1.9.
Kamnik II. faza
1.10.Žalec
1.11.Dravograd - Otiški vrh
1.12.Ptuj
1.13.Logatec
1.14.Majšperk
1.15*Prebold
1.16.Vrbnika
1.17>Ormo2
2. Dopolnitve na obstoječem magistralnem plinovodu
3. Povezava plinovodnega sistema z Italijo
a) objekti na slovenskem ozemlju
b) objekti na italijanskem ozemlju
Skladišča za naftne derivate (vključno TNP) in
regijske polnilnice TNP
4.1. Skladišče za TNP in tekoče kemikalije Koper
4.2.* Skladišče naftnih derivatov Ljubijana-Zalog
razširitev in modernizacija) ali novo
skladišče v Novem mestu
4.3. Skladišče naftnih derivatov Koper-Srmin
(modernizacija, ohranitev zmogljivosti)
4.4. Center za skladiščenje TNP Bohova pri Mariboru, II. faza
4.5. Center za skladiščenje TNP Bohova pri Mariboru, III. faza - nova polnilnica TNP
4.6.
TNP Ljubljana
- novogradnja
4.7. Polnilnica
Polnilnica TNP
Celje - obnovitev
4.8. Skladišče TNP Kozina

Karakteristični podatki
1 vrtalna garnitura za globoka
vrtanja in 1 dvigalo 100 t
100.000 t/leto
5.000 t/leto
10.000 t/leto
158,59 mio
8,61 mio
12,00 mio
2,60 mio
5,58 mio
10,10 mio
12.63
40,00 mio
mio
2,58 mio
6,65
8.64 nio
mio
8,28 mio
1,60 mio
3,20 mio
1,90 mio
11.64
mio
7.65 mio
14,73 mio

SmVleto
Sml/leto
Sm?/leto
Sm?/leto
Sm?/leto
Sm?/leto
Smj/leto
Sm?/leto
Smi/leto
Sm?/leto
Smi/leto
Smj/leto
Sin?/leto
Smi/leto
Sm?/leto
Sm^/leto
Sm?/leto
Sar/leto

1 ralrd Sm /leto, 35 km

30.000 m , 200.000 t/leto
30.000 m5 <1990)
1.500.000 t/loto
2 x 1000
10.000 t/leto (v 1 izmeni)
18.000 t/leto (v 1 izmeni)
5.000 t/leto
600 m5

156
361
21
4 130
4 039
91
792
192

5.3
0,3

2,9
56,1

7.8
7.9
5,9
2.4
36,9

76,0
7^,3
1,7
15,0

Stalne cene 1985 v mio din
Potrebna sred- Začetek in- Zaključek
stva 1986-1990 vesticije investicije
leto
leto
3.850
3.000
220
180
360
90
23.480
3.111
520
56
1^9
211
275
182
100
61
121
342
157
286
49
46
108
153
295
144
3-760
1.260
2.500
7.240
3.600
1.800
360
460
430
430
70
90

Stanje investicije

1985
1986
1988
1986
1987

1987
1988
1990
1987
1987

PD, IP
IP
PD
PD
PD

1987
1986
1987
1986
1987
1986
1986
1988
1988
1986
1986
1985
1986
1986
1986
1988
1988
1986

1988
198?
1988
1987
1988
1987
1986
1989
1989
1987
1987
1986
1987
1987
1987
1989
1989
1988

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
IP
PD
PD
PD
PD
PD

1986
1986

1988
1988

PD
PD

1967
1987

1990
1990

PD
PD

1987
i986
1990.
1990
1986
1987

IP, PD

1986
1989
1986
1986
1986

PD
IP, PD
IP
IP

Tabela 3 - nadaljevanje
Zap.
št.
5.

Naziv objekta - projekta

Transportna sredstva za naftne derivate
5.1.
Cestna vozila
(101 (96
kompozicija)
5.2. Železniška
vozila
ciatern)
6.
Skladišče zemeljskega plina - 1
C.
OSTALO
1.
Informacijski sistem naftno-plinskega gospodarstva SR Slovenije
2.
Geološke raziskave lokacij za podzemsko skladiščenje zemeljskega plina
3.
Študija: Povečanje proizvodnje nafte na obstoječih naftnih poljih s terciarnimi metodami
(vtiskovanje C02) na lokaciji Petišovci-Lendava
4.
Razvoj nekonvencionalnih virov energije (sofinanciranje programa v Republiški energetski
skupnosti)
5.
Druge študije raziskave, racionalna raba energije in delovanje samoupravnega sistema
SKUPAJ VLAGANJA
Legenda: PD - predhodna dela
IP - investicijski program
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Karakteristični podatki
3kupna nosilnost 2.620 t
skupna nosilnost 5-3^0 t
80 do 100 mio Sm3

Potrebna
sredstva
1986- 122°4.465
2.737
1.728
4.760
5.554

900
360

Začetek
investicije
leto

Zaključek
investicije
leto

1986
1986
1987

1990
1990

1986
" 1986

1990
1988

1986

1986

1986
1986

1990
1990

Stanje
investicije

poročevalec

RAZISKAVE NA NAFTO IN PLIN. PROIZVODNI IN TRANSPORTNI OBJEKTI KONTINUITETE
(POKRIVANJE PORABE PO LETU 1990)
Stalne cene 1985 v mio din
Tabela 4
Predračunska Potrebna Začetek in- Zaključek Stanje
Zap. Naziv raziskav ali objekta
Karakteristični podatki
vrednost sredstva vesticije investicije investicije
št.
1986-1990
leto
leto
RAZISKAVE NA NAFTO IN PLIN
geološke raziskave - 160 lokacij,
13.860
13.860
Raziskave ležišč nafte in plina na najbolj
1986
1990
novi seizmični profili - 1500 km,
perspektivnih območjih Slovenije (Murska
raziskovalno vrtanje - 15 vrtin)
udorina, Dinaridi, Slovensko primorje in
izolirani bazeni)
PROIZVODNI OBJEKTI
transportna sredstva internega poPodzemeljske in nadzemeljske inštalacije
7.200
4.320
1988
1992
mena
na novem proizvodnem polju (lokacija Murska udorina - severovzhodna Slovenija)
20.000 t/leto
Rafinerija odpadnih olj proizvodni objekt
2.000
450
1986
1993
na novi lokaciji
TRANSPORTNI OBJEKTI
Kompresorska postaja na priključku na ita140
3.500
PD
lijansko plinovodno omrežje
1992
1989
4.760
102
PD
100 mio Sm
Skladišče zemeljskega plina - 2
1990
1993
18.872
SKUPAJ VLAGANJA
Legenda: PR ■ program raziskav
PD - predhodna dela
DISTRIBUCIJSKI OBJEKT11986-1990
Tabela 5

Stalne cene 1985 v mič din
Potrebna
sredstva
1986-1990

Zap. Naziv objekta
Karakteristični podatki
št.
1. Bencinski servisi (novogradnje in rekonstrukcija)
1.1. Dvostranski servisi ob štiripasovnici
(5 objektov)
1.2. Dvostranski servis ob dvopasovnici (1 objekt)
1.3. Enostranski manjši servis (10 novih objektov)
in rekonstrukcija enega)
1.4. Polnilnice diesel lokomotiv
2. Distribucijska cestna vozila (50 avtocistern in skupna nosilnost 500 t
tovornjakov)
3. Distribucijski objekti za zemeljski in druge
energetske pline
46,8 km omrežja
3.1. Omrežje in naprave v Ljubljani
6,7 km omrežja
3.2. Omrežje in naprave v Celju
61,7 km omrežja
3.3. Omrežje in naprave v Mariboru
SKUPAJ VLAGANJA

Začetek in- Zaključek investicije vesticije
leto
leto

2.100
100
300
1.000

1986
1988
1986
1986

1990
1989
1990
1990

500

1986

1990

2.623
329
1.939
8.891

1986
1986
1986

1990
1990
1990

Stanje
graditv«
PD
PD
PD
PD

PD
PD
PD

Legenda: PD - predhodna dela
ZBIRNI PREGLED VLAGANJ V RAZISKAVE NA NAFTO IN PLIN TER V PROIZVODNE, TRANSPORTNE IN
DISTRIBUCIJSKE OBJEKTE ZA NAFTO IN PLIN V OBDOBJU 1986-1990
Tabela 6
Stalne cene 1985 v mio din
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Naziv raziskave ali objekta
Raziskave na nafto in plin (kontinuiteta)
Proizvodni objekti
od tega: - za pokrivanje porabe 1986-1990
- kontinuiteta
Transportni objekti
od tega: - za pokrivanje porabe 1986-1990
- kontinuiteta
Distribucijski objekti
Ostalo
SKUPAJ VLAGANJA
od tega: - objekti za pokrivanje porabe 1986-1990
- objekti kontinuitete
SKUPAJ BREZ DISTRIBUCIJE
SKUPAJ BREZ DISTRIBUCIJE IN TRANSPORTNIH SREDSTEV
od tega: - objekti za pokrivanje porabe 1986-1990 brez distribucije
in transportnih sredstev za naftne derivate

poročevalec

3.850
4.770
23.480
242

„Znesek Vlaganja 1986 - 1990
13.860
8.620
23.722
8.891
5.554
60.647
41.775
18.872
51.756
47.291
28.419

.

6
8
39
1

23
* 14
^0
9
69
31
85
78
47
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SAMOUPRAVNI
o temeljih
skupnosti

SPORAZUM

plana Samoupravne
za železniški

in

luški

interesne
promet SR

Slovenije za področje železniškega
prometa za obdobje
Na podlagi določil 3. odstavka 51. člena Ustave SR Slovenije, 24. in 389. člena Zakona o združenem delu ter ustreznih
določil Zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in
o družbenem planu Jugoslavije (Ur. I. SFRJ št. 46/85), spreje•majo delavci temeljnih organizacij združenega dela ožjih
dejavnosti Železniškega gospodarstva Ljubljana kot izvajalci železniških storitev in delavci organizacij združenega
dela gospodarstva, kot. uporabniki železniških storitev (v
nadaljevanju: udeleženci), ki so članice Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije (v
nadaljevanju: Skupnost) v skladu z izhodišči, načeli in kriteriji Stališč zveznih družbenih svetov o nadaljnjem razvoju
družbeno-ekonomskih odnosov v železniškem gospodarstvu, predlogi ukrepov in sistemskih rešitev na osnovi Programa za varen in urejen železniški promet ter predlogi
ukrepov in sistemskih rešitev v Dolgoročnem programu
gospodarske stabilizacije v prometu, naslednji
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
TEMELJIH PLANA SAMOUPRAVNE
INTERESNE SKUPNOSTI ZA
ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET SR
SLOVENIJE ZA PODROČJE
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA ZA
OBDOBJE 1986-1990
1. člen
S tem sporazumom se celovito opredeljujejo temeljni elementi odnosov med udeleženci, ki izražajo interes za normalno tekoče poslovanje železnice in njen pospešeni razvoj
in na tej osnovi elementi, kriteriji in pogoji za zagotavljanje
sredstev enostavne in razširjene reprodukcije temeljnim organizacijam združenega dela ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana, s
čimer bo omogočeno smotrnejše in kvalitetnejše zadovoljevanje potreb združenega dela in širše družbene skupnosti kot
celote po železniških prevoznih storitvah.
2. člen
Z uresničevanjem dogovorjenih ciljev, nalog ter skupnih
obvez udeležencev sporazuma bodo zagotovljene podlage in
rhožnosti za:
- usklajevanje razvoja železniških zmogljivosti s stopnjo
naraščanja družbenega proizvoda in nadaljnjega povečanja
obsega prevoznih storitev,
•
- boljše in racionalnejše izkoriščanje zmogljivosti, večjo
poslovno učinkovitost in s tem dvig kakovosti prevoznih storitev ŽG Ljubljana,
- zniževanje skupnih prevoznih stroškov za gospodarstvo
v cilju povečanja družbene rentabilnosti prometa,
- zmanjšanje negativnih vplivov na človekovo okolje,
izboljšanje varnosti v prometu za vse udeležence v procesu
prevoza,
- povečanje deviznih učnikov ter
- krepitev varnosti in obrambne sposobnosti države, s tem
pa tudi osnove za večanje dohodka vseh udeležencev sporazuma tako uporabnikov kot izvajalcev železniških prevoznih
storitev.
poročevalec

1986^1990
3. člen
Proces usklajevanja interesov in dogovarjanja je stalnega
značaja, zato so udeleženci sporazumni, da bodo v okviru
Skupnosti sprotno razreševali probleme in vprašanja vezana
na izvajanje določil tega sporazuma ter sprejemali ustrezne
odločitve in ukrepe za dosego zastavljenih ciljev.
4. člen
Pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železniškem t
prometu bo uresničevano z neposrednim dogovarjanjem ŽG
Ljubljana in uporabnikov o kakovosti, obsegu in cenah storitev, s politiko hitrejšega poviševanja cen železniških prevoznih storitev na osnovi tarif od splošne rasti cen, s povračili za
del stroškov enostavne reprodukcije in s povečano učinkovitostjo poslovanja v okvirih in možnostih, ki so podane z
doseženo stopnjo ekonomsko-tehnološke izkoriščenosti
kapacitet ŽG Ljubljana.
5. člen
V primeru, če bo dogovorjeni program razvoja zmogljivosti
ŽG Ljubljana v celoti uresničen, bo mogoče povečevati obseg
dela z naslednjimi povprečnimi letnimi stopnjami:
- pri prevozu potnikov
1,3
- pri prevozu blaga
1,7
- skupaj
1,6
Na osnovi teh stopenj, in ocene obsega dela v letu 1985
znaša plan obsega dela ZG Ljubljana v letih 1986-1990:
Leto
Potniški promet Blagovni prevoz Skupaj v mio
v mio pkm
v mio ntkm
rtkm (pkm +
ntkm)
1985
1676
4264
5940
1986
1698
4336
6034
1987
1720
4410
6130
1988
1742
4485
>
6227
1989
1765
4560
6325
1990
1790
4640
6430
Obseg dela v potniškem prometu je planiran na osnovi
pričakovanega povečanja števila potnikov predvsem v medmestnem in primestnem prometu.
Predviden porast dela pri prevozu blaga temelji predvsem
na povečevanju skupnega dela v notranjem prometu in povečanju mednarodnega prometa, še posebej izvoza in tranzita.
Planirane prevozne storitve bodo uresničene z uveljavitvijo
novega koncepta poslovne orientacije, za katero je značilno
tesnejše povezovanje in vzpostavljanje neposrednih poslovnih odnosov z uporabniki železniških storitev, uveljavljanje
realnega voznega reda, ki bo zagotovil večjo tehnično-tehnološko in poslovno učinkovitost in uporaba informacijskega
sistema, ki bo omogočal uspešno in učinkovito realizacijo
poslovne usmeritve.
6. člen
Enostavna reprodukcija TOZD ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana je planirana v skladu z opredelitvami Dolgoročnega
programa gospodarske stabilizacije v prometu (tč. 3/3.2), v
skladu z zakonskimi predpisi in širšimi družbenimi opredelitvami, predvsem v ugotovitvah in predlogih poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije glede stanja varnosti v
33

železniškem prometu na območju SR Slovenije, sklepih
Skupščine SR Slovenije v zvezi z obravnavo teh ugotovitev in
predlogov ter v Programu za varen in urejen železniški
promet:

I. Celotni prihodek
- materialni stroški
- amortizacija
: amortizacija po stopnjah predpisanih z zakonom
: nadomestitev znižane amortizacije oziroma sredstev
za razvoj iz let 1982-84
II. Dohodek
- obveznosti iz dohodka
^
: od_ tega obresti
III. Čisti dohodek
- osebni dohodki
- rezervni sklad
- sklad skupne porabe
- poslovni sklad
: za obratna sredstva
: za investicije v opremo
7. člen
Celotni prihodek, ki zagotavlja doseganje dohodka potrebnega za nemoten potek enostavne reprodukcije in s tem
osnove za čim bolj uspešno gospodarjenje delavcev TOZD
ožjih dejavnosti 2G Ljubljana je planiran za obdobje
1986-1990 v naslednjem obsegu:
v mj0 din
cene iz leta 1985
Skupaj celotni prihodek, ki zagotavlja
enostavno reprodukcijo
376.542
- prihodki od transportnih storitev
279.742
• za kritje enostavne reprodukcije v
obdobju 1986-1990
270.448
• za nadomestitev zmanjšanja amortizacije
oziroma sredstev za razvoj
9.294
- povračila
96.800
8. člen
Cene železniških prevoznih storitev se bodo ustrezno zahtevam po kakovosti in obsegu storitev oblikovale v neposrednih dogovorih z uporabniki. Cene po veljavni tarifi bodo
uporabljene, kjer teh dogovorov ne bo. Cene na osnovi tarif
bodo rastle hitreje kot cene na splošno.
Sprejeta opredelitev, da je treba postopoma s transportnimi
prihodki v vse večji meri pokrivati stroške enostavne reprodukcije na železnici, bo uresničena tako, da bo politika cen v
obdobju 1986-1990 ob zagotovitvi povračil za del stroškov
enostavne reprodukcije po tem sporazumu zagotovila Železniškemu gospodarstvu Ljubljana normalno tekoče poslovanje
in pokrila v letih 1982-'l984 znižano amortizacijo oziroma
zmanjšana razvojna sredstva.
Zato bodo morale cene za prevozne storitve ŽG Ljubljana
porasti povprečno vsako leto za 10% nad splošno rastjo cen.
9. člen
Povračila za del stroškov enostavne reprodukcije so planirana
v enakem obsegu, kot ga opredeljuje »Samoupravni sporazum o spremembah in dopolnitvah samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za
železniški in luški promet za področje železniškega prometa
za obdobje 1981-1985«.
Sredstva povračil se bodo uporabila za pokrivanje dela
stroškov enostavne reprodukcije TOZD ožjih dejavnosti in
sicer za normalno sprotno in redno vzdrževanje prog in k njim
pripadajočih objektov in opreme železniške infrastrukture ter
za organizacijo izvajanja in za kontrolo varnosti železniškega
prometa.
Povračila se Železniškemu gospodarstvu Ljubljana zagotavlja s prispevkom iz dbhodka za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije, ki ga v letih 1986-1990 plačujejo
temeljne organizacije združenega dela, ki so zavezane za
plačilo davka iz dohodka TOZD po zakonu o davku iz
dohodka TOZD (Ur. list SRS, št. 18/80 in 23/83).
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1985
61913
23907
12380
12380
25626
10597
5541
15029
12448
1025
1556

1986
67458
24286
13576
11718

1987
71802
24672
14412
12553

1988
75680
25062
15314
13455

1990 1986-90
79192
82410
25457
25879
17117
16214
15258
14355

1858
29596
10452
5119
19144
13471
1184
1577
2912
1467
1445

1859
32718
129787519
19740
13858
1309
1593
2980
1485
1495

1859
35304
15240
9714
20064
13994
1412
1609
3049
1503
1546

1859
37521
17160
11571
20361
14116
1501
1623
3121
1521
1600

1859
39414
18776
13123
20638
14228
1577
1636
3197
1541
1656

v mio din
cene 1985
Skupaj
376542
125356
76633
67339
9294
174553
74606
47046
99947
69667
6983
8038
15259
7517
7742

Sredstva prispevkov za enostavno reprodukcijo po samoupravnem sporazumu se štejejo za sestavni del celotnega prihodka TOŽD ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana.
10. člen
Zavezanci iz 9. člena tega sporazuma plačujejo v obdobju
od 1. 1. 1986 do 31.12.1990 prispevke v višini 1,8% od osnove
za plačilo davka iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela brez davčnih olajšav, povečane za odbitne postavke iz 4.
člena zakona o davku iz dohodka.
Skupščina SIS za železniški in luški promet SR Slovenije bo
vsako leto predlagala Skupščini SR Slovenije korekcijo stopnje iz 1. odstavka tega člena v odvisnosti od realizirane
politike cen za železniške prevozne storitve ob upoštevanju
izvajanja Programa za varen in urejen železniški promet.
11. člen
Sredstva prispevkov za povračila se plačujejo TOZD ožjih
dejavnosti Železniškega gospodarstva Ljubljana prek računa
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije po enotno dogovorjenih kriterijih glede na
udeležbo posamezne TOZD pri realizaciji železniških prevoznih storitev. ,
12. člen
Zavezanci plačujejo med letom mesečne akontacije za prispevek v sorazmerju z višino prispevne osnove po zadnjem
obračunu poslovnega rezultata.
Akontacije se plačujejo najpozneje do desetega dne v
mesecu za tekoči mesec obenem s poračunom za predhodno
obdobje.
13. člen
Dokončna obveznost za vsako leto se ugotovi in poravna ob
zaključnem računu.
14. člen
Če so vplačana sredstva večja, kot je dogovorjeno v Skupnosti, se
dotok vplačil ustavi.
ll>. člen
• V primerih, če se zaradi objektivnih vzrokov ne realizirajo
predpostavke, na katerih temeljijo opredelitve tega sporazuma, sprejme skupščina Skupnosti ustrezne ukrepe.
16. člen
Upravljanje in uporabo teh sredstev spremljajo in nadzirajo
uporabniki skupaj z izvajalci prek njihovih delegatov v Skupnosti.
17. člen
Delavci TOZD ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana si bodo prizaporočevalec

devali, da bodo s smotrnim koriščenjem kapacitet, večjo produktivnostjo dela in kvalitetnejšo ter raznovrstnejšo ponudbo
čim bolj zadovoljili potrebe uporabnikov železniških prevoznih storitev.
Prav tako si bodo na osnovi Programa za varen in urejen
železniški promet prizadevali za zmanjševanje stroškov poslovanja v okvirih možnosti, ki so podane z doseženo stopnjo
ekonomsko-tehnološke izkoriščenosti kapacitefržG Ljubljana.
18. člen
Dogovorjeni program razvoja zmogljivosti ŽG Ljubljana za
obdobje 1986-1990 obsega le najnujnejše naložbe v višini
132.050 mio din po cenah 1985, od katerih jih okoli 40 odstotkov predstavlja nadaljevanje del iz srednjeročnega obdobja
1981-1985. Z uresničitvijo tega programa bodo postopno
odpravljena glavna ozka grla v tehnološkem procesu glede na
njihovo kritičnost, s čimer bo omogočeno doseči predvideni
porast dela, modernizirane zmogljivosti, ki prispevajo k
ustvarjanju večjega deviznega priliva, realizirane najpomembnejše naložbe integralnega transporta, nabava potniških in
tovornih voz ter lokomotiv. Posebna pozornost pa je namenjena v skladu z ugotovitvami komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije naložbam, s katerimi se zagotavlja večja
varnost v železniškem prometu.
Predvideni program razvoja zajema naslednje naložbe:
Objekt

Vrednost Od tega v
v mio din skupnem
cene 1985planu SJŽ

A. INFRASTRUKTURA

InfraCelotna Od tega
vrednost
SVTK struktura
projekta naprave
1. Modernizacija prog
1.630 10.265
- Dobova-Jesenice
11.895
- Sevnica-Trebnje3.035
730
- Ljubljana
3.765
1.150
2.610
- Pragersko-Središče
3.760
1.735
1.500
- Ljubljana-Sežana
3.235
1.195
300
- Pivka-Reka
1.495
225
1.255
- Divača-Koper
1.480
955
580
- Jesenice-Sežana
1.535
225
- Prešnica-Pula
290
65
510
- Zidani most-Šentilj
690
180
28.145
6.360 21.785
Skupaj 1
2. Modernizacija vozlišč in ranžirnih postaj
4.220
6.050
1.830
Ljubljana
100
560
660
- Jesenice
1.230
1.850
3.080
- Sežana
1.165
850
2.015
- Divača
570
570
- Koper
705
1.670
965
- Celje
1.265
300
965
- Maribor
470
- Novo mesto
590
120
625
975
350
- Zalog.
935
- Tezno
1.135
200
18.010
6.260 11.750
Skupaj 2
Objekt

3. Elektronapajalne postaje
4. Remont prog
5. Sovlaganja v proge
z dostavnim prometom in drugo
SKUPAJ A

3.035
1.735

15.035
4.220
560
1.850
850

625
8.105

vrednost Od tega v
v mio din skupnem
cene planu SJŽ
1985
1.185
1.185
12.000
15.000
250
49.970

B. Signalno-varnostne in telekomunikacijske naprave
1. SVTK glavnih prog
6.360
2. SVTK vozlišč in ranžirnih
postaj
6.260
3. SVTK na stranskih progah
1.810
SKUPAJ B
14.430
poročevalec

10.265

36.325
3.860
4.675
8.535

C. oprema in objekti za tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev,
obnova stranskih prog
1.330
1. Infrastruktura
1.035
2. Pregled, nega, vzdrževanje vozil
3.365
3. Obnova stranskih prog
5.730
SKUPAJ C
D. promet
1. Potniški vagoni
2. Tovorni vagoni
3. Ostalo
SKUPAJ D
E. vleka
1. Električne lokomotive
2. Elektromotorni vlaki
3. Ostalo
Skupaj E
F. integralni transport
1. ""
Blagovni-transportni centri
2. Kontejnerski terminal
3. Dostavni promet
4. Prekladalna mehanizacija
5. Potniški promet
6. Informacijski sistem
7. Ostalo
8. Sovlaganja: industrijski tiri,
objekti in oprema
Skupaj F
Skupaj investicije republiškega pomena
(A-F)
G. vzdrževalne dejavnosti
1. Vzdrževanje infrastrukture
2. Vzdrževanje vozil
Skupaj G
H. ostale dejavnosti
Skupaj program razvoja (A-H)

3.460
22.000
1.840
27.300

27.300

9.750
2.500
1.070
13.320

13.320

1.855
590
1.995
920
590
2.080
770
1.260
10.060

10.060

120.810

95.540

3.450
3.510
6.960
4.280
132.050

95.540

19. člen
Uresničitev naložb po dogovorjenem programu razvoja, ki
so v skupnem interesu vseh uporabnikov, bo zagotovila možnosti za povečevanje obsega dela, s čimer bo poraba energije
racionalnejša, znižal se bo delež transportnih stroškov v
končni ceni proizvodov, s tem pa bo omogočena večja rast
dohodka, ki je v skupnem interesu udeležencev sporazuma.
20. člen
Pri organiziranju, urejanju ter izvajanju ljudske obrambe in
družbene samozaščite na področju razvoja železniških zmogljivosti udeleženci tega samoupravnega sporazuma izvajajo
predvsem naslednje naloge:
- usklajujejo načrte in programe razvoja železniških
zmogljivosti s kriteriji in potrebami obrambe in zaščite z
družbenopolitičnimi skupnostmi in oboroženimi silami,
- koordinirajo in usklajujejo razvojne programe s stališča
obrambe in zaščite s temeljnimi skupnostmi za železniški in
luški promet,
upoštevajo in določajo prioritete pri novogradnjah,
rekonstrukcijah in vzdrževanju železniških zmogljivosti tudi
glede zahtev in potreb obrambe in zaščite,
- pri novogradnjah in rekonstrukcijah se morajo zagotoviti
tudi zahteve obrambe in zaščite,
- v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti se
izvajanje naloge po tem sporazumu uskladi s smernicami in
sklepi Skupščine SR Slovenije ter njenih izvršnih organov.
21. člen
Za financiranje programa razvoja zmogljivosti ŽG Ljubljana
je planirana naslednja finančna konstrukcija:
Lastna sredstva so planirana v višini razpoložljive amortizacije TOZD ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana, ki preostane po
odplačilu obveznosti za najete kredite in dela sredstev poslovnega sklada za razširjeno reprodukcijo, ki ju bo ŽG Ljubljana
oblikovalo skladno z določili tega sporazuma.
Združena sredstva članic SIS za železniški in luški promet
predstavljajo osnovni in trajni vir za financiranje infrastruk35

ture. Združena sredstva po stopnji 0.46%. kar predstavlja *•'- ranje naložb v infrastrukturo in SVTK naprave in informatiko.
polovico prispevne stopnje za razvoj infrastrukture Luke
Višina teh sredstev predstavlja ustrezen delež v okviru planiKoper v obdobju 1981-1985, bodo namenjena za financiranje
ranih sredstev na JZ.
objektov železniške infrastrukture, ki predstavljajo ozka grla
za zagotovitev varnega in rednega prometa blaga v in iz Luke
Planirano je neposredno interesno združevanje sredstev
Koper in sicer za modernizacijo železniških postaj Koper,
posameznih, predvsem večjih uporabnikov železniških storiDivača, Sežana ter modernizacijo prog Koper—Divača, Ljubtev, Luke Koper ter drugih udeležencev v transportni verigi.
Ijana-Sežana ter Jesenice-Sežana.
Luka Koper bo združila 350 mio dinarjev lastnih sredstev.
Sredstva domačih bank, s katerimi bodo sofinancirane
Sredstva za nakup vagonov oziroma vsaj lastno udeležbo ob
naložbe infrastrukture in nabava vozil, so planirana v okviru
bančnih kreditih bodo v obdobju 1986-1990 zagotavljali upofinančnih možnosti poslovnih bank.
rabniki železniških storitev. Uporabniki bodo neposredno
Domači blagovni krediti so planirani za nabavo domače
združevali sredstva tudi za financiranje posameznih objektov
opreme in vozil v skladu z dosedanjo prakso v višini 50%
infrastrukture in SVTK naprav. Predvideno je tudi neposredno
planirane nabave.
interesno združevanje drugih ŽTO na mreži JŽ oziroma SIS za
Tudi blagovni krediti so planirani za nabavo vozil skladno z
železniški promet drugih republik in pokrajin za financiranje
deleži iz preteklih obdobij.
odprave ozkih grl na omrežju prog ŽG Ljubljana.
Krediti Eurofime za nabavo vozil domače proizvodnje so
predvideni v višini deleža, ki bo pritekal ŽG Ljubljana kot
Zagotovljeni bodo ostali viri, ki zajemajo predvsem sredstva
članu te mednarodne finančne asociacije.
SIS SR Hrvaške za razvoj železniških zmogljivosti v Istri,
Drugi tuji finančni krediti (Mednarodna banka za obnovo in
kredite izvajalcev del ter kredite Zavarovalne skupnosti Triglav.
razvoj, Evropska investicijska banka) so planirani za financiFINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA RAZVOJA ZMOGLJIVOSTI ŽB LJUBLJANA ZA OBDOBJE
1986-1990
1. del
v mio din
\
cena leta 1985
OBJEKTI

DOHAČE BAKKE
Lastna sredstva Sredstva član.SIS Infrastruktura
Vozila
Sku a
Skupađ
Skupaj
Ij!"
P J
SJiF
SjT"
V.Soo 5.2oo 32.330 22.165 2.230 2.230
9.Š4o 4.395

BLAGOVNI KREDITI
Domači blaft.kr. Tu,ji blaK.krJ
qi_ j Plan
Skupaj -Plan
SJZ
Skupaj SJZ

A.Infrastruktura
B.SVTK naprave
C.Oprema i:: ob jek. ,
za tekoče
vzdrževanje osn.
sredstev obnova
stranskih proč
5.730
D.Promet
3.?SP, 3.93o
52o 52o 13.650 13.650
E.Vleka
2.68o 2.68o
1.44o 1.440 .000 8.000
F.Integralni t ran. 9.o6o 9.o6o
4oo
4oo
Skupaj A-F
(Republiški poisen). 29.o4o 25.265 32.330 22.165 2.230 2.230
52o 52o 15.49o 15.49o 8.000 8.000
G.Vzdrževalne dej. 6.96o
H-Ostale dejavnos. 4.28o
Skupaj G-in H
11.24-0
SKUPAJ PLAH
RAZVOJA 1986-1990 5o.28o 25,:265 32.330 22.165 2.23O 2.230
52o 52o 15.490 15-496 8.000
Finančna konstrukcija pii nabavi voznih sredstev bo odvisna od načina dobave oziroma od dobaviteljev
ter v zveži s ten od dogovora v okviru Jugoslavije o načinu financiranja prodaje domače opreme. V
zvezi s teir. je realno pričakovati, da bo udeležba domačih bank pri financiranju nakupa vozil večja
od tukaj planirane.
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FINANČNA KONSTRUKCIJA PROGRAMA RAZVOJA ZMOGLJIVOSTI ŽG LJUBLJANA ZA OBDOBJE
1986-1990
2. del
v mio din
cene leta 1985
OBJEKTI

Drugi tuji i'i- Neposredno inte*Eurofima
Skupaj
nančni krediti resno združevanje Ostali viri
Skupaj F lan SJZ Skupaj Plan SJZ Skupaj Flan SJZ Skupa.l Plan SJZ Skupaj Plan SjZ
3.€>lo 3.61o
3.I00 2.46o
9oo
6S0
4-9t97° 36.325
3.89o 3.89o
7oo
25o
14-.4-3o 8.535

A. Infrastruktura
B. SVTK naprave
C. Oprema in objekti za
tekoče vzdrževanje
osnovnih sredstev,
obnova stranskih
pros
D. Promet
3.8oo
E. Vleka
I.200
F. Integralni transport
Skupaj A-F (republiški
pomen)
5-0
G. Vzdrževalne dejavnosti H. Ostale dejavnosti
Skupaj G in H
SKUPAJ PLAH RAZVOJA
1986-1990

5.000

800
2oo

5.730
27.300 27.300
13.320 13.320
I0.060 I0.060

• 4oo 5-^00
600

600

5.000

8.I00

8.I00

9.2oo 8.II0

9oo

660

12o.81o 95-54-0
6.960
4.28o
11.24-0

5-000.

3..I00.

8.I00

9.2oo 8.II0

9oo

660

132.050 95.54-0

22. člen
Dinamiko zagotavljanja sredstev in prioriteto granje objektov po dogovorjenem programu razvoja bodo udeleženke
opredeljevale z letnimi plani v okviru Skupnosti, prioritete pa
bodo določene z vidika zagotavljanja varnosti v železniškem
prometu ter odpravljanja ozkih grl zmogljivosti ŽG Ljubljana.
Prioritete bodo imele tudi tiste naložbe, ki se bodo financirale
iz združenih sredstev članic Skupnosti,
23. člen
Sredstva po enotnih virih, osnovah in merilih bodo združevali delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s
področaj gospodarstva, članicah Samoupravne interesne
skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije v višini
2,88% od osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti dohodek
temeljne organizacije, ugotovljen v zaključnem računu za
leto, ki predhodi letu, v katerem poteka združevanje sredstev,
zmanjšan za del čistega dohodka za osebne dohodke, obračunane v zaključnem računu.
24. člen
Združpna sredstva članic Skupnosti bodo pripomogla k
odpravljanju zaostajanja razvoja železnice v primerjavi z ostalim gospodarstvom republike ter k normalnejšemu in racionalnejšemu odvijanju transporta. Udeležencem tega samoupravnega sporazuma se bo nudila prednost pri koriščenju
transportnih storitev in zagotavljale kvalitetne transportne
storitve, kar jim bo omogočalo večji dohodek in tako boljše
pogoje gospodarjenja.
Za povračilo združenih sredstev bo udeležencem zagotovljeno koriščenje zmogljivosti, zgrajenih v tem srednjeročnem
obdobju, tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju.
25. člen
Sredstva prispevkov se plačujejo_ temeljnim organizacijam
združenega dela ožjih dejavnosti ŽG Ljubljana prek računa
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije.
26. člen
Zneske obračunanih sredstev iz 23. člena tega sporazuma
vplačamo udeleženci v 10 enakih obrokih do zadnjega dne v
mesecu za tekoči mesec, začenši s 1. marcem vsakega leta.

27. člen
Temeljne organizacije združenga dela, ki bodo prispevale
sredstva za razvoj železniških zmogljivosti, bodo upravljale s
temi sredstvi preko svojih delegatov v skupščini Skupnosti.
O uporabi teh sredstev za razvoj odloča Skupnost, ki
skladno s tako sprejetimi odločitvami tudi spremlja njihovo
uporabo.
28. člen
Skupščina Skupnosti in njeni organi sprejemajo v okviru
svoje pristojnosti sklepe in ukrepe, ki so potrebni za redno
uveljavljanje tega samoupravnega sporazuma in aktov pristojnih organov ter izvajajo v tem okviru dogovarjanje in sporazumevanje med uporabniki in izvajalci železniških prevoznih
storitev glede ukrepov, ki so potrebni za tekočo realizacijo
dogovorjenih nalog.
29. člen
Za primer, da se v času veljavnosti tega sporazuma na
osnovi aktov pristojnih organov zagotovi začastno zagotavljanje določenega dela sredstev TOZD ožjih dejavnosti ZG Ljubljana na kaki drugi podlagi, se za ta čas določila tega sporazuma, ki se nanašajo na ta del sredstev, ne uporabljajo,
oziroma se po prenehanju veljavnosti drugih podlag za zagotavljanje teh sredstev, neposredno uporabljajo določila tega
samoupravnega sporazuma.
30. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji opravlja v
skladu s 1. in 3. odstavkom 13. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 1/85) kontrolo nad izjvajanjem tega samoupravnega sporazuma.
Zaradi sprejema obveznosti iz 1. odstavka tega člena je
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji udeleženec
tega samoupravnega sporazuma.
31. člen
Ta samoupravni sporazum se uporablja od 1.1. 1986 dalje,
razen določil 10. in 23. člena. Določila teh členov stopijo v
veljavo s sprejetjem tega samoupravnega sporazuma.
Ta samoupravni sporazum velja do konca leta 1990, oziroma do sprejetja novega samoupravnega sporazuma.
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A

SAMOUPRAVNI
o temeljih

SPORAZUM

srednjeročnega plana

vzdrževanja,

varstva,

rekonstrukcije

graditve avtomobilskih

in

magistralnih

cest v SR Sloveniji za obdobje
Delavci v temeljlnih in drugih organizacijah združenega
dela ter delovni ljudje in občani v krajevnih skupnostih kot
uporabniki in izvajalci v Skupnosti za ceste Slovenije na
podlagi zlasti določil 113. člena Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, 32. in
35. člena Zakona o cestah, 11. in 35. člena Samoupravnega
sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti
za ceste Slovenije sklepamo
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
TEMELJIH SREDNJEROČNEGA PLANA
VZDRŽEVANJA, VARSTVA,
REKONSTRUKCIJE IN GRADITVE
AVTOMOBILSKIH IN MAGISTRALNIH
CEST V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE
1986-1990
1. člen
Ta samoupravni sporazum sklepamo delavci v temeljnih in
drugih organizacijah združenega dela, delovni ljudje in
občani pa v krajevnih skupnostih s sklepanjem samoupravnih
sporazumov o temeljih plana vzdrževanja, varstva, rekonstrukcij in gradenj regionalnih in lokalnih cest, s katerim je
glede regionalnih in lokalnih cest ta sporazum usklajen.
2. člen
S tem samoupravnim sporazumom udeleženci na področju
razvoja magistralnih cest na območju Socialistične republike
Slovenije v obdobju od leta 1986 do 1990:
- urejamo in usklajujemo družbenoekonomske in druge
samoupravne odnose ter interese na področju razvoja magistralnih cest;
- določamo fizični obseg razvoja, vzdrževanja in izgradnje
magistralnih cest v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990;
- določamo za posamezne objekte lokacijo, rok dograditve in vrednost naložb;
- določamo osnove in merila za združevanje sredstev v
samoupravno interesno skupnost — Skupnost za ceste Slovenije (SCS);
- določamo elemente in merila za razvoj cestne mreže na
manj razvitih in obmejnih območjih SR Slovenije;
- določamo elemente splošne ljudske obrambe in osnove
družbene samozaščite na področju razvoja magistralnih cest;
- določamo tehnične in prometne osnove izgradnje magistralnih cest;
- določamo način nadzora nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma.
3. člen
Pri opredeljevanju družbenoekonomskih in drugih samoupravnih odnosov in interesov na področju razvoja magistralnih cest udeleženci tega samoupravnega sporazuma ugotavljamo da:
- je vzdrževanje in izgradnja cest posebnega družbenega
pomena;
- se upošteva načelo kontinuitete graditve in je zato
potrebno nadaljevati ter zaključiti naložbe, pričete v srednjeročnem obdobju 1981-1985;
- sprejemamo temeljne opredelitve naložb v razvoj cest,
določene z Analizo razvojnih možnosti SR Slovenije v

in

1986-1990

obdobju od 1986 do 1990, s smernicami za družbeni plan SR
Slovenije za obdobje od 1986 do 1990 ter na osnovi Dogovora
o osnovah družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1986 do
1990 o razvoju prometa in zvez;
- pri usmeritvah naložb upoštevamo meddržavne dogovore in pogodbe, dogovore in sporazume, sklenjene med
republikami in avtonomnima pokrajinama, ter dogovore sklenjene z družbenopolitičnimi skupnostmi in občinskimi SIS za
ceste;
- pri določanju tehničnih in prometnih osnov vzdrževanja
(člen 84. Zakona o cestah - storitve) upoštevamo metodologijo, ki je osnova za izdelavo prioritetnega reda vključevanja
in določanja posameznih odsekov magistralnih cest v
gradnjo;
- pri določanju tehničnih in prometnih osnov izgradnje
cest upoštevamo geopolitično, prometno in ekonomsko vključevanje Slovenije v državne in mednarodne transportne
tokove blaga in oseb, oziroma družbenoekonomskega razvoja sploh;
- tudi v naprej z naložbami v ceste pospešujemo razvoj
manj razvitih in obmejnih območij;
- pri naložbah v ceste upoštevamo interese večje varnosti
cestnega prometa, varstvo okolja in zaščito proti hrupu.
4. člen
Na teritoriju SR Slovenije bo v srednjeročnem obdobju
1986-1990 vzdrževano (v skladu s 84. členom zakona o
cestah - dejavnost) javnih cest in cestnih objektov, in sicer:
- 188 km avtocest s priključki
- 1082 km magistralnih cest in priključkov.
Za vzdrževanje cest in cestnih objektov se mora pri sklepanju samoupravnih sporazumov po načelih svobodne menjave
dela med uporabniki in izvajalci upoštevati zlasti naslednja
vzdrževalna dela:
a) dela, ki zagotavljajo prevoznost:
- nadzor nad prevoznostjo in uporabnostjo ceste, ki se
izvaja z rednimi, občasnimi in izrednimi pregledi;
- vzdrževanje cestnega telesa in prometnih površin izven
vozišča, objektov, cestnega zemljišča, opreme in naprav iz 60.
člena Zakona o cestah ter zagotavljanje prevoznosti cest v
letnem in zimskem času;
- odpravo zmrzlinskih in drugih poškodb;
- odpravo poškodb in odstranjevanje ovir, nastalih zaradi
elementarnih dogodkov oziroma, povzročenih po uporabnikih cest in
- vzdrževanje objektov in zgradb, namenjenih za vzdrževanje cest.
b) dela, ki posegajo v elemente cestnega telesa z namenom
ohranjanja ceste v prvotnem stanju (vrednosti) in se financirajo iz sredstev za enostavno reprodukcijo:
- zamenjava makadamskega vozišča s sodobnimi vozišči
na območju cestnega sveta na podlagi ustrezne tehnične
dokumentacije (v nadaljevanju modernizacije, ukrep 1. 1.).
- obnova izrabljenih in dotrajanih vozišč in izboljšava oz.
obnova elementov ceste (v nadaljevanju: ojačitev že moderniziranih vozišč - ukrep 1.2)
- ojačitev vozišča zaradi povečanih prometnih obremenitev, izboljšava poteka ceste z enakomernejšim potekom krivin
in profila ceste, izboljšava ravnosti vozne površine in zmrzlinske zaščite zgornjega ustroja ter izdelava in obnova naprav za
odvodnjavanje na posameznih delih cest (v nadaljevanju:
manjše rekonstrukcije, ukrep 2.0)
poročevalec

38

<

- obnova izrabljenih elementov mostov, propustov, zidov
in drugih objektov ter nadomestitev provizoričnih zidov s
stalnimi zidovi (v nadaljevanju: objekti)
- zavarovanje pobočij usekov in nasipov, obnavljanje
naprav in napeljav, zgrajenih za potrebe cest ter nadomestitev
oziroma postavitev nove signalizacije in opreme (v nadaljevanju: ostalo).
S. člen
Pri organiziranju in izvajanju ljudske obrambe in družbene
samozaščite na področju razvoja magistralnih cest bomo
udeleženci tega samoupravnega sporazuma izvajali zlasti
naslednje naloge:
- usklajevali načrte in programe razvoja cestnega omrežja
s kriteriji in potrebami obrambe in zaščite z družbenopolitičnimi skupnostmi in oboroženimi silami;
- koordinirali in usklajevali razvojne programe s stališča
obrambe in zaščite z občinskimi samoupravnimi skupnostmi
za ceste;
- pri novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževanju cest
bomo določali prioritete tudi glede potreb in zahtev obrambe
in zaščite;
- pri novogradnjah in rekonstrukcijah bomo zagotovili
tudi zahteve obrambe in zaščite;
- v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti se bo
izvajanje nalog tega sporazuma uskladilo z navodili, smernicami in sklepi Skupščine SR Slovenije ter njenih izvršilnih
or9anov
'
6. člen
Pri organiziranju in izvajanju razvoja cest na manj razvitih in
obmejnih območjih v SR Sloveniji bomo udeleženci tega
samoupravnega sporazuma zagotovili sredstva po načelih
vzajemnosti in solidarnosti v cilju pospešenega razvoja cest
na teh območjih.
Osnove in merila za delitev sredstev vzajemnosti in solidarnosti bomo določili s pravilnikom o financiranju razvoja cest
na manj razvitih in obmejnih območjih za hitrejši razvoj
cestne mreže na teh območjih. Skupnost za ceste Slovenije
bo v obdobju 1986-1990 zagotovila za ta dela najmanj okoli
350 mio din letno.
7. člen
Sredstva za financiranje enostavne reprodukcije se bodo
uporabila za:
- dela, ki zagotavljajo prevoznost
- dela, ki posegajo v elemente cestnega telesa z namenom
ohranjanja ceste v prvotnem stanju in se bodo financirala iz
sredstev amortizacije obračunane v višini 28% minimalne
amortizacije oziroma v skladu z zakonom o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva
v letih 1986 in 1987
- druge stroške prikazane v 12. členu tega sporazuma pod
a).
8. člen
Sredstva za financiranje razširjene reprodukcije cest se.
bodo uporabila pri gradnji cestnih odsekov, objektov in
rekonstrukcijah ter obvozih (ukrep 3.1) na naslednjih lokacijah, dolfini in rokih:
2.1
Novogradnje cest
priloga 1
2.1.1.
Novogradnje objektov
priloga 2
2.2
Rekonstrukcije in obvozi
(ukrep 3.1)
priloga 3
Prioriteta in dinamika posameznih ukrepov bo določena z
letnimi finančnimi plani Skupnosti za ceste Slovenije na
osnovi dejanskih finančnih možnosti.
9. člen
Pri novogradnjah cest in objektov in večjih rekonstrukcijah,
ki se financirajo iz sredstev razširjene reprodukcije ter pri
izvedbah modernizacij, ojačitev ali preplastitev zgornjega
ustroja cest in manjših rekonstrukcij, ki se financirajo iz
enostavne reprodukcije (vzdrževanje cest) na posameznih
lokacijah, morajo biti upoštevane zlasti naslednje tehnične
osnove:
- varnost
- prometna obremenitev
- tehnični elementi
- zaščita okolja
- pogoji uporabe
- hidrološki pogoji
poročevalec

- transport materialov
- nosilnost objektov.
Pri uporabi navedenih osnov se udeleženci tega sporazuma
zavezujemo, da bomo osnove uporabljali racionalno, upoštevaje predvsem možnost gradnje, racionalne opreme in
izvedbo priključkov, tipizacijo objektov in optimalno izrabo
zemljišč.
10. člen
Na podlagi 9. alinee 19. člena zakona o cestah udeleženci
tega samoupravnega sporazuma določamo okvirno delitveno
razmerje za sredstva iz tretje do šeste točke 38. člena tega
zakona. Tako razporejena sredstva se uporabljajo za vzdrževanje in varstvo cest, za rekonstrukcijo in gradnjo cest pa le,
če ta sredstva presegajo obseg sredstev, potrebnih za vzdrževanje in varstvo cest.
a) točka 3
Sredstva za ceste, vsebovana v maloprodajni ceni bencina
in plinskega olja, oblikovana na podlagi 1. oz. 12. točke
odloka o oblikovanju cen in najvišji ravni cen nafte in naftnih
derivatov, sredstva za hlajenje motorjev in olj za hidravlične
zavore (Ur. list SFRJ, št. 18/83 oz. Ur. list SFRJ št. 28/84) in
Zakona o določanju in usmerjanju dela prodajne cene bencina in plinskega olja (Ur. list SRS, št. 38/81).
v 000 din
- za avtomobilske
in magistralne ceste
41,45% 13,355.000
- za regionalne in
lokalne ceste
58,55% 18,865.000
"
7Č0,00% 32,220.000
b) točka 4
Sredstva letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila:
v 000 din
- za avtomobilske
in magistralne ceste
41,45%
8.722.000
- za regionalne in lokalne ceste
58,55% 12.323.000
100,00% 21.045.000
c) točka 5
Sredstva povračil za uporabo cest, vsebovana v prodajni
ceni plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil:
- za avtomobilske
in magistralne ceste
41,45%
- za regionalne in lokalne ceste
58,55%
d) točka 6
Sredstva povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila:
- za avtomobilske
in magistralne ceste
100,00%
Končno delitveno razmerje se določa z letnim finančnim
pianom.
11. člen
Sredstva iz 10. člena, točke a, b in c tega sporazuma, ki so
namenjena za financiranje regionalnih in lokalnih cest, se
delijo na občinske skupnosti za ceste v naslednjih okvirnih
odstotkih:
Ajdovščina
1,83947 Jesenice
0,74086
Brežice
2,37946 Kamnik
1,87077
Cel e
i .
1,28041 Kočevje
1,25827
Cerknica
1,99737 Koper
1,8467
Črnomelj
1,82089 Kranj
2,36954
Domžale
1,61820 Krško
1,65046
Dravograd
0,43955 Laško
1,12256
Gornja Radgona
0,95768 Lenart
1 00721
Grosuplje
1,92408 Lendava
0,87048
Murska Sobota
3,77890 Litija
1,75010
Nova Gorica
4,69594 Ljubljana
378749
Novo mesto
3,76272 Ljutomer
1,18308
Ormož
0,93979 Logatec
0,73081
Piran
0,49216 Metlika
0,47512
Postojna
1,01931
Mozirje
1,58802
u
Pt i
3,67912 Ravne na Kor.
1,04425
Radlje ob Dravi
0,92669 Ribnica
0,85700
Radovljica
2,49107 Sevnica
1,46570
Hrastnik
0,54879 Sežana
3,03768
Idrija
3,00398 Slovenj Gradec
0,97815
Ilirska Bistrica
1,63278 Slov. Bistrica
2,11078
Izola
0,12578 Slov. Konjice
1,70507
39

Šentjur pri Celju
1,44379 Tržič
2,87023 Velenje
Škofja Loka
3,49402 Vrhnika
Šmarje pri Jelšah
5,45051
Tolmin
Zagorje ob Savi
0,68074 Žalec
Trbovlje
Trebnje
1,55409
Maribor
Kenčni izračun odstotka delitve se določi z letnim

0,56814
1,53622
0,58378
1,21090
2,32986
3,47346
planom.

12. člen
Za izvršitev del, naštetih v tem samoupravnem sporazumu o
temeljih srednjeročnega plana je potrebno zagotoviti v
obdobju 1986-1990 naslednja skupna sredstva v višini
114.176,000.000 din.
Skupna sredstva se namenjajo za:
a) 1. Enostavno reprodukcijo
cene: povprečje 85
vrednost v 000 din
1.1. Dejavnost - vzdrževanje cest (84.
člen Zakona o cestah) in amortiza
cija*
- avtoceste
3,127.000
- magistralne ceste
7,877.000
1.2. Storitve"
1,436.000
1.3. Pobiranje cestnine
1,225.000
1.4. Projekti, raziskave, študije
330.000
1.5. Obveznosti iz preteklih let
16,763.000
1.6. Upravljanje
768.000
1.7. Ostali stroški***
2,201.000
1,750.000
1.8. Manj razvita območja
Skupaj enostavna reprodukcija
35,487.000
b) 2. Razširjena reprodukcija
2.1. Novogradnje
45,920.000
2.1.1 Ceste
45,461.000
2.1.2 Objekti
459.000
* amortizacija znaša 3.308 mio din, od tega za avtoceste 1 278 mfo din, magistralne ceste 2.030 mio din
"v znesku storitev znašajo črne točke 250 mio din, mladinske delovne brigade
100 mio din, nivojska železniška križanja 280 mio din in elementar 806 mio din
ostali stroški zajemajo naslednje postavke: sredstva prenešena SIS za gozdarstvo, AMZ. strokovna literatura, štetje prometa, kontrola osnih pritiskov,
stroški posojila za ceste, stroški bančnih storitev, stroški SDK, ostali stroški.
cene: povprečje 85
vrednost v 000 din
2.2
Rekonstrukcije in obvozi
2,345.000
2.3
Projekti, raziskave, študije
1,315.000
2.4 Ostalo (nadzor)
525.00
2.5 Obeznosti iz preteklih let*
26,549.000
2.6
Ostali stroški (odškodnine,
investicijska preddela in drugo)
1,035.000
2.7 SLO
1.000.000
Skupaj razširjena reprodukcija
78,689.000
Skupaj potrebna sredstva
za AC+M ceste
114,176.000
Sredstva iz 1. odstavka tega člena bodo zagotovljena iz
naslednjih virov:
A. IZVIRNI VIRI
a)
za enostavno reprodukcijo
po cenah 1985
v 000 din
1.
Del prodajne cene bencina
in plinskega olja (tč. 11)
13,355.000
2.
Povračila za domača motorna vozila
8,722.000
3.
Povračila za tuja motorna vozila
4,255.000
4.
Cestnina
8,905.000
5.
Drugi dohodki
250.000
Skupaj viri za enostavno reprodukcijo
35,487.000
za razširjeno reprodukcijo
b)
6.
Del prodajne cene bencina
in plinskega olja (tč. 12)
16.245.000
7.
Združena sredstva TOZD**
41,760.000
8.
Sredstva ISS, DPS (sofinancerji)
4,521.000
B.
KREDITI
9.
Krediti domačih bank in TOZD
10.
Krediti tujih bank
16,163.000
Skupaj viri sredstev za razširjeno
reprodukcijo
78,689.000
Skupaj viri sredstev za AC+M ceste
114,176.000
* upoštevamo reprogramiranje glavnice kreditov za leto 1986 In 1987
"* upoštevana projekcija Zavoda za družbeno planiranje Slovenije

t

13. člen
V skladu s 55. členom zakona o cestah se sredstva amortizacije za avtomobilske in magistralne ceste v celoti združujejo
v Skupnosti za ceste Slovenije za financiranje enostavne
reprodukcije avtomobilskih in magistralnih cest.
14. člen
Sredstva iz 12. člena točke 7 drugega odstavka (združena
sredstva TOZD 41, 76 mio din) tega samoupravnega sporazuma udeleženci s področja gospodarstva združujemo po
enotni stopn|i 3,72% od osnove, ki jo predstavlja doseženi
čisti dohodek, ugotovljen v zaključnem računu za leto, ki
predhodi letu, v katerem poteka združevanje sredstev zmanjšan za del čistega dohodka za osebne dohodke, obračunane
po zaključnem računu.
Udeleženci po 1. odstavku tega člena tega samoupravnega
sporazuma se zavezujemo, da bomo sredstva iz prvega
odstavka tega člena združevali v času od 1. 1. 1986-31. 12.
1990 oziroma do sprejema samoupravnega sporazuma o
temeljih plana za naslednje srednjeročno plansko obdobje,
da se zagotovi dograditev cestnih objektov po tem samoupravnem sporazumu.
Udeleženci po 1. odstavku tega člena tega samoupravnega
sporazuma soglašamo, da se sredstva po prvem odstavku
tega člena združujejo brez obveznosti vračanja, ker se z
naložbami v infrastrukturo izboljšujejo pogoji pridobivanja
dohodka v združenem delu, zvišujejo življenjski in delovni
pogoji, s čimer se vračajo združena sredstva.
15. člen
Dokler ne bo z zakonom ali spremembo tega samoupravnega sporazuma drugače določeno, udeleženci vplačujemo
sredstva, ugotovljena po zaključnem računu za preteklo leto
po 13. členu tega samoupravnega sporazuma v 10 enakih
obrokih do zadnjega dne v mesecu, začenši s 1. marcem
naslednjega leta na posebni zbirni račun pri službi družbenega knjigovodstva, ki bo sredstva z zbirnega računa tekoče
nakazovala na račun SIS materialne proizvodnje v dogovorjenih razmerjih.
16. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji opravlja v
skladu s 1. in 3. odstavkom 13. člena zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Ur. list SRS, št. 1/85)
kontrolo nad izvajanjem tega sporazuma.
Zaradi sprejema obveznosti iz 1. odstavka tega člena je
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji udeleženec
tega samoupravnega sporazuma.
17. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma soglašamo, da
sklene samoupravna interesna skupnost - Skupnost za ceste
Slovenije z Ljubljansko banko - Gospodarsko banko
pogodbo - sporazum za opravljanje bančnih poslov po tem
samoupravnem sporazumu.
18. člen
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma pooblaščamo
Službo družbenega knjigovodstva, da preverja izvrševanje
obveznosti, vplačevanja sredstev, sestavljanje obračunov in
pravilnosti obračunov.
Skupščino Skupnosti za ceste Slovenije zavezujemo, da bo:
- racionalno gospodarila s sredstvi, ki se združujejo po tem
samoupravnem sporazumu
- udeležencem tega samoupravnega sporazuma letno
poročala o izvajanju nalog, o prilivu in porabi sredstev
- zagotovila družbeno kontrolo izvajanja tega samoupravnega sporazuma s strani udeležencev
- udeležence tega samoupravnega sporazuma seznanila z
ukrepi, ki jih bo sprejela s srednjeročnim planom v skladu z
drugimi sporazumi, dogovori in na podlagi predpisov.
19. člen
O sprejemanju predloga tega samoupravnega sporazuma
odločamo delavci v temeljnih in drugih organizacijah združenega dela ter v delovnih skupnostih po postopku, določenem
v samoupravnih aktih, delovni ljudje in občani pa v organih
upravljanja ustreznih organizacij oz. krajevnih skupnostih.

20. člen
Ta samoupravni sporazum je sprejet, ko ga sprejme in poda
pisne izjave o pristopu več kot polovica pooblaščenih udeležencev tega sporazuma.
Pravice, obveznosti in odgovornosti po tem samoupravnem
sporazumu udeleženci prevzamemo s podpisom in veljavnostjo od T. 1. 1986 dalje, za združevanje sredstev po 14.
členu tega samoupravnega sporazuma pa od 1. 1. 1987.
21. člen
Predlog samoupravnega sporazuma z obrazložitvijo objavi
Skupnost za ceste Slovenije v zadostnem številu, da se udeleženci o njih lahko izjasnimo in da se zagotovi potrebna
obveščenost.
Sklenjeni samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu
SR Slovenije.
22. člen
K temu samoupravnemu sporazumu lahko pristopijo tudi
druge organizacije združenega dela, samoupravne organizacije in skupnosti, ki so zainteresirane za uresničitev njegovih
določil. Skladno z določili Zakona o združenem delu (zlasti
462. in 586. člena) poslovodni organi temeljnih in drugih
organizacij združenega dela, ki bodo na novo organizirane
oziroma ustanovljene v času, za katerega se sklepa ta samoupravni sporazum, poskrbijo, da se delavci izjasnijo o naknadnem pristopu.
Naknaden pristop k temu samoupravnemu sporazumu se
izvede s pismeno izjavo skupščini Skupnosti za ceste Slovenije.
23. člep
Ta samoupravni sporazum se spremeni ali dopolni po
postopku kot je bil sklenjen:
Pravico pobude za spremembo ali dopolnitev ima vsak
udeleženec in druga družbena pravna oseba v skladu z zakonom. Pisni predlog z obrazložitvijo predloži pobudnik skupščini Skupnosti za ceste Slovenije.
24. člen
Spore iz tega sporazuma rešuje komisija. V komisijo za
reševanje sporov imenujeta oba zbora po dva člana izmed
delegatov posameznega zbora, po enega predstavnika pa
imenujejo uporabniki in izvajalci, ki so v sporu. Predsednika
imenujejo člani komisije.
Komisija sprejema odločitve po postopku, ki je določen v
statutu Skupnosti za ceste Slovenije.
Na odločitev komisije ima udeleženec, ki z odločitvijo ni
zadovoljen, možnost tožbe pri Sodišču združenega dela v
Ljubljani.
25. člen
Izvajanje določil tega samoupravnega sporazuma spremlja .
skupščina Skupnosti za ceste Slovenije.
26. člen
t
Originalno besedilo z vsemi podpisanimi sklepi o pristopu
se hrani v arhivu Skupnosti za ceste Slovenije, Ljubljana,
Titova 64.
ROKOVNIK
Za postopek javne obravnave, sprejema in podpisa tega
samoupravnega sporazuma določamo naslednje roke:
1. za javno obravnavo in za posredovanje pisnih pripomb
in predlogov do 15. 9. 1985
2. za usklajevanje pripomb in predlogov na osnutek ter za
oblikovanje predloga do 15. 10. 1985
3. za objavo predloga v Poročevalcu Skupščine SR Slovenije 20. 12. 1985
4. za obravnavanje, sprejem in podpisovanje ter dostavo
podpisa pooblaščenih oseb predstavnikov udeležencev do 31. 3. 1986 in
5. za objavo sklenjenega samoupravnega sporazuma v
Uradnem listu SR Slovenije do 31. 5. 1986

poročevalec

PRILOGA 1
2.1. NOVOGRADNJE
2.1.1. Ceste
cene: povprečje 1985
dolžina
km

Lokacija
1) AVTOCESTE
a) pričete v obdobju 1981-1985 in
končane v obdobju 1986-1990
- predor Karavanke
5,5
-južna obvoznica v Ljubljani
6,7
- Šmarje Sap-Višnja gora
12,2
b) pričete in končane v obdobju 1986-1990
- Razdrto-Podnanos
8,7
- Razdrto-Čebulovica
9,5
- dokončanje mejnega prehoda
Šentilj Skupna vrednost: 37.089.000.000
c) priprava tehnične dokumentacije*
in pripravljalnih del
- Arja vas-Ljubljana
Odsek: Arja vas - Ločica
18,7
- Pesnica-Šentilj
10,6
- Hrušica-Žirovnica
11,7
- Razdrto-Vrtojba
41,0
- Razdrto-Divača (Čebulovica)
9,5
- Ljubljana-Bregana (brez Šmarje Sap-Višnja gora) 104,8
Skupna vrednost: 2.100.000.000 din
2) MAGISTRALNE CESTE
a) pričete v obdobju 1981-1985 in
končane v obdobju 1986-1990
- Hitra cesta skozi Maribor - III. etapa
4,78
- priključek Ruda - križišče Valeta
4,65
- zahodna magistrala v Celju
2,80
Skupna vrednost: 8.372.000.000 din
SKUPAJ NOVOGRADNJA CEST: 45.461.000.000 din"
* Zajeto v postavkah 2.3 in 2.6 (12. člen, točka b)

PRILOGA 2
2.1.2 NOVOGRADNJE OBJEKTOV
(NADOMESTILO DOTRAJANIH)
Cene: povprečje 1985
1. Magistralne ceste
1. M - 3
Most čez Rogoznico v Budini
2. M - 10
Most čez Oplotnico v Tepanju*
3. M - 10 - 1 Mostova pri Benediktu (2 kom)*
4. M - 10 - 4 Mostova pri Nadanjem selu* (Ribnici)
Skupaj M ceste: 459.000.000 din
* Gradnja novega mostu se predlaga zaradi slabih elementov objekta in ceste.
PRILOGA 3
2.2 REKONSTRUKCIJE IN OBVOZI
UKREP 3.1 VEČJE REKONSTRUKCIJE
Cene: povprečje 1985
Skupni '
Štev ilka
Ime odseka
Dolžina
Q
ceste odseka začetek - konec
v km
236,237
105
2 238
Kr. Ankaran-Kr. Koper
6,0
117
10 291
Ločica-Trojane (Baba)
1,6
121
3 246
Maribor (Ptujska)
2,1
125
10 291,292 tretji pas Trojane
5,7
134
10-3 241
obvoznica Radlje
135
10-3 328
Celje - Šmarjeta
5,5
136
10 311,312 tretji pas-Črni kal
14,6
Skupna vrednost: 2.345.000.000 din
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SAMOUPRAVNI
o temeljih
skupnosti

SPORAZUM

plana Samoupravne
za železniški

Slovenije za obdobje
področje

luškega

luški

promet SR

1986-1990 za

prometa

Na podlagi 34. in 116. člena Zakona o sistemu družbenega
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (Ur. list SRS
št. 1/80), določil Zakona o samoupravni interesni skupnosti
za železniški in luški promet (Ur. list SRS št 18/74) ter
dokumentov vezanih na plan razvoja SR Slovenije v obdobju
1986-1990 sklenejo uporabniki in izvajalci luških storitev (v
nadaljevanju: udeleženci) združeni v Samoupravni interesni
skupnosti za železniški in luški promet (v nadaljevanju
Skupnost)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA SAMOUPRAVNE
INTERESNE SKUPNOSTI ZA
ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET SR
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990
ZA PODROČJE LUŠKEGA PROMETA
1. člen
S tem samoupravnim sporazumom udeleženci določamo
skupne cilje, naloge in usmeritve razvoja luške dejavnosti v
srednjeročnem obdobju 1986—1990 ter medsebojne pravice,
obveznosti in odgovornosti za njihovo uresničevanje.
2. člen
Iz dosedanjih analiz razvoja prometnega sistema izhaja, da
nismo izkoristili izjemno ugodne geografske lege za prevzem
razpoložljivih tranzitnih blagovnih tokov iz Srednje Evrope za
prekomorske države in iz tega izhajajočega vse pozitivne
učinke. Zato udeleženci samoupravnega sorazuma ugotavljamo, da je potrebno za uresničevanje družbeno dogovorjene
prometne politike v srednjeročnem obdobju 1986-1990
pospešiti izgradnjo in usposobitev luške infrastrukture, kot
pomembnega člena v transportni verigi, za prevzem razpoložljivih tranzitnih blagovnih tokov. Z večjim pretokom blaga po
tranzitnih smereh, na katerih je udeleženih več prometnih
dejavnosti bomo ustvarili večji devizni priliv, dosegli večjo
valorizacijo slovenskega transportnega sistema ter ustvarili
pogoje za večja vključevanje uporabnikov v mednarodno menjavo.
3. člen
Glede na usmeritve opredeljene v prejšnjem členu tega
sporazuma ter upoštevajoč že doseženo raven razvoja se
udeleženci dogovorimo, da bomo v naslednjem petletnem
obdobju uresničevali naslednje skupne naloge in cilje:
- zagotovili kontinuiteto v izgradnji luške infrastrukture
kot osnovnega pogoja za nadaljnji razvoj luške dejavnosti,
- zagotovili nadaljnjo tehnološko posodobitev luških specializacij, ki jih zahteva trg tranzitnih in domačih blagovnih
tokov in s tem povečali tranzitni promet ter devizni priliv tako
luke kot ostalih udeležencev v transportni verigi in omogočili
domačemu gospodarstvu večje vključevanje v mednarodno
menjavo.
- izkoristili možnosti, ki jih daje inštitut Carinske cone za
razvoj izvoza blaga in storitev ter organiziranje konsignacije
tujih surovin za potrebe naše predelovalne industrije in povečanje tranzitnega prometa,
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in

interesne

- nadaljevali z vsklajenim razvojem Luke in železnice s
skupno realizacijo predvidenih projektov po posameznih
investicijskih programih, katerih cilj je povečanje propustnosti železniške proge na 16 parov tovornih vlakov dnevno za
povečanje tranzitnega prometa,
- nadaljevali aktivnosti v smeri boljšega povezovanja z
vsemi udeleženci in uporabniki v transportni verigi, s čimer bo
zagotovljen organiziran in učinkovit skupen nastop na tujem
in domačem trgu ter racionalnost transporta.
4. člen
Za uresničitev zastavljenih nalog in ciljev smo izvajalci in
uporabniki luških storitev sporazumni, da bo potrebno v srednjeročnem obdobju 1986-1990 vložiti v razvoj luških zmogljivosti naslednjih obseg investicijskih sredstev (prikazano v
mio din, cene 1985):
Zap. Naložbe
Skupaj
štev.
1986-90
I.
Naložbe republiškega pomena
1. Splošna infrastruktura
4.501
2. Silos za žitarice
2.558
3. Razsuti in tekoči tovori
1.507
4. Tehnološka oprema
1.451
5. Integralni transport
1.283
Skupaj I:
11.300
II.
Ostale naložbe
6. Vzdrževanje, maritimna dejavnost
492
7. Skladišča
2.130
Skupaj II:
2.622
Skupaj l+ll
13.922
V okviru razvojnega programa bo dana prioriteta naložbam
v izgradnjo infrastrukture (izkopi bazenov, pridobivanje površin, izgradnja operativnih obal, prometne povezave), izgradnjo silosa, povečanje kapacitet za pretovor razsutih in tekočih
tovorov ter nadaljnjo tehnološko usposobitev in uvajanje
informacijskega sistema na terminalu za integralni transport.
5. člen
Na podlagi skupno ugotovljenih ciljev sta Luka Koper in ŽG
Ljubljana uskladili razvoj železniških in luških kapacitet.
Glede na predvideno rast luškega prometa po železnici,
predvsem pa luškega tranzita, bosta zgradili tiste objekte in
naprave, ki bodo skupaj z ostalimi investicijami na železnici
omogočili enakomernejši odvoz in dovoz ter propustnost
železniške proge iz in v Luko na 16 parov tovornih vlakov na
dan. V ta namen bo ŽG vložila poleg lastnih sredstev tudi
združena sredstva po enotnih osnovah, virih in merilih, ki so
preusmerjena iz luške na železniško infrastrukturo. Vlaganja v
železniško infrastrukturo skupnega pomena zajemajo (cene
1985):
Železniški objekti
- postaja Koper
- postaja Divača
- postaja Sežana
- progovni odsek Koper-Divača
- progovni odsek Divača-Ljubljana
- progovni odsek Sežana-Jesenice
Skupaj:

Vrednost v mio din
570
2.015
3.080
1.480
3.235
1.535
11.915
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6. člen
S predvidenimi investicijami bo Luka Koper lahko tudi v
nadalje sledila razvoju tehnike in tehnologije na področju
transporta ter razvoju industrije in gospodarstva v okviru
gravitacijskega zaledja in pri tem izkoristila prednosti v geografskem položaju in tapografskih pogojih, ki jih ima v primerjavi z ostalimi severnojadranskimi in severnoevropskimi
lukami ter zagotovila pogoje in prednosti podpisnikov pri
izkoriščanju možnosti, ki jih nudi nov zakon o carinskih
conah.
7. člen
Za izgradnjo in dokončanje s tem sporazumom planiranih
investicij bo potrebno v obdobju 1986-1990 zagotoviti 13.922
mio din. Ta sredstva bodo po sedanjih predvidevanjih zagotovljena okvirno iz naslednjih virov (prikazano v mio din):
Viri financiranja
I. Naložba republiškega pomena
- lastna sredstva
- sredstva združena po enotnih virih, osnovah
in merilih
- krediti bank
- interesno združevanje
- domači blagovni krediti
,
Skupaj I:
II. Ostale naložbe
- lastna sredstva
- interesno združevanje
- krediti bank
- domači blagovni krediti
Skupaj II:
Skupaj l+ll

Skupaj
1986-1990
3.260
5.500
456
1.150
934
11.300
1.100
930
185
407
2.622
13.922

8. člen
Delavci temeljnih organizacij združenega dela (razen
temeljnih organizacij Luke Koper), v enovitih delovnih organizacijah, kmetijskih in drugih zadrugah, v temeljnih organizacijah kooperantov, v temeljnih zadružnih organizacijah in
drugih oblikah združevanja kmetov, v pogodbenih organizacijah združenega dela - vse s področja gospodarstva ter
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela s sedežem
na območju SR Slovenije s področja časopisno založniške
dejavnosti se obvezujemo, da bomo na osnovi tega samoupravnega sporazuma, za uresničevanje planiranega razvoja
luške dejavnosti v srednjeročnem obdobju 1986-1990 vzajemno združevali sredstva v višini 0,49% od predpisane osnove.
9. člen
Sredstva po enotnih virih, osnovah in merilih združujejo
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela iz 8. člena
samoupravnega sporazuma v višini 0,49% od osnove, ki jo
predstavlja čisti dohodek temeljnih organizacij ugotovljen v
zaključnem računu za leto, ki predhodi letu v katerem poteka
združevanje sredstev zmanjšan za del čistega dohodka za
osebne dohodke obračunane v zaključnem računu.
10. člen
Zneske obračunanih sredstev temeljne organizacije vplačujejo v 10 enakih obrokih do zadnjega dne v mesecu za tekoči
mesec, začenši s 1. marcem vsakega leta preko računa »Luke
Koper«
Koper
ZDRUZENA
SREDSTVA
51400-606-60239.
11. člen
Luka Koper bo vračala združena sredstva udeležencem
samoupravnega sporazuma na ta način, da bodo imeli prednosti kot tudi kvalitetnejše in konkurenčnejše luške storitve,
ki jim bodo zagotavljale večje dohodkovne in devizne učinke.
12. člen
Luka bo v srednjeročnem obdobju 1986-1990:
- z zastavljenim programom razvoja ter z boljšim izkoriščanjem realizirala v letu 1990 4,4 mio ton prometa,
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- z dograditvijo sil6Sa se bo Luka specializirala še za
pretovor žitaric in živinske krme,
- razvojem specilaizacij za pretovor različnih vrst razsutih
in tekočih tovorov, enot v integralnem in kombiniranem transportu, generalnega blaga ter tovorov lesa bo vplivala tudi na
večji obseg tranzitnega prometa,
- povečala prevoz luškega prometa po železnici na 4 mio
ton,
- z uvajanjem sodobnih tehnično-tehnoloških postopkov
bo zagotovila konkurenčne razkladalno-nakladalne norme, in
s tem omogočila hitrejše obračanje ladij in železniških vagonov ter njihovo večjo učinkovitost,
- z nadaljnjim razvojem računalniško podprtega informacijskega sistema bo omogočila hiter in učinkovit pretok informacij in podatkov potrebnih za odločanje v poslovnem procesu ter uresničila vse predpogoje za postopno povezavo z
informacijskimi sistemi železnice, špediterjev, agentov,
ladjarjev in drugih udeležencev v transportni verigi,
- s funkcionalnejšo organizacijo pretovarjanja in skladiščenja blaga bo zagotovila kvalitetnejše in hitrejše opravljanje
luško-transportnih storitev.
13. člen
Pri organiziranju in izvajanju splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite na področju razvoja luške dejavnosti
bomo udeleženci tega sporazuma v naslednjem petletnem
obdobju izvajali predvsem naslednje naloge:
- upoštevali usmeritve, navodila in ukrepe na področju
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite;
- usklajevali načrte in programe razvoja luške dejavnosti s
kriteriji in potrebami obrambe in zaščite z družbenopolitičnimi skupnostmi in oboroženimi silami;
- koordinirali in usklajevali razvojne programe s stališča
obrambe in zaščite s temeljnimi skupnostmi za železniški in
luški promet;
- prioritete pri novogradnjah, rekonstrukcijah in vzdrževnaju luških zmogljivosti upoštevali in določali tudi glede
potreb in zahtev obrambe in zaščite;
- težili k zagotovitvi celovite opremljenosti in usposobljenosti obrambnih in zaščitnih e,not;
- v izrednih razmerah in neposredni vojni nevarnosti izvajanje nalog tega sporazuma uskladili s smernicami, navodili in
sklepi Skupščine SR Slovenije ter njenih izvršilnih organov.
14. člen
Luka se obvezuje, da bo v okviru svojih možnosti sprejemala ponujene tovore s strani uporabnikov l.uških storitev, ki
so članice Skupnosti ter tem tovorom dajala prednosti, ki se
kažejo v hitrejših in kvalitetnejših storitvah (prednostni privez
ladij, prendostno razkladanje vagonov...).
15. člen
Udeleženci smo sporazumni, da bomo cene luških storitev
oblikovali na osnovi dogovora luk in uporabnikov, pri tem pa
je potrebno zagotoviti, da bodo le-te pokrivale stroške enostavne reprodukcije.
16. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma, ki bodo prispevali
sredstva za razvoj luških zmogljivosti, bodo upravljali s temi
sredstvi preko svojih delegatov v skupščini Skupnosti.
17. člen
Skupščina Skupnosti in njeni organi sprejemajo v okviru
svoje pristojnosti sklepe, ki so potrebni za redno uveljavljanje
tega samoupravnega sporazuma in aktov pristojnih organov
ter izvajajo v tem okviru dogovarjanje in sporazumevanje med
uporabniki in izvajalci luških storitev glede ukrepov, ki so
potrebni za tekočo realizacijo dogovorjenih nalog.
18. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma soglašamo, da
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji opravlja v
skladu s 1. in 3. odstotkom 13. člena Zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (ur. list SRS, št. 1/85),
kontrolo nad izvajanjem tega samoupravnega sporazuma.
Zaradi sprejema obveznosti iz 1. odstavka tega člena je SDK
v SR Sloveniji udeleženec tega samoupravnega sporazuma.
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19. člen
Ta sporazum se spremeni ali dopolni, le po postopku kot je
bil sklenjen. Pravico pobude za spremembo in dopolnitev ima
vsak podpisnik samoupravnega sporazuma.
20. člen
Spore iz tega sporazuma rešuje arbitraža Skupnosti po

postopku, ki ga določajo samoupravni akti Skupnosti.
21. člen
Ta sporazum se uporablja od 1. 1. 1986 v celoti razen za
določila 8. člena, ki bodo pričela veljati s sprejetjem tega
samoupravnega sporazuma. Samoupravni sporazum velja do
konca leta 1990 oziroma do sprejetja novega.
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SAMOUPRAVNI
o temeljih

plana

SPORAZUM
razvoja

Slovenije za obdobje
Na podlagi določi! Zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije. Zakona o samoupravnih interesnih skupnostih za poštni, telegrafski in telefonski promet, Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
Samoupravne interesne skupnosti za poštni, telegrafski in
telefonski promet Slovenije, Pravilnika o planiranju in metodologiji planiranja v ptt prometu Slovenije ter usmeritev
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije in stališč
Zveznega družbenega sveta za vprašanja družbene usmeritve o nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v
ptt prometu, sklenemo uporabniki in izvajalci, združeni v
Samoupravno interesno skupnost za ptt promet Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: udeleženci sporazuma)
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA RAZVOJA PTT
PROMETA SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990
I. SKUPNI CILJI RAZVOJA PTT PROMETA
1. člen
Na podlagi Usmeritev razvoja ptt prometa Slovenije za
obdobje 1986-1990 z elementi za sklepanje samoupravnega
sporazuma o temeljih plana razvoja ptt prometa Slovenije za
obdobje 1986-1990 udeleženci s tem samoupravnim sporazumom opredeljujemo skupne potrebe in interese ter pravice,
obveznosti in odgovornosti pri uresničevanju skupnih ciljev
razvoja ptt prometa Slovenije za obdobje 1986-1990.
2. člen
Upoštevajoč razvojne cilje družbenega plana SR Slovenije,
skupne cilje, naloge in prioritete razvoja ptt prometa Jugoslavije kot prostorsko enotnega sistema, vključenega v mednarodni sistem pošt in telekomunikacij, cilje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v prometu, pomen in vlogo
ptt prometa v procesu družbene reprodukcije in splošnem
družbenem razvoju, doseženo stopnjo razvitosti ptt prometa
na prehodu v novo srednjeročno obdobje, smo udeleženci
sporazuma soglasni, da bo razvoj ptt prometa Slovenije v
planskem obdobju 1986-1990 zasledoval naslednje skupne
cilje: '
- uresničevanje razvoja socialističnega samoupravljanja
in delegatskih odnosov;
- poglabljanje in dograjevanje samoupravne organiziranosti ter družbenoekonomskih odnosov;
- s povečanjem obsega in zboljšanjem kvalitete ptt storitev prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva in družbe ter
k varčevanju z energijo in materialnimi stroški;
- pospešen razvoj ptt zmogljivosti vseh vrst in na vseh
ravneh za notranji ptt promet, upoštevajoč pri tem vlogo,
pomen in stopnjo razvitosti ptt zmogljivosti ter optimalno
povezovanje in vključevanje Slovenije v jugoslovanski prostor;
- pospešen črazvoj ptt zmogljivosti za mednarodni
odhodni, dohodni in tranzitni ptt promet, ki ga terja geopolitični položaj Slovenije ter potrebe in možnosti vključevanja
Slovenije in Jugoslavije v mednarodno delitev dela;
- skladnejši regionalni razvoj ptt prometa Slovenije;
- popolna avtomatizacija telefonskega prometa;
- hitrejši razvoj ptt zmogljivosti na manj razvitih območjih
in manj razvitih obmejnih območjih;
- uvajanje sodobnih delovnih priprav in sodobne organizacije dela in s tem izboljšanje hitrosti in kvalitete ptt storitev
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PTT prometa

1986-1990
ter produktivnosti dela ob sočasnem razvijanju zmogljivosti
za uvedbo novih ptt storitev;
- graditev ptt zmogljivosti tako, da bodo te zadovoljevale
tudi potrebe SLO in družbene samozaščite;
- na podlagi združevanja dela in sredstev doseči izgradnjo
ptt zmogljivosti, ki bo skladnejša s potrebami nosilcev funkcionalnih sistemov zvez in drugih velikih uporabnikov;
- zboljšanje gospodarske (dohodkovne) učinkovitosti ptt
prometa Slovenije;
- razvijanje in pospeševanje razvojno raziskovalne dejavnosti v ptt prometu Slovenije.
II. GLOBALNI OKVIRI MATERIALNIH
IN KADROVSKIH MOŽNOSTI RAZVOJA
3. člen
Udeleženci sporazuma smo soglasni, da je na podlagi predvidenega gibanja in nujnosti boljšega zadovoljevanja družbenih potreb po posameznih vrstah in skupinah ptt storitev v
obdobju 1986-1990 z dograditvijo obstoječih in izgradnjo
novih objektov treba doseči take proizvodne zmogljivosti in
druge pogoje opravljanja ptt storitev, ki bodo omogočali rast
storitev po povprečnih letnih stopnjah:
v%
- poštne storitve
2,1
- telegrafske storitve (od tega
klasične telegrafske storitve
5,1%)
6,0
- telefonske storitve
12,0
- druge storitve
0,4
4. člen
Za uresničitev ciljev razvoja ptt prometa Slovenije bodo v
obdobju 1986-1990 potrebna investicijska vlaganja v obsegu
68.614 mio din (upoštevane cene leta 1985).
Od te vsote bo namenjeno za razvoj
poštnega prometa
11.462 mio din ali 17,7%
- telegrafskega prometa
2.779 mio din ali 4,1%
od tega za prenos podatkov
1.302 mio din ali 1,9%
- telefonskega prometa
51.908 mio din ali 75,6%
- drugi dejavnosti
2.465 mio din ali 3,6%
Predviden obseg vlaganj bo finansiran iz naslednjih virov:
Struktura v %
lastna sredstva
25.688 mio din 37,4%
sredstva uporabnikov
24.233 mio din 35,3%
krediti
12.967 mio din 18,9%
od tega: Poštna hranilnica
9.025 mio din 13,1%
poslovne banke
2.522' mio din 3,7%
komercialni krediti
1.420 mio din 2,1%
drugi viri
5.726 mio din 8,4%
Skupaj:
68.614 mio din 100,0%
Od obsega celotnih vlaganj v višini 68.614 mio din bo za
razvoj ptt zmogljivosti republiškega pomena, t. j. zmogljivosti,
s katerimi se ptt promet vključuje v republiške planske dokumente, namenjeno 43.430 mio din, za zmogljivosti območnega pomena pa 25.184 mio din.
5. člen
Pri planiranju sredstev izvajalcev je upoštevana družbeno
opredeljena
politika razporejenja celotnega prihodka in
dohodka2 za obdobje 1986-1990. Skladno z opredelitvami
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in stališč
' Od tega 1.448 mio din združena bančna sredstva
V izračunih je upoštevan veljavni sistem obračuna in razporejanja dohodka v
letu 1985
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zveznega družbenega sveta za vprašanje družbene ureditve o
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih odnosov v ptt prometu so v obsegu teh sredstev upoštevani učinki ekonomizacije cen poštnih storitev, in sicer tako, da bodo do leta 1990
postopno zagotovljene ekonomske cene pisemskih storitev,
časnikov in časopisov. (Pokrivanje izgube v letu 1986 20%, v
letu 1987 40%, v letu 1988 60%, v letu 1989 80% ter v letu 1990
100%). Za cene paketnih storitev poštno nakazniške službe in
ostalih storitev denarnega prometa pa je upoštevana ekonomska raven že v letu 1986. V sredstvih izvajalcev so upoštevani
tudi učinki znižanja obveznosti ptt prometa v zvezi s pospeševanjem gospodarskega razvoja manj razvitih republik in AP
Kosovo.
Sredstva uporabnikov so planirana po teh osnovah:
- v višini 20% vrednosti telefonskega impulza, vključena v
ceno impulza, zaradi zagotovitve izboljšanja predvsem mednarodnega in magistralnega
ptt omrežja;
- v znesku 80.0003 din kot deležu od vrednosti izgradnje
novega telefonskega naročnika zaradi zagotovitve hitrejšega
razvoja krajevnega telefonskega omrežja oziroma gradnje
telefonskih priključkov;
- na podlagi posebnih sporazumov, ki se sklenejo med
krajevno skupnostjo, delom krajevne skupnosti, ozd ali drugimi samoupravnimi organizacijami oziroma skupnostmi in
delovno organizacijo za ptt promet zaradi izboljšanja krajevnega ptt omrežja.
Sredstva uporabnikov po osnovi 20% od cene telefonskega1
impulza, vključena v ceno impulza, bodo namenjena predvsem za razvoj mednarodnih in magistralnih ptt zmogljivosti v
okviru zmogljivosti republiškega pomena, medtem ko bodo
sredstva na osnovi deleža od vrednosti izgradnje novega
telefonskega naročnika ter sredstva po drugih osnovah namenjena za razvoj ptt zmogljivosti območnega pomena. Ptt
zmogljivosti republiškega pomena so opredeljene v 6. členu
tega sporazuma.
Za sredstva Poštne hranilnice, ki se oblikujejo iz sredstev
zbranih hranilnih vlog in vrnjenih anuitet pri Poštni hranilnici
s področja Slovenije, je planirano, da bodo v obdobju
1986-1990 v celoti namenjena za razvoj ptt prometa. Od te
vsote pa bo 20% sredstev namenjenih za razvoj zmogljivosti
na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih Slovenije.
Sredstva poslovnih bank so načrtovana v skladu z dogovori
v okviru ptt prometa in območnih poslovnih bank. Glede na
opredelitev v Dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 bo 1.448 mio din kreditnih
sredstev Ljubljanske banke-Združene banke namenjeno za
razvoj mednarodnih in magistralnih ptt zmogljivosti.
Komercialni krediti so planirani za nabavo domače opreme
glede na pogoje kreditiranja te opreme.
6. člen
Investicijska vlaganja za zmogljivosti republiškega pomena
bodo po posameznih namenih znašala:
Vrsta zmogljivosti
Znesek v mio din
1. Mednarodne in magistralne ptt zmogljivosti
8.286 mio din
2. Glavne telefonske centrale
3.496 mio din
3. Prenosni sistemi med glavnimi in vozliščnimi telefonskimi centralami
4.082 mio din
4. Vozliščne telefonske centrale vključno z
rajonskimi telefonskimi centralami
10.563 mio din
5. Prenosni sistemi med vozliščnimi in
končnimi telefonskimi centralami
3.852 mio din
6. Poštni centri
6.029 mio din
7. Ptt informacijski sistem
1.153 mio din
8. Objekti posebnega pomena za splošno
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito
3.118 mio din
9. Vlaganja na manj razvita in manj razvita
obmejna območja (del, ki ni zajet od 1-9) 2.671 mio din
Skupaj:
43.430 mio din
V investicijskih vlaganjih za objekte iz prvega odstavka tega
člena so upoštevana tudi vlaganja za izgradnjo ustreznih
prostorov za te zmogljivosti.
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7. člen
Med vlaganji v zmogljivosti republiškega pomena so tudi
vlaganja, s katerimi se ptt promet Slovenije vključuje v skupni
plan SFR Jugoslavije v obsegu 9.603 mio din. Kot ptt zmogljivosti, s katerimi se ptt promet Slovenije vključuje v skupni
plan SFR Jugoslavije, se štejejo:
- objekti mednarodnih in magistralnih ptt zmogljivosti, ki so
navedeni v 13. členu tega sporazuma, razen objekta »sistem
za avtomatski nadzor telekomunikacijskega omrežja Slovenije« in
- objekt KKS Central, ki je v 6. členu tega sporazuma zajet
med objekti posebnega pomena za SLO in DS.
8. člen
Med vlaganji v zmogljivosti republiškega pomena so tudi
vlaganja v ptt zmogljivosti na manj razvita in manj razvita
mejna območja Slovenije. V ta območja bodo OSIS za ptt
promet v obdobju 1986-1990 vložila skupaj 5.570 mio din. S
konstrukcijo virov finansiranja predvidevamo, da bodo sredstva izvajalcev udeležena pri izgradnji teh zmogljivosti v višini
1.851 mio din, sredstva uporabnikov v višini 2.321 mio din in
kreditna sredstva v višini 1.398 mio din.
9. člen
Zmogljivosti republiškega in območnega pomena bodo finansirane iz naslednjih virov:
v mio din
Zmogljivosti
Viri finansiranja
Republ. pomenaObmoč. pomena
Din Struk.
Din Struk.
v%
v%
- lastna sredstva
15.788
36,3 9.900
39,3
- sredstva uporabnikov
14.332
33,0 9.901
39,3
- krediti
9.936
22,9 3.031
12,0
Od tega:
- Poštna hranilica
7.081
16,3 1.944
7,7
- poslovne banke
1.9624
4,5
560
2,2
- komercialni krediti
893
2,1
527
2,1
- drugi viri
3.374
7,8 2.352
9,4
Skupaj:
43.430 100,0 25,184 100,0
10. člen
Udeleženci sporazuma soglašamo, da bo v razdobju
1986-1990 potrebno glede na povečanje in modernizacijo ptt
zmogljivosti v skladu z družbenimi usmeritvami zagotoviti
1,8% letno stopnjo rasti zaposlovanja.
Število delavcev se bo povečalo za 686 in bo tako znašalo
ob koncu tega obdobja 8.126 delavcev.
Glede na predvideni razvoj je potrebno poleg povečanja
števila delavcev doseči tudi bistveno prestrukturiranje. Zato
se bo v celotni strukturi povečal delež zahtevnejših poklicnih
skupin, in sicer od IV do vključno VII stopnje.
11. člen
Cilji zaposlovanja v 10. členu tega sporazuma bodo doseženi
s kadrovsko politiko, ki bo kot sestavni del celotne razvojne
politike v PTT usmerjena tako, da bo:
- v skladu z razvojnimi potrebami spodbujala in omogočala delavcem vključevanje v vse oblike izobraževanja,
- z dograjevanjem enotnega usmerjenega izobraževanja
za ptt dejavnost zagotavljala sistematično pridobivanje, razširjanje in poglabljanje splošne in strokovne izobrazbe ter
praktičnih znanj,
- s štipendijsko politiko načrtno usmerjala in spodbujala
mladino za izobraževanje za potrebe PTT,
- spodbujala inovativnost pri ptt delavcih in omogočala
njeno uveljavitev v praksi,
- dosledno uresničevala načela nagrajevanja po rezultatih
dela,
Znesek predstavlja 20% vrednosti izgradnje novega telefonskega naročnika do
cenah leta 1985
4
od tega 1.448 mio din združena bančna sredstva
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- izboljševala pogoje dela,
- zagotavljala delavcem socialno varnost tudi z reševanjem vprašanj družbenega standarda.
III. USMERITVE RAZVOJA PO PODROČJIH
1. Razvoj ptt omrežja in zmogljivosti
12. člen
a. Poštno omrežje
Z organizacijo, izgradnjo in modernizacijo poštnega
omrežja in zmogljivosti bo:
- dostopnost ptt enot izboljšana s povečanjem njihovega
števila za 22 novih enot in s tem bo dosežena ena ptt enota na
3.926 prebivalcev. Predvidena je postavitev enega poštnega
nabiralnika na 370 prebivalcev. Dostava poštnih pošiljk bo
izboljšana tako, da bo v dnevno dostavo vključeno 60%, v 3-5
krat tedensko dostavo 39% in 1-2 krat tedensko dostavo 1%
prebivalcev. Z dokončanjem izgradnje ptt informacijskega
sistema bo s poštnimi terminali opremljenih 400 delovnih
mest pri okencih. Z izboljšanjem funkcionalnosti poslovnih
prostorov ptt enote ter z uvajanjem sodobne sprejemne
mehanizacije in notranje transportne opreme bo dosežena
večja učinkovitost dela in boljša kakovost ptt storitev;
- prevoz poštnih pošiljk med poštnimi centri v okviru glavnega poštnega centra Ljubljana bo organiziran ločeno za
pisemske pošiljke (LC) in ločeno za pakete in ostale (LO)
pošiljke;
- pri prevozu poštnih pošiljk bosta postopoma uvedeni
kontejnerizacija in paletizacija.
b. Telegrafsko omrežje
S povečanjem zmogljivosti telegrafskih central za 1.710
telegrafskih priključkov bo zagotovljena 6,0% letna rast teleks
naročnikov in s tem bo leta 1990 v Sloveniji vključenih 2.676
teleks naročnikov; njihova gostota bo leta 1990 znašala 13,3
na 10.000 prebivalcev.
Zgrajena bo elektronska telegrafska centrala v Ljubljani, ki
bo imela vlogo končne centrale za celotno Slovenijo in vlogo
tranzitne in mednarodne ATgC. Telegrafski naročniki bodo
vključeni ha centralo neposredno (bližnji) ali prek multipleksorjev (oddaljeni). Njena zmogljivost bo 3.000 priključkov.
V okviru obstoječega telefonskega omrežja in omrežja za
prenos podatkov bo organizirano opravljanje faksimile in
teleteks storitev.
«Za opravljanje videoteks storitev bo zgrajen videoteks center v Ljubljani.
c. Omrežje za prenos podatkov
S povečanjem zmogljivosti javnega omrežja za prenos
podatkov na 400 priključkov bo ob 14,4% letni rasti števila
priključkov za prenos podatkov
konec leta 1990 v Sloveniji
doseženo skupno 3.1005 priključkov za prenos podatkov ali
3,0 priključkov na 1.000 zaposlenih.
Zmogljivost vozlišča v Ljubljani in koncentratorjev v Sloveniji bo povečana za 200 priključnih točk.
Na zakupljene vode za prenos podatkov in na vode za
prenos podatkov v komutiranem telefonskem omrežju bodo
uvedeni modemi, ki jih bodo opravljale ptt organizacije.
Za potrebe računalniških komunikacij in komunikacij med
teleks terminali in teleprinterji bo zagotovljena povezava javnega omrežja za prenos podatkov s telefonskim in telegrafskim omrežjem.
d. Telefonsko omrežje
S povečanjem zmogljivosti telefonskih central za 161.273
priključkov bo zagotovljena 7,5% letna stopnja rasti telefonskih naročnikov in s tem bo leta 1990 v Sloveniji vključenih
402.851 telefonskih naročnikov; njihova gostota bo leta 1990
znašala
20,0 na 100 prebivalcev.
5
Podatek predstavlja skupno število priključkov za prenos podatkov po zakupIjenih vodih, v komutiranem telefonskem omrežju in javnem omrežju za prenos
podatkov.
Število telefonskih govorilnic bo povečano za 783; leta 1990
bo v prometu 2,962 vseh govorilnic, njihova povprečna letna
stopnja rasti bo znašala 6,3%. V okviru te stopnje bo hitreje
naraščalo število medkrajevnih telefonskih govorilnic.
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Za področje telefonskih komutacijskih sistemov bo obdobje
1986-1990 obdobje postopnega uvajanja digitalnega telefonskega omrežja. Za dopolnitev obstoječih zmogljivosti telefonskih central se bo še nadalje uporabljal sistem komutacijske
opreme Crossbar, elektronska telefonska oprema pa predvsem za nivo krajevnih telefonskih central (t. j. končne in
rajonske centrale).
Kontejnerske telefonske centrale bodo zgrajene predvsem
tam, kjer take rešitve hitro in ustrezno zagotavljajo telefonske
zveze, niso pa še izpolnjeni pogoji za trajnejšo in kompleksnejšo rešitev.
Do leta 1990 bodo za predvideni porast prometa na tranzitnem nivoju zadoščale zmogljivosti razširjene tranzitne telefonske centrale Ljubljana. Za mednarodni promet pa zmogljivosti razširjene mednarodne telefonske centrale ne bodo
zadoščale, zato bo potrebno v tem obdobju zagotoviti
dodatno opremo, ki bo omogočala povečanje števila mednarodnih vodov v skladu s potrebami mednarodnega prometa.
Do leta 1990 pa bo potrebno pričeti z izgradnjo nove TATC in
MATC Ljubljana v digitalni tehniki. V tem obdobju se bo
pričela izgradnja novih glavnih telefonskih central, toi jih predvideva generalni plan: v Krškem, Radovljici in Slovenj Gradcu,
nadomestitev in povečanje obstoječih glavnih telefonskih
central z novo tehnologijo v Ljubljani in Novi Gorici ter razširitev ostalih obstoječih glavnih telefonskih central.
V obdobju 1986-1990 bo glede na velikost in pomen telekomunikacijskega sistema Slovenije uveden avtomatski nadzor nad delovanjem tega sistema.
Zagotovljene bodo zadostne zmogljivosti v medkrajevnem
omrežju in obratovalna varnost telefonskega omrežja ter uvedeni sodobni kabelski sistemi za analogne in digitalne prenose.
Z razširitvijo obstoječih in izgradnjo novih RR zvez in VF
sistemov bo zagotovljena večja obratovalna sposobnost in
zanesljivost telefonskega omrežja.
e) Kazalci razvoja ptt zmogljivosti
Kazalci začrtanih ciljev in smeri razvoja ptt omrežja in
zmogljivosti so za SR Slovenijo naslednji:
Kazalci razvoja
1985
1990 Ind.
85-90
1. Ptt enote (brez zbiralnic)
490
512 104
2. zmogljivosti končnih telegrafskih central
2.640
4.350 165
3. teleks naročniki
1.998
2.676 134
4. skupno število priključkov za
prenos podatkov
1.580
3.100 196
5. zmogljivosti krajevnih telefonskih central
367.790 529.063 144
6. telefonski naročniki
280.964 402.851 143
7. telefonske govorilnice
2.179
2.962 136
2. Mednarodne in magistralne ptt zmogljivosti
ter ptt informacijski sistem
13. člen
V okviru ptt zmogljivosti republiškega pomena bodo na
področju mednarodnih in magistralnih ptt zmogljivosti ter ptt
informacijskega sistema v obdobju 1986-1990 zgrajene
naslednje zmogljivosti:
1. Mednarodne in magistralne ptt zmogljivosti
A. Objekti kontinuitete, t. j. objekti, ki so se začeli graditi v
planskem obdobju 1981-1985, dokončani pa bodo v planskem obdobju 1986-1990
- Telekomunikacijske zveze skupnega, pomena na
območju SR Slovenije
- Javno omrežje za prenos podatkov
- Povečanje spojnih poti 1981-1985
B. Novi objekti v obdobju 1986-1990
a) Poštno omrežje
- Glavni poštni center v Ljubljani
b) Telegrafsko omrežje
- Tranzitna'in mednarodna telegrafska centrala s prenosnimi napravami
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- Razširitev javnega omrežja za prenos podatkov
- Videoteks center
c) Telefonsko omrežje
Telefonska komutacijska oprema
- Oprema za 282 mednarodnih vodov v obstoječi mednarodni telefonski centrali Ljubljana
- Izgradnja novih zmogljivosti tranzitne in mednarodne
telefonske centrale v Ljubljani v digitalni tehniki
- Sistem za avtomatski nadzor telekomunikaciskega
omrežja Slovenije.
Medkrajevni kabli
- Telekomunikacijski kabel Kranj - avstrijska meja
- Rekonstrukcija obstoječega kabla Postojna-Nova
Gorica z uvedbo kabelskega odcepa do italijanske meje
- Rekonstrukcija obstoječega medkrajevnega kabla Kozina-Reka na območju SR Slovenije.
Radiorelejni sistemi
- RR sistem Ljubljana-Maribor
- RR sistem (Zagreb) - Boč - Nanos - Italija
Visokofrekvenčni sistemi
- Digitalno prenosno omrežje skupnega pomena zmoaljivosti 2 Mbit/sek
- VF sistem Ljubljana-Kranj-Avstrija
- VF sistem Postojna-Nova Gorica-ltalija
- VF sistem Kozina-Reka
- Multipleksna oprema za RR sistem Ljubljana-Maribor
VF 2700U2 (z upoštevanjem prečnih zvez Maribor-Zagreb)
- Spojne poti 1986-1990 na relacijah: MATC Ljubljana-inozemstvo, TATC Ljubljana - druge TATC v Jugoslaviji,
TATC Ljubljana-GATC Slovenija in prečne zveze GATC-GATC.
Ostali telekomunikacijski objekti
- Sistem funkcionalnih zvez
- Javno mobilno avtomatsko telefonsko omrežje (dokumentacija in pripravljalna dela)
2. PTT informacijski sistem
- oprema (objekt kontinuitete)
- prostori (nov objekt v obdobju 1986-1990)
3. Skladnejši razvoj ptt zmogljivosti na gospodarsko manj
razvitih in manj razvitih obmejnih območjih SR Slovenije
14. člen
V zvezi z nalogami za zagotovitev skladnejšega regionalnega razvoja, opredeljenimi v ustreznih republiških dokumentih, bomo udeleženci v planu razvoja ptt prometa zagotovili
tudi hitrejši razvoj ptt zmogljivosti na gospodarsko manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih, in to na osnovi naslednjih izhodišč:
- zagotovitev potrebnih ptt zmogljivosti, ki so pogoj za
hitrejši gospodarski razvoj teh območij;
- zagotovitev boljših povezav gospodarsko manj razvitih
območij, ki jih narekujejo potrebe splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite;
- boljše in hitrejše pokrivanje družbenih potreb po ptt
storitvah.
Hitrejši razvoj ptt zmogljivosti na gospodarsko manj razvitih
in manj razvith obmejnih območjih, ki bodo kot taka opredeljena z republiškimi predpisi, bo zagotovljen z:
- združevanjem sredstev za izgradnjo posameznih ptt
objektov na teh območjih;
- usmeritvijo sredstev dohodka TOZD ptt prometa, pridobljenih na podlagi znižanja stopnje prispevka za pospeševanje
gospodarskega razvoja manj razvitih republik in AP Kosovo
do 1%;
- usmeritvijo 20% sredstev Poštne hranilnice za razvoj ptt
zmogljivosti.
15. člen
Za manj razvita in manj razvita obmejna območja6 je predviden naslednji razvoj ptt omrežja:
teleks naročniki bodo naraščali s povprečno letno stopnjo
rasti 7,0, priključki krajevnih telefonskih central s povprečno
stopnjo 15,5% in telefonski naročniki s povprečno stopnjo
13,3%. Povprečna letna stopnja rasti telefonskih govorilnic bo
znašala 3,1%.
Navedene zmogljivosti bodo realizirane z zagotovitvijo vlaganj v obsegu 5.570 mio din (cene 1985). Od tega bo 5.149
mio din usmerjeno na področje telefonskega omrežja in
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zmogljivosti, na področju poštnih zmogljivosti 369 mio din in
na področje telegrafskega omrežja in zmogljivosti prenosa
podatkov 52 mio din.
Pri financiranju razvoja ptt zmogljivosti na manj razvitih in
manj razvitih obmejnih območjih je upoštevano kot bistvena
predpostavka znižanje stopnje prispevka za pospeševanje
gospodarskega razvoja manj razvitih socialističnih republik in
SAP Kosovo. Tako bo razvoj obravnavanih območij finansiran
na naslednji način:
- Lastna sredstva
1.851 mio din
- Sredstva uporabnikov
2.321 mio din
- Krediti
1.398 mio din
od tega:
Poštna hranilnica
1.298 mio din
Poslovne banke
100 mio din
4. Razvojno raziskovalna dejavnost
16. člen
V ptt prometu Slovenije bo v obdobju 1986-1990 razvojnoraziskovalna dejavnost usmerjena predvsem na naslednje naloge:
- razvoj obstoječih telekomunikacijskih omrežij v smeri
digitalizacije;
- digitalna komutacijska omrežja;
- prenosi po optičnih vodnikih in po usmerjenih zvezah;
- nadzor in upravljanje telekomunikacijskih omrežij;
- analiza in uvajanje vidoteks, teleteks in faksimile storitev;
- analiza in uvajanje storitev javnega mobilnega avtomatskega telefonskega omrežja;
- povezava različnih funkcionalnih omrežij z javnimi
omrežji;
- posredovanje in obdelava teksta oziroma slike;
- standardizacija komunikacijske tehnologije;
- poštni in telekomunikacijski promet ter njihov racionalizacijski vpliv na druge prometne tokove.
Posamezne naloge se bodo izvajale v okviru Republiške
raziskovalne skupnosti ob sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko ter izvajalci telekomunikacij in druge opreme.
5. Splošna ljudska obramba in družbena
samozaščita
17. člen
Za potrebe splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite bodo načrtovane predvsem ptt zmogljivosti, ki glede na
svoj pomen in lokacijo predstavljajo bistveno izboljšanje
zanesljivosti in kakovosti delovanja ptt prometa tudi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti in vojni.
Pri izgradnji vseh ptt zmogljivosti bo upoštevano načelo, da
bodo ti objekti prilagojeni potrebam splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite ter bodo kot taki sposobni delovati
tudi v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti in vojni.
V skladu z izhodišči iz 1. in 2. odstavka tega člena ter
sprejeto politiko podružbljanja obrambnih priprav in družbene samozaščite bo potekalo usklajevanje obrambnih priprav in obrambnih načrtov z drugimi dejavniki splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite.
6. Usklajevanje razvoja in uporabe sistemov zvez
med ptt organizacijami in nosilci funkcionalnih
sistemov zvez
18. člen
Na podlagi določil samoupravnega sporazuma o usklajevanju načrtov izgradnje uporabe in vzdrževanja telekomunikacijskih sistemov zvez v SR Sloveniji za obdobje 1986-1990
bodo z namenom ekonomičnejše, skladnejše in družbene
racionalnejše izgradnje sistemov zvez kot celote ter zagotovitve enotnih tehničnih rešitev usklajeni plani prenosnih sisteUpoštevana območja, ki se štejejo za manj razvita območja v SR Sloveniji v
obdobju 1986-1990 (Dopolnjen osnutek družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990, Poročevalec Skupščine SRS in SFRJ štev. 37/85).
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mov zvez in zagotovljena izgradnja in uporaba skupnih sistemov zvez. \
7. Urejanje medsebojnih interesov med ptt
organizacijami ter proizvajalci ptt opreme in
montažerji
19. člen
Pri urejanju medsebojnih interesov med PTT organizacijami ter proizvajalci PTT opreme in montažerji bodo ob upoštevanju določil samoupravnega sporazuma o dolgoročnem
medsebojnem poslovnotehničnem sodelovanju med' PTT
organizacijami ter proizvajalci PTT opreme in mo/Vtažerji,
sklenjenem v merilu Jugoslavije, OZD PTT prometa pristtfpjle
k oblikovanju skupne politike in dolgoročnem oblikovanju ia
področju politike cen ter sodelovanju na področju raziskovalnega dela.
IV. POTREBNI UKREPI ZA REALIZACIJO
NAČRTOVANEGA RAZVOJA
1. Združevanje sredstev izvajalcev in uporabnikov
20. člen
Izvajalci PTT storitev se obvezujemo, da bomo zagotavljali
potrebna sredstva za planirani razvoj PTT zmogljivosti v
obdobju 1986-1990 v skladu s predvidenim obsegom vlaganj
v 4. členu tega sporazuma.
Izvajalci PTT storitev se obvezujemo, da bomo združevali
potrebna sredstva za izgradnjo mednarodnih in magistralnih
PTT zmogljivosti ter za izgradnjo PTT informacijskega
sistema v skladu z določili samoupravnega sporazuma o
združevanju dela in sredstev za izgradnjo PTT zmogljivosti
skupnega pomena.
Izvajalci PTT storitev se obvezujemo, da bomo združevali
sredstva za izgradnjo objektov na manj razvitih in manj razvitih obmejnih območjih v višini znižanega odstotka obveznega
posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj
razvitih republik in AP Kosovo ter v višini 20% sredstev Poštne
hranilnice od sredstev, ki bodo po Družbenem dogovoru
namenjena za kreditiranje razvoja PTT prometa Slovenije v
obdobju 1986-1990, in sicer v skladu z določili Samoupravnega sporazuma o združevanju dela in sredstev za izgradnjo
PTT zmogljivosti skupnega pomena na osnovi posebnih sporazumov.
Udeleženci se obvezujemo, da bomo združevali potrebna
sredstva, predvsem pa sredstva v višini 20% vrednosti telefonskega impulza, vključena v ceno impulza, za izgradnjo objektov v drugem odstavku tega člena.
21. člen
Uporabniki PTT storitev kot udeleženci sporazuma se s tem
sporazumom obvezujemo, da bomo zaradi zagotovitve pogojev za redno in kakovostno opravljanje PTT storitev v okviru
OSIS za PTT' promet za planirani razvoj PTT zmogljivosti v
obdobju* 1986-1990 nepovratno zagotavljali sredstva, in
sicer:
- v višini 20% vrednosti telefonskega impulza, vključene v
ceno impulza, zaradi zagotovitve izboljšanja predvsem mednarodnega in magistralnega PTT omrežja. Dokler ne bo 20%
delež vključen v ceno impulza, bomo uporabniki PTT storitev
nepovratno združevali sredstva iz poslovnega sklada v višini
20% vrednosti telefonskega impulza;
— v znesku 80.000* din kot deležu vrednosti izgradnje
novega telefonskega naročnika zaradi zagotovitve hitrejšega
razvoja krajevnega telefonskega omrežja oziroma gradnje
telefonskih priključkov;
Znesek kot delež od vrednosti izgradnje novega telefonskega naročnika se določa letno tako, da se znesek izhodiščnega leta vsako leto revalorizira s povprečnim letnim indeksom cen gradbenih objektov in opreme za PTT promet za
preteklo leto. Znesek iz predhodnega stavka ugotovi Komisija
za družbeno ekonomske odnose Skupščine SIS za PTT promet Slovenije na osnovi Odredbe o letnih indeksih cen za
revalorizacijo gradbenih objektov in opreme za PTT promet
za preteklo leto, ki jo objavi Zvezni zavod za statistiko v
Uradnem listu SFRJ in ga posreduje udeležencem najkasneje
do konca januarja;
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- na podlagi posebnih sporazumov, ki se sklenejo med
krajevno skupnostjo, delom krajevne skupnosti, OZD ali drugimi samoupravnimi organizacijami oziroma skupnostmi in
delovno organizacijo za PTT promet zaradi izboljšanja krajevnega PTT omrežja.
22. člen
Udeleženci sporazuma ugotavljamo, da z zagotavljanjem
sredstev uporabnikov ne gre za neposredno ustvarjanje skupnega prihodka, temveč za doseganje večje produktivnosti
dela, izboljšanje pogojev za ustvarjanje dohodka v celotnem
združenem delu, izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev
delovnih ljudi in občanov ter za pospeševanje razvoja proizvajalnih sil, zato se uporabniki odpovedujemo vračilu teh sredstev in nadomestilu za gospodarjenje.
Udeleženci sporazuma ugotavljamo, da zaradi tehničnotehnološke enotnosti sistema, PTT sistem ne dopušča možnosti dajanja posebnih prednosti oziroma ugodnosti posameznemu uporabniku, razen prednosti, ki jih imajo uporabniki pri
vključitvi na telekomunikacijsko omrežje.
23. člen
Uporabniki, ki po tem sporazumu zagotavljamo sredstva
imamo pravico:
- vpogleda in nadzora nad oblikovanjem in uporabo združenih sredstev;
- odločati o razporeditvi uporabe zagotovljenih sredstev
- odločati o dinamiki realizacije razvojnih programov.
24. člen
Udeleženci soglašamo, da bodo sredstva uporabnikov v
višini 20% vrednosti telefonskega impulza, vključena v ceni
impulza, namenjena predvsem za vlaganje v objekte mednarodnega in magistralnega PTT omrežja, ki so navedeni v 13.
členu tega sporazuma. Prioriteto v izgradnji objektov in konstrukcijo virov financiranja bomo določali z letnimi plani PTT
zmogljivosti skupnega pomena.
Izvajanje izgradnje PTT zmogljivosti iz 13. člena tega sporazuma spremlja Komisija za družbeno-ekonomske odnose SIS
za PTT promet Slovenije in o tem obvešča Skupščino SIS za
PTT promet Slovenije.
25. člen
PTT delovna organizacija, ki nastopa kot izvajalec uresničevanja razvoja mednarodnih in magistralnih PTT zmogljivosti
oziroma kot nosilec posamezne investicije, se določi z letnim
planom PTT zmogljivosti skupnega pomena.
26. člen
Udeleženci soglašamo, da imajo v skladu z zakonom o
razširjeni reprodukciji in minulem delu delavci v OZD PTT
prometa (izvajalci), ki uporabljajo pri svojem poslovanju združena sredstva uporabnikov, pri gospodarjenju z njimi enake
pravice, obveznosti in odgovornosti, kot jih imajo pri aospodarjenju z lastnimi investicijskimi sredstvi.
2. Ostali ukrepi za zagotovitev realizacije
načrtovanega razvoja
27. člen
Udeleženci sporazuma se zavezujemo, da se bomo v okviru
svojih pristojnosti prizadevali za uresničevanje naslednjih pogojev:
- zagotovitev takega družbenega in materialnega položaja
PTT prometa, da bo PTT prometu, kot tehnološko enotnemu
sistemu, pomembnemu za vso državo, zagotovljen status
prednostne dejavnosti v njegovem razvoju;
- uresničitev politike cen, ki bo zagotovila, da bodo cene
PTT storitev naraščale hitreje od rasti cen proizvodov in
storitev, cene poštnih storitev pa tako, da bodo do konca
obdobja pokrivale najmanj enostavno reprodukcijo.
Ob vsaki spremembi cene telefonskega impulza se hkrati
spremeni tudi absolutni znesek iz* naslova 20% vrednosti
telefonskega impulza, namenjen za razvoj predvsem mednarodnih in magistralnih PTT zmogljivosti;
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- znižanje stopnje obveznega posojila za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko nezadostno razvitih republik in
pokrajin tako, da ne bi znašala yeč kot 1%, s tem da se ta
sredstva v okviru samoupravne interesne skupnosti za PTT
promet Slovenije usmerjajo za skladnejši razvoj in za razvoj
PTT prometa na manj razvitih območjih in manj razvitih
obmejnih območjih;
- zagotovitev vseh razpoložljivih sredstev zbranih hranilnih
vlog in vrnjenih anuitet pri Poštni hranilnici z območja Slovenije za razvoj PTT zmogljivosti in od tega 20% nameniti za
razvoj PTT zmogljivosti na manj razvitih in manj razvitih
obmejnih območjih;
- zagotovitev kreditov poslovnih bank za izgradnjo ptt
omrežja in zmogljivosti pod pogoji, ki veljajo za infrastrukturo;
- zagotovitev kreditov dobaviteljev opreme;
- zagotovitev deviznih sredstev za potrebe ptt prometa;
- vključitev izgradnje krajevnih ptt zmogljivosti v financiranje iz sredstev za komunalno urejanje prostora;
- zagotovitev udeležbe sredstev družbeno političnih skupnosti in drugih zainteresiranih subjektov pri izgradnji objektov posebnega pomena za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito.
28. člen
Udeleženci tega sporazuma se zavezujemo, da bomo sprožili še druge ukrepe in aktivnosti, potrebne za realizacijo
postavljenih planskih ciljev in nemoteno delovanje ptt prometa, predvsem pa:
- zagotovitev ptt prometu prednost v razvoju v planskih
aktih družbenopolitičnih skupnosti zaradi zagotovitve hitrejšega razvoja gospodarstva nasploh;
- zagotovitev vloge in položaj ptt prometa kot splošnega
in osnovnega sistema za prenos informacij;
- usklajevanje razvoja telekomunikacijskih zmogljivosti
med ptt organizacijami ter drugimi nosilci splošnih in funkcionalnih sistemov zvez;
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- vključitev razvoja in izgradnje ptt zmogljivosti kot ključnega dejavnika za splošni družbeni razvoj v urbanistične
plane in urejanje prostora;
- pospešeno zagotavljanje in izdajanje investicijsko tehnične dokumentacije pri pristojnih organih, zlasti za ptt
objekte, ki posegajo v urejanje urbanega prostora;
- ureditev nerešenih vprašanj ključnega pomena za razvoj
in delovanje ptt sistema z republiškim zakonom;
- urejanje in razreševanje drugih ključnih vprašanj, ki bi
jih nakazale tekoče analize spremljanja in izvrševanja srednjeročnega plana.
V. SPREMLJANJE IZVAJANJA SPORAZUMA
29. člen
Udeleženci sporazuma bomo spremljali uresničevanje in
izvajanje tega sporazuma in sprejeli vse potrebne ukrepe za
njegovo realizacijo.
Organ za spremljanje izvajanja sporazuma je komisija za
družbenoekonomske odnose SIS za ptt promet Slovenije.
VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sprejemajo
po enakem postopku, kot je določen za sprejem sporazuma.
31. člen
Samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme več kot
polovica članic Samoupravne interesne skupnosti za ptt promet Slovenije.
32. člen
Samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SRS in
začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.1986.
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SAMOUPRAVNI
o temeljih

SPORAZUM

srednjeročnega plana

Samoupravne

interesne skupnosti

za

letališko dejavnost Slovenije za obdobje
1986-1990
Na podlagi 18. in 43. člena Zakona o temeljih sistema
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije,
32. in 113. člena Zakona o sistemu družbenega planiranja in
o družbenem planu SR Slovenije in na podlagi 10. in 11.
člena Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za letališko dejavnost Slovenije,
uporabniki in izvajalci letaliških storitev sklepamo
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
TEMELJIH SREDNJEROČNEGA PLANA
SAMOUPRAVNE INTERESNE
SKUPNOSTI ZA LETALIŠKO
DEJAVNOST SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem samoupravnim sporazumom o temeljih plana razvoja
letališč in letališke dejavnosti v Sloveniji (v nadaljevanju sporazum) smo se uporabniki in izvajalci sporazumeli da bomo s
konkretnimi nalogami pri razvoju letališke infrastrukture in
letališke dejavnosti v srednjeročnem obdobju 1986-1990
zagotovili kakovostne, varne in trajne letališke storitve.
2. člen
Udeleženci sporazuma bomo v naslednjem srednjeročnem
obdobju skladno s cilji, opredeljenimi v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti za
letališko dejavnost uresničevali naslednje skupne naloge:
- skupno načrtovali vrste in obseg letaliških storitev,
- oblikovali skupno mrežo letališč kot celotnega sistema
letališke infrastrukture,
- vključevali letališča v enoten koncept integralnega transporta v cilju zmanjševanja družbenih stroškov transporta,
- skupno načrtovali prometne povezave letališč.
II: RAZVOJNE USMERITVE
3. člen
Z realizacijo usklajenih ciljev smo se udeleženci sporazuma
dogovorili, da bomo v srednjeročnem planu 1986-1990
uvedli sodobne tehnološke postopke in se opremili za izvajanje kvalitetnih, varnih in trajnih letaliških storitev tako da
bomo:
Na vseh letališčih zagotovili izboljšanje varnostnih razmer.
Na letališču Ljubljana bomo izvedli vsa pripravljalna dela in
I. fazo izgradnje potniškega terminala ter razširili svojo dejavnost z uvedbo proste carinske cone.
Na letališču Maribor bo izvedena rekonstrukcija obstoječih
objektov, predvsem iz vidika vzdrževanje varnosti in ohranjanje sedanje zmogljivosti. Usmeritev letališča Maribor bo še
vedno v integralni transport.
Letališče Portorož in Slovenj Gradec bomo usposabljali za
javni zračni promet, skladno z interesi združenega dela v
regiji.
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Na ostalih letališčih bomo izpopolnili meteorološko opremo
in radijske zveze.
4. člen
Na podlagi usklajenih potreb o vrstah, obsegu in kakovosti
letaliških storitev uporabniki in izvajalci predvidevamo
naslednjo fizično letno rast potniškega prometa:
Na letališču Ljubljana 5% letno rast prometa letal, 8% rast
prometa potnikov in 10% povprečno letno rast količine tovora.
Na letališču Maribor 6% letno rast prometa letal, 5% rast
prometa potnikov in 5% rast količine tovora.
Na letališču Portorož pa 10% rast pri operaciji letal in 50%
rast prepeljanih potnikov.
Ob taki rasti prometa načrtujemo, da bodo leta 1990 imela
posamezna letališča naslednji promet:
1. Letališče Ljubljana: 13974 operacij letal; 1,020.370 potnikov in 13253 ton tovora,
2. Letališče Maribor: 2274 operacij letal; 100.000 potnikov
in 830 ton blaga,
3. Letališče Portorož: 20713 operacij letal; (od tega 4800
potniških operacij) in 27000 potnikov.
5. člen
Za zadovoljitev usklajenih potreb in interesov uporabnikov
in izvajalcev letaliških storitev, ter kontinuirano uresničevanje
programa razvoja letališke infrastrukture in letališke dejavnosti v letu 1986-1990, smo se udeleženci sporazumeli, da
bomo zagotovili naslednji obseg sredstev za:
A. PROGRAM RAZVOJA SKUPNEGA POMENA
(v 000 din)
a) Letališče Ljubljana
1,180.764
11. Pripravljalna dela za južni terminal
200.000
- odkup zemljišč, sprememba namembnosti in
urbanistična ureditev
20.000
- idejni projekti, investicijskih programov
100.000
- glavni projekti
80.000
2. Izgradnja komunalne infrastrukture
150.000
! - požarna voda s hidrantnim omrežjem
100.000
' - ureditev vodovodnega omrežja
50.000
; 3. Elektroenergetska in PTT povezava južnega terminala
80.000
4. Povezava letališča na plinovod in izgradnja podpostaj
100.000
! 5. Rulna steza s spojnicami
559.000
- pristaniška ploščad, oprema in potrebna
osvetlitev I. faza
559.000
6. Varnostna ograja
50.900
S 7. Oprema za varnost
40.864
j b) Letališče Maribor
343.580
1. Sanacija VPS in prevleke
172.620
2. Rekonstrukcija in izpopolnitev osvetlitve VPS
85.660
3. Varnostna ograja in odkupi zemljišča
64.000
:
4. Oprema za varnost
21.300
c) Letališče Portorož
113.420
{ 1. Osvetlitev VPS
21.000
2
i 2. Razširitev potniške stavbe za 2150 m in adaptaci' ja obstoječe stavbe za 450 m
* 32.900
3. Razširitev VPS na 30 m
59.520
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d) Letališče Slovenj Gradec
1. Osnovno in rezervno elektro napajanje
e) Ostala letališča
Izpopolnitev radijskih zvez in meteorološke opreme

12.736
12.736
51.500
51.500

SKUPAJ A PROGRAM
1,702.000
B OSTALE NALOŽBE
a) Letališče Ljubljana

427.000

1. Oprema za varnost
250.000
- oprema za južni terminal
177.000
b) Letališče Maribor
53.800
1. Prečrpališče za gorivo
20.000
2. Oprema za varnost
20.000
3. Pripravljalna dela za podaljšanje VPS za 300 m
13.800
c) Letališče Portorož
230.764
1. Osvetlitev obstoječih VPS in PAPI
35.200
2. Navigacijske naprave VOR/DME
invest. SUKL
3. Rušenje stavbe na pragu 33
10.000
4. Poslovna stavba 350 m
35.000
5. Servis generalne aviacije (sovlaganje)
25.000
6. Razširitev gostinskega lokala v terminalu
10.000
7. Avio kemp s pristankom za čolne
20.000
8. Začetek izgradnje turist, centra Krog
20.000
9. Pripravljalna dela za nadaljno izgradnjo
(študije)
5.000
10. Razširitev avioploščadi za 3000 m2
43.500
11. Izgradnja I. faze paralelne rulne steze
27.064

7. člen
Osnova za plačilo akontacije je poslovni obračun preteklega leta. Tekoče se plačujejo akontacije v višini 1/10 do
zadnjega v mesecu.
8. člen
Izvajalci letaliških storitev se obvezujemo, da bomo z realizacijo programa razvoja letališke infrastrukture in letališke
dejavnosti zagotovili kakovost, varnost in trajnost letaliških
storitev.
9. člen
Udeleženci soglašamo, da SDK v SR Sloveniji upravlja v
skladu s 1. in 3. odstavkom 13. člena Zakona o službi SDK v
SR Sloveniji, Uradni list SRS 1/85: kontrola nad izvajanjem
tega samoupravnega sporazuma.
Zaradi sprejema obveznosti iz 1. odstavka tega člena je SDK
v SR Sloveniji udeleženec tega samoupravnega sporazuma.
10. člen
Uporabniki in izvajalci letaliških storitev bomo v okviru
samoupravnih organov Samoupravne interesne skupnosti za
letališko dejavnost tekoče spremljali izvajanje tega sporazuma, analizirali vzroke za odstopanje plana ter sprejemali in
usklajevali ukrepe za odpravo motenj.
11. člen
Udeleženci bomo spreminjali in dopolnjevali ta sporazum,
če se spremeni družbeni plan SRS.

SKUPAJ B PROGRAM
711.564
Viri sredstev za naložbe v letališko infrastrukturo bodo
zagotovljeni:
a) za naložbe dogovorjene v družbenem planu SRS z združevanjem v višini 1,702.000 tisoč din.
b) za ostale naložbe lastna sredstva v višini 711.546 tisoč
din. Skupaj viri A in B 2,413.564 tisoč din.
6. člen
Za zagotovitev navedenih ciljev bomo udeleženci združili
po enotnih virih, osnovah in merilih po stopnji 0,15%
1,702.000 tisoč din.
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12. člen
Spremembe in dopolnitve bomo sprejemali po postopku, ki
velja za sprejem tega sporazuma.
13. člen
Ta sporazum velja od podpisa samoupravnega sporazuma
in se uporablja do 31. 12. 1990 leta.
14. člen
Skupščina vsako leto sprejema plan in v njem določa prioriteto v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

poročevalec

SAMOUPRAVNI
o temeljih

SPORAZUM

plana Zveze vodnih

Slovenije za obdobje
Na podlagi 43. člena Zakona o vodah (Uradni list SRS, št.
38/81), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. list SRS št—) ter
120. člena Zakona o sistemu družbenega planiranja SR
Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80) in na osnovi določil
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze vodnih
skupnosti Slovenije, sklepajo območne vodne skupnosti, ki
so združene v Zvezi vodnih skupnosti Slovenije
SAMOUPRAVNI SPORAZUM O
TEMELJIH PLANA ZVEZE VODNIH
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem samoupravnim sporazumom območne vodne skupnosti združene v ZVSS (v nadaljevanju: udeleženci) usklajujejo in urejajo zadeve, ki so jih prenesle na ZVSS in zadeve, ki
so pomembne za celotno republiko SR Slovenije in sicer:
- usmerjanje in usklajevanje vodnogospodarske politike v
SR Sloveniji, skladno z družbenim planom SRS glede varstva
pred škodljivim delovanjem voda, varstva vodnih količin, varstva kakovosti voda ter drugih vodnogospodarskih vprašanj,
- spremljanje in analiziranje razvoja vodnega gospodarstva na območju SRS in seznanjanje Skupščine SRS o stanju
in problematiki vodnega gospodarstva,
- skrb za znanstveno in študijsko raziskovalno dejavnost,
ki je potrebna za smotrno urejanje vodnega režima in za
vzgojo kadrov,
- sodelovanje pri pripravi republiških predpisov s
področja vodnega gospodarstva ter sodelovanje z organi in
organizacijami v republiki v vseh vodnogospodarskih vprašanjih,
- naloge v zvezi s skladnejšim vodnogospodarskim regionalnim razvojem in hitrejšim razvojem manj razvitih, zlasti
obmejnih območij v SRS z odpravo večjih škod po poplavah
na vodotokih in drugih zbiralnikih vode ter na vodnogospodarskih objektih in napravah v splošni rabi in v zvezi s
pomembnejšimi vodnogospodarskimi posegi, ki so dogovorjeni in določeni v družbenem planu SRS (zaščita vodnih virov,
sanacijski ukrepi kritičnih točk, onesnaževanja vodotokov,
zeleni plan - osuševanje, namakanje),
- urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in meddržavni
pomen.
2. člen
V tem samoupravnem sporazumu so obravnavane naslednje zadeve:
- program skupnih nalog in nalog iz Dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije, ki jih udeleženci uresničujejo
v ZVSS,
- potrebna sredstva za izvedbo nalog vodnega gospodarstva,
- uporaba sredstev vzajemnosti in solidarnosti zaradi
realizacije nalog Dogovora o temeljih družbenega plana SRS
in v skladu s tem tudi skladnejšega regionalnega razvoja
obmejnih in manj razvitih območij SRS (v nadaljevanju:
MRO),
- izenačevanje pogojev vzdrževanja in varstva vodnega
režima na meddržavnih, medrepubliških, medregionalnih in
regionalnih vodotokih ter obalnem morju,
- program usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko pridelavo,
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skupnosti

1986-1990
- druge zadeve in vprašanja skupnega pomena za SRS.
3. člen
Minimalni program vodnogospodarske dejavnosti posebnega družbenega pomena po 32. členu Zakona o vodah (v
nadaljnjem besedilu: minimalni program vodnega gospodarstva Slovenije) je ovrednoten po cenah leta 1985 na 63 mlrd
din (oz. po cenah leta 1984 na 34 mlrd din - v nadaljevanju so
v oklepajih vsi zneski izraženi po cenah leta 1984), kar predstavlja 0,56% družbenega proizvoda SR Slovenije.
Sredstva minimalnega programa se namenjajo:
v mlrd din
cene 1985
cene 1984
1. Osnovna vodnogospodarska
dejavnost
34,8 (18,8)
a) redno vzdrževanje naravnih vodotokov, hudournikov in vodnogospodarskih objektov in naprav v
splošni rabi ter urejanje vodnega
režima
26,2 (14,4)
b) študijsko-raziskovalna dejavnost
1,3 (0,7)
c) spremljanje stanja vodnega režima ter funkcionalni izdatki za
OVS, ZVSS in ostalo
3,7 (2,0)
d) obramba pred poplavami
3,2 (1,7)
2. Obveznosti vodnega gospodarstva po družbenem planu SRS in
občin ter urejanje zadev, ki imajo
meddržavni in republiški pomen
28,2 (15,2)
- ureditev vodotokov v zvezi z
melioracijami
11,1 (6,0)
- zadrževalnik in zbiralniki vode
4,5 (2,4)
- soudeležba za oskrbo z vodo
3,0 (1,6)
- soudeležba za zmanjšanje
onesnaženosti voda
9,6 (5,2)
63,0 (34,0)
SKUPAJ minimalni program
4. člen
Za realizacijo programa vodnega gospodarstva Slovenije, ki
vključuje usklajene prioritete iz Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije in občin za obdobje 1986-1990 ter
skladnejši regionalni razvoj vodnega gospodarstva v manj
razvitih območjih, bodo območne vodne skupnosti (v nadaljevanju: OVS) solidarno združevale pri Zvezi vodnih skupnosti
Slovenije del zbranih sredstev na svojem območju na način, ki
je določen s tem samoupravnim sporazumom.
5. člen
Za realizacijo programa sanacijskih ukrepov za izboljšanje
kakovosti stanja odsekov vodotokov Save in Mure nad prerezi
HE Vrhovo in HE Hrastje bodo OVS s samoupravnim združevanjem sredstev vzajemno zagotavljale tisti del sredstev, ki ga
zagotavlja vodno gospodarstvo Slovenije v skladu z 17. in 19.
členom tega sporazuma.
6. člen
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo na osnovi spremljanja
izvajanja vodnogospodarskih vlaganj ter zbiranja sredstev, po
potrebi predlagala republiškim organom sprejemanja določenih ukrepov, ki bodo veljali za celotno SRS, s katerim bo
zagotovila nemoten razvoj vodnega gospodarstva Slovenije.
S svojo politiko bo vzpodbujala racionalno gospodarjenje s
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sredstvi v skladu z dinamiko vlaganj tako, da bo udeležba
vodnega gospodarstva 0,56% v družbenem proizvodu.
7. člen
S svojo politiko bo Zveza vodnih skupnosti Slovenije delovala v smeri vzpostavljanja pogojev za višjo strokovno raven
dela v vodnem gospodarstvu s tem, da bo vodila ustrezno
kadrovsko politiko ter zagotavljala družbeno-ekonomsko ocenitev ter obvezni strokovni pregled tehnične in druge vodnogospodarske dokumentacije.
8. člen
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo s svojo politiko vzpodbujala aktivnosti k večjemu varstvu okolja in zaščiti vseh
pomembnejših vodnih virov ter z drugimi ukrepi preprečevala
nastajanje novih virov onesnaževanja voda.
II. POGOJI VZDRŽEVANJA IN VARSTVA
VODNEGA REŽIMA
STANDARDI IN NORMATIVI
9. člen
Za redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in
naprav v splošni rabi se uporabljajo naslednji standardi:
1. Za zahtevnejše objekte, kot so jezovi, talni pragovi, obrežni
zidovi, jezbice (takih objektov je 60%), je treba vlagati za
vodotoke s:
Q 100 večji od 500 m3/sek
(70%) 2,2% OS (vrednost obj.)
Q 100 manjši od 500 m3/sek (30%) 1,6% OS.
2. Za obrežne utrditve, skalomete, tlake, visokovodne nasipe,
lesene kašte, biotehnične utrditve: (takih objektov je cca 30%)
za vodotoke s:
Q 100 večji od 500 m3/sek
(70%) 1,8% OS
Q 100 manjši od 500 m3/sek (30%) 1,5% OS
3. Za manjše vodnogospodarske objekte in naprave na manjših vodotokih (talni pragovi, jezovi itd.): (takih objektov ie cca
10%)
za vodotoke s:
Q 100 večji od 100 m3/sek
(80%)
1,5%OS
Q 100 manjši od 100 m3/sek (20%)
1,2% OS
4. za hudournike
1,86% OS
5. za odpravo eventuelnih večjih škod po visokih vodah na
vodnogospodarskih objektih in napravah ter na vodotokih se
h gornjim standardom doda:
za vodotoke s:
Q 100 večji od 1000 m3/sek
,
0,5% OS
Q 100 manjši od 1000 m3 3/sek večji od 1003m3/sek
0,4% OS
Q 100 manjši od 100 m /sek večji od 10 m /sek
0,2% OS
za hudournike
0,4% OS
6. za redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov
v splošni rabi na morski obali
2,2% OS
10. člen
Za redno vzdrževanje naravnih struh, hudournikov in erozijskih žarišč se uporabljajo naslednji standardi:
1. večji pomembnejši regionalni in medregionalni vodotoki
(medrepubliški in meddržavni), ki niso še energetsko in vodnogospodarsko urejeni, kot so: Meža, Dravinja, Mura, Lendava, Savinja, Sotla, Sava, Krka, Kolpa, Ljubljanica, Sora,
Soča, Vipava, Notranjska Reka, Dragonja v skupni dolžini
okoli 800 km
148.000 (80.000) din/km/leto
2. regionalni in medregionalni vodotoki
s pritoki
Q 100 večji od 200 m3/sek
111.000 (60.000) din/km/leto
3. regionalni in lokalni vodotoki
s pritoki
Q 100 je enako 20 do 200 m3/sek 74.000 (40.000) din/km/ leto
4. za hudournike z erodibilno strugo in
zaledjem, brez razvite hidrografske
mreže 1.853 km
148.000 (80.000) din/km/leto
5. za urejanje zaledij hudournikov,
kjer je specifično sproščanje
od 150 - 300 m33/km33/l
37.000 (20.000) din/km/leto
večje od 300 m /km /l
55.500 (30.000) din/km/leto
6. lokalni vodotoki (razen meddržavnih
in medrepubliških s pritoki)
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Q 100 manjše od 20 m3/sek - urejajo priobrežni lastniki sami,
razen za odsek skozi strjena naselja
7. za redno vzdrževanje morske
obale
370.000 (200.000) din/km/leto
11. člen
Za urejanje vodnega režima se smatra:
- zagotavljanje hidrogeoloških raziskav načrta obrambe
pred poplavami in izdelave podlag za zaščito vodnih virov ter
izvajanje stalnega programa spremljanja kakovosti voda
(monitoring, intervencijske enote),
- nadomestilo vodnogospodarskih objektov, ki ureja
vodni režim na daljšem odseku,
- urejanje vodotokov na daljšem odseku (preko 100 m),
preseki meandrov, utrditve s komnometi, jezbice in vzdolžne
in prečne zgradbe,
- izboljšanje odtočnih razmer visokih voda (ureditev retenzijskih prostorov, male akumulacije),
- sodelovanje pri urejanju razmer za izboljšanje kakovostnega stanja vodotokov,
- urejanje erozijskih žarišč nad 2 ha s protierozijskimi
zgradbami in ozelenitvijo.
Uporabljajo se sledeči standardi z ozirom na vodnatost
območja:
km/knr2 večji od 0,6
111.000 (60.000) din/km22/leto
km/km2 od 0,3 do 0,6
74.000 (40.000) din /km2/leto
km/km manjši od 0,3
37.000 (20.000) din/km2/leto
za hudournike
74.000 (40.000) din/km /leto
Za študijsko-raziskovalno dejavnost se uporabljajo naslednji standardi:
- za regionalne potrebe
2960 (1600) din/km2/leto
- za medregionalne in meddržavne
potrebe
9250 (5000) din/km2/leto
13. člen
Za spremljanje stanja vodnega režima, zaščite vodnih virov
(zbiranja in obdelava za vodno gospodarstvo pomembnih
podatkov: zbiranje podatkov o vodnih kolilčinah in priprava
vseh strokovnih in planskih podlog za zaščito vodnih virov,
ugotavljanje kakovostnega stanja voda s pripravo strokovnih
podlog za sanacijo virov onesnaževanja, pripravo strokovnih
osnov in elementov za planiranje, opravljanje nalog investitorja, rečni nadzor, izdelava vodnogospodarskih mnenj,
finančno-računovodska opravila) vodenje katastra voda (vodnogospodarskih objektov in naprav v splošni rabi, vodnih
virov in vodotokov, snežnih plazov in onesnaževalcev) se
uporablja sledeči standard:
24.230 (13.100) din/km2/leto
14. člen
Za funkcionalne izdatke, za poslovanje OVS, SLO in ostale
obveznosti
(odplačila posojil) se namenja 11.280 (6100) din/
km2/leto.
15. člen
Na področju rednega vzdrževanja objektov in naprav v
splošni rabi ter rednega vzdrževanja naravnih vodotokov,
jezer in obale se upošteva:
a) za redno vzdrževanje vodnogospodarskih objektov in
naprav v splošni rabi:
- opravljanje rečno nadzorne službe z rednimi mesečnimi
pregledi vodnogospodarskih objektov in naprav in poročil,
obveznimi pregledi vodotokov po vsaki več kot enoletni visoki
vodi in neurjih,
- redno vzdržujejo podslapja (ni poglobitev),
- redno vzdrževanje objektov (redno 2 krat letno košnja
brežin nasipov in odstranjevanje zarasti),
- tekoča popravila poškodb vodnogospodarskih objektov:
- površine jezov in prelivi so gladki in nepoškodovani,
- obloga in tlaki so intaktni, kamenometi odgovarjajo, po
količini (m3/m),
- redno barvanje kovinskih delov zapornic zaščitenih
ograj in podobno, tekoče vzdrževanje mehanizmov na črpališčih in jezovih,
- odstranjevanje plavin (po visokih vodah),
- odstranjevanje vseh naplavin in zarasti, ki bi ogrožale
objekte,
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- obratovanje na zadrževalnikih in akumulacijah v skladu s
pravilnikom.
b) za naravne struge in hudournike:
- redno čiščenje strug vseh plavin, naplavin, ki ovirajo
odtok vode oz. povzročajo globinsko ali lateralno erozijo;
- odstranitev zarasti, ki ovira odtok v koritih, brežinah in
sipinah
- odstranjevanje druge zarasti v strugi in na priobreznih
zemljiščih tako, da bo izboljšan pretok visokih voda,
- košnja enkrat letno na vodnih in priobrežnih zemljičih
(kemično uničevanje zarasti je prepovedano).
Brežine in korita bodo vzdrževana tako, da zajede ne bodo
V6Č 6
' '
širina dolžina
- pri pomembnejših medrepubliških in
meddržavnih vodotokih
3—5 m 10 m
- pri regionalnih in medregionalnih vodotokih
3 m 10 m
- pri regionalnih in lokalnih vodotokih
1 m
5m
- odstranitev naplavin, ki ovirajo normalni
odtok ali ovirajo stabilnost struge - redno
čiščenje
- čiščenje zaplavnih pregrad skladno z namenom - redno čiščenje
- dopolnjevanje ozelenitve podtaknjenci, razpršilne zgradbe
- pregrade na erozijskih površinah
- redno v predvegetacijskem obdobju
16. člen
Na splošno se bodo pri izvajanju vseh vrst vodnogospodarskih storitev in programa vodnogospodarske dejavnosti
obvezno uporabljale splošno veljavne gradbene norme, tehnični normativi prirejeni za novejšo mehanizacijo ter realne
izkustvene norme, ki so se doslej uporabljale v vodnem gospodarstvu.
III. POGOJI IN MERILA ZA OPREDELITEV
OBVEZNOSTI VODNEGA GOSPODARSTVA PO
DRUŽBENEM PLANU SR SLOVENIJE
17. člen
Pogoji in merila za določitev prioritete za gradnjo vodnogospodarskih objektov in naprav, ki se financirajo iz sredstev za
vodno gospodarstvo so:
1. Obramba pred poplavami
a) za naselja večja od 200 prebivalcev Q 100
b) za kmetijske površine na MRO, če se s Q 10 brani
kompleks večji od 50 ha oz. 30 ha/km,
2. Osnovno odvodno omrežje za izvajanje programa usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko predelavo:
a) 1 km regulacij naj omogoči najmanj 50 ha hidromelioracij, izjemoma 30 ha hidromelioracij ob upoštevanju cenenosti
ureditev in ugodnih kmetijskih donosov, katere naj ne presegajo vrednosti hidromelioracij.
3. Meddržavne in medrepubliške skupno sprejete obveze
pri urejanju vodotokov.

poročevalec

4. Nadaljevanje že začetih gradenj akumulacij in objektov
za obrambo pred poplavami (nasipi).
5. Izgradnja akumulacij s primarnim vodom na območju
namakanja, v sodelovanju s koristnikom (50:50) v primeru, če
se s tem zmanjšajo vzdolž vodotoka ureditvena dela.
6. Sodelovanje pri gradnji regionalnih vodovodov (ki potekajo preko območja dveh ali več občin) na vododeficitarnih
območjih v višini do 30% pod pogojem, da je predhodno
sklenjen dogovor o skupnem financiranju.
7. Finančna pomoč pri gradnji vodovodnih objektov in
naprav, kjer je njihova gradnja nesorazmerno draga, območje
pa ni ekonomsko razvito (redno naseljena območja, kjer je
napeljava neekonomska, je pa strateško in gospodarsko
pomembna) do 30% pod pogojem, da je predhodno sklenjen
dogovor o skupnem financiranju.
8. Sodelovanje pri grandji industrijskih vodovodov, ki sprostijo pomembne količine virov pitne vode, na vododeficitarnih
območjih do 30% pod pogojem, da je predhodno sklenjen
dogovor o skupnem financiranju.
Vododeficitarna območja v Sloveniji so predvsem: Kras z
obalo, Goričko, Slovenske gorice, Haloze in Kozjansko, Bela
krajina, Suha krajina, Trnovsko-Banjška planota.
9. Sofinanciranje in sodelovanje
a) pri gradnji skupnih komunalnih čistilnih naprav,
ki so bile sprejete kot meddržavna obveza v višini do 30%
b) pri gradnji skupnih čistilnih naprav, sprememb
tehnoloških procesov ali objektov, ki zmanjšujejo
obremenitev z industrijskimi odplakami in ki so
vezani na zaščito pomembnejših vodnih virov ali
akumulacij v višini
do 30%
c) pri gradnji skupnih čistilnih naprav, tehnoloških
sprememb ali objektov, ki zmanjšujejo obremenitve
z industrijskimi odplakami na vodotokih III. in IV.
kakovostnega razreda v višini
do 30%
Predhodno mora biti usklajen skupni interes in podano
zagotovilo (sporazum), da investitor zagotavlja v dogovorjenem obdobju najmanj 70% investicijskih sredstev.
10. Za izvajanje programa usposabljanja kmetijskih zemljišč se zahteva še izpolnitev naslednjih pogojev:
- urejeno osnovno odvodno omrežje za osuševanje in
zagotovljen vir vode za namakanje,
- izpolnjena določila navodil za izvajanje hidromelioracij
in komasacij (Ur. list SRS, štev. 22/81),
- izdelava investicijsko tehnične dokumentacije v skladu z
navodili za pripravo investicijsko tehnične dokumentacije,
postopkom odobritev finančnih seredstev in spremljanja
učinkov investicij, katere sprejme Odbor za melioracije.
IV. MINIMALNI PROGRAM VODNEGA
GOSPODARSTVA
18. člen
1. Osnovna vodnogospodarska dejavnost
Izračun temelji na standardih in normativih tega sporazuma, detaljni program in obveznosti pa so opredeljeni v SaS
o temeljih plana OVS ter so namenjeni izvajanju nalog iz 20.
člena Zakona o vodah.
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OSNOVNA VODNOGOSPODARSKA DEJAVNOST
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(Objekti za obrambo pred poplavami so prikazani v tč. 2)
2. Obveznosti vodnega gospodarstva po
družbenem planu SR Slovenije in občin ter
urejanje zadev, ki imajo meddržavni in
medrepubliški pomen
Progam vodnega gospodarstva Slovenije, ki izhaja iz
Zakona o vodah (Ur. list SRS 38/81, člen 32) in je na podlagi
kriterijev iz III. poglavja tega SaS vključen v Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije in občin za obdobje
1986-1990 je predviden v skupni višini (28.144) 15.213 mio
din.
Po posameznih OVS je program naslednji:
v mio din
OVS MURA
1. Obramba pred poplavami:
- Kobiljski potok 2 km
55 (30,0)
Skupaj
55 (30,0)
2. Osnovna odvodnja:
- Ščavnica s pritoki
18 km 1500 ha
518 (280,0)
- Ledava s pritoki
6 km 500 ha
222 120,0
- Velika Krka in mala Krka
s pritoki
6 km 250h a
185 (100,0)
Lukaj potok s pritoki
18 km 700 ha
333 (180,0)
- Virje
8 km 850 ha
222 (120,0)
- Pritoki Radmožanskega
kanala
4 km 350 ha
111 (60,0)
- Črnec z drugimi odvodniki
6 km 150 ha
148 (80,0)
Skupaj
66 km4.300 ha 1.739 (940,0)
- (osnovna odvodnja že
pripravljena za 830 ha, skumio din
paj 5130 ha)
3. Akumulacija na Martjan185 (100,0)
skem potoku 50%
4. Sodelovanje pri gradnji
vodovoda za Goričko (vododef. bomočja + MRO)
148 (80,0)
5. Sodelovanje pri gradnji
ČN Šentilj (mednarodna
obveza)
92 (50,0)
6. Sodelovanje pri izvajanju
56

sanacijskih ukrepov v ind.
obratih Ceršak in Sladki
vrh v zvezi s kakovostjo voda ob izgradnji HE Hrastje
na Muri in sicer:

555 (300,0)

- gradnja objektov in naprav v tovarni Sladkogorska (Sladki vrh in Ceršak)
za zapiranje krogotokov na
papirnih strojih, za mehansko kemijsko predčiščenje
ter za skupno biološko ČN
v Sladkem vrhu,
- Gradnjo objektov in naprav pri prašičerejski farmi
v Podgradu za mehansko
čiščenje gnojevke ter uporabo separirane gnojnice
za namakanje kmetijskih
površin,
OVS Mura Skupaj

2.775(1.500,0)

OVS DRAVA
1. Obramba pred poplavami
- regulacija Dravinje
10 km
- Hočko vodno vozlišče
6 km
- Meža:
2 km
- Mislinja
2 km
Skupaj
20 km
2. Osnovna odvodnja
Globovnica
- SOJ
- Jareninski potok
- Pivolski potok
- Pivolski + Hočki potok
- Lešnica

6
1
1
1
2
2

km 230 ha
km 40 ha
km 35 ha
km 50 ha
km 100 ha
km 60 ha

740 (400,0)
mio din

poročevalec

Sejanski potok
2 km 110 ha
Lešnica s pritoki
10 km 380 ha
Studenčnica
6 km 920 ha
Trnovsko-Briški potok
5 km 720 ha
Zamušani
3 km 430 ha
Dravinja
4 km 400 ha
Mlinščica-Drosarica
3 km 510 ha
Ložnica
2 km 130 ha
Oplotnica
4 km 500 ha
53 km 4615 ha 1.470 (795,0)
Skupaj:
-(Osnova odvodnja že pripravljena za 1950 ha)
Skupaj
6565 ha
296 (160,0)
3. akumulacija Medvedce na Devini
4. Sodelovanje pri gradnji vodovoda na vo1.643 (888,0)
dodeficitarnih območjjh SI. Goric in Haloz
5. Za sofinanciranje ČN in drugih ukrepov
555 (300,0)
na Dravskem polju za zaščito podtalnice
4.704(2.543,0)
OVS Drava skupaj
OVS SAVINJA SOTLA
1. Obramba pred poplavami
2. Osnovna odvodnja
- Dreta s pritoki
8,1
- Voglajna s pritoki (MRO) 13,6
- Sotla s pritoki (MRO) 15,1
- Pirošica
1,4
- Konjščica
3,3
- Sušnica
3,1
- Koprivnica
1,1
- Podsev. potok
2,6
- Lahom, potok
1,5
- Pritok Vzh. Ložnice
0,8

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

425 ha
550 ha
1164 ha
175 ha
120 ha
146 ha
45 ha
74 ha
98 ha
31 ha

113 (61,0)
586 (317,0)
239 (129,0)
39 (21,0)
115 (62,2)
70 (38,4)
27 (14.4)
59 (32,2)
21 (11.5)
4 ( 2,3)

50,6 2828 ha 1.275 (690,0)
Skupaj
(Osnovna odvodnja že pripravljena za 425 ha)
3.253 ha
Skupaj
3. Akumulacija
4. Sodelovanje pri gradnji vodovodov na gospodarsko manj
razvitih območjih občin Šentjur in Šmarje pri Jelšah (Kozjansko)
5. Sodelovanje pri gradnji ČN in kanalizacije
za zaščito Stolskega jezera (medrepubliška
370 (200)
obveza)
6. Sodelovanje pri izvajanju sanacijskih
ukrepov v zvezi z izgradnjo HE Vrhovo
1.480 (800)
- Velenjski in celjski ind. bazen
185 (100)
- Laško
3.310(1.790,0)
OVS Savinja - Stola skupaj
OVS DOLENJSKA
1. Obramba pred poplavami
- obrambni nasip Brežice - Sotla z regulacijo Gabernice, Negota in Bučlena
374 (202,0)
(s tem je omogočeno tudi 400 ha za melioracije)
2. Osnovna odvodnja
- HMS Sotla
3,9 km 705 ha
102 ( 55,0)
- HMS Radulja
12,8 km 600 ha
424 (229.0)
-HMS Mirna
14,7 km 735 ha
459 (248,0)
31,4 km 2040 ha
985 (532,0)
Skupaj
(Poleg tega je osnovna odvodnja pripravljena za 105 ha, z
vzdrževanjem in urejanjem pa še 575 ha),
skupaj 3120 ha
3. Akumulacija
4. Sodelovanje pri gradnji vodovoda
za Belo Krajino (vododeficitarno
območje)
5. Sodelovanje pri sanaciji Krke in
zaščita podtalnice Krškega polja Krško in Novo mesto
OVS DOLENJSKA SKUPAJ
poročevalec

v mio din
348 (188,0)
237 (128,0)
1.944 (1.050)

OVS LJUBLJANICA - SAVA
1. Obramba pred poplavami
- Regulacija Ljubljanice od Most
do izliva v Savo
- Obrambni nasipi Kamn. Bistrice
Skupaj
2. Osnovna odvodnja
- Godič
2,0 km 100 ha
- Temenica s pritoki
3,8 km 230 ha
- Suhadole-Topole
1,8 km 180 ha
- Cornovec s pritoki
7,6 km 400 ha
- Radomlja
27,0 km 800 ha
- Vehovec
3,0 km 200 ha
- pšata
3,0 km 250 ha
- Oševek-Nevljica
1,5 km 75 ha
- Potok iz Vač
3,3 km 120 ha
- Horjul
2,5 km 100 ha
- Ribnica
15,0 km 600 ha
- Grosuplje
6,3 km 240 ha
- Logatec
2,5 km 100 ha
- Resnik, Strojanova voda 4,3 km 200 ha
- Bevško-Loški potok
9,0 km 480 ha
-Radna
2,8 km 180 ha
- Podlipščica
5,1 km 260 ha
- Blatna Brezovica
3,2 km 140 ha
- Sinja Gorica
3,8 km 130 ha
- Žabnica-Selo
3,1 km 200 ha
110,6 km 4985 ha
Skupaj

323 (175,0)
277 (150,0)
600 (325,0)
37 (20,0)
100 (54,0)
15
(8,0)
52 (28,0)
555 (300,0)
48 (26,0)
48 (26,0)
52 (28,0)
41 (22,0)
67 (36,0)
339 (183,0)
139 (75,0)
83 (45,0)
24 (13,0)
50 (27,0)
24 (13,0)
93 (50,0)
28 (15,0)
22 (12,0)
48 (26,0)
1.865 (1.007)

mio din
3. Zadrževalniki - na Gradaščici (obramba pred
poplavami južnega del Ljubljane)
1.572 (850,0)
- Prigorica (obramba pred poplavami
Ribnice in Kočevja)
370 (200,0)
- Veliki potok (obramba pred
poplavami Grosuplja)
463 (250,0)
2.405(1.300,0)
Skupaj
4. Sodelovanje pri gradnji vodovoda
93 (50,0)
za Velike Bloke
46 (25,0)
in Suho Krajino (vododefic. območje)
Skupaj
139 (75,0)
5. Sodelovanje pri sanacijskih ukrepih
za izboljšanje kakovosti voda Save
v zvezi z gradnjo HE Vrhovo
- REK Zagorje
166 (90,0)
- REK Trbovlje
1.665 (900,0)
- Kemična tovarna Hrastnik
592 (320,0)
- Steklarna Hrastnik
15
(8,0)
- Iskra Trbovlje _
19 (10,0)
- Tovarna usnja Šmartno pri Litiji
139 (75,0)
- ČN Ljubljana
1.887(1.020,0)
v
- Sofinanciranje ind. ČN
370 (200,0)
4.853(2.623,0)
Skupaj
6. Sodelovanje pri zaščiti podtalnic
Ljubljanskega, Mengeškega
888 (480,0)
in Šorškega polja
10.749(5.810,0)
OVS LJUBLANICA - SAVA SKUPAJ

OVS GORENJSKA
1. Obramba pred poplavami
- obramba Žirov pred poplavami regulacija Sore
- obramba Tržiča pred
poplavami reg. Tržiške Bistrice
- ureditev hodournika Koprivnik regulacija Žabnice
Skupaj

5 km

278 (150,0)

3 km

166

3 km

166 (90,0)
703 (380,0)

(90,0)
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2. Osnovna odvodnja
mio din
- Regulacija Milke in Parovnice
4,5 km 170 ha
277 (150,0)
(osnovna odvodnja že pripravljena za 346 ha)
Skupaj
524 ha
3. Akumulacije in zadrževalniki
4. Sodelovanje pri gradnji vodovodov
5. Sodelovanje pri sanacijskih ukrepih
na Bledu (Solznik, Mišca, kanalizacija)
93 (50,0)
6. Sodelovanje pri zaščiti kakovosti
voda, vodnih virov
in Bohinjskega jezera
485 (262,0)
OVS Gorenjska skupaj
1.558 (842,0)
OVS SOČA
1. Obramba pred poplavami:
- obramba Idrije pred poplavami
185 (100,0)
- obramba Nove Gorice
(meddržavna obveza)
463 (250,0)
Skupaj:
648 (350,0)
2. Osnovna odvodnja:
Kazale-Pohovca
1,4 km 110 ha
30 (16,2)
- Vovkovca—Sela
1,8 km 115 ha
33 (18,0)
- Kocijanka
3,9 km 200 ha
71 (38,5)
- Kobariško blato
1,4 km 198 ha
19 (10,0)
- Šempaske gmajne
2,5 km 150 ha
56 (30,0)
- Fojana
1,1 km 600 ha
23 (12,6)
- Skrilje-Tokaj
1,4 km 100 ha
33 (18,0)
- Kanomlja
1,0 km 140 ha
17 (12,6)
- Dolina Oblanča
1,0 km 50 ha
15
(9,0)
- Kojsko
0,8 km 40 ha
19
(8,0)
- Podsabotin
0,9 km 40 ha
15 (10,0)
- Neblo-Hrušovlje
0,7 km 55 ha
11
(8,0)
- Kozana
0,6 km 50 ha
20
(6,0)
- Dobrovo
0,9 km 60 ha
(11.0)
- Medana
1,0 km 50 ha
19 (10,0)
- Srpenica
0,3 km 40 ha
7
(4,0)
- Dolje-Gabrje
1,8 km 100 ha
35 (19,0)
- Volče
1,2 km 70 ha
27 (14,4)
- Čigin
1,0 km 60 ha
20 (11,0)
- Dolina Braniče
2,8 km 130 ha
62 (33,6)
- Vipolže
0,8 km 40 ha
15
(8,0)
- Branik
2,8 km 140 ha
61 (33,1)
- Gradišče-Renče
2,2 km 120 ha
50 (27,0)
- Ajševica
1,2 km 65 ha
24 (30,0)
- Strane-Brje
0,9 km 60 ha
20 (11,0)
- Strmec-Cestno
2,0 km 120 ha
44 (24,0)
Skupaj
37,4 km2.363 ha
769 (416,0)
(z vzdrževanjem in ureditvami se lahko usposobi še 310 ha),
skupaj 2.673 ha
- vračilo delne obveznosti
315 (170,0)
- regulacija Vipava
555 (300,0)
Osnovna odvodnja skupaj
1.639 (886,0)
3. Akumulacije in zadrževalniki:
- Vogršček (za namakanje in
obrambo pred poplavami - dokončanje
185 (100,0)
- Močilnik v Zg. Vipavski dolini
in zadrževalnik v Goriških Brdih obramba pred poplavami (50%)
296 (160,0)
skupaj
481 (260,0)
4. Sodelovanje pri gradnji vodovoda
na Trnovsko-Banjški planoti
74 (40,0)
5. Sodelovanje pri gradnji ČN v Mirnu
(meddržavna obveza)
185 (100,0)
OVS Soča skupaj
3.027 (1.636)
OVS PRIMORSKA
1. Obramba pred poplavami
2. Osnovna odvodnja
- dolina reke Reke
13,2 km
- Pivka-Nanoščica
14,6 km
- Mala Bukovica
2,3 km
- Dolina Dragonje
14,0 km
- Kaverljag-Dobrave
1,1 km
- Raša
3,8 km
58

v mio din
800 ha
900 ha
100 ha
850 ha
50 ha
140 ha

731
168
85
392
30
83

(395,0)
(91,0)
(46,0)
(212,0)
(16,0)
(45,0)

2,0 km 100 ha
Braniča
0,5 km 40 ha
Senožeče
Skupaj
51,5 km 2.980 ha
3. Akumulacij^ in zadrževalniki:
- akumulacije na Dragonji (50%)
Skupaj
4. Sofinanciranje gradnje regionalnega primorskega vodovoda, Malni, Brestovnica, Rodik, Koper vododeficitarno območje
5. Sofinanciranje ČN V lliriski Bistrici
(meddržavna obveza)
OVS PRIMORSKE SKUPAJ
SKUPAJ ZA VSE OVS:

48
11
1.548

(26,0)
(6,0)
(837,0)

832
832

(450,0)
(450,0)

818

(442,0)

370 (200,0)
3.568 (1.929,0)
28.144(15.213,0)

V. PROGRAM DEJAVNOSTI ZVSS
20. člen
Program dejavnosti ZVSS zajema:
1. Študijsko-raziskovalna dejavnost
2. geodetska podlaga (po DD)
3. sodelovanje pri modernizaciji
HMZ
in VGI
za potrebe vodnega gospodarstva
4. redne raziskave kakovosti
voda in drugi ukrepi na Savi
(monitoring), obalnem morju,
naravnih in umetnih jezerih,
vključno z LP Bled
- meddržavni in medrepubliški vodotoki
- morska obala na meji s
SRH
- naravna in umetna jezera (vključno LP)
5. Funkcionalni izdatki
- intervencijske enote
(sofinanciranje opreme)
- Triglavski narodni park,
Gorska reševalna služba
Komisija za snežne plazove
- materialni stroški
- drugi odhodki provizije,
LB stroški SDK, dnevnice
in dr. odhodki
- sredstva za SLO
- prejemki funkcionarjev
- sredstva za določene namene in publikacije
- SVIZJ
- vzgoja kadrov
6. Delovna skupnost
7. Mladinske delovne akcije
Skupaj

v mio din/cene 1984
925 (500,0)
93 (50,0)
93 (50)
147 (80)

240 (130,0)

167

(90,0)

102 (55)
9 (5)
56 (30)

227 (123,0)

19 (10)
19 (10)
15 (8)
37 (20)
15 (8)
19 (10)
74 (40)
13 (7)
15 (8)

740 (400,0)
115 (62,0)
2.507 (1.355)

21. člen
Študije in raziskave bodo v tem srednjeročnem obdobju
usmerjene predvsem:
- izboljšanje kvalitete voda,
- varovanje in zaščito vodnih zalog in vodnih virov predvsem za pitne potrebe,
in v prednostna področja - kmetijstvo, energetika, okolje.
Iz teh izhodišč sledijo določene študije in raziskave, ki bodo
usmerjene tako, da bodo zagotavljale realizacijo dolgoročnega razvoja vodnega gospodarstva in njegove prostorske
uskladitve zadružbeno-ekonomskim razvojem SR Slovenije:
- večnamenske podlage za opredeljene namene in cilje
(hidrološke obdelave, hidrogeologinja, pedologija, katastri ...),
- temeljne naloge, ki jih je potrebno izdelati kot osnovo za
proučevanje večnamenskih vodnogospodarskih problemov
poročevalec

ter raziskovalne naloge, ki dajejo teoretske osnove za programiranje,
- izdelava kompleksnih vodnogospodarskih ureditev
posameznih povodij, ki pomenijo dolgoročno usmeritev urejanja vodnega režima in gospodarjenja z vodami. Vodnogospodarske ureditve povodij pa bodo dale vodnogospodarske
osnove vodnih območij, ta pa vodnogospodarsko osnovo
Slovenije,
- aplikativne rešitve - uporabne študije za konkretne aplikacije določene problematike in tipske rešitve, ki temeljijo na
rezultatih temeljnih raziskav in danosti v prostoru.
Orientacijska struktura vlaganj po posameznih značilnih
skupinah glede na sprejeta izhodišča naj bi bila naslednja:
1.0 Podlage
15%
2.0 Novelacija in izdelava vodnogospodarskih osnov
40%
3.0 Študije po področjih vg. dejavnosti in tematika
30%
3.1 povirja voda - hudourniška območja
3.2 Vodotoki in vodni režim
3.3 Vodni viri in zaloge voda
3.4 Varstvo in izboljšanje kvalitete
3.5 Melioracije
4.0 Razvojno - organizacijske naloge
5%
5.0 Prostorsko - opredeljene naloge
10%
Študijske programe pripravlja in spremlja Odbor za študije
Skupščine ZVSS na osnovi predlogov odborov Skupščine
ZVSS za posamezna vodnogospodarska vprašanja (kvaliteta
voda, energetika, plovba, hudourniki...) t. j. Odbora za varstvo kakovosti voda in vodnih količin in Odbor za varstvo pred
škodljivim delovanjem voda, erozijo in hudourniki, energetiko
in plovbo.
Način sestavljanja in sprejemanja letnih planov študijskoraziskovalnih nalog, sestavljanje in sprejemanje programov
študijskih nalog, naročanje, financiranje in izdelavo študij,
imenovanja recenzentov ali recenzijskih komisij se ureja s
»Pravilnikom o izvajanju študijsko - raziskovalne dejavnosti
pri Zvezi vodnih skupnosti Slovenije«.
Za realizacijo skupnega usklajevanega programa študijsko
- raziskovalne dejavnosti bo vodno gospodarstvo vložilo 862
mio din in sicer:
- iz študijskih sredstev:
mio din
združenih sredstev ZVSS
925 (500,0)
sredstva OVS
207 (112,0)
Skupaj
1132 (612,0)
- iz sredstev urejanja vodnega režima in
redne vodnogospodarske dejavnosti OVS
(11. in 13. člen SaS o temeljih plana ZVSS)
462 (250,0)
Sofinanciranje skupnega usklajevanja programa študijskoraziskovalnih dejavnosti iz sredstev OVS:
- iz študijskih sredstev OVS 112 mio din
- za izdelavo podlog - hidrološke študije
50%
- vodnogospodarske ureditve povodij
(po seznamu iz strokovnih navodil)
50%
- vodnogospodarske ureditve dela povodij
100%
- iz sredstev OVS za urejanje vodnega režima in redne
vodnogospodarske dejavnosti 250 mio din
- izdelava podlog-vodnogospodarski katastri
(vodnih virov, objektov in onesnaževalcev)
75%
- katastri kakovosti površinskih in podzemnih voda 75%
- hidrogeološke raziskave
75%
22. člen
Zveza vodnih skupnosti Slovenije bo za potrebe vodnega
gospodarstva sofinancirala izvajanje srednjeročnega programa geodetskih del 1986-1990 in to zlasti za svoje potrebe:
- izdelavo in reambulacijo temeljnih topografskih načrtov
1:5.000 in 1:10.000,
- topografskih kart 1:25.000 in 1:50.000,
- preglednik kart SRS 1:250.000, 1:400.000, 1:750.000.
- izvedbo cikličnega aerosnemanja in
- izvedba prostorskih evidenc.
23. člen
Vodno gospodarstvo potrebuje pri svojem delu za oceno in
za proučitev ukrepov, ki so potrebni pri usmerjanju vodnega
režima - hidrografske in hidrološke podatke. V ta namen
bomo skupno z Hidrometeorološkim zavodom SR Slovenije in
ob sodelovanju z OVS-i usposobili 6 automatskih vodomerskih postaj (Soča-Kršovec, Vipava-Ajdovščina, Ljubljanicaporočevalec

-Komin, Reka-Trnovo, Idrijca— Idrija, Jadransko morje-Piran-mareografska postaja) ter sodelovali pri nabavi instrumentalne opreme, (limnografi).
Hidrometeorološki zavod SR Slovenije bo skupaj s strokovno službo Zveze in OVS pripravil letni program modernizacije hidroloških postaj ter dogovor o posredovanju letnih
podatkov.
Za zagotovitev strokovnih podlog in za pripravo po enotni
metodologiji izdelanih vodnogospodarskih osnov SR Slovenije bosta Vodnogospodarski inštitut in Strokovna služba
ZVSS izdelala program njune modernizacije, ki ga bo preko
SaS o svobodni menjavi dela sofinancirala ZVSS.
24. člen
Vodno gospodarstvo bo v skladu z mednarodnimi in medrepubliškimi dogovori spremljalo kakovostno stanje voda,
naravnih in umetnih jezer in morja. V ta namen bo zagotovilo
stalne raziskave na Savi in morju (v skladu s programom
SHR), na Dravi, Muri in Soči s pritoki (v skladu z mednarodnim
dogovorom) ter naravnih in umetnih jezerih.
Limnološka postaja bo spremljala dogajanja v Blejskem
jezeru in drugih naravnih in umetnih zadrževalnikih po določenem programu in sicer:
- stalno spremljanje kakovosti Blejskega jezera in njegovih dotokov (po letnih programih),
upravljanje odvoda hipolimnijske vode iz jezera ter
dovoda Radovne in ugotavljanje vpliva izvedenih sanacijskih
ukrepov na kakovost jezera ter Save Bohinjke,
- spremljanje kakovosti drugih naravnih in umetnih jezer.
Limnološka postaja nudi tudi drugim institucijam in raziskovalcem osnovne podatke ter možnosti raziskovalnega dela
s svojimi osnovnimi sredstvi na področju limnologije.
25. člen
Potrebno strokovnost za delo samoupravnih organov-ZVSS
in OVS in za njihovo delovanje, zagotavlja skupna strokovna
služba, ki deluje kot delovna skupnost strokovne službe Zveznih vodnih skupnosti Slovenije s sedežem v Ljubljani in z
izpostavami na sedežih OVS, v skladu z 78. členom Zakona o
skupnih osnovah svobodne menjave dela.
26. člen
Iz temeljnih usmeritev možnosti razvoja mladinskih delovnih akcij v srednjeročnem obdobju 1986-1990 sledi:
- da mlada generacija želi s prostovoljnim delom neposredno prispevati h krepitvi materialne osnove družbe in samoupravljanju,
- da bo upoštevala družbene ukrepe in potrebe,
- da bo usmerjala akcije na manj razvita področja in
območja in tako prispevala k skladnejšemu razvoju,
- da bo pripravila družbeni dogovor o mladinskih delovnih
akcijah.
27. člen
V skladu s sprejeto politiko bo potrebno na področju dela
na obrambnih pripravah in podružbljanju te dejavnosti v srednjeročnem obdobju 1986-1990 vršiti naslednje:
- spremljati obrambne priprave in načrte na nivoju OVS in
ZVSS,
- spremljati opremljanje enot CZ ter pripraviti materialno
zasnovo za izpeljavo organizacije v vseh pogojih vojne,
- prilagajati obstoječi in projekcijski predviden sistem
vodnega gospodarstva za delovanje v izrednih in vojnih razmerah,
- sodelovati pri izgradnji manjših akumulacij in odkrivanju
novih vodnih virov za potrebe SLO.
V ta namen se bodo zagotavljala sredstva v višini 0,5% od
sredstev za vodno gospodarstvo.
VI. PROGRAM USPOSABLJANJA ZEMLJIŠČ ZA
DRUŽBENO ORGANIZIRANO KMETIJSKO
PRIDELAVO
28. člen
Na osnovi Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 se s tem sporazumom dogovori
program usposabljanja kmetijskih zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko pridelavo in sicer:
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1. hidromelioracije:
- osuševanje
27.000 ha
- namakanje
8.000 ha
- akumulacije Močilnik
Dragonja, Martjanski potok in
zadrževalnik v Goriških
Brdih (50% predračunske vrednosti)
2. Agromelioracije:
60.000 ha
3. Komasacijo kmetijskih zemljišč:
60.000 ha
4. Nakup kmetijskih zemljišč
5.000 ha
5. Delež za sofinanciranje ureditev kmetijskih zemljišč za
potrebe Slovenije v drugih republikah v vrednosti 2.000 mio
din.
Ta program je usklajen s planskimi dokumenti investitorjev,
občin in kmetijskih zemljiških skupnosti ter predstavlja v
seštevku global, predviden z dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Gornji pregled ne vsebuje deleža programa obveznosti iz
leta 1985, nastalega vsled razkoraka med zahtevami investitorjev in dejanskimi materialnimi možnostmi v letu 1985. Pregled teh obveznosti bo Odbor za melioracije definiral posebej
in bodo imele prioriteto v letu 1986.
Program usposabljanja zemljišč je razviden iz posebne priloge, katera daje pregled za obdobje 1986-2000 in 1986-1990
po OVS, občinah, investitorjih in ožjih lokacijah ureditev s
hektarskim obsegom za posamezno ureditveno območje.
Program hidromelioracij za obdobje 1986-90 je prikazan
tudi z vidika vodnogospodarskih ureditev in z razdelitvijo na
prvo in drugo prioriteto glede na pričakovane materialne
možnosti za to obdobje. Za zagotovitev kontinuiranega izvajanja dolgoročnega programa bo v primeru objektivnih razlogov dovoljen premik urejanja posameznih območij iz let po
1990 v srednjeročno obdobje 1986-90 in iz druge v prv6
prioriteto in obratno.
Predpogoj temu bo sprotno ugotavljanje materialnih možnosti in vodnogospodarska urejenost.
29. člen
Sredstva za izvedbo programa usposabljanja zemljišč iz
prejšnjega člena bodo zagotovljena z Zakonom o kmetijskih
zemljiščih, z dogovorom o temeljih družbenega plana SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 in tem sporazumom.
Z zakonom o kmetijskih zemljiščih bo zagotovljeno
33.115 (17.900)
Z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990:
- s programom bank
5.150 (2.784)
- z lastnimi sredstvi kmetijskih organizacij
2.875 (1.554)
S tem sporazumom kot vračilo premostitvenih sredstev
vodnega godpodarstva za osnovno odvodnjo
v obdobju 1981-1985
1.066 (576)
42.206 (22.814)
Odbor za melioracije pri ZVSS bo zagotovil sredstva za:
a) Sofinanciranje programa usposabljanja zemljišč za družbeno organizirano kmetijsko proizvodnjo s pripadajočimi ureditvami:
- (1986-1990) v SRS
29.415(15.900)
- (1981-1985) v SRS
625 (338)
- v drugih republikah
3.700 (2.000)
b) študijsko raziskovalna dejavnost
118
(64)
c) Ostali odhodki (funkcionalni in ost.
poslov, stroški, strokovna služba ZVSS,
sofinanciranje ZKZSS)
322 (174)
Skupaj
34.180(18.476)
30. člen
Program študij in raziskav je naslednji:
1. Idejna zasnova in program melioracij v okviru kompleksne vodnogospodarske rešitve za povodje:
Spodnje Save in Sp. Krke
Reke v Goriških Brdih
Reke Ilirska Bistrica
Pivke z Nanoščico
2. Študija o potrebnosti namakanja kmetijskih zemljišč na
podlagi proučevanj evapotranspiracije s posebnim poudarkom na talne in klimatske pogoje za pridobitev ustreznih
parametrov za projektiranje, namakalnih sistemov: na
območju Savinjske doline
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3. Poskusno osuševanje polj na tipičnih oglejenih tleh v
Sloveniji.
4. Kontrola rodovitnosti tal in gnojena z nastavitvijo ustreznih računalniških evidenc od leta 1973 dalje (nastavitev katastrov).
5. Sofinanciranje izdelave pedološke karte in komentarja
za območje SR Slovenije.
6. Proučitev najustreznejše namakalne opreme.
31. člen
Zveza vodnih skupnosti bo zagotavljala sredstva nosilcem
programa usposabljanja zemljiško-kmetijskim organizacijam
združenega dela kot nepovratna sredstva po naslednji strukturi:
— za hidromelioracije,
80% predračuna, a
agromelioracije z urejanjem maksimalno od limitirane
nasadov in nakup zemljišč
vrednosti/ha
— komasacije
90% predračuna, a
maksimalno od limitirane
vrednosti/ha
- sredstva za sofinanciranje programa v drugih republikah
bodo zagotovljena v okviru sredstev po Zakonu o kmetijskih
zemljiščih in dodeljena po dogovorjenih merilih.
32. člen
Za izvedbo programa iz 28. člena tega sporazuma se zagotavljajo sredstva na osnovi Zakona o kmetijskih zemljiščih:
- od odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč (17. člen ZKZ),
- iz dohodka (140 a - 140 f člen ZKZ).
Sredstva iz druge alinee tega člena se plačujejo od osnove
za obračun davka in se zbirajo pri Zvezi vodnih skupnosti
Slovenije. Stopnja za odmero je določena s tem sporazumom
in je 2%.
VII. FINANCIRANJE MINIMALNEGA PROGRAMA
VODNEGA GOSPODARSTVA IN PROGRAMA
USPOSABLJANJA ZEMLJIŠČ ZA DRUŽBENO
ORGANIZIRANO KMETIJSKO PRIDELAVO
1. Financiranje minimalnega programa
vodnega gospodarstva
33. člen
Sredstva za financiranje minimalnega programa vodnega
gospodarstva zagotavljajo v skladu z Zakonom o vodah
temeljne in druge organizacije združenega dela, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost, delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina
občanov ter občani v krajevnih skupnostih (v nadaljevanju:
zavezanci).
Povračila se plačujejo na način in v obdobjih, ki so določeni
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov OVS.
34. člen
Sredstva zagotavljajo zavezanci s povračili, ki se obračunajo od naslednjih osnov:
a) Količinske osnove:
- od proizvedene električne energije - KWh
- od uporabljene vode - m33
- od onesanžene vode - m
- od toplotne polucije
- t°
- od pitne vode - m3 in 3
- od odvzetih naplavin - m
b) Vrednostne osnove:
- od katastrskega dohodka
- od dohodka od obrtne dejavnosti
- od davčne osnove
35. člen
Vsa povračila se obračunavajo po vseh gornjih osnovah s
tarifami, ki jih določijo uporabniki in izvajalci s SaS-om o
temeljih planov ZVSS in OVS. Uporabniki in izvajalci določijo
tarife ob sprejemanju letnih planov (od 15. 12. vsako leto) in
jih objavijo v Uradnem listu SRS.
poročevalec

Enotne tarife:
- od proizvedene električne energije
0,0246 (0,0206) din/KWh
■>- od uporabljene vode
6,17
(5,12) din/m3
- od onesnažene vode
211,02 (176,10) din/E
dodatno po letih:
1987
86,52
(72,20) din/E
1988
208,50
(174,00) din/E
1989
380,46
(317,50) din/E
1990
624,20
(520,90) din/E

- od topi. poluc. t° = (td° 165(110) din/stopinjo/3
28°)
m
- od pitne vode
2,70
(2,20)din/m33
■— od odvzetih plavin
150,00
(100) din/m
- od obrtne dejavnosti
2,3% dohodka
- od kmetijske dejavnosti
2,8% kat. dohodka
- od davčne osnove 2,3% po osn. 85 (2,04 % po osn. 84)
Izračun sredstev po gornjih osnovah je podan v naslednji
tabeli:

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA MINIMALNI PROGRAM VODNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE
(upoštevaje enotne tarife)
v mio din
Mura
1.
a)

.ceno

i
Povračila
od proizv.
el.energije
—,
od uporabljene
vode
od onesnažene
vode
od pitne vode

rim

]

85
84

4
(2)

487
(263)

;

85
84
85
84
85

1.326
(717)
1.793
(969)
226
(122)
22
(12)
178

Skupaj povračila ■

84
85
84
85
84
85
84
85

475
(257)
»14
(440)
26
(14)
7
(4)
43
(23)
257
(139)

b)
c)
d)

j

2

Dnu

i

Obmofni vodna skupnost . .
Oolcnjtka Ljubljanici
Gorinjtka
Sira
3
6
7

792
(428)

818
(442)

54
(29)

SKUrA i
4im
11

•
:
: (47)'

-

2.451:
( 1.324)
6.866
( 3.712)
10.262
(5.547)

:

84

1.626
( 879

( 96)
209
(113)
4.241
(2.292)

1.846
853
(998)
(461)
3.176
733
(1.717)
(396)
546
215
(29 5)
(116)
148
37
( 80)
(20)
500
194
(270)
(105)
120
63
(34)
( 65)
6.545 2.149
(3.538) (1.161)

( 789)

425
(230)
668
(361)
146
(79)
.
96
(52)
98
(53)
1.433
(775)

i

... 85
84

1.334
(720)

6.439
(3.481)

4 . 864 2.435
(2.626) (1.314)

15.715 4.041
2; 090
(8.490) (2.184) (1:088)

2.447
(1.322)

39.365;
(21.225)

|

85

2.960

:
j

e.

7.520 5.960
22.260 6.190
3.550
(4.062) (3.219) (12.028) (3.345) (1 i 877)

3.880
(2.097)

63.000
(34.000 j

35,4

5,5

6,2

100,0

821
(444 )

801
< 4 33 )

f)od obrtne dejav
g) od kmetijske
dejavnosti

•
2. Splošno povrač.

Struktura v %
.
Dodatna povračila j
od onesnaž.vode

10.680
(1.599] (5.773)
4.7

OocD
8s

16,9

977 2. 512
(526: (1.163)

12,0

9,5

1.075 1.798
( 581) (972)

36. člen
Zavezanci,3 ki v svojem proizvodnem procesu rabijo nad
5.000.000 m vode letno, imajo lahko popust pri tarifi za
uporabljeno vodo, ki je enoten po panogah.
37. člen
Za izračunano vrednost povračil po vseh količinskih osnovah prejme zavezanec za vsako leto račun, ki ga poravna z
mesečnimi akontacijami.
poročevalec

209
(113)

JV ss
4ift
10

Primerita
4>*>
9

Soli

662
805
(358)
(435)
095 1.499
(484) / (810)
154
81
(83)
(44)
7
(4)
83
141
(45)
(76)
63
181
(34)
(98)
2.656 3.525 '
(1 .436] (1.905)

j
J

e) od naplavin

SKUPAJ SREDSTVA

Suinji
Sodi
'4

3.811
(2.060)

9,8
8?9
(475)

474
(256)
684
(370)
52
(28)
52
(28)
48
(26)
63
(34)

1.460

1.446
(781)
273
148
1.283;
( 693)
1.054
(570) .
23.635
(12.7751

12.674
(6 .656)

Za vrednostne osnove pa se smiselno uporabljajo določbe
Zakona o davkih občanov (Ur. list SRS št. 32/85) in Zakona o
obračunavanju in plačevanju prispevkov... (Uradni list SRS
Št. 32/80 in 23/83 SRS).
Tehnično izvedbo opravi delovna skupnost strokovnih
služb ZVSS.
Zavezanci bodo posredovali strokovni službi do 31. januarja
tekočega leta vse zahtevane podatke, na osnovi katerih se
izračunava višina povračil.
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2. Financiranje programa usposabljanja
kmetijskih zemljišč

obdobja se bodo v izračunu tarif in združevanja upoštevali le
tisti objekti, ki bodo do 30. 11. tekočega leta imeli potrjeno
investicijsko - tehnično dokumentacijo.

38. člen
Sredstva za financiranje programa usposabljanja zemljišč
za družbeno organizirano kmetijsko pridelavo se zagotavljajo:
- po 17. členu Zakona o kmetijskih zemljiščih iz naslova
odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in
- s prispevki zavezancev iz 140. c člena Zakona o kmetijskih zemljiščih po stopnji 2,0% davčne osnove.
Sredstva iz prejšnjega odstavka teg-> člena se mesečno
zbirajo pri ZVSS.

42. člen
Sredstva, ki se zbirajo kot dodatna povračila od onesnaženja voda po naraščajoči tarifi se združujejo pri OVS za sofinanciranje sanacijskih programov čiščenja odpadnih voda, ki
so v skladu s prioriteto Družbenega dogovora o temeljih plana
SRS in Zakona o zaščiti reke Soče ter se ne upoštevajo pri
združevanju sredstev.

VIII. ZDRUŽEVANJE IN PRELIVANJE SREDSTEV
ZA SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ
VODNEGA GOSPODARSTVA
39. člen
V skladu s 4. in 22. členom Zakona o vodah in 4. člena tega
sporazuma, bodo OVS za uresničitev dogovora o temeljih
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 in
programa skladnejšega razvoja vodnega gospodarstva Slovenije združevala sredstva iz vseh povračil pri ZVSS.
Globalno opredeljeni nameni vlaganj iz združenih sredstev
pri ZVSS so naslednji:
- pomembnejši vodnogospodarski posegi za prestrukturiranje proizvodnje in za varstvo okolja,
- urejanje zadev, ki imajo medrepubliški in meddržavni
pomen,
- skladnejši vodnogospodarski razvoj na manj razvitih
območjih Slovenije,
- redna dejavnost ZVSS in zagotovitev obveznosti do
osnovne dejavnosti OVS,
- odprava večjih škod po poplavah,
- osnovna odvodnja za program urejanja kmetijskih zemljišč.
40. člen
Za realizacijo skupnega programa bodo OVS združevale
sredstva v višini 10.034 (5.424) mio din ali v povprečju 15,9%
od celotnih zbranih povračil in sicer:
OVS DRAVA
16,10% od zbranih povračil na OVS
OVS SAVINJA - SOTLA 10,76% od zbranih povračil na OVS
OVS DOLENJSKA
12,33% od zbranih povračil na OVS
OVS LJUBLJANICA - SAVA
21,15% od zbranih povračil na OVS
OVS GORENJSKE
16,74% od zbranih povračil na OVS
Ta sredstva bodo prejele:
OVS MURA
32,23% od združenih sredstev pri ZVSS
OVS SOČA
30,01% od združenih sredstev pri ZVSS
OVS PRIMORSKA
12,78% od združenih sredstev pri ZVSS
ZVSS
24,98% od združenih sredstev pri ZVSS
OVS bodo obračunavale združevanje sredstev v posameznem letu planskega obdobja po enotnih tarifah, pristojni
Odbor Skupščine ZVSS pa bo najkasneje do konca februarja
tekočega leta sprejemal procent združevanja sredstev ob
upoštevanju enotnih tarif, glede na dinamiko izvajanja programov.
(Zaradi predhodne zagotovitve sredstev so iz člena 19 tega
sporazuma izločeni trije objekti: regulacija Kučnice - OVS
Mura, AK Klivnik-OVS Primorska, zmanjšane predračunske
vrednosti pa so pri naslednjih objektih: regulacija Vipave OVS Soča in sofinanciranje regionalnega Primorskega vodovoda - OVS Primorske.
V primeru, da bo dotok združenih sredstev drugačen, se
lahko gornji procenti adekvatno spremenijo).
41. člen
Pri določanju višine zbranja in združevanja sredstev ter
strukture prelivanja sredstev v posameznem letu planskega
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IX. SPREMLJANJE IZVAJANJA
SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA
43. člen
OVS in Odbor za melioracije so dolžni spremljati izvajanje
planskih dokumentov in analize posredovati ZVSS, da lahko
le ta pripravi za republiške organe skupno poročilo o izvajanju družbenega plana SR Slovenije na področju vodnega
gospodarstva.
Za pripravo poročila o izvajanju nalog v preteklem letu je
rok 31. marec za pripravo poročila o izvajanju nalog v prvi
polovici tekočega leta pa 31. julij.
44. člen
OVS in ZVSS bodo svoje plana valorizirale tako, da bodo
upoštevali vsakoletno dejansko rast cen v SR Sloveniji, tarife
povračil pa bodo letno korigirali tako, da bodo zagotavljali
sredstva za izvedbo tako ovrednotenega programa.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
Določbe tega samoupravnega sporazuma bodo ustrezno
vsebovane tudi v samoupravnih sporazumih o temeljih planov
OVS za obdobje 1986-1990.
Poglavje VI. tega sporazuma se kot izvleček iz tega sporazuma predloži v sprejem uporabnikom sočasno s samoupravnimi sporazumi o temeljih plana OVS.
Strokovna služba ZVSS preko izpostav na sedežih OVS vodi
in spremlja proceduro sprejemanja obeh sporazumov.
46. člen
O reševanju sporov, ki bi nastali vsled neizpolnjevanja
določb tega SaS-a odloča pristojni samoupravni organ pri
ZVSS.
Spremembe in dopolnitve tega SaS se sprejmejo po enakem postopku, kot je določen za sprejem sporazuma.
47. člen
Ta sporazum se objavi v Uradnem listu SRS in začne veljati
osmi dan po objavi, ko ga predhodno sprejmejo pristojni
organi OVS in ZVSS in podpišejo njihovi pooblaščeni predstavniki, uporablja pa se od 1. 1. 1986 dalje.
OBMOČNA VODNA SKUPNOST MURA
MURSKA SOBOTA
OBMOČNA VODNA SKUPNOST DRAVA
MARIBOR
OBMOČNA VODNA SKUPNOST SAVINJA SOTLA, CELJE
OBMOČNA VODNA SKUPNOST
DOLENJSKE, NOVO MESTO
OBMOČNA VODNA SKUPNOST
LJUBLJANICA - SAVA, LJUBLJANA
OBMOČNA VODNA SKUPNOST
GORENJSKE, KRANJ
OBMOČNA VODNA SKUPNOST SOČE
NOVA GORICA
OBMOČNA VODNA SKUPNOST
PRIMORSKE, KOPER
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PROGRAM USPOSABLJANJA ZEMLJIŠČ V SR SLOVENIJI ZA OBDOBJE1986-1990 IN DO 2000
(Zbirni prikaz iz detajlnega programa)
'-VS,
OBČINA

Program melioracija v ha
1986-2ooO 1986-199o

Skupaj I.
II.
_ .prior.prior.

Program vodnega gospodarstva za oMpbje. .19.8.6-9.0
HS, vodotok in
v mio din
odsek .uroditev
km uxed.
cene 1984
ali drug objekt
—:
—
I.
II.
I.
II.
prior.prior, prior.prior.

I. OSUŠEVANJE
C. 85
SRi

7o568

AURA
DRAVA
SAVINJA-STOLA
DOLENJSKA
LJ.-SAVA
GORENJSKA
SCĆA
PRIMORSKA

15832
15^67
7o64
7142
12190
1255
6477
5141

41675

27o6o 14613
4992 3558
855o
"0I5
lol2o
61 o
4268
3253 lol5
2196 2142
4438
4o85 32o3
7288
18o
845
665
3o23
3o23
4oo
3141
2741

c.84

5o8

12.143

(6.564)

77
73
61
49
I06
8
7o
64

2.053
1.758
1.358
1.419
1.800
462
1.443
1.850

(1.110)
( 950)
( 734)
( 767)
(973)
(250)
(780)
( 1.000)

II. NAMAKANJE
3ol54
SRS
14391
' 4520
" 2520
HUra"
•' '
147o
617o
DRAVA
9o6
1516
SAVINJA--SOTLA
600I
DOLENJSKA
2395
15o
GORENJSKA
565o
13o47
SOČA
145o
145o
PRIMORSKA
4- -bo iWa~j'ano" do'bbs'o'ga B'o'o'o' Ka
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12o91+ 2300
l"62o" "" "9oo
147o
9o6
995 14oo
565o
145o

-

1 akumulacija
3 akumulacije
2 akumulacije + male.
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Skupaj
19862ooo

Skupaj
1986159o

111828

46831

52269

25325

851o
24835
1563o
15558
141o9
714?
12510
13529

525o
5317
7145
6654
78ol
3345
5660
5659

5844
7123
5989
8229
6969
12510
6605

2561
47o9
2452
45ol
2467
5660
2975

SRS

124828

57919

MURA
DRAVA
SAVINJA-SOTLA
DOLENJSKA
LJUBLJANICA-SAVA
GORENJSKA
SOČA
PRIMORSKA

36800
39136
7898
13151
15495
2895
5122
.4351

218o8
loo54
4681
7325
821o
1555
234o
1946

CVS,
OBČINA

hriboviti predeli
~T9"86~' ' "' '19862ooo
199o

nižinski predeli
nasadi
' 1986-'
1986'-' 1986-'. 1^862ooo
199o
2ooo
199.0

III. AGROMELIORACIJE
SR3
MJRA
DRAVA
SAVINJA-SOTLA
DOLENJSKA
LJUBLJANICA-SAVA
GORENJSKA
SOoA
PRIMORSKA

5o887
851o
15H0
82o7
6080
588o
1178

17761

8672

525o
997
2136
2848
33°°
878

3881
300
3489

5922

2352

loo2

3745
1759
3oo
1354
332"

IV. KOMASACIJE

V. NAKUP ZEMLJIŠČA V SRS

5ooo

Opomba: Ta pregled je seštevek podrobnejšega pregleda Programa usposabljanja zemljišč: OVS, občina,
investitor, ureditveno območje ter objekt in bodo sestavni del tega sporazuma in Plana ZVSb
za obodbje 1986-199o.
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OKVIRNI PROGRAMI GRADENJ ČN
OVS MURA:
- CČN G. Radgona
- CČN M. Sobota
- CČN Ljutomer
- CČN Lendava

OVS DRAVA:
- Ptuj (CČN)
- Oljarna Slov. Bistrica (ČN)
- Usnjarna Slov. Gradec (ČN)
- Tovarna vozil in toplotne tehnike (ČN)
- Zlatorog (ČN)
- Železarna Ravne (ČN)
- AGIS Ptuj (ČN)
- Sladkogorska TOZD Lepenka Prevalje (ČN)

OVS SAVINJA-SOTLA:
- Cinkarna (tehnol)
- EMO (ČN)
- IUV Šoštanj (ČN)
- Metka

OVS DOLENJSKE:
- KRKA (ČN)
- Djuro Salaj (ČN)
- Straža (CČN)
- Mirna (CČN)
- Črnomelj (CČN)
- Radeče (CČN)
- Belt (ČN)
- Semič (ČN)
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OVS PRIMORSKE:
- TOK (ČN)
- Koper (CČN)
- Perutninski komb. Pivka (ČN)
- Sežana KČN
- Piran KČN
OVS LJUB DANICA-SAVA:
- Kem. ind. Hrastnik (tehnol.)
- REK Trbovlje (eh+ČN)
- UTOK Kamnik (ČN)
- DONIT - Fenolit (ČN)
- Farma Ihan (ČN)
- Šmartno - Litija (CČN)
- Farma Klinja vas - Kočevje (ČN)
- KOTO Ljubljana (tehnolog)
- Papirnica Vevče (ČN)
- AERO Medvode (ČN)
- Domžale (CČN)
- Kaolin Črna (ČN)
- IUV Vrhnika (deponija)
OVS GORENJSKE:
- Bohinj (ČN)
- Bled (CČN)
- Gorenja vas (CČN)
Radvoljica (CČN)
- Kranjska gora (CČN)
OVS SOČA:
- Cementarna Anhovo (ČN)
- MIP Nova Gorica (ČN)
- Bovec (CČN)
- Kobarid (CČN)
- Kanal (CČN)
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SAMOUPRAVNI

SPORAZUM

o temeljih

plana Zveze stanovanjskih

skupnosti

Slovenije za obdobje

Na podlagi 2., 113., 120. in 159. člena zakona o sistemu
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije
(Ur. list SRS, št. 1/80), 17. člena zakona o stanovanjskem
gospodarstvu (Ur. list SRS, št. 3/81, 34/83 in 24/85) in 10. ter
13. člena samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze
stanovanjskih skupnosti Slovenije (Ur. list SRS, št. 15/83)
samoupravne stanovanjske skupnosti občin v SR Sloveniji,
Samoupravna interesna stanovanjska skupnost mesta
Ljubljana, Samoupravna stanovanjska skupnost mesta
Maribor, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije, Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji ter Izobraževalna skupnost Slovenije sklepamo
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH PLANA ZVEZE
STANOVANJSKIH SKUPNOSTI
SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1986-1990
1. OSNOVE SPORAZUMEVANJA
1. člen
Udeleženci samoupravnega sporazuma o temeljih plana
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci), s tem samoupravnim sporazumom določamo cilje, usmeritve in naloge skupnega pomena za razvoj
stanovanjskega gospodarstva v srednjeročnem obdobju
1986-1990.
2. člen
Pri določanju osnov razvoja stanovanjskega gospodarstva v
srednjeročnem obdobju udeleženci sporazuma upoštevamo
potrebe - možnosti razvoja, ki izhajajo predvsem iz:
- analize razvojnih možnosti stanovanjskega gospodarstva SR Slovenije v obdobju 1986-2000 in v obdobju
1986-1990;
- srednjeročnih in dolgoročnih planskih dokumentov SR
Slovenije;
- dogovorjenih temeljnih usmeritev urbanističnega planiranja in racionalne porabe prostora v SR Sloveniji;
- samoupravnega sporazuma o socialni varnosti v Sloveniji v obdobju 1986-1990;
- varstva, razvoja in izboljšanja bivalnega okolja glede na
ohranitev naravnih in z delom pridobljenih vrednot;
- ciljev in halog na področju splošne ljudske obrambe in
družbene samozaščite.
3. člen
Cilji, usmeritve in naloge skupnega pomena zadevajo:
- usmerjevalno vlogo Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zveza) pri usklajevanju in sporazumevanju med udeleženkami sporazuma;
- izvajalsko vlogo Zveze, ki jo opravlja z določenimi aktivnostmi skupnega pomena za udeleženke tega sporazuma.
4. člen
Usmeritve in naloge, ki zadevajo usmerjevalno vlogo Zveze
so predvsem naslednje:
- nadaljnje razvijanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva, ki
so konkretno opredeljeni v Družbenem dogovoru o skupnih
osnovah za zagotavljanje in uskaljevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega
gospodarstva v SR Sloveniji;
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- opredeljevanje umeritev, predlogov in enotnih stališč pri
planiranju, zagotavljanju sredstev, graditvi stanovanj, gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hišami v družbeni
lastnini, zagotavljanju vzajemnosti in solidarnosti pri pridobivanju in uporabi stanovanj ter varstvu stanovanjskega in
bivalnega okolja in drugih zadevah, ki so pomembne za vse
delavce, delovne ljudi in občane;
- usklajevanje prednostnih nalog socialno varstvenega
značaja za področje stanovanjskega gospodarstva v Skupnosti socialnega varstva Slovenije.
5. člen
Usmeritve in naloge, ki zadevajo izvajalsko vlogo Zveze so
predvsem naslednje:
- izvajanje nalog iz sprejetih družbenih dogovorov in
samoupravnih sporazumov, ki jih stanovanjske skupnosti
sprejemajo prek Zveze;
- raziskovalna in študijska dejavnost na področju stanovanjskega gospodarstva za zagotovitev usmerjanja stanovanjskega gospodarstva, ki predstavlja sklop družbenoekonomskih, tehnoloških in pravnih vprašanj in ki zahteva za svoje
usmerjanje znanstvene in strokovne podlage;
- zagotavljanje strokovne pomoči stanovanjskim skupnostim:
- združevanje sredstev za namene solidarnosti in vzajemnosti v stanovanjskem gospodarstvu na ravni republike;
- sodelovanje s samoupravnimi interesnimi skupnostmi
na republiški ravni in drugimi samoupravnimi in družbenopolitičnimi organizacijami na republiški ravni, republiškimi
upravnimi organi v zadevah skupnega pomena ter sodelovanje z ustreznimi organizacijami in organi socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin ter federacije;
- sodelovanje pri pripravi zasnov za dolgoročni načrt
družbenega razvoja SR Slovenije na področju stanovanjskega
gospodarstva;
- spremljanje razvoja ter proučevanje zadev stanovanjskega gospodarstva na območju SR Slovenije in obveščanje
skupščin občin in Skupščine SR Slovenije o problematiki na
področju stanovanjskega gospodarstva;
- opravljanje drugih zadev posebnega pomena za stanovanjsko gospodarstvo na podlagi zakonov in drugih predpisov.
2. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV, KI ZADEVAJO
USMERJEVALNE NALOGE ZVEZE PRI
URESNIČEVANJU RAZVOJA STANOVANJSKEGA
GOSPODARSTVA
,
2.1. Obseg stanovanjske gradnje po strukturi
6. člen
Na osnovi usklajenega programa stanovanjske graditve,
bomo udeleženci v obdobju 1986-1990 realizirali program
izgradnje v naslednjem obsegu in po naslednji strukturi:
Število stanovanj
Element
1986-1990
%
I. Stanovanjska gradnja
48.700 100
1. Družbena gradnja
28.800
59
- družbeno najemna
18.000
37
- solidarnostna
5.700
12
- etažna
5.100
10
2. Individualna gradnja
19.900
41
- zadružna
5.900
12
- zasebna

14,000

29
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Razmerje:
po načinu gradnje
59:41
po lastništvu
49:51
II. Prenova
11.000 100
- družbena stanovanja
3.400
31
- zasebna stanovanja
7.6001
69
III. Zavodi za usposabljanje
2.356 bivalnih mest a 20m2
otrok in mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
Program zajema izključno bivalne pogoje
7. člen
Planiran obseg stanovanjske gradnje po strukturi je skupna
obveznost vseh samoupravnih stanovanjskih skupnosti, konkretne obveznosti posameznih stanovanjskih skupnosti pa so
razvidne iz tabele 1, ki je priloga tega sporazuma.
8. člen
Udeleženci Samoupravnega sporazuma o temeljih plana
samoupravne stanovanjske skupnosti občine bodo v planih
opredelili dinamiko gradnje in prenove, tako da bo zagotovljeno optimalno razmerje med razpoložljivimi finančnimi sredstvi, kapacitetami in kontinuiteto izvajalcev in zadovoljevanjem potreb uporabnikov.
9. člen
Udeleženci se bomo zavzemali, da bo dinamika novogradenj in prenove usklajena, da se doseže čimboljše izkoriščanje - vključevanje izvajalskih zmogljivosti (po letih) s ciljem,
da se realizira usmeritev iz 8. člena in uresničuje koncept
kvalitetnejšega gospodarjenja s stanovanjskim skladom in
stanovanjskimi sredstvi ter zmanjševanja razlik v stanovanjskem standardu. V ta namen bo izvršeno:
- usposabljanje izvajalcev za organizirano - usmerjeno
prenovo prek strokovnih posvetov,
- uskladitev oziroma dopolnitev normativne dejavnosti;
- izdelane bodo poenotene strokovne osnove in izhodišča
za organiziran postopek prenove (kot pripomoček službam).
2.2. Združevanje ip poraba sredstev za gradnjo
in prenovo
10. člen
Podpisniki samoupravnega sporazuma o temeljih plana
bodo v obdobju 1986-1990 financirali stranovanjsko gradnjo
in prenovo iz naslednjih virov:
1. Sredstva čistega dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, ki obsegajo:
- del sredstev za lastne potrebe TOZD in DS in
- del vzajemno združenih sredstev v stanovanjski skupnosti;
2. Sredstva iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti združena za potrebe solidarnosti
na ravni stanovanjske skupnosti;
3. Denarna sredstva delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov in
sredstva pri njih zaposlenih delavcev ter delovnih ljudi, ki
samostojno kot poklic opravljajo umetniško in drugo dejavnost;
4. Sredstva, ki se v okviru investicijskih sredstev temeljnih
organizacij združenega dela namenjajo za reševanje stanovanjskih potreb novozaposlenih delavcev delavcev v zvezi z
razširitvijo materialne osnove združenega dela;
5. Lastna sredstva delavcev in občanov in sicer
- lastna privarčevana sredstva;
- krediti na lastno privarčevana
sredstva;
- vrednost osebnega dela2;
6. Sredstva amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v
družbeni lastnini;
7. Druga namensko razporejena sredstva temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti;
8. Sredstva odplačanih anuitet od kreditov, ki so bili dani
za reševanje stanovanjskih potreb borcev NOV in drugih;
9. Prosta sredstva odpravljenih občinskih stanovanjskih
skladov;
10. Bančna sredstva (iz nestanovanjskih virov);
11. Sredstva družbenih in samoupravnih organizacij in
poročevalec

skupnosti in sicer:
- sredstva, namenjena za reševanje.stanovanjskih potreb
pripadnikov JLA;
- sredstva proračunov in
- sredstva drugih uporabnikov;
12. Druga sredstva.
11.člen
V srednjeročnem obdobju 1986-1990 bodo sredstva za
stanovanjsko gradnjo oblikovana po namenih porabe iz
naslednjih virov sredstev:
1. Viri sredstev za gradnjo, nakup in prenovo družbenih in
zasebnih stanovanj in stanovanjskih hiš (tudi zadružna
gradnja):
- namenska sredstva za stanovanjsko gradnjo v skladih
skupne porabe temeljnih organizacij združenega dela in
delovnih skupnosti;
- sredstva vzajemnosti temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti iz čistega dohodka;
- anuitete združenih sredstev ter na dan uveljavitve
zakona o stanovanjskem gospodarstvu neuporabljena sredstva iz 13. člena zakona o programiranju in financiranju graditve stanovanj (Ur. list SRS, št. 5/72, 54/72, 24/73, 15/76 in
13/77);
- del investicijskih sredstev temeljnih organizacij združenega dela, ki so potrebna za rešitev stanovanjskih vprašanj
novo zaposlenih delavcev zaradi razširitve materialne osnove
združenega dela, upoštevajoč vsaj zadovoljevanje minimalnih
življenjskih standardov;
- del amortizacije stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni
lastnini;
- sredstva vzajemnosti iz čistega dohodka iz dejavnosti
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom s sredstvi v lasti občanov in iz čistega dohodka iz
dejavnosti delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo kot poklic
umetniško ali drugo dejavnost;
- sredstva čistega dohodka kmetov in drugih delovnih
ljudi, ki jih pridobivajo z združevanjem dela in sredstev v
kmetijskih zadrugah in drugih oblikah združevanj kmetov, ki
so družbeno pravne osebe;
- lastna sredstva delavcev, delovnih ljudi in občanov ter
lastnikov stanovanj in opravljeno delo;
- sredstva družbeno političnih skupnosti;
- sredstva od nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča;
- sredstva bank.
2. Viri sredstev za solidarnostno graditev in prenovo solidarnostnih stanovanj:
- sredstva solidarnosti temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti iz dohodka;
- sredstva solidarnosti iz dohodka iz dejavnosti delovnih
ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s
sredstvi v lasti občanov in iz dohodka iz dejavnosti delovnih
ljudi, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo
dejavnost;
- sredstva lastne udeležbe upravičencev do stanovanj,
zgrajenih iz sredstev za solidarnost;
- del prostih sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov;
- del amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini;
- sredstva bank.
3. Viri sredstev za gradnjo in prenovo stanovanj, namenjenih reševanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV ter za kreditiranje gradnje in prenove stanovanjskih hiš in stanovanj
kmetov - borcev NOV:
- sredstva solidarnosti temeljnih organizacij združenega
dela in delovnih skupnosti iz dohodka;
- sredstva solidarnosti iz dohodka iz dejavnosti delovnih
ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s
sredstvi v lasti občanov in iz dohodka iz dejavnosti delovnih
ljudi, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo
dejavnost;
Prenova zasebnih stanovanj in stanovanjskih hid je ocenjena na osnovi njihovega deleža v skupnem stanovanjskem skladu in obsega prenove družbenih
stanovanj.
2
Kriterij za ocenjevanje vrednosti lastnega dela*se opredeli: od predračunske
vrednosti za standardizirano individualno hišo 90 mf x kalkulativna cena po
podatkih banke ali samoupravne stanovanjske skupnosti ali od obsega norm ur
za proizvodnjo 1 m2 v DUSG x vrednost ure.
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- sredstva lastne udeležbe upravičencev do stanovanj;
- sredstva odplačanih anuitet od kreditov, ki so bili dani za
razreševanje stanovanjskih vprašanj borcev NOV;
- del prostih sredstev odpravljenih občinskih stanovanjskih skladov;
- del amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni
lastnini;
- sredstva bank.
4. Viri sredstev za gradnjo in prenovo domov in stanovanj za
upokojence:
- sredstva solidarnosti temeljnih organizacij združenega dela
in delovnih skupnosti iz dohodka;
- sredstva solidarnosti iz dohodka iz dejavnosti delovnih
ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s
sredstvi v lasti občanov in iz dohodka iz dejavnosti delovnih
ljudi, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo
dejavnost;
- sredstva Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SRS za domove;
- amortizacija domov in del amortizacije stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lastnini;
- sredstva bank;
- druga namenska sredstva
5. Viri sredstev za gradnjo samskih domov za delavce:
- namensko združena sredstva iz čistega dohodka zainteresiranih temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti za reševanje stanovanjskih potreb samskih delavcev;
- amortizacija samskih domov;
- deli investicijskih sredstev organizacij združenega dela,
ki so namenjena za rešitev stanovanjskih vprašanj novo zaposlenih delavcev, zaradi razširitve materialne osnove združenega dela;
- sredstva bank.
6. Viri sredstev za gradnjo stanovanj, namenjenih reševanju
stanovanjskih vprašanj kmetov kooperantov:
- lastna sredstva kmetov;
- sredstva čistega dohodka in dohodka kmetov in drugih
delovnih ljudi, ki jih pridobivajo z združevanjem dela in sredstev v kmetijskih zadrugah in drugih oblikah združevanja
kmetov, ki so družbeno pravne osebe;
- sredstva vzajemnosti, združena v stanovanjski skupnosti;
- posojila iz sredstev, ki jih po načelu vzajemnosti temeljne
organizacije združenega dela in delovne skupnosti združujejo
v temeljnih bankah;
- posojila na privarčevana sredstva kmetov;
- sredstva hranilno kreditnih služb in sredstva bank.
7. Viri sredstev za gradnjo družbenih stanovanj, namenjenih
deficitarnim kadrom v manj razvitih občinah, manj razvitih
območjih in manj razvitih obmejnih območjih:
- sredstva temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti iz čistega dohodka, združenega na podlagi
samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990;
- sredstva vzajemnosti iz čistega dohodka iz dejavnosti
delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom s sredstvi v lasti občanov in iz čistega dohodka iz
dejavnosti delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo kot poklic
umetniško in drugo dejavnost;
- sredstva bank, namenjena za razvoj manj razvitih območij.
8. Viri sredstev za sanacije, adaptacije in dograditve Zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v
telesnem in duševnem razvoju:
- sredstva temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, iz dohodka, združena na podlagi tega samoupravnega sporazuma ter na tej podlagi združena sredstva iz
dohodka iz dejavnosti delovnih ljudi, ki samostojno opravljajo
dejavnost s sredstvi v lasti občanov in iz dohodka iz dejavnosti delovnih ljudi, ki samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali drugo dejavnost.
9. Viri sredstva za ureditev bivalnih pogojev udeležencev
mladinskih delovnih akcij:
- sredstva temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti iz dohodka, združenega na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih plana Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za obdobje 1986-1990.
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2.3. Program usmerjanja združenih sredstev
12. člen
Udeleženci bomo v obdobju 1986-1990 v skladu s samoupravnim sporazumi o temeljih planov in plani samoupravnih
stanovanjskih skupnosti zagotavljali kontinuiteto oblikovanja
potrebnih sredstev za stanovanjsko gradnjo, prenovo, delno
nadomestitev, vračilo lastne udeležbe ter sofinanciranje
izgradnje stanovanj za kadre v manj razvitih občinah, manj
razvitih območjih in manj razvitih obmejnih območjih SR
Slovenije, za ureditev bivalnih pogojev udeležencev mladinskih delovnih akcij in za sanacije, adaptacije oziroma dograditve zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
13. člen
Samoupravne stanovanjske skupnosti določajo pogoje in
načine združevanja sredstev za stanovanjsko gradnjo, način
uporabe ter upravljanje s temi sredstvi v svojih samoupravnih
sporazumih o temlejih plana.
14. člen
V skladu s potrebami, določenimi v samoupravnih sporazumih o temeljih planov in v planih samoupravnih stanovanjskih
skupnosti, bomo usmerjali del sredstev za prenovo stanovanj,
upoštevajoč naslednje kriterije:;
- historično vrednost objekta in naselja (oziroma njegovega dela);
'
- stopnjo iztrošenosti (dotrajanosti - fizično, moralno);
- opremljenost z ostalimi urbanskimi funkcijami;
- sociološke kriterije in opredelitve prostorskih delov
družbenega plana; .
- doseganje enakovrednega stanovanjskega standarda
novogradenj:
- izboljšanje toplotne zaščite in racionalno rabo energije;
- prenavljali bomo objekte, kadar prepreči stroški prenove
posamezne etape
v določenem območju ne bodo večji od
cene za 1 m2 novozgrajenega stanovanja oziroma kadar bo
zagotovljeno pokrivanje višjih stroškov iz drugih virov.
Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo na podlagi
enotne metodologije evidentirale stanje, potrebe in kriterije
ter na teh osnovah oblikovale dolgoročne programe prenove
stanovanjskega fonda.
15. člen
Samoupravne stanovanjske skupnosti bodo pospeševale
gradnjo poslovnih prostorov za deficitarne dejavnosti s
področja storitev drobnega gospodarstva (osebnih storitev in
storitev gospodinjstvom), s tem, da bodo pomagale pri zagotavljanju ustreznih virov sredstev.
V ta namen bodo samoupravne stanovanjske skupnosti
združevale sredstva amortizacije poslovnih prostorov in del
najemnin za razširjeno reprodukcijo. Predlagale bodo namensko združevanje sredstev za razvoj deficitarnih dejavnosti
zainteresiranim organizacijam združenega dela, zasebnikom
in bankam. Občine bodo s stimulativno davčno politiko in
drugimi ukrepi sistemsko pospeševale razvoj deficitarne
oskrbe.
16. člen
Udeleženci se sporazumemo, da bomo pri stanovanjski
gradnji pospeševali zadružno stanovanjsko gradnjo tako v
okviru blokovne kot v okviru individualne stanovanjske gradnje v strnjeni pozidavi predvsem z ugodnejšimi pogoji kreditiranja in pridobivanja stanovanjskih zemljišč.
Nosilci planiranja v stanovanjskem gospodarstvu (TOZD,
DS, SSS, banke) bodo pospeševali stanovanjsko zadružništvo
tako, da bodo v ta namen razporejena sredstva po letih
naraščala hitreje od sredstev, razporejenih za neusmerjeno
zasebno gradnjo individualnih hiš.
2.4. Planiranje in usklajevanje
17. člen
Udeleženci bomo v procesu planiranja in izvajanja planskih
poročevalec

nalog, določenimi s srednjeročnimi plani odpravljali pomanjkljivosti, ki zadevajo terminsko in vsebinsko neusklajenost v
procesu izvajanja planskih dokumentov med samoupravnimi
organizacijami in skupnostmi. V ta namen bodo udeleženci
tega sporazuma sprejemali z drugimi subjekti samoupravne
sporazume o usklajevanju planov v smislu 19, člena zakona o
stanovanjskem gospodarstvu.
18. člen
Skladno z določilom predhodnega člena se bomo pri usklajevanju planskih dokumentov posluževali mehanizma sklepanja ustreznih sporazumov o usklajevanju planov vseh dejavnikov, ki delujejo v stanovanjski graditvi. Planske cilje bomo
usklajevali tudi v okviru Skupnosti združenega dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje pri graditvi stanovanj
in drugih poslovnih objekotv.
2.5. Izvajalci
19. člen
Izvajalci bodo pri projektiranju stanovanj in stanovanjskih
sosesk upoštevali:
1. izsledke in projekte, ki so do sedaj nagrajeni ali odkupljeni v okviru izvajanja projekta (»Optimalni tipi stanovanj« l„
II. in III. natečaj, ki poteka v okviru Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije in Zveze društev arhitektov);
2. pri izdelavi investicijskih programov:
- metodologijo o izdelavi in vrednotenju investicijskih programov s področja stanovanjske in komunalne izgradnje;
- standarde in normative za izgradnjo in opremljenost
stanovanjskih naselij in graditev stanovanj, ki so bili izdelani
po naročilu Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije;
- sisteme za individualno ugotavljanje porabe skupnih naprav;
- metodologijo za vrednotenje in izbor projektov.
Pri izvajanju investicij v družbeno usmerjeni stanovanjski
gradnji se bodo uporabljale usmeritve iz »Priročnika za izvajanje investicij v družbeno usmerjeni gradnji«!
20. člen
V srednjeročnem obdobju 1986-1990 bomo skrbeli, da se
bodo izvajalci stanovanjske gradnje in prenove - v skladu s
skupaj sprejetimi investicijskimi programi in dinamiko zagotavljanja sredstev - vključevali v proces gradnje pravočasno
in z optimalnim koriščenjem sredstev v prostoru In času.
Izvajalci bodo organizirali tako prikazovanje rezultatov
poslovne uspešnosti DUSG, ki bo omogočala analitični pristop po proizvodno teritorialnemu principu.
21. člen
Pri uresničevanju programa stanovanjske gradnje bomo
upoštevali sprejete ukrepe za varstvo človekovega okolja in
sprejete usmeritve ter ukrepe s področja sptošne ljudske
obrambe in družbene samozaščite v obdobju 1986-1990 v SR
Sloveniji.
2.6. Me'rila in pogoji oblikovanja cen
stanovanjske površine
22. člen
Pri oblikovanju cen bomo udeleženci upoštevali družbene
usmeritve o oblikovanju cen stanovanjske graditve in prenove.
Udeleženci se bomo zavzemali za dvig produktivnosti in
izvajanje družbenega dogovora o racionalizaciji gradnje In
prenove tako, da se bodo rezultati kazali v zmanjševanju
obsega potrebnih poprečnih osebnih dohodkov napram ceni
kvadratnega metra stanovanjske površine.
2.7. Prostorske potrebe
23. člen
Udeleženci bomo opredelili območja, namenjena za kompleksno stanovanjsko gradnjo v skladu z zakonom o urejanju
prostora (Url. list SRS, št. 18/84), tako da bo stanovanjska
gradnja v srednjeročnem obdobju 1986-1990 usmerjena v
prvi fazi na pozidavo plomb in površine, dogovorjenih v družbenem planu za obdobje 1981-1985, šele nato pa postopno
na zemljišča, ki so po navedenem zakonu dopustna za stanoporočevalec

vanjsko gradnjo. V skladu z dolgoročnim družbenim razvojem
bodo stanovanjske skupnosti sodelovale v skladu stavbnih
zemljišč, da bi se pravočasno zagotovila priprava zemljišč, ki
so namenjena za stanovanjsko gradnjo in da ne bi prišlo do
nepredvidenih motenj in zastojev v dolgoročnem procesu
graditve.
Pri tem bomo za gradnjo novih stanovanj planirali naslednje površine:3
- od 120 do 150 m22 zemljišč za družbeno gradnjo;
- od 400 do 500 m 2 zemljišč za zadružno gradnjo in
- od 700 do 1000 m zemljišč za individualno gradnjo tako,
da bo skupni obseg novih površin skupaj s spremljajočimi
dejavnostmi znašal med 1.450 in 1.900 hekatari.
2.8. Usmerjanje stanovanjske gradnje
24. člen
S ciljem, da bi dosegli planirani obseg družbeno najemne in
etažno blokovne stanovanjske gradnje, opredeljenim v 6.
členu tega sprorazuma, bomo izkoristili vse prednosti, ki jih
nudi princip družbeno usmerjene stanovanjske gradnje ter si
prizadevali odpraviti organizacijske pomanjkljivosti, ki so se
pri uvajanju tega principa doslej pojavljale.
V skladu s tem bomo v naslednjem srednjeročnem obdobju
pospeševali zadružno blokovno gradnjo v strnjeni pozidavi.
V okviru usmerjene stanovanjske gradnje bo omogočena
gradnja po proizvodnem načelu.
25. člen
Pospešeno prenovo družbenega stanovanjskega fonda
bomo zagotavljali z vsemi možnimi oblikami organiziranja in
financiranja. Prenovo zasebnega stanovanjskega fonda bomo
pospeševali z diferencirano kreditno politiko.
Odpravljali bomo pomanjkljivosti, ki izhajajo iz neustreznega obravnavanja prenove v planih temeljnih organizacij
združenega dela, delovnih skupnostih in samoupravnih stanovanjskih skupnosti. Zavzemali se bomo za izpolnitev in
poenostavitev normativnih aktov, ki obravnavajo prenovo.
2.9. Racionalnejša izraba stanovanjskih površin
26. člen
Prizadevali si bomo, da se bodo oblikovali in sprejeli ukrepi,
ki bodo prispevali k racionalnejšemu pridobivanju stanovanjskih površin (preurejanje podstrešij, neizkoriščenih prostorov
ipd.) in k racionalnejši izrabi obstoječega stanovanjskega
fonda ter izrabi neuporabljenih stanovanjskih enot. Skladno s
tem bomo dosledneje uveljavljali normative pripadajočih stanovanjskih površin glede na število družinskih planov in upoštevaje določila zakona o stanovanjskih razmerjih pospeševali zamenjavo stanovanj.
2.10. Solidarnost v občini
27. člen
Sporazumni smo, da bomo v samoupravnih sporazumih o
temeljih planov občinskih samoupravnih stanovanjskih skupnosti zagotovili sredstva v višini najmanj 1% BOD iz dohodka
za financiranje solidarnostnih potreb. Zagotovljena sredstva
bodo v občini namenjena:
- reševanju stanovanjskih vprašanj starejših občanov;
- reševanju stanovanjskih vprašanj upokojencev;
- reševanju stanovanjskih vprašanj borcev NOV in kmetov
borcev NOV;
- reševanju stanovanjskih vprašanj invalidov;
- reševanju stanovanjskih vprašanj občanov, ki so za delo
nesposobni;
- reševanju stanovansjkih vprašanj delavcev In občanov z
nižjimi dohodki;
- pospešenemu reševanju stanovanjskih potreb mladih
družin;
- za delno nadomestitev stanarin.
3 Povrilne z«|«ma|o funkcionalna zemljišč« In zamljiića za akupno »pramllaloće
dejavnosti (Javna dajavnoatl) - bruto poraba proatora.
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2.11. Vzajemnost v občini
28. člen
Sporazumni smo, da bomo v samoupravnih sporazumih o
temeljih plana občinskih samoupravnih stanovanjskih skupnosti določili % BOD vzajemnostnega združevanja sredstev iz
čistega dohodka za naslednje namene:
- gradnjo in prenovo družbenih in zasebnih stanovanj in
stanovanjskih hiš;
- za gradnjo samskih domov za delavce tistih OZD, ki se
bodo med seboj za to sporazumele;
-za gradnjo in prenovo stanovanj oziroma stanovanjskih
hiš kmetov kooperantov;
- za reševanje stanovanjskih vprašanj kadrov v občini.
29. člen
Udeleženci se sporazumemo, da bomo v svojih samoupravnih sporazumih o temeljih plana določili pogoje in merila za
tekoče združevanje in uporabo namenskih stanovanjskih
sredstev OZD in DS z namenom, da se zagotovi kontinuiteta
financiranja sprejetega programa stanovanjske graditve in
prenove. Način in pogoje o tekočem združevanju sredstev
opredelijo udeleženci s posebnim samoupravnim sporazumom.
2.12. Gospodarjenje s stanovanji in
stanovanjskimi hišami v družbeni lasti
30. člen
A
Udeleženci se sporazumemo, da se del sredstev za vzdrževanje stanovanjskih hiš, ki se oblikujejo iz sredstev stanarin v
skladu z metodologijo za določanje in evidentiranje stanarin
vzajemno združi in v skladu s potrebami razporedi na posamezne hiše. Način razporejanja, porabe in obseg sredstev za
vzdrževanje določijo samoupravne stanovanjske skupnosti v
letnih in srednjeročnih planskih aktih. Pri tem v samoupravnih
stanovanjskih skupnostih uskladijo dinamiko in obseg izvajanja, vzdrževanja, financiranja, vzajemno združevanje sredstev, način uporabe in medsebojne odnose pri vzajemno
združenih sredstvih.
31. člen
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in stanovanjske
skupnosti bodo sodelovale pri preobrazbi samoupravne organiziranosti stnovanjskih skupnosti in uveljavljanju ter razvijanju hišne samouprave.
32. člen
Udeleženci smo sporazumni, da bomo v samoupravne sporazume o temeljih plana samoupravnih stanovanjskih skupnosti vnesli program prehoda na stanarine, ki bodo zagotavljale enostavno reprodukcijo stanovanjskega skladda, najkasneje do leta 1990.
Prav tako bodo skrbela za ustrezno rast najemnin - usklajenih v okviru občine - za prostore, ki jih bodo dajali v najem,
tako da bo mogoče zagotavljati najmanj enostavno reprodukcijo poslovnih prostorov.
2.13. Pogoji pridobivanja stanovanj in
stanovanjskih kreditov
33. člen
V naslednjem srednjeročnem obdobju bomo uveljavili določila družbenega dogovora (s spremembami in dopolnitvami),
ki zadevajo pogoje pridobivanja stanovanj, delež lastnih sredstev pri nakupu etažnega stanovanja in gradnji stanovanjske
hiše.
Temeljna določila bodo vnešena v samoupravne sporazume o temeljih plana samoupravnih stanovanjskih skupnosti, konkretneje pa opredeljena v srednjeročnih planih stanovanjskih skupnosti.
34. člen
Udeleženci si bomo prizadevali, da bodo v pravilnikih
temeljnih organnizacij združenega dela in delovnih skupno70

stih, sprejeti poenoteni kriteriji za reševanje stanovanjske
delavcev z vzajemnostno združenimi sredstvi
temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnostih. Na podlagi določil samoupravnih sporazumov o temeljih
planov bodo v samoupravnih stanovanjskih skupnostih sprejeti pravilniki s poenotenimi pogoji in merili za dodeljevanje
posojil iz združenih sredstev vzajemnosti in za dodeljevanje
solidarnostnih stanovanj ter delno nadomeščanje stanarin.

vproblematike

3. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV, KI ZADEVAJO
IZVAJALNO VLOGO ZVEZE PRI
URESNIČEVANJU RAZVOJA STANOVANJSKEGA
GOSPODARSTVA
3.1. Solidarnost in vzajemnost na ravni republike
35. člen
Udeleženci bomo zagotovili združevanje sredstev v višini
0,155% na bruto osebne dohodke udeležencev samoupravnih
sporazumov o temeljih planov samoupravnih stanovanjskih
skupnosti, za sofinanciranje vzajemnosti in solidarnosti na
ravni republike. Ta sredstva bodo namenska in se bodo zbirala:
- za sanacije, adaptacije oziroma dograditve bivalnih
pogojev v zavodih za usposabljanje otrok in mladostnikov z
motnjami v telesnem in duševnem razvoju 0,132% BOD iz
dohodka, po programu, ki ga sprejme izobraževalna supnost
Slovenije; *
- za sofinanciranje kadrovskih stanovanj v manj razvitih
občinah, manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih
območjih 0,020% BOD iz čistega dohodka;
- za ureditev bivalnih pogojev udeležencev MDA 0,003%
BOD iz dohodka.
36. člen
Udeleženci se sporazumemo, da bomo v srednjeročnemm
obdobju 1986-1990 nepovratno združevali sredstva iz druge
alinee 36. člena za sofinanciranje kadrovskih stanovanj.
Za nepovratno vzajemnostno združevanje sredstev se udeleženci sporazumemo zato, ker so ta sredstva za udeležence
sporazuma sorazmerno majhna in bi bili stroški, ki bi z vračanjem nastajali, veliki in zato tudi taka oblika združevanja ne bi
imela pravega ekonomskega učinka.
37. člen
Udeleženci se sporazumemo, da bomo ob morebitnih
naravnih nesrečah in drugih izrednih razmerah v stanovanjskem gospodarstvu zagotavljali sredstva s posebnim samoupravnim sporazumom v okviru samoupravnih stanovanjskih
skupnosti oziroma združenega dela v SR Sloveniji.
3.2. Splošna ljudska obramba in družbena
samozaščita
38.člen
Pri uresničevanju plana stanovanjskega gospodarstva
bomo upoštevali sprejeta navodila, usmeritve in ukrepe s
področja splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v
SR Sloveniji za obdobje 1986-1990. Skladno s tem bomo iz
sredstev stanarin namenili za nakup in vzdrževanje požarne
opreme, opreme za prvo pomoč in druge opreme za reševanje
ter za kolektivno radiološko, biološko in kemično zaščito.
3.3. Delovanje in naloge Zveze
39. člen
Delovanje Zveze bo potekalo prek nalog, ki zadevajo dejavnost Zveze in njene delovne skupnosti, ki izhajajo iz samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Zveze in vsakoletnih programov dela Zveze ter prek nalog, ki zadevajo izvedbo posebnih nalog Zveze.
40. člen
Posebne naloge Zveze se nanašajo na:
- raziskovalno dejavnost;
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- sanacije, adaptacije oziroma dograditve zavodov za
usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in
duševnem razvoju;
- reševanje stanovanjskih problemov kadrov v manj razvitih občinah, manj razvitih območjih in manj razvitih obmejnih
območjih;
- bivalne pogoje udeležencev mladinskih delovnih akcij;
- organizacijo akcije za reševanje stanovanjske problematike v primeru naravnih nesreč in drugih izrednih razmerah.
41. člen
Sporazumni smo, da glede na program dela, ki ga bo
morala opravljati Zveza v naslednjem srednjeročnem
obdobju, poveča število zaposlenih delavcev njene delovne
skupnosti.
S tem v zvezi se bo delovna skupnost Zveze stanovanjskih
skupnosti Slovenije reorganizirala in se bo proučil postopek
združevanja z delovno skupnostjo Zveze komunalnih skupnosti Slovenije.
42. člen
Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev
delovne skupnosti Zveze, vzdrževanje in razširitev materialne
osnove dela Zveze in stroškov poslovvanja v okviru skupno
določenih nalog, bomo zagotavljali z združevanjem sredstev v
samoupravnih stanovanjskih skupnostih. Sredstva se bodo
oblikovala na podlagi letnega programa dela Zveze, razčlenjenega po področjih, ki ga bo sprejela skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije.
3.4. Raziskovalno delo
43. člen
Sporazumni smo, da je treba še naprej združevati sredstva
za izvajanje raziskav na področju stanovanjskega gospodarstva.
44. člen
Udeleženci se sporazumemo, da bomo še razvijali in usmerjali razvojno-raziskovalno dejavnost na področju stanovanjskega gospodarstva v skladu z opredelitvami dolgoročnega
programa stabilizacije stanovanjskega in komunalnega
gospodarstva. Z namenom, da se zagotovi racionalizacija in
kontinuiteta interesov uporabnikov in izvajalcev pri gradnji,
prenovi, vzdrževanju, bomo raziskovalno dejavnost razvijali v
naslednjih programskih sklopih:
I. Raziskave za pripravo strokovnih osnov za izvajanje
zakona o stanovanjskem gospodarstvu ter ostalih predpisov v
stanovanjskem gospodarstvu, ki zadevajo delovno področje
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije;
II. Raziskave s področij, ki jih opredeljujemo z družbenimi
dogovori, h katerim je pristopila Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije:
A. racionalizacija stanovanjske graditve
B. ukrepi in aktivnosti za zagotovitev racionalnega pridobivanja, pretavarjanja, transporta in porabe energije
C. družbeni dogovor o skupnih osnovah za zagotavljanje in
usklajevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov
na področju stanovanjskega gosopodarstva v SR Sloveniji

III. Raziskave na področju informacijskega sistema
IV. Nadaljevanje projektov »Optimalni tipi stanovanjskih hiš
v SR Sloveniji
V. Skupni program z Zvezo komunalnih skupnosti Slovenije
VI. Gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom
VII. Prenova in revitalizacija stanovanjskega fonda
VIII. Sodelovanje pri programih Raziskovalne skupnosti
Slovenije in programih PORS, ki so pomembni za razvoj
stanovanjskega gospodarstva
IX. Prenos raziskav v prakso
X. Zaključevanje nalog iz obdobja 1981-1985
45. člen
Udeleženci se sporazumemo, da je pri raziskovalnem delu
potrebno ohranjati kontinuitete oziroma minimalni obseg
potrebnih ur za izvedbo programa v predvideni dinamiki:
Leto
1986
1987
1988
1989
1990 Skupaj
ure
21.000 22.260 23.600 25.000 26.500 118.360
46. člen
Udeleženci smo sporazumni, da v srednjeročnem obdobju
1986-1990 združujemo sredstva za raziskave v stanovanjskem gospodarstvu.
Višino sredstev, ki jih združujemo v skladu s programom
raziskav, ki ga sprejme skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, določimo vsako leto s planom Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije. Obveznost je določena za vsako
stanovanjsko skupnost v fiksnem znesku.
Pri višini potrebnih sredstev se upoštevajo tudi sredstva
odpravljenega republiškega stanovanjskega sklada.
Kot osnovo za določitev obveznosti vsake stanovanjske
skupnosti, dogovorimo višino sredstev za vzajemnost, združenih v občini v predhodnem letu. Kot vir za združevanje sredstev za razskovanje naj služi razlika med aktivno in pasivno
obrestno mero na vzajemnosti združena sredstva ali drug vir,
ki ga ima stanovanjska skupnost v občini.
4. KONČNE DOLOČBE
47. člen
Priloga tega samoupravnega sporazuma je tabela I, iz
katere so razvidne konkretne obveznosti posameznih udeležencev samoupravnega sporazuma.
48. člen
Udeleženci pooblaščamo odbor za planiranje in razvoj
družbenoekonomskih odnosov skupščine Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije za tekoče spremljanje izvajanja in
uresničevanja ciljev in nalog, opredeljenih s tem samupravnim sporazumom in za povratno obeščanje samoupravnega
sporazuma.
49. člen
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme
večina udeležencev in začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu SR Slovenije.
TAI1ELA 1

PRILOGA
GRADNJA

OKVIRNI PROGRAMI
GRADENJČN
TABELA 1

POMURSKO OBMOČJE
GornjaRatlgona
Lendava
Ljutomer
Murska Sobota
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DRUŽBENA
Skupaj
1=5+8
300
370
611
1425

NaJemn. Solld.

53
100
16
319

27
30
32
141

PRENOVA

.INDIVIDUALNA

Etaž.

10
20
3
65

Zasisunnl
5=2+3^ 4
90
1S0
81
-£25.

60
J75_

Indlv|d.

150
220
530
J125_

Skupni
8-6+7
210
220
530
J2L

Druž- Zabena sebna Skunal
10 1IMH10
22
31
62
509

22
31
62
550
71

MAR1P.ORSKO OBMOČJE
Lenart
Maribor
Orm ož
Ptuj
Slov. Bistrica
KOROŠKO OBMOČJE
Dravograd
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
CELJSKO OBMOČJE
Celje
Laško
Mozirje
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Žalec
ZASAVSKO OBMOČJE
Hrastnik
Trbovlje
Zagorje
POSAVSKO OBMOČJE
Brežice
Krško
Sevnica
DOLENJSKO OBMOČJE
Črnomelj
Metlika
Novo mesto
Trebnje
IJUBLJANSKO OBMOČJE
Domžale
Grosuplje
Idrija
Kamnik
Kočevje
Litija
Ljubljana
Logatec
Ribnica
Vrhnika
•
GORENJSKO OBMOČJE
Jesenice
Kranj
Radovljica
Škofja Loka
"H- žič
KRAŠKO-NOTA.A M »SKO I)?; M.
Cerknica
Ilirska Bistrica
Postojna
GORIŠKO OBMOČJE
Ajdovščina
Nova Gorica
Tolmin
ORALNO-KRASKO PUM.
Izola
Koper
Piran
-Sfižvna_
SLOVENIJA (plan)
OltCINl; (.|,i'|>:ij)

72

444
5600
227
929
600

9S
2830
51
215
145

45
500
18
140
100

215
330
760

84
105
405

1200

240
950
150
484
350

290
1900
150
484
350

27
100
32
48

27
100
32
48

200
270

100
200
270

16
25
124

16
25
124

150

200

350

180

180

140
247
142
246
321
649

7
30

220

140
247
142
246
321
429
50
172

11
370
8
90
5

154
3700
77
4il5
250

50
950

31
25
75

100

10

11C
130
490

574

236

40

850

248
500
240
367
1.101
1.053

62
205
39
70
576
265

42
45
59
50
186
114

4
3
1
18
25

108
253
98
121
780
'404

529
492

358
240

108
75

13
5

479
320

471
540
350

92
313
62

9^
?
70

10
7

196
313
140

294
200
1.170
381

90
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43

50
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4
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8
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«53
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8014
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150
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50
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300
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10
5
2088
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84

68

500
203
125
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125
6467
150
75
255

915
2235
1060
1233
370

450
985
530
110
89

150
325
?
117
51

50
233
i?
218
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350
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123
90
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33
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10
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1130
236
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180
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400
140«
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4')9
48700

220
?•
5-12 lfiO
200 60
04 65
18000 5700

45306

1(3;' 30

50

7
80

25
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140

25
264
140
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70

70

75
227
84

275
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50
160

50
160

150
120
664
300

150
120
664
300

20
7

20
7
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130
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250
1547
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38
2
15
30
6
30
893

70
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85
] 30
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20
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445
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170
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160
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72
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62
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6
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13773

19P70

V,m
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98
70
1197
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80
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6
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SAMOUPRAVNI
o temeljih

srednjeročnega plana Zveze

komunalnih
obdobje

SPORAZUM

skupnosti

1986-1990

Na podlagi 116. člena zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, določil 30. in 31.
člena zakona o komunalnih dejavnostih, samoupravnega
sporazuma o ustanovitvi Zveze komunalnih skupnosti Slovenije ter določil 7. in 8. člena njenega statuta in usmeritev
po dolgoročnem planu razvoja komunalnega gospodarstva
SR Slovenije v obdobju 1986-2000 ter izhodišč dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije stanovanjskega
in komunalnega gospodarstva, uporabniki in izvajalci, organizirani v občinskih samoupravnih komunalnih interesnih
skupnostih kot ustanovitelji Zveze komunalnih skupnosti
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: udeleženci sporazuma)
sprejemamo
SAMOUPRAVNI SPORAZUM
O TEMELJIH SREDNJEROČNEGA
PLANA ZVEZE KOMUNALNIH
SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA OBDOBJE
1986-1990
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na podlagi usmeritev razvoja komunalnega gospodarstva,
ki ga opredeljuje dolgoročni plan razvoja za obdobje
1986-2000, s tem samoupravnim sporazumom o temeljih
plana razvoja komunalnega gospodarstva SR Slovenije za
obdobje 1986-1990 (v nadaljevanju: sporazum), udeleženci
opredeljujemo skupne osnove o temeljih plana, na podlagi
katerih bomo:
- uveljavili učinkovitejše družbenoekonomske odnose in
uresničevali politiko dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije ter dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije,
- sprejemali konkretne obveznosti in odgovornosti pri
izvajanju nalog skupnega pomena, ki jih uresničujemo v Zvezi
komunalnih skupnosti Slovenije,
- opredelili skupne osnove, ki so pomembne za nadaljnji
skladen in celovit razvoj komunalnih dejavnosti in komunalnega gospodarstva, kot neločljivega dela celotnega družbenega razvoja.
II. ELEMENTI SKUPNE RAZVOJNE POLITIKE
2. člen
Ustanovitelji Zveze komunalnih skupnosti Slovenije bomo
na podlagi usmeritev razvoja proizvajalnih sil in družbenoekonomskih odnosov, opredeljenih v dolgoročnem planu razvoja
komunalnega gospodarstva za obdobje 1986-2000 v srednjeročnem obdobju 1986-1990;
- uveljavljali skrb za varstvo okolja, njegovo zaščito in
sanacijo, s tem pa iz izboljšanja pogojev bivanja in dela kot
temeljno usmeritev,
- uresničili organiziranost komunalnih OZD v skladu z
izhodišči družbenega dogovora o natančnejši razčlenitvi
meril za organiziranje komunalnih organizacij združenega
dela,
- v komunalnih OZD vodili kadrovsko in štipendijsko politiko v skladu z določili družbenega dogovora o natančnejši
razčlenitvi meril za organiziranje komunalnih organizacij
združenega dela,
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Slovenije za

- zagotavljali doseganje takšne stopnje tehnološko-tehnične opremljenosti komunalnih OZD, ki bo omogočilo optimalno produktivnost in ekonomičnost poslovanja, ob upoštevanju dogovorjene stopnje kvalitete komunalnih proizvodov
in storitev, racionalne uporabe energije in izpolnjevanje kriterijev o varovanju okolja,
- uvajali v prakso dosežke znanstveno-raziskovalnega in
razvojnega dela in na teh osnovah tudi posodobili organizacijo vodenja in upravljanja s komunalnimi oskrbovalnimi
sistemi ter sredstvi gospodarjenja na področju enostavne in
razširjene reprodukcije ter uvajali nove oblike metod in tehnik
dela pri izvajanju komunalnih storitev in plasmaja proizvodov,
- uveljavili principe upravljanja s sredstvi gospodarjenja in
komunalnimi napravami, objekti in opremo, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti na enak način, ki veljajo za komunalne OZD,
- težili za izenačevanje pogojev oskrbe prebivalstva z
vsemi komunalnimi dobrinami,
- uresničevali naloge s področja splošne ljudske obrambe
in družbene samozaščite.
3. člen
S sprejemom sklepov skupščine Zveze komunalnih skupnosti Slovenije bomo uveljavljali načelo, da je samoupravno
dogovarjanje med uporabniki in izvajalci v okviru samoupravnih komunalnih skupnosti edini način za doseganje kvalitetnih družbenoekonomskih odnosov ter želenega razvoja kvalitete in optimalnega obsega komunalnih storitev ter za uveljavitev sistema skupnega gospodarjenja s komunalnimi objekti,
napravami in opremo ter sredstvi enostavne, predvsem pa
razširjene reprodukcije.
4. člen
Pri gospodarjenju s komunalnimi objekti in napravami
komunalnih OZD in krajevnih skupnosti, bomo uvajali takšne
instrumente za zagotavljanje učinkovitejših družbenoekonomskih odnosov, ki bodo predvsem omogočali opravljanje
komunalnih storitev in plasman proizvodov na ravni enostavne reprodukcije.
Za gospodarjenje na ravni enostavne reprodukcije mora
komunalno gospodarstvo v strukturi družbenega proizvoda
sodelovati z 0,80%.
Za ohranitev doseženega standarda opravljanja kolektivnih
komunalnih storitev bi morali v SR Sloveniji iz dohodka namenjati sredstva v višini 2,0% od višine izplačanih bruto osebnih
dohodkov.
Za graditev komunalnih objektov in naprav bi morali v SR
Sloveniji iz čistega dohodka združevati sredstva v poprečni
višini 1,5% od višine izplačanih bruto osebnih dohodkov.
5. člen
Z upoštevanjem načel kontinuiranega in sočasnega planiranja, bomo usklajevali planske akte komunalnih skupnosti
tako, da bomo zagotavljali:
a) policentrični razvoj krajev, mest in naselij v občini in
republiki v skladu s sprejetimi družbenimi plani,
b) postopno uvedbo enotne metodologije sistema oblikovanja in spremljanja cen in določanja tarif komunalnih proizvodov in storitev v okviru republike Slovenije in sicer za dosego
dogovorjenega minimalnega standarda oskrbe prebivalstva,
c) na osnovi programov dela, ki bodo temeljili na usklajenih
planih vlaganj v razširjeno komunalno reprodukcijo s plani
razvoja drugih subjektov gospodarske infrastrukture in družbenih dejavnosti, bomo zagotavljali ustrezen del finančnih
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sredstev za delovanje mladinskih delovnih akcij in realizacijo
njihovih programov v SR Sloveniji.
6. člen
V obdobju do konca leta 1990 bomo izvršili inventarizacijo
in valorizacijo komunalnih objektov, naprav in opreme, zgrajenih predvsem za območje mest in naselij mestnega značaja
ter na tej osnovi:
- izdelali katastre komunalnih objektov, naprav in javnih
površin, po enotno dogovorjenih kriterijih,
- izvedli prenos gospodarjenja s komunalnimi objekti,
napravami in opremo na komunalne OZD oz. krajevne skupnosti.
7. člen
Z namenom, da se:
- dvigne kvaliteta gradenj komunalnih objektov in naprav,
- znižajo stroški vzdrževanja komunalnih objektov in naprav,
- zagotovi čimbolj kompleksen pregled nad stanjem, delovanjem in posegi v komunalne sisteme,
se pri izgradnji komunalnih objektov in naprav magistralnega in primarnega značaja ter sekundarnega značaja, ki ne
spada v sklop komunalnega urejanja stavbnega zemljišča,
investitorstvo organizira v komunalnih organizacijah združenega dela.
8. člen
V samoupravnih sporazumih o temeljih plana komunalnih
skupnosti občin za obdobje 1986-1990 bomo predvideli
naslednje elemente cene komunalnih storitev:
- materialni stroški,
- amortizacija,
- drugi poslovni stroški,
- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbenih potreb ter za druge izdatke, za izpolnitev zakonskih obvezosti, prevzetih s samoupravnim sporazumom ali pogodbo oz.
drugih z zakonom predpisanih obveznosti,
- sredstva za osebne dohodke in skupno porabo,
- sredstva za ustvarjanje in obnavljanje rezerv,
- sredstva za odplačila obveznosti od najetih kreditov,
- sredstva za zagotavljanje obratnih sredstev,
- sredstva za plačilo obveznosti iz čistega dohodka po
samoupravnih sporazumih o temeljih plana samoupravnih
interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti,
- sredstva za izboljšanje in modernizacijo materialne
osnove dela.
9. člen
Udeleženci bomo v samoupravnih sporazumih o temeljih
plana komunalne skupnosti po potrebi opredelili in zagotovili
del sredstev za izdelavo katastra komunalnih objektov in
naprav.
10. člen
V okviru Zveze komunalnih skupnosti Slovenije bomo na
podlagi predhodno medsebojno usklajenih programov raziskav in strokovnih študij za potrebe razvoja komunalnega
gospodarstva s programi drugih mejnih področij, združevali
finančna sredstva za izvajanje raziskovalnih nalog in ustreznih strokovnih študij na področju razvoja komunalnega
gospodarstva. Sredstva bomo zagotavljali na podlagi sprejetih letnih programov.
Zaradi povezanosti programov raziskav Zveze komunalnih
skupnosti Slovenije in Posebne raziskovalne skupnosti za
graditeljstvo bomo izvajalci in uporabniki za te programe
zagotovili lastni sorazmerni del sredstev, ki so potrebna za
pridobitev sofinancerskih sredstev Posebne raziskovalne
skupnosti za graditeljstvo za te programe.
11. člen
Pri izdelavi investicijskih programov in investicijsko-tehnične dokumentacije potrebne za realizacijo združevanja
sredstev in izgradnjo komunalnih objektov in naprav ter pripadajoče opreme, bomo predvideli pravočasno dinamiko
izvajanja posameznih faz dela.
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12. člen
Aktivno bomo sodelovali pri izdelavi prostorskih delov družbenih planov razvoja, predvsem pri opredeljevanju elementov, ki se navezujejo na problematiko, pomembno za ugotovitev stanja, izvajanje sanacijskih ukrepov in vlaganja v zamenjavo in povečanje obstoječih proizvodno-storitvenih potencialov na področju komunalnega gospodarstva.
13. člen
V postopkih izoblikovanja in sprejemanja samoupravnega
sporazuma o temeljih plana komunalnih skupnosti ter izoblikovanja ter sprejemanja planov ter njihovem spremljanju,
bomo v skladu z načeli kontinuiranosti družbenega planiranja
aktivno sodelovali z vsemi mejnimi področji razvoja komunalnega gospodarstva, predvsem v okviru SIS materialne proizvodnje in SIS družbenih dejavnosti ter drugih skladov družbenih sredstev, ki so vključeni v proces vzdrževanja in razvoja
celovitih naselij.
14. člen
Na področju proučevanja stavbnozemljiške politike in sodelovanja komunalnega gospodarstva pri njenem oblikovanju in
uresničevanju, se udeleženci sporazumemo za izvedbo
naslednjih nalog skupnega pomena ter za način zagotavljanja
sredstev za njihovo uresničevanje:
Z dogovorom o temeljih plana družbenopolitične skupnosti
občine bomo usklajevali programe samoupravnih organizacij
in skupnosti s področja komunalnega gospodarstva s programi sklada za urejanje stavbnih zemljišč tako, da bodo v
investicijskih programih urejanja stavbnih zemljišč predvidene potrebe po komunalnih proizvodih in storitvah na
območjih, ki so namenjene za kompleksno graditev, zagotovljene pravočasno in z optimalnimi finančnimi vlaganji.
Zato bomo upoštevali naslednje kriterije:
- etapnost gradnje in širjenja mest in naselij mestnega
značaja,
- povezav več ločenih oskrbovalnih sitemov v enoten sistem,
- zamenjava iztrošenih ali po kapaciteti nezadostnih
komunalnih objektov in naprav.
Če se območja izgrajujejo in urejajo etapno v več planskih
obdobjih, bomo zaradi določitve posameznih etap ter drugih
potreb skladnega razvoja naselja ali skupine naselij dolgoročno načrtovali takšen razvoj objektov in naprav gospodarske infrastrukture, ki bo zagotovil nemoteno oskrbo tudi tistih
območij prostorskega razvoja, ki se dolgoročno načrtujejo.
Pri tem bomo upoštevali naslednje elemente:
- velikost in lokacijo območja ter kvaliteto zemljišča,
- zahteve, ki se nanašajo na prometno in komunalno
omrežje ter omrežje zvez,
- zahteve po energetskih virih,
- vplive predvidenih posegov na okolje ter monžne variante lokacije, ki bi bile najprimernejše glede na skupne
urbane stroške ter na smotrno rabo dobrin splošnega pomena.
II.
Z vidika potreb, ki so posledica sprejetih programov urejanja stavbnega zemljišča na območjih, ki so namenjena za
kompleksno graditev in jih urejajo skladi stavbnih zemljišč,
bomo podpirali predvsem gradnjo komunalnih oskrbovalnih
sistemov kot celovitih sistemov. Pri tem bomo nasprotovali
vsaki naložbi na določenem ureditvenem območju, ki z eksploatacijskega vidika ni tehnološko, gospodarsko in ekološko
opravičena.
III.
Z vidika delitve dela in odgovornosti pri izvajanju programov razširjene reprodukcije, za investicije v komunalne
objekte in naprave, ki so bile financirane na podlagi združevanja sredstev po zakonu, si bomo prizadevali, da se uresničuje
vlagateljem sredstev pravica nadzora nad porabo teh sredstev
(drugi investitorji), komunalne organizacije, ki so investitorji
naložb pa bomo prevzemale odgovornost za tehnično
izvedbo ter zagotovile prevzem zgrajenih naprav v gospodarjenje.
poročevalec

Pri investicijah v komunalne naprave sekundarnega značaja, ki jih samostojno izvajajo skladi stavbnih zemljišč ali
druge samoupravne organizacije in skupnosti (ki niso komunalne), bomo zagotovili, da bodo OZD s področja komunalnih
dejavnosti sodelovale v najzgodnejših fazah investicijskih priprav ter na ta način zagotovile, da bodo v tehnični dokumentaciji upoštevani standardi in normativi, ki zagotavljajo nizke
eksploatacijske stroške in smotrno gospodarjenje.
V okviru udeležencev razvoja komunalnega gospodarstva
in s pomočjo ustrezno usposobljene institucije, bomo organizirali celovit in skladno delujoč sistem spremljanja razvoja
komunalnega gospodarstva SR Slovenije, predvsem z vidika:
- analitičnega spremljanja produktivnosti dela na podlagi
povečanih stopenj tehnološko tehnične opremljenosti,
- ekonomičnosti poslovanja,
- reproduktivne sposobnosti glede na dinamične spremembe v razmerjih med dohodkom in akumulacijo,
- izkoriščenosti tehnoloških in kadrovskih potencialov ter
- kvalitete obračanja sredstev komunalnih skladov.
15. člen
Udeleženci bodo do konca leta 1987 pripravili lastne programe in dograjevanje obstoječih komunalnih naprav in sistemov za delovanje v vseh razmerah in zagotovili najnujnejša
sredstva za enakomernejšo in kvalitetnejšo oskrbo s komunalnimi storitvami in za zmanjševanje onesnaževanja
pomembnejših vodnih virov ter okolja preko kritične meje.
16. člen
V okviru Zveze bomo na osnovi opredeljenih elementov cen
pripravili enotna izhodišča za zagotavljanje rasti cen komunalnih storitev nad splošno rastjo cen in tako (skupno z
izvršnimi sveti občin, mest Ljubljana in Maribor ter Obalne
skupnosti za vodno oskrbo Koper) zagotovili uskladitev cen s
stroški enostavne reprodukcije v komunalnem gospodarstvu.
Udeleženci bomo na osnovi enotnih izhodišč zagotovili
tekoče spremljanje in analiziranje gibanja cen in vpliva le-teh
na zagotavljanje nivoja enostavne reprodukcije.
17. člen
V okviru Zveze in v lastnem okolju bomo do leta-1987
zagotovili, da bo metodologija planiranja v komunalnem
gospodarstvu kot metodologija za izkazovanje podatkov
postala osnova za kvalitetno spremljanje stanja in načrtovanja
razvoja komunalnih sistemov in dejavnosti v SR Sloveniji.
18. člen
Z namenom, da bomo zagotovili vrednostno in z realizacijo
nalog komunalnega gospodarstva časovno usklajeno zbiranje finančnih sredstev, bomo v odnosu od združenega dela
organizirali takšen sistem medsebojnega obveščanja, ki bo to
zagotavljal in preprečil nepotrebno predčasno in gospodarstvu škodljivo zbiranje finančnih sredstev.
19. člen
V okviru Zveze komunalnih skupnosti Slovenije bomo že na
začetku srednjeročnega obdobja sprejeli program ustreznih
organizacijsko kadrovskih in metodoloških ukrepov, ki se
nanašajo na krepitev delovanja vseh udeležencev, organiziranih v Zvezi predvsem v njeni primarni funkciji, to je pri izvajanju vseh tistih nalog, ki so opredeljene v aktu o njeni ustanovitvi, podrobneje pa v njenem statutu.
20. člen
Pospešeno bomo posodobili obstoječo organiziranost,
opremljenost in kadrovsko zasedenost strokovnih služb za
potrebe učinkovitejšega delovanja skupščin komunalnih
skupnosti ter njenih organov, predvsem pa celotnega delegatskega sistema, s posebnim poudarkom na kvalitetnejšem
izvajanju neposrednega nadzora nad uresničevanjem programov komunalnih OZD na področju enostavne in razširjene
reprodukcije ter nuđenju strokovne in upravljalno informacijporočevalec

ske pomoči tudi organom tistih krajevnih skupnosti, ki upravljajo same s komunalnimi objekti in napravami.
21. člen
Pri uresničevanju planov komunalnega gospodarstva bomo
upoštevali sprejeta navodila, usmeritve in ukrepe s področja
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite v SR Sloveniji za obdobje 1986—1990 ter zagotavljali pogoje za njihovo uresničevanje.
V skladu z nalogami iz prvega odstavka tega člena bomo
posvečali pozornost:
- sistemu medsebojnega povezovanja in angažiranja
obstoječih kapacitet komunalnih objektov in naprav ter tehničnih sredstev in delovne sile za potrebe splošne ljudske
obrambe in v primeru naravnih nesreč,
- obnavljanja in vzdrževanja vodnjakov za potrebe splošne
ljudske obrambe in družbene samozaščite,
- nabavi potrebnih sredstev in opreme za zagotovitev
minimalnega standarda oskrbe na območjih za evakuacijo in
na območjih, prizadetih od naravnih nesreč,
- večji povezanosti pri gradnji objektov in naprav za
oskrbo z vodo in za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih
voda.
22. člen
V skladu z družbenimi usmeritvami bomo na osnovi samoupravno dogovorjenih cen, ki bodo dovoljevale gospodarjenje
na nivoju enostavne reprodukcije, zagotovili izvajanje določil
samoupravnega sporazuma o skupnih osnovah in izhodiščih
za razporejanje dohodka in čistega dohodka ter delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v komunalnem in
stanovanjskem gospodarstvu.
23. člen
Delovanje Zveze bo potekalo v okviru nalog skupnega
pomena, opredeljenih v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi Zveze in letnih programov Zveze.
Sredstva za delovanje Zveze, vzdrževanje in razširitev materialne osnove dela, za osebne dohodke in skupno porabo
delovne skupnosti ter namenska sredstva za opravljanje
posebnih nalog, bomo udeleženci zagotavljali z združevanjem sredstev po skupno dogovorjenih osnovah in merilih na
podlagi letnega programa dela Zveze.
Udeleženci bomo za zagotavljanje tekočega spremljanja in
analiziranja stanja komunalnega gospodarstva posebno skrb
posvetili modernizaciji delovnih postopkov in poslovanja
Zveze oz. delovne skupnosti ter kadrovski krepitvi.

III. SPREMLJANJE SPORAZUMA
24. člen
Udeleženci sporazuma bomo spremljali uresničevanje in
izvajanje tega sporazuma in sprejeli pravočasno vse potrebne
ukrepe za njegovo realizaicjo.
Organ za spremljanje izvajanja sporazuma je Odbor za
družbeno-ekonomske odnose in planiranje razvoja pri Zvezi
komunalnih skupnosti Slovenije.

IV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Udeleženci bomo določila tega samoupravnega sporazuma
vnesli v lastne samoupravne sporazume o temeljih plana.
26. člen
Spremembe in dopolnitve tega sporazuma se sprejemajo
po enakem postopku, kot je določen za sprejem tega sporazuma.
27. člen
Samoupravni sporazum začne veljati z dnem, ko ga sprej75

mejo samoupravni organi uporabnikov in izvajalcev, organiziranih v Zvezi komunalnih skupnosti Slovenije in podpišejo
njihovi pooblaščeni predstavniki.

28. člen
Samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SRS in
začne veljati osmi dan po objavi.

OPOMBE:

k

f
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