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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega
srebra Idrija z osnutkom zakona (ESA-241)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 52. seji dne 14. 5.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PREPREČEVANJU
POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU ŽIVEGA SREBRA
IDRIJA Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 215.
člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije.
Položaj, v katerem se nahaja Rudnik živega srebra Idrija in
nevarnost nastanka ekološke katastrofe, ki bi lahko nastala v
primeru prenehanja kontinuiranega izvajanja vzdrževalnih
del v rudniku terjata, da se zakon čimprej sprejme, zato Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije predlaga Skupščini SR Slove-

nije, da hkrati obravnava predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona.
Hkrati vam pošiljamo tudi Povzetek programa postopnega,
popolnega in trajnega zapiranja Rudnika živega srebra Idrija.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69. člena
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na
podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Pavle LIVAKOVIČ, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za industrijo in gradbeništvo.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija
I. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je v 2. in 27. točki drugega odstavka 314. člena in 4. točki prvega odstavka 321.
člena ustave SR Slovenije, po katerih republika med drugim z
zakonom zagotavlja varstvo družbene lastnine, skrbi za smotrno gospodarjenje z naravnimi bogastvi ter ureja razmerja, ki
zadevajo rabo, izkorščenje in varstvo rudnin in drugih naravnih bogastev.
V predzadnji alinei 335. člena v zvezi z drugim odstavkom
37. člena ustave SR Slovenije je dana ustavna podlaga, da
lahko delovno organizacijo ustanovi tudi družbenopolitična
skupnost, na podlagi drugega odstavka 51. člena ustave SR
Slovenije pa se lahko z zakonom uredi, če tako zahteva
poseben družbeni interes, način uresničevanja tega interesa v
poslovanju organizacij združenega dela, ki opravljajo gospo-

darsko dejavnost, kadar je to poslovanje nenadomestljiv
pogoj za življenje in delo občanov ali za delo drugih organizacij na določenem območju.
Ustavna podlaga za izdajo zakona je tudi v 34. členu ustave
SR Slovenije, na podlagi katerega delavci organizacij združenega dela skrbijo skupaj in enakopravno po načelih vzajemnosti in solidarnosti za nenehno izboljševanje življenjskih
razmer delavcev, s tem, da v ta namen izločajo sredstva in jih
združujejo, in na drug način, organizacije združenega dela in
družbenopolitične skupnosti pa so po načelih vzajemnosti in
solidarnosti dolžne dajati gospodarsko in drugo pomoč organizacijam združenega dela, ki zaidejo v izjemne gospodarske
težave, in sprejeti ukrepe za njihovo sanacijo, če je to v
družbenem interesu. Pri tem se z zakonom lahko določi
obveznost združevanja sredstev za te namene ter predpišejo
pogoji za uporabo teh sredstev.
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II. OCENA STANJA
1. Rudnik živega srebra Idrija (v nadaljnjem besedilu: rudnik) je gotovo najstarejši aktivni rudnik v Jugoslaviji, saj na
tem območju nepretrgoma pridobivajo živo srebro že od leta
1490. Rudišče se razteza v smeri sevrozahod-jugovzhod,
dolgo je 1500 m, široko od 300 do 600 m, globina orudene
cone znaša 420 m ter leži neposredno pod mestom Idrija. V
zadnjih 200. letih se je odkopavanje odvijalo v celotnem
rudnem bloku, tako da je sedaj rudnik odprt s 15. obzorji.
Skupna dolžina vzdrževalnih rovov znaša več kot 150 km. Po
količini pridobljene kovine je idrijski rudnik na drugem mestu
na svetu, saj so v 500-letni zgodovini rudarji v Idriji pridobili
147.000 ton živega srebra, kar pedstavlja 13% dosedanje
svetovne proizvodnje te kovine. Rudišče še ni izčrpano.
Geološke rudne zaloge znašajo še 40.870 ton kovine, eksploatacijske pa 12.600 ton. Preostalo živo srebro je razporejeno v
številnih rudnih telesih po celotnem rudišču. Odstotek v rudi
je zaradi stalnega odkopavanja samo bogatejše rude v primerjavi s trenutno delujočimi rudniki razmeroma nizek.
Kategorija

Ruda (t)

Vsebnost
HG (%)

Eksploatac.
zaloge
kovine (t)
1,292,56
9,685,8
1,675,5
12,653,86

A
910.577
0,167
, B
5,490.854
0,252
C
2,428.388
0,138
A+B+C,
8,829.819
0,212
C2
11,085.681
0,199
A+B+C^+C!
19,915.500
0,205
12,653,86
Visoki fiksni stroški, omejen obseg proizvodnje, nizka vsebnost v rudi in težki pogoji eksploatacije v sedanjem obdobju
onemogočajo rentabilno proizvodnjo.
Dohodek rudnika je bil vseskozi odvisen od prodaje živega
srebra in tako posredno od cene te kovine na svetovnem trgu,
kamor je rudnik izvozil več kot 90% proizvodnje. Cene živega
srebra se oblikujejo na borzah (New York, London) in so
odvisne predvsem od ponudbe in povpraševanja. Glede na
cikličnost cen so se v rudniku skozi stoletja menjavala
obdobja gospodarskega vzpona in kriz.
Kljub sredstvom, ki so jih delavci vlagali v modernizacijo
tehnološkega pridobivanja in predelave, rudnik v obdobju
ekstremno nizkih cen ni mogel ekonomsko poslovati. V letu
1976 so bile obdelane številne variante sanacije, ki so temeljile na analizi trga. Zaključek vseh analiz je bil enoten, da v
bližnji bodočnosti ni pričakovati povišanja cen na tako raven,
da bi bila v Idriji možna rentabilna proizvodnja. Na podlagi
strokovnih argumentov in priporočila Izvršnega sveta SR Slovenije je delavski svet Rudnika živega srebra Idrija v začetku
leta 1977 sprejel sklep o začasnem prenehanju proizvodnje.
Izdelan je bil sanacijski program, ki je predvidel potreben
obseg del pri vzdrževanju rudniških objektov in naprav v taki
meri, da bo možna ponovna proizvodnja. V programu so bile
predvidene tudi geološke raziskave. Zakon o zagotavljanju
socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in nadaljnjega razvoja občine Idrije, ki ga je 23. marca 1977 sprejela republiška
skupščina in družbeni dogovor, ki je bil sprejet na podlagi
tega zakona, sta omogočila živahno investicijsko dejavnost, ki
je imela namen zaposliti odvečno delovno silo in nadomestiti
izpad dohodka v občini. V kratkem času je bilo v občini
zgrajenih ali moderniziranih 15 objektov v skupni vrednosti
1.164 mio din. Že v letu 1977 je bilo prezaposlovanje delavcev
Rudnika živega srebra Idrija končano. Ustrezno je bilo prezaposlenih 498 delavcev, 123 pa se jih je starostno in invalidsko
upokojilo.
Kljub prenehanju proizvodnje je v letu 1977 in 1978 posloval
kot delovna organizacija. Dohodek si je pridobival s prodajo
zalog živega srebra na domačem trgu in s storitvenimi dejavnostmi. Ustvarjeni dohodek pa ni zadoščal za pokrivanje
stroškov poslovanja. Izguba po zaključnem računu v letu 1977
in 1978 je bila pokrita s sanacijskimi krediti Sklada skupnih
rezerv gospodarstva Slovenije, ki jih rudnik še do danes ni
vrnil. Poslovanje delovne organizacije kot organizacije, ki
posluje z izgubo pa ni zagotavljalo normalnega dela pri vzdrževanju in raziskavi rudišča. Zato je bil 24. 3. 1979 sprejet
zakon o Rudniku živega srebra Idrija. Po določbah zakona je
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rudnik organizacija posebnega družbenega pomena za vzdrževanje rudnika kot dobrine splošnega pomena v družbeni
lastnini pod posebnim družbenim varstvom.
Zakon določa, da Rudnik živega srebra ustvarja celotni
"prihodek iz sredstev, ki pridobiva z lastno dejavnostjo, z
dotacijo iz republiškega proračuna in na podlagi samoupravno dogovorjenega povračila za opravljanje dejavnosti
oziroma za opravljanje storitev, v svobodni menjavi dela ali na
kakšni drugi podlagi v skladu s samoupravnimi sporazumi.
V zakonu so bila konkretno opredeljena samo sredstva iz
republiškega proračuna za leti 1979 in 1980, v vseh naslednjih
obdobjih pa so se sredstva zagotavljala na različne načine in
iz različnih virov:
- s prodajo starih zalog živega srebra,
- s sredstvi republiške raziskovalne skupnosti,
- s prodajo živega srebra iz tekoče proizvodnje, ki je bila
delno obnovljena leta 1983,
- s sredstvi domačih kupcev živega srebra, ki na osnovi
samoupravnih sporazumov v ceni Hg plačujejo tudi del stroškov za vzdrževanje,
- s kreditom republiškega in občinskega sklada skupnih
rezerv (pokrivanje izgube po ZR/82),
- z dotacijo iz sredstev solidarnosti za odpravo elementarnih nesreč,
- z dotacijo iz sredstev Vodne skupnosti Slovenije.
Problem financiranja je rudnik vseskozi razreševal v sodelovanju z Izvršnim svetom Skupščine SR Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije, Skupščino občine Idrija, Raziskovalno skupnostjo Slovenije - vsako leto posebej.
Zakon zavezuje delovno organizacijo, da vzdržuje rudnik v
takem stanju, da bo možna obnova proizvodnje, ko bodo
pogoji zato ugodni. V letu 1980 je pričela cena živega srebra
na svetovnem trgu naraščati, zato je rudnik izdelal investicijski program, ki je temeljil na rezultatih geoloških raziskav.
Analiza vseh rudnih zalog je pokazala, da je možno obnoviti
modernejšo in rentabilnejšo proizvodnjo le v rudnih telesih s
samorodnim živim srebrom. Izračuni ekonomske uspešnosti
po investiciji so pokazali, da bi rudnik v obdobju nizkih cen
posloval z izgubo, zato rudnik ni uspel pridobiti sovlagateljev
za nadaljnja vlaganja (v višini 700 mio din).
Po podrobnejših analizah stroškov vzdrževanja v primerjavi
z minimalno proizvodnjo ter zaradi naraščanja cen na svetovnem trgu je bilo ugotovljeno, da je obnovitev minimalne
proizvodnje utemeljena, zato je rudnik v soglasju z ustreznimi
republiškimi organi v letu 1983 obnovil proizvodnjo na nivoju
10% zmogljivosti naprav. Proizvod je bil v celoti namenjen
domačim porabnikom, ki so s posebnim dogovorom poleg
cene proizvoda pokrivali tudi večji del stroškov vzdrževanja
rudnika.
Po letu 1977 so bile poleg geoloških raziskav opravljene
tudi raziskave in preizkusi nove odkopne metode in osebnega
zaščitnega sredstva. Prav sistematične raziskave, ki so bile
vseskozi sofinancirane iz sredstev Raziskovalne skupnosti
Slovenije, so omogočile ohranitev znanja in dale znanstveno
osnovo za načrtovanje dolgoročne rešitve.
2. Težave pri poslovanju, ki so posledica nerešenega financiranja vzdrževanja, iztrošenost osnovnih sredstev ter nezmožnost vlaganja v obnovo in pa dejstva, da rudnik leži
neposredno pod mestom ter da rudnik še razpolaga z velikim
strokovnim znanjem, so narekovala širši družbeni pristop k
dokončni razrešitvi te problematike. Da bi uskladili stališča s
strani geoloških, rudarskih, metalurških in ekonomskih znanosti, je bila v marcu 1986 organizirana »okrogla miza«.
Dogovorjeno je bilo, da se upoštevaje narodno gospodarske
učinke in pomen rudnika ocenijo možnosti za nadaljnji razvoj
rudnika ter pripravijo idejne rešitve za popolno in trgjno
ustavitev proizvodnje v rudniku. Izdelava študij je bila naročena pri Inštitutu za ekonomska raziskovanja v Ljubljani in
Rudarskem inštitutu v Ljubljani.
V okviru študije so izdelane naslednje variante:
I. varianta - popolna in trajna ustavitev pridobivanja rude v
Rudniku živega srebra Idrija (takojšnje zaprtje rudnika)
II. varianta - nadaljevanje proizvodnje v sedanjem obsegu
cca 70 ton Hg letno ob istočasnem vzdrževanju
III. varianta, I. faza - pospešeno pridobivanje živosrebrne
rude, ki zagotavlja letno proizvodnjo 160 ton Hg ob istočasnem vzdrževanju.
II. faza - pospešeno pridobivanje živosrebrne rude, ki zagoporočevalec

tavlja proizvodnjo 320 ton Hg ob istočasnem vzdrževanju
IV. varianta - postopna, popolna in trajna ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v Rudniku živega srebra Idrija
(postopno zapiranje rudnika).
Iz ugotovitev študije izhaja, da pri sedanjih izredno' nizkih
cenah živega srebra in siromašni rudi obnova proizvodnje
živega srebra v rudniku Idrija ni upravičena (vse 3 proizvodne
variante dajejo negativne posledice in narodnogospodarske
rezultate).
III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN
POGLAVITNE REŠITVE
1. Mesto Idrija se je razvilo na eksploatacijskem območju
rudnika. Večji del mesta leži nad rudniškimi rovi. Posledica
skorajda 500-letne eksploatacije rudnika se kaže v posedanju
bloka permokarbonskih skrilavcev, kar povzroča premik oziroma drsenje jugozahodnega pobočja idrijske kotline proti
mestu Idrije in reki Idrijci. Del mesta je že ogrožen - 154
objektov je v zadnjih desetletjih že porušenih ali pa so v takem
stanju, da v njih ni več varno življenje ali delo. Vsako opuščanje del ali poenostavljen nestrokovni pristop lahko povzroči
premik — drsenje hribine, kar bi v Idriji povzročilo rušitev
mesta in zajezitev reke.
Postopna, popolna in trajna ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v Rudniku živega srebra Idrija predvideva tak način
zapiranja jame in sanacijo rudišča, da ne bo prišlo do.bistvenega poslabšanja razmer na površini. Ker gre za prvi primer
zapiranja rudnika, ki leži neposredno pod mestom, v idejnih
rešitvah ni bilo mogoče predvideti vseh dogajanj, ki bodo
spreminjale postopno zapiranje jame. Neznanke nastopajo
predvsem v kasnejših fazah zapiranja na področju hidrogeologije in geomehanike. Zanesljivo znanje iz omenjenih
področij, ki je bistvenega pomena za preprečitev ekološke
katastrofe, je mogoče pridobiti z neposrednim registriranjem
in vsestranskim preučevanjem sprememb, ki bodo spremljale
postopno zapiranje jame. Zato takojšnja, popolna in trajna
ustavitev pridobivanja živosrebrne rude ne pride v poštev, ker
je nujno potrebna sanacija in konsolidacija permo-karbonskega skrilavca, ki zaradi drsenja hribine ogroža mesto Idrija
in ker je ta varianta bistveno dražja od drugih variant.
Iz tehnično-tehnoloških in zaščitno-varnostnih razlogov je
zato mogoča le postopna, popolna in trajna ustavitev pridobivanja živosrebrne rude. Ta rešitev omogoča:
- optimalno varnost pred premiki zemeljskih plasti in s tem
zagotavlja nadaljnji obstoj mesta Idrija,
- dokončanje nujnih geoloških raziskav,
- nadaljnjo proizvodnjo in preskrbo jugoslovanskega tržišča
z živim srebrom v prihodnjih petnajstih letih ter hkrati ustvarjanje čistega deviznega priliva.
Zapiralna dela se bodo začela leta 1987 in predvidoma
končala leta 2003. Stabilizacija hribin bo potekala v letih 19952004, raziskave in meritve v letih 1987-2006, neproizvodno
vzdrževanje od 1987 do 1998, stroški za upravno-gospodarski
sektor v letih 2002 in 2003, črpališče na IV. ali IX. obzorju pa
začne delovati leta 2003.
V prvih letih bodo vzporedno z naložbenimi deli na obnovo
proizvodnje potekale tudi pospešene geološke raziskave v
rudiščih, kjer pričakujejo rudo z nadpoprečno vsebnostjo
kovine. Predvidene so le najnujnejše raziskave, ki jih bo
mogoče končati do leta 1992.
Rudarjenje bi trajalo do leta 2001, zapiralna dela pa bi bila
zaključena leta 2006.
Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75, 29/86) v 9.
členu tudi določa, da mora organizacija po končanem raziskovanju ali izkoriščanju rudnin na tistih mestih, na katerih je
bilo raziskovanje ali izkoriščanje rudnin, izvesti ukrepe zavarovanja, da se izključi kakršnakoli nevarnost za zdravlje in
življenje ljudi.
Ocenjuje se, da bodo znašale sredstva potrebna za izvedbo
ukrepov za zavarovanje Rudnika živega srebra Idrija 24.371
mio din (cene meseca avgusta leta 1986).
1.
2.
3.
4.

- v mio din
Neposredni stroški zapiranja in spremljajoči stroški
Stroški za stabilizacijo hribin
Nepovratna sredstva za raziskave in meritve
Nepovratna sredstva za neproizvodno vzdrževanje

poročevalec

7.378
6.395
4.579
2.413

5. Nepovratna sredstva za delno pokrivanje stroškov
proizvodnje
3.381
6. Povratna dolgoročna sredstva za naložbo
2.117
Skupaj priliv sredstev
26.263
7. Vračila dolgoročnih naložbenih sredstev iz obračunane amortizacije
1.892
Skupaj potrebna družbena sredstva
24.371
Teh sredstev rudnik glede na njegov več let trajajoč slab
ekonomski položaj v celoti ni zmožen zagotoviti sam. Zato bo
potrebno del sredstev za ta namen zagotoviti iz drugih virov.
Rudnik in porabniki živega srebra v reprodukcijski verigi
bodo zagotovili financiranje nadaljnje proizvodnje živega srebra zaradi postopnega popolnega in trajnega zapiranja rudnika (v višini pribl. 14 %), iz združenih sredstev, ki se zagotavljajo v občini Idrija se bodo financirali stroški neproizvodnega
vzdrževanja rudnika (v višini pribl. 12 %), iz sredstev solidarnosti za odpravljanje naravnih nesreč pa bi se financirali
stroški zapiranja jame in sanacija rudišč, dela za zavarovanje
in stabilizacijo hribin (v višini pribl. 53%), iz drugih virov pa
geološke raziskave, opazovanja in meritve (v višini pribl. 21
%).
Veljavni republiški zakon o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS,
št. 3/75, 8/78, 33/80 in 16/84), ki temelji na že citirani ustavni
podlagi za izdajo tega zakona in poprej sklenjenem dogovoru
o oblikovanju sredstev solidarnosti narodov in narodnosti
Jugoslavije ter republik in avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic elementarnih nesreč, predvideva oblikovanje
sredstev solidarnosti ob pogojih in na način kot je določeno z
dogovorom. Skupaj z družbenim dogovorm o načinu uporabe
in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 29/75) pa ureja vrste
naravnih nesreč, za katere se lahko uporabljajo sredstva solidarnosti v SR Sloveniji, pogoje in način uporabe sredstev ter
način upravljanja s temi sredstvi. Utemeljeno in smotrno je, da
se sredstva solidarnosti, ki so namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč, morajo in morejo uporabiti tudi za preprečevanje posledic naravnih nesreč še preden bi do njih
prišlo. Problematika, ki je predmet predlaganega zakona pa je
takšna, da utemeljuje širšo družbeno solidarnost in zbiranje
sredstev celotnega gospodarstva v SR Sloveniji za te namene.
Rešitve, predvidene v zakonu o rudarstvu, glede na razsežnost in kompleksnost problema rudnika živega srebra, nikakor ne morejo sanirati vseh posledic večstoletnega rudarjenja
in s tem vseh vprašanj v tej zadevi. Gre le za uporabo dela
sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih
nesreč. Stroški neposrednih zapiralnih del in konsolidacije
hribin bodo znašali 12913 mio din in se bodo izvajali v
17. letih, kar v letnih sredstvih solidarnosti za odpravljanje
naravnih nesreč v SR Sloveniji pomeni 11 %, s tem, da bo
letna dinamika koriščenja teh sredstev v obdobju 1987 do
1994 znašala 5 %, nakar se bo do leta 2003 zvišala za 15 %
oziroma 20%. Seveda ostaja primarna dolžnost občine Idrija
in njenega združenega dela, da zagotavlja del sredstev za te
namene.
Takšna finančna konstrukcija predstavlja realno in racionalno rešitev, saj iskanje sredstev v okviru proračunov družbenopolitičnih skupnosti, glede omejitev splošne porabe, ne
more priti v poštev.
2. Z zakonom se zaradi obvarovanja mesta Idrije pred
posledicami posedanja bloka permokarbonskih skrilavcev
zaradi_dolgoletnega rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija
in možnega zdrsa dolomitne kape, ki leži na permakarbonskih
skrilavcih, nalaga organizaciji združenega dela Rudniku
živega srebra Idrija, da zagotavlja postopno popolno in trajno
ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v rudniku, zapiranje
jame in sanacijo rudišč ter izvaja ukrepe zavarovanja in stabilizacije hribin ter izkorišča rudnine zaradi postopnega zapiranja rudnika.
Poenostavljen in nestrokoven pristop k izvedbi postopnega
popolnega in trajnega zapiranja rudnika bi povzročil pospešeno drsenje hribine in tako ogrozil mesto. Zato je prvenstvena naloga rudnika in širše družbene skupnosti, da v
procesu postopne popolne in trajne ustavitve proizvodnje
živosrebrne rude v rudniku zagotovi optimalno varnost mesta
3

Idrije in njegovih prebivalcev. Dejavnost rudnika je zato
posebnega družbenega pomena.
Da bi zagotovili širši družbeni vpliv na opravljanje dejavnosti rudnika, zagotovili soodločanje in dosledno izvajanje programov, naj bi delavski svet rudnika sestavljali poleg delegatov delavcev rudnika še delegati, ki jih delegirajo Skupščina
SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Skupščina občine Idrija. K statutu rudnika in k imenovanju individualnega poslovodnega organa oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa rudnika naj bi dal soglasje
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Rudnik bo opravljal svojo dejavnost v skladu s programom,
ki bo podrobneje določil ukrepe in aktivnosti za zavarovanje
okolja, ukrepe za preprečitev naravne nesreče zaradi trajnega
prenehanja rudarjenja in tehnično-tehnološki način postopnega zapiranja rudnika. Program bo na predlog Izvršnega
sveta Skupščine SR Slsovenije sprejela Skupščina SR Slovenije, izvajanje programa pa bo določil Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije z letnimi operativnimi programi.
Za zagotavljanje postopne popolne in trajne ustavitve pridobivanja živosrebrne rude v rudniku, zapiranje jame in sanacijo rudišč bo rudnik poleg lastnih virov, ki jih bo pridobival z
opravljanjem dejavnosti izkoriščanja rudnin v skladu s programom in združenih sredstev, ki se zagotavljajo v občini
Idrija, ustvaril celotni prihodek tudi s sredstvi solidarnosti in z
drugimi viri. Obseg dela sredstev, zbranih na podlagi zakona
o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic
naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 16/84)
za izvedbo del naj bi s programom določila Skupščina SR
Slovenije. Letni obseg sredstev solidarnosti za te namene pa

naj bi določal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z letnim
operativnim programom.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje tega zakona ne bodo potrebna dodatna
finančna sredstva, prav tako tudi niso predvidene dodatne
materialne obveznosti za republiko.
Stroški neposrednih zapiralnih del in konsolidacije hribin
bodo znašali 12.913 mio din in se bodo izvajali v 17. letih, kar v
letnih sredstvih solidarnosti za odpravljanje naravnih nesreč v
SR Sloveniji pomeni 11 %, s tem, da bo letna dinamika koriščenja teh sredstev v obdobju 1987 do 1994 znašala 5 %, nakar
se bo do leta 2003 zvišala za 15% oziroma 20%. Zaradi
zagotavljanja dela sredstev iz sredstev solidarnosti se prispevek solidarnosti iz dohodka temeljnih organizacij združenega
dela v višini 0.05 % ne bo povišal.
Zakon bo zahteval glede na novo določeno dejavnost vpis
spremembe glavne dejavnosti organizacije združenega dela
»Rudnik živega srebra Idrija« v sodni register in uskladitev
vseh samoupravnih splošnih aktov organizacije. Te spremembe pa ne bodo terjale dodatnih zaposlitev delavcev in ne
dodatnih finančnih sredstev za organizacijo.
Zakon bo zahteval da Skupščina SR Slovenije na predlog
Izvršnega sveta SR Slovenije sprejme program postopnega
popolnega in trajnega zapiranja rudnika. Izvajanje tega programa pa bo določil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z
letnimi operativnimi programi.
Za izvajanje zakona ne bodo potrebni izvršilni predpisi.

OSNUTEK ZAKONA
o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INDUSTRIJO IN
GRADBENIŠTVO
POVZETEK
Osnutek zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v
Rudniku živega srebra Idrija določa, da zaradi zavarovanja
okolja neposredno nad rudnikom živega srebra v Idriji,
obvarovanja mesta Idrije pred posledico posedanja in drugimi posledicami zaradi dolgoletnega rudarjenja v rudniku
ter izvedbe sanacije teh posledic Rudnik živega srebra
Idrija zagotavlja postopno, popolno in trajno ustavitev

1. člen
Da se zavaruje okolje neposredno nad rudnikom živega
srebra v Idriji in da se obvaruje mesto Idrija pred posledico
posedanja in drugimi posledicami zaradi dolgoletnega rudarjenja v rudniku živega srebra Idrija in izvede sanacija teh
posledic, se s tem zakonom urejajo razmerja skupnega
pomena v zvezi z zapiranjem rudnika ter zagotavljanje sredstev za te namene.
2. člen
Organizacija združenega dela za vzdrževanje rudnika in
rudniških naprav s firmo »Rudnik živega srebra Idrija« (v
nadaljnjem besedilu: rudnik), ustanovljena z zakonom o Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 13/79), od dneva
uveljavitve tega zakona zagotavlja postopno popolno in trajno
ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v rudniku, zapiranje
jame in sanacijo rudišč.
3. člen
Za uresničevanje ciljev in namenov iz 1. člena tega zakona
rudnik izvaja ukrepe zavarovanja in stabilizacije hribin ter
izkorišča rudnine zaradi postopnega zapiranja rudnika.
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pridobivanja živosrebrne rude v rudniku, zapiranje jame in
sanacijo rudišč, izvaja ukrepe zavarovanja in stabilizacije
hribin ter izkorišča rudnine, zaradi postopnega zapiranja
rudnika. Dejavnost rudnika je posebnega družbenega
'pomena. Svojo dejavnost opravlja rudnik v skladu s programom, ki ga sprejme Skušščina SR Slovenije na predlog
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. Za izvajanje ukrepov za postopno, popolno in trajno ustavitev pridobivanja
živosrebrne rude v rudniku, zapiranje jame in sanacijo
rudišč ustvarja rudnik celotni prihodek tudi s sredstvi
solidarnosti in z drugimi viri. Po končanih delih določenih
s programom se opravi postopek redne likvidacije rudnika.

Dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena je posebnega
družbenega pomena.
4. člen
Rudnik opravlja svojo dejavnost v skladu s programom, s
katerim se določijo:
- ukrepi in aktivnosti za zavarovanje okolja,
- ukrepi za preprečitev naravne nesreče zaradi trajnega
prenehanja rudarjenja in
- tehnično-tehnološki način postopnega zapiranja rudnika.
Program iz prejšnjega odstavka sprejme Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije.
Izvajanje programa iz prvega odstavka tega člena določa
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z letnimi operativnimi
programi.
5. člen
Delavski svet rudnika sestavljajo poleg delegatov delavcev
tudi delegati družbene skupnosti, ki jih delegirajo: Skupščina
SR Slovenije 3 delegate, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 2
delegata in Skupščina občine Idrija 2 delegata.
Delegati družbene skupnosti enakopravno odločajo z deleporočevalec

gati delavcev pri odločanju o vseh zadevah upravljanja rudnika, razen tistih, ki se nanašajo na delovna razmerja ter na
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev.
S statutom rudnika se določi usklajevalni postopek za primere, ko se z glasovanjem ne doseže soglasje.
6. člen
K imenovanju individualnega poslovodnega organa oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa rudnika da soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
7. člen
K statutu rudnika da soglasje Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije.
8. člen
Poleg lastnih virov, ki jih pridobiva z opravljanjem dejavnosti izkoriščanja rudnin v skladu s programom, in združenih
sredstev, ki se zagotavljajo v občini Idrija, ustvarja rudnik
celotni prihodek tudi s sredstvi solidarnosti v skladu s tem
zakonom in z drugimi viri.
9. člen
Za izvedbo del iz 2. člena tega zakona se uporabi del
sredstev, zbranih na podlagi zakona o oblikovanju sredstev
solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni
list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80 in 16/84), v obsegu, ki ga s
programom iz prvega odstavka 4. člena tega zakona določi

Skupščina SR Slovenije.
Letni obseg sredstev solidarnosti za namene iz 2. člena tega
zakona določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z letnim
operativnim programom.
10. člen
Delavski svet rudnika najmanj enkrat letno poroča Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije o izvajanju programov iz
4. člena tega zakona.
Neposreden nadzor nad izvajanjem programov opravlja
republiškki upravni organ, pristojen za industrijo in gradbeništvo.
11. člen
Rudnik uskladi svojo organiziranost in poslovanje z določbami tega zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona.
Do izvolitve novega delavskega sveta in imenovanja poslovodnega organa v skladu s tem zakonom opravljata funkcijo
delavskega sveta in poslovodnega organa dosedanji delavski
svet in poslovodni organ.
12. člen
Ko rudnik konča dela po programu iz prvega odstavka 4.
člena tega zakona, se opravi postopek redne likvidacije rudnika.
13. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.
'

/

OBRAZLOŽITEV
I. Osnutek zakona izhaja iz načel in ciljev:
- da se zavaruje okolje neposredno nad rudnikom živega
srebra Idrija,
- da se obvaruje mesto Idrija pred posledico posedanja in
drugimi posledicami zaradi dolgoletnega rudarjenja v rudniku
živega srebra Idrija.
Temeljni cilj, ki se z zakonsko ureditvijo želi doseči, je
sanacija posledic rudarjenja v rudniku in tako obvarovanje
mesta Idrija pred ekološko katastrofo.
Osnutek zakona ureja razmerja skupnega pomena v zvezi z
zapiranjem rudnika ter zagotavljanje sredstev za te namene.
II. Osnutek zakona določa, da Rudnik živega srebra Idrija
zagotavlja postopno popolno in trajno ustavitev pridobivanja
živosrebrne rude v rudniku, zapiranje jame in sanacijo rudišč.
Rudnik izvaja ukrepe zavarovanja in stabilizacije hribin ter
izkorišča rudnine zaradi postopnega zapiranja rudnika.
Dejavnost rudnika je posebnega družbenega pomena.
Rudnik opravlja svojo dejavnost v skladu s programom, s
katerim se določijo ukrepi in aktivnosti za zavarovanje okolja,
ukrepi za preprečitev naravne nesreče zaradi trajnega prenehanja rudarjenja in tehnično-tehnološki način postopnega
zapiranja rudnika. Osnutek zakona določa, da ta program
sprejme Skupščina SR Slovenije na predlog Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije. Izvajanje programa pa določa Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije z letnimi operativnimi programi.
Osnutek zakona določa, da delavski svet rudnika sestavljajo
poleg delegatov delavcev rudnika tudi delegati, ki jih delegirajo Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Skupščina občine Idrija. Izvršni svet Skupščine SR
Slovenije daje soglasje k imenovanju individualnega poslovodnega organa oziroma predsednika kolegijskega poslovodnega organa rudnika in k statutu rudnika. S tem se zagotavlja
širši družbeni vpliv ustanovitelja in oraganov družbenopolitične skupnosti na opravljanje dejavnosti rudnika.
Osnutek zakona določa, da rudnik poleg lastnih virov, ki jih
pridobiva z opravljanjem dejavnosti izkoriščanja rudnin v
skladu s programom, in združenih sredstev, ki se zagotavljajo
v občini Idrija, ustvarja celotni prihodek tudi s sredstvi solidarnosti v skladu s tem zakonom in z drugimi viri.
Za izvajanje del za zagotavljanje postopne popolne in trajne
poročevalec

ustavitve pridobivanja živosrebrne rude v rudniku, zapiranja
jame in sanacije rudišč se uporabi del sredstev zbranih na
podlagi zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78,
33/80 in 16/84) v obsegu, ki ga s programom določi Skupščina
SR Slovenije. Letni obseg sredstev solidarnosti za ta namen
določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z letnim operativnim programom.
Osnutek zakona določa, da mora delavski svet Rudnika
najmanj enkrat letno poročati Izvršnemu svetu Skupščine SR
Slovenije o izvajanju programov. Neposreden nadzor nad
izvajanjem programov pa opravlja republiški upravni organ,
pristojen za industrijo in gradbeništvo.
V skladu z zakonom uskladi rudnik svojo organiziranost in
poslovanje z določbami zakona v roku 60 dni po njegovi
uveljavitvi. Dosedanji delavski svet in poslovodni organ opravljata svoje funkcije do izvolitve novega delavskega sveta in
imenovanja poslovodnega organa.
Osnutek zakona določa, da se opravi postopek redne likvidacije rudnika, ko rudnik konča dela po programu.
III. Za izvajanje predlaganega zakona ne bodo potrebna
dodatna finančna sredstva, prav tako niso predvidene
dodatne materialne obveznosti za republiko.
Zaradi zagotavljanja dela sredstev iz sredstev solidarnosti
se prispevek solidarnosti iz dohodka temeljnih organizacij
združenega dela v višini 0,05% ne bo povišal.
Zakon bo zahteval glede na novo določeno dejavnost vpis
spremembe glavne dejavnosti organizacije združenega dela
»Rudnik živega srebra Idrija« v sodni register in uskladitev
vseh samoupravnih splošnih aktov organizacije. Te spremembe pa ne bodo terjale dodatnih zaposlitev delavcev in ne
dodatnih finančnih sredstev za organizacijo.
Zakon bo zahteval, da Skupščina SR Slovenije na predlog
Izvršnega sveta SR Slovenije sprejme program postopnega
popolnega in trajnega zapiranja rudnika. Izvajanje tega programa pa bo določil Izvršni svet Skupščine SR Slovenije z
letnimi operativnimi programi.
Za izvajanje zakona ne bodo potrebni nobeni izvršilni predpisi.
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
INFORMACIJA
o stanju in rešitvah za sanacijo posledic rudarjenja
v rudniku živega srebra Idrija (k ESA-241)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 50. seji dne 30. 4.
1987 obravnaval:
- INFORMACIJO O STANJU IN REŠITVAH ZA SANACIJO POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU ŽIVEGA SREBRA IDRIJA,
ki vam je pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
1. UVOD
Idrijski rudnik je gotovo najstarejši aktivni rudnik v Jugoslaviji, saj na tem območju nepretrgoma pridobivajo živo srebro
že od leta 1490. Rudišče se razteza v smeri severozahod-jugovzhod, dolgo je 1500 m, široko od 300 do 600 m, globina
orudene cone znaša 420 m ter leži neposredno pod mestom
Idrija. V zadnjih dvesto letih se je odkopavanje odvijalo v
celotnem rudnem bloku, tako da je sedaj rudnik odprt s 15.
obzorji. Skupna dolžina vzdrževanih rovov znaša več kot 150
km. Po količini pridobljene kovine je idrijski rudnik na drugem
mestu na svetu, saj so v 500-letni zgodovini rudarji v Idriji
pridobili 147.000 ton živega srebra, kar predstavlja 13% dosedanje svetovne proizvodnje te kovine. Rudišče sicer še ni
izčrpano, ocenjene geološke rudne zaloge znašajo še 40.870
ton kovine, eksploatacijske 12.600 ton. Vendar pa je preostalo
živo srebro razporejeno v številnih rudnih telesih po celem
rudišču. Odstotek kovine v rudi je zaradi stalnega odkopavanja samo bogatejše rude v primerjavi s trenutno delujočimi
rudniki razmeroma nizek. (Priloga I).
Visoki fiksni stroški obratovanja rudnika, omejen obseg
proizvodnje, nizka vsebnost kovine v rudi in težki pogoji
eksploatacije ob sedanjih pogojih onemogočajo rentabilno
proizvodnjo rudnika
2. OPIS STANJA
Dohdek rudnika je bil vseskozi odvisen od prodaje živega
srebra in tako posredno od cene te kovine na svetovnem trgu,
kamor je rudnik izvozil več kot 90% proizvodnje. Cene živega
srebra se formirajo na borzah (New York, London) in so
odvisne predvsem od ponudbe in povpraševanja, to je od
razmerja med proizvodnji in porabo. Analize gibanja cen
živega srebra na svetovnem trgu so pokazale, da se le-te
gibljejo v ciklih dolgih od 12 do 18 let (Priloga 2). Najnižja
cena po letu 1977 je bila v letu 1986 in je znašala 175 US$ za
jeklenko. Tržna analiza, ki je bila izdelana v sklopu študije
»Možnosti za nadaljnji razvoj Rudnika živega srebra Idrija«,
predvideva dolgoročno poprečno ceno pod 400 US$ za
jeklenko. Glede na cikličnost cen so se v rudniku skozi stoletja menjavala obdobja gospodarskega vzpona in kriz.
Kljub velikim sredstvom, ki jih je rudnik vlagal v modernizacijo tehnološkega pridobivanja in predelave živega srebra,
rudnik v obdobju ekstremno nizkih cen živega srebra na
svetovnem trgu ni mogel ekonomsko uspešno poslovati. V
letih 1976-1977 je na svetovnem trgu cena živega srebra
ekstremno padla in je znašala 125 US$ za jeklenko (Priloga 2),
zato so bile obdelane številne variante sanacije, ki so temeljile
na analizi trga v pogojih eksploatacije rude v Rudniku živega
srebra Idrija. Zaključek vseh analiz je bil enoten, da v bližnji
prihodosti na svetovnem trgu ni pričakovati povišanja cen
živega srebra na tako raven, da bi bila v Idriji možna rentabilna proizvodnja. Na podlagi strokovnih argumentov in priporočila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je DS RŽS
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in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Pavle LIVAKOVIČ, namestnik predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Tanja KOŠOROK, pomočnica predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo.
Idrija v začektu leta 1977 sprejel sklep o začasnem prenehanju proizvodnje. Izdelan je bil sanacijski program, ki je predvidel potreben obseg del pri vzdrževanju rudniških objektov in
naprav v taki meri, da bo možna ponovna proizvodnja. V
programu so bile predvidene tudi geološke raziskave z namenom, da se raziščejo nova bogatejša nahajališča živega srebra. Zakon o zagotavljanju socialne varnosti delavcev Rud' nika živega srebra Idrija in nadaljnjem razvoju občine Idrije
(Uradni list SRS, št. 7/77) ter Družbeni dogovor o ukrepih za
zagotavljanje socialne varnosti delavcev Rudnika Idrija in
nadaljnjega razvoja občine Idrija v obdobju 1977-1980
(Uradni list SRS, št. 24/77) sklenjen na podalgi tega zakona,
sta omogočila živahno investicijsko dejavnost, s ciljem prekvalifikacije in zaposlitve odvečne delovne sile in nadomestitve
izpada dohodka v občini. V kratkem času je bilo v občini Idrija
zgrajenih ali moderniziranih 15 objektov v skupni vrednosti
1.164 mio din. Že v letu 1977 je bilo prerazposlovanje delavcev
RZS Idrija končano. Prezaposlenih je bilo 498 delavcev, 123
pa se jih je starostno in invalidsko upokojilo. Tak način
reševanja krize dejavnosti, ki ni posledica slabega gosp odarjenja, je bil pravilen.
Rudnik je kljub uspešni družbeni akciji za razrešitev nastale
problematike zaradi nadaljevanja neugodnih gibanj cen
živega srebra na svetovnem trgu, še naprej ostajal odprt
problem. Kljub prenehanju proizvodnje v rudniku je v letih
1977 in 1978 posloval kot normalna delovna organizacija.
Dohodek je pridobival s prodajo zalog živega sebra na domačem trgu in s storitvenimi dejavnostmi. Ustvarjeni dohodek ni
zadoščal za pokrivanje stroškov poslovanja tako, da je rudnik
poslovni leti 1977 in 1978 zaključil z izgubo, ki je bila pokrita s
sanacijskimi krediti Sklada skupnih rezerv gospodarstva Slovenije. Ker se ekonomski položaj rudnika še do danes ni
izboljšal, rudnik dobljenih kreditov ni bil sposoben vrniti.
Tako poslovanje delovne organizacje pa ni zagotavljalo
potrebnega vzdrževanja rudniških naprav in razisakave
rudišča, zato je bil 24. 3. 1979 sprejet zakon o RŽS Idrija
(Uradni list SRS št. 13/79), s katerim se je z namenom, da se
ohranijo naravna rudna bogastva in rudniške naprave Rudnika živega srebra Idrija, ki so za določen čas izven obratovanja, kot dobrina splošnega pomena v družbeni lastnini pod
posebnim družbenim varstvom, ustanovila organizacija združenega dela za vzdrževanje rudnika in rudniških naprav.
Dejavnost rudnika je posebnega družbenega pomena.
Žakon določa, da Rudnik živega srebra ustvarja celotni
prihodek iz sredstev, ki jih pridobiva z lastno dejavnostjo, z
dotacijo iz republiškega proračuna in na podlagi samoupravno dogovorjenega povračila za opravljanje dejavnosti
oziroma za opravljanje storitev v svobodni menjavi dela ali na
kakšni drugi podlagi v skladu s samoupravnimi sporazumi.
V zakonu je bila konkretno opredeljena višina dotacije iz
republiškega proračuna le za leti 1979 in 1980, v vseh naslednjih letih pa so se sredstva zagotavljala na različne načine in
iz različnih virov:
- s prodajo starih zalog živega srebra
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- s sredstvi republiške raziskovalne skupnosti
- s prodajo živega srebra iz tekoče proizvodnje, ki je bila
delno obnovljena leta 1983.
- s sredstvi domačih kupcev živega srebra, ki na osnovi
samoupravnih sporazumov v ceni živega srebra plačujejo tudi
del stroškov za vzdrževanje
- s krediti republiškega in občinskega sklada skupnih
rezerv (pokrivanje izgube po ZR/82)
- z dotacijo iz sredstev solidarnosti za odpravo elementarnih nesreč
- z dotacijo iz sredstev Vodne skupnosti Slovenije.
Problem financiranja je Rudnik živega srebra Idrija vseskozi
razreševal v sodelovanju z Izvršnim svetom Skupščine SR
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije in drugimi dejavniki - vsako leto posebej, odvisno od razmer na trgu in višine
stroškov vzdrževanja, ki niso bili pokriti s prispevki potrošnikov. Pregled poslovanja rudnika od leta 1979 do leta 1986 je
razviden iz priloge 3.
Zakon o RŽS Idrija nalaga rudniku, da vzdržuje rudna bogastva in rudniške naprave, raziskuje zaloge rudnin in pripravlja
ukrepe za morebitno obnovo izkoriščanja rudnega bogastva
takoj, ko bodo pogoji zato ugodni. V letu 1980 je pričela cena
živega srebra na svetovnem trgu naraščati, zato je rudnik
pristopil k izdelavi investicijskega programa, ki je temeljil na
rezultatih izvedenih geoloških raziskav. Analiza vseh rudnih
zalog je pokazala, da je možno obnoviti modernejšo in rentabilnejšo proizvodnjo le v rudnih telesih s samorodnim živim
srebrom. Ker so izračuni ekonomske uspešnosti po investiciji
pokazali, da bi rudnik v obdobju nizkih cen posloval z izgubo,
rudnik ni uspel zagotoviti potrebnih finančnih sredstev za
realizacijo investicije v predračunski vrednosti 700 mio din.
Zaradi potrebe po nenehnem vzdrževanju rudnika ter preprečitve možnega pogrezanja rnesta Idrije ter ugodnejšega gibanja cen živega srebra na svetovnem trgu je rudnik v soglasju s
pristojnimi republiškimi organi v letu 1983 obnovil proizvodnjo na nivoju 10% zmogljivosti rudniških naprav. Proizvod je
bil namenjen domačim potrošnikom, ki so financirali obnovo
proizvodnje in ves čas deloma krijejo tudi stroške vzdrževanja
rudnika. Proizvodnja je stranska dejavnost in je v funkciji
vzdrževanja raudnika. Po letu 1977 so bile poleg geoloških
raziskav opravljene tudi raziskave in preizkusi nove odkupne
metode in osebnega zaščitnega sredstva. Prav sistematične
raziskave, ki so bile vseskozi sofinancirane iz sredstev Raziskovalne skupnosti Slovenije, so omogočale ohranitev znanja
in dale znanstveno osnovo za načrtovanje dolgoročne razrešitve.
3. FINANČNO-EKONOMSKI POLOŽAJ RUDNIKA
ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
V obdobju do sprejetja zakona o Rudniku živega srebra
Idrija je rudnik po letu 1980 ostal brez sistemskih virov za
pokrivanje stroškov vzdrževanja rudnega bogastva in rudniških naprav kot temeljne dejavnosti, zaradi katere je Skupščina SR Slovenije s citiranim zakonom ustanovila delovno
organizacijo. V letu 1981 je rudnik s prodajo obstoječih zalog
živega srebra na svetovnem trgu ustvaril zadostni prihodek,
da je pokril stroške vzdrževanja rudnika in rudniških naprav. V
letu 1982 je rudnik zaključil poslovno leto z izgubo, ki je bila
pokrita s sredstvi rezerv rudnika, s krediti sklada skupnih
rezerv gospodarstva občine Idrija in republike Slovenije, s
krediti organizacij združenega dela iz občine Idrije in z
nevračljivimi sredstvi sklada za odpravo posledic naravnih
nesreč v SR Sloveniji.
V letu 1983 je bila v rudniku obnovljena minimalna proizvodnja na nivoju 10% zmogljivosti rudnika. Ta proizvodnja je v
funkciji vzdrževanja rudnika in rudniških naprav. Sklenjen je
bil samoupravni sporazum med rudnikom in porabniki živega
srebra v Jugoslaviji, po katerem so le-ti pokrivali tudi stroške
vzdrževanja, zato je rudnik v letih 1983 in 1984 posloval brez
izgube.
V letu 1985 so stroški vzdrževanja narasli, ker je izrabljenost
rudniških naprav zahtevala večje posege. Ker potrošniki
živega srebra v Jugoslaviji niso bili pripravljeni plačati povišanih stroškov vzdrževanja, je rudnik v letih 1985 in 1986 posloval z izgubo. V letih 1985 je bila izguba pokrita s sredstvi
Zveze vodnih skupnosti Slovenije kot prispevek za odvodnjavanje rudnika v višini 90 mio din. Stroški vzdrževanja rudnika
poročevalec

so v letu 1986 znašali 460 mio din, pri čemer so potrošniki
prispevali 140 mio din. Kljub angažiranju lastnih virov rudnika
je bila po zaključnem računu ugotovljena izguba v višini 299
mio din, od česar je znašala nekrita izguba 267 mio din.
Tako stanje je zaostrilo problem likvidnosti rudnika. Zaradi
najemanja kratkoročnih kreditov za tekoče poslovanje z visokimi obrestmi se položaj rudnika iz meseca v mesec slabša.
Po oddaji zaključnega računa za leto 1986 je rudnih kreditno
nesposoben in nima možnosti najemati novih kreditov za
pokrivanje stroškov poslovanja. Od 14. 4. 1986 dalje ima
rudnik blokiran žiro račun. Stanje likvidnosti rudnika na dan
16. 4. 1987 je razvidno iz priloge 4, projekcija prilivov in
odlivov pa iz priloge 5.
4. MOŽNOSTI ZA NADALJNJI RAZVOJ RUDNIKA
ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Težave pri poslovanju, ki so posledica nerešenega financiranja vzdrževanja rudnika, iztrošenost osnovnih sredstev in
nezmožnost vlaganja v obnovo ter dejstvo, da rudnik leži
neposredno pod mestom in da kolektiv še razpolaga z velikim
strokovnim znanjem, so narekovali širši družbeni pristop k
dokončni razrešitvi problematike rudnika. Da bi uskladili stališča s strani geoloških, rudarskih, metalurških in ekonomskih
znanosti, do nadaljnjega razvoja Rudnika živega srebra Idrija,
je Gospodarska zbornica Slovenije v marcu leta 1986 organizirala »okroglo mizo« na temo »Razvojne možnosti Rudnika
živega srebra Idrija«, kjer je bil sprejet dogovor, da RŽS naroči
izdelavo študije o možnostih nadaljnjega razvoja rudnika.
J. varianta - popolna in trajna ustavitev pridobivanja rude v
RŽS Idrija (takojšnje zaprtje rudnika)
II. varianta — nadaljevanje proizvodnje v sedanjem obsegu
približno 70 ton Hg letno ob istočasnem vzdrževanju
III. varianta - I. faza - pospešeno pridobivanje živosrebrne
rude, ki zagotavlja letno proizvodnjo 160 ton Hg ob istočasnem vzdrževanju
II. faza - pospešeno pridobivanje živosrebrne rude, ki zagotavlja proizvodnjo 320 ton Hg ob istočasnem vzdrževanju
IV. varianta - postopna popolna in trajna ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v RŽS Idrija (postopno zapiranje rudnika)
4.1. Opis proizvodnih variant
Obnova proizvodnje v Rudniku živega srebra Idrija, ki naj bi
dala boljše poslovne rezultate, zahteva takšne tehnično-tehnološke in proizvodno-organizacijske spremembe, s katerimi
se bo bistveno vplivalo na znižanje poroizvodnih stroškov. V
obravnavanih proizvodnih variantah so upoštevane predvsem
naslednje spremembe:
- koncentracija rudarjenja v razmeroma velikih rudnih
telesih z nadpovrečno vsebnostjo kovine,
- nova tehnologija rudarjenja v karbonskih skrilavcih, s
katero dosegajo manjše odkopne izgube, večje odkopne
učinke in potrebujejo manj delovne sile na tono rovne rude,
- boljša zaščita rudarjev pred živosrebrnimi hlapi in prašnimi delci in s tem manjša potreba po dodatnem številu
jamskih delavcev zaradi kroženja rudarjev iz jam na čistejša
delovna mesta.
Načrt za odkopavanje po posameznih rudnih telesih je
pripravljen glede na tehnično-tehnološke možnosti, geološke
pogoje in predvideno mehanizacijo. V proizvodnih varianah je
v načrtu odkopavanja upoštevan tudi potrebni obseg pridobljene kovine in potrebni čas za odpiranje novih rudnih teles.
Na ta način so pripravljene tri proizvodne variante:
varianta II: pridobivanje okoli 28.000 ton rovne rude oziroma najnižja proizvodnja živega srebra letno,
varianta 111/1: pridobivanje okoli 55.000 ton rovne rude in
podvojena letna proizvodnja kovine,
varianta III/2: pridobivanje rude je v prvih sedmih letih
enako kot pri varianti lll/l, potem pa doseže 110.000 ton letno
in najvišjo proizvodnjo živega srebra.
4.2. Primerjalna analiza finančno-poslovnih
rezultatov proizvodnih variant
Osnovna analiza poslovanja sloni na naslednjih predpostavkah :
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- cena živega srebra Se na svetovnem trgu ne bo zvišala,
- geološka raziskovanja ne bodo odkrila bogatejših rudnih
zalog,
- pri tem se tečja dinarja (pariteta do tujih valut) ne bo
spremenil.
Vsi izračuni temeljijo na cenah, ki so veljale v mesecu
avgustu 1986. leta. Izjema je le prihodek ustvarjen z izvozom
živega srebra, kjer je upoštevana povprečna cena za prvih
devet mesecev 1986 leta. To je potrebno, ker so za svetovne
cene te kovine značilna ne samo letna ampak tudi mesečna
nihanja.
Poleg prihodkov od prodaje živega srebra na domačem in
tujem trgu so v celotnem prihodku rudnika upoštevani še
prihodki iz storitev kakor tudi namenska sredstva za pokrivanje stroškov neproizvodnega vzdrževanja rudnika ter sredstev
za financiranje raziskav.
Pri nobeni proizvodni varianti predvideni izvirni prihodki ne
pokrivajo ob sedanjih cenah stroškov rudnika potrebnih za
nemoteno poslovanje in obratovanje rudnika. Zato bo tudi za
delno pokrivanje proizvodnih stroškov potrebna družbena
pomoč.
Obseg in struktura priliva in vračil denarnih sredstev širše
družbenopolitične skupnosti za petnajstletno obdobje je po
variantah naslednja (v cenah avgusta 1986):
- v mio din
Proizvodne variante
II
111/1
III/2
1. Nepovratna sredstva Raziskovalne skupnosti Slovenije
5.355 5.355 3.355
2. Nepovratna sredstva za neproizvodno vzdrževanje rudnikas
5.923 5.923 5.923
3. Nepovratna sredstva za delno
pokrivanje proizvod, stroškov
3.701 3.675 2.955
4. Povratna dolgoročna sredstva za
naložbo
689 1.170 2.064
15.668 16.123 16.297
Skupaj prilivi
5. Vračila dolgoročnih naložbenih
495 1.586 2.057
sredstev
14.483 14.537 14.240
Skupaj neto priliv
1. Opomba: Navedene tri variante ne vključujejo zapiranja, zato so tudi stroški
nižji.
Pretežni del naložbenih sredstev v obnovljeno proizvodnjo
bo moral rudnik dobiti izven svoje delovne organizacije.
Struktura sredstev za naložbe je v posameznih variantah
različna glede na razpoložljiva sredstva rudnika.
Predvideno je, da se bodo združena sredstva gospodarstva
vsako leto ustrezno revalorizirala. Nadomestilo za gospodarjenje pa bo rudnik lahko zagotovil le, če bodo cene živega
srebra na svetovnem trgu v prihodnjih letih začele naraščati
ali če se bo uveljavil realni tečaj dinarja.
Rudnik bo za vlaganja v obnovo proizvodnje lahko prispeval lastna sredstva iz dela amoratizacije in bo normalno posloval pod pogojem:
- da bo še naprej od Raziskovalne skupnosti Slovenije
dobival sredstva za geološke raziskave,
- da bo ponovno prejemal dotacijo iz proračuna SR Slovenije za pokrivanje stroškov za proizvodnjo vzdrževanja rudnika ter da bo pokrit tudi del stroškov za te namene, ki je ostal
nepokrit v zaključnem računu za leto 1986,
- da bo v primeru, da se cena živega srebra na svetovnem
trgu ne bo dvignila, dobival dotacije tudi za delno pokrivanje
stroškov v tistem delu rudnika, v katerem se odvija proizvodnja.
Ko primerjamo proizvodne variante s statističnimi kazalci,
ugotavljamo, da so zlasti visoki stalni stroški. Zato so stroški
proizvodnje obratno sorazmerni s povečanim obsegom proizvodnje in so razlike med variantami precejšnje. Stroški na
enoto proizvodnje so v povprečju petnajstih let najnižji pri
variatni z najvišjo proizvodnjo, pa tudi čisti devizni priliv je v
tem primeru najvišji. Res pa je, da sta absolutna in specifična
vrednost vlaganj pri tej varianti najvišja. Tudi število zaposlenih je v tem primeru najvišje.
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Variante
II
111/1
I M/2
— povprečno letno pridobivanje 28.000 50.000 68.000
rovne rude (t)
- povprečno število zaposlenih
215
224
235
letno
- financiranje raziskav, dotacije za 12.369 6.687 3.954
neproizvodno vzdrževanje rudnika
in delno pokrivanje proizvodnih
stroškov (din/t Hg)
— čisti devizni priliv (103 dolarjev)
412 4.997 12.009
V dinamični primerjalni analizi so izračunani količniki sedanje vrednosti za vse tri proizvodne variante. Če je količnik
enak 0, se vsa vložena sredstva vrnejo v obravnavanem
obdobju brazobrestno, če je manjši od 1, se vlaganja ne
povrnejo in je potemtakem obrestna mera negativna, če pa je
količnik večji od 1, se vloženi kapital v celoti vrne in ustvari
tudi sredstva za obresti. Mišljena je vselej realna cena kapitala
ali obrestna mera ali diskontna mera, ki je enaka stopnji
inflacije ali pa jo presega.
Količnik sedanje vrednosti so pri vseh proizvodnih variantah manjši od 1. Najvišji pa so vendarle pri varianti s katero
se predvideva največja proizvodnja, torej je tudi dinamična
analiza pokazala, da je najmanj slaba med slabimi varianta
III/ 2. Količniki sedanje vrednosti so naslednji:
Variante
Diskontna mera
II
111/1
III/2
0
0,838 0,907 0,938
5
0,871 0,889 0,905
10
0,858 0,871 0,872
Varianta z največjo proizvodnjo in zato tudi z največjim
izvozom je na spremembe svetovnih cen najbolj občutljiva.
Pri tej varianti bi rudnik v posameznih letih dosegel pozitiven
učinek gospodarjenja že pri razmeroma majhnem povečanju
cen.
Osnovni zaključek finančno poslovne analize je, da je med
vsemi proizvodnimi variantami pogojno sprejemljiva le varianta III/2.
4.3. Varianta za popolno in trajno ustavitev
pridobivanja živosrebrne rude v Rudniku živega
srebra Idrija
Po ugotovitvi, da nobena varianta ne daje pozitivnih poslovnih rezultatov, je bila analiza usmerjena v naslednja vsebinska
sklopa:
- izdelavo idejno-tehnoloških zasnov in oceno stroškov za
popolno in trajno opustitev pridobivanja živosrebrne rude z
alternativo takojšnjega ali postopnega opuščanja rudarjenja,
- izbiro najustreznejše proizvodne variante, ob kateri bi
lahko postopoma popolno in trajno prenehali s pridobivanjem
živosrebrne rude.
Mesto Idrija se je razvilo na eksploatacijskem območju
rudnika. Večji del mesta praktično leži nad rudniškimi rovi.
Posledica skorajda 500-letne eksploatacije se kaže v posedanju blokov permokarbonskih skrilavcev, kar pa povzroča premik oziroma drsenje jugozahodnega pobočja idrijske kotline
proti mestu in reki Idrijci. Del mesta je že ogrožen - 154
objektov je v zadnjih desetletjih že porušenih ali pa v takem
stanju, da v njih ni več varno življenje in delo. Vsako opuščanje del ali pa poenostavljen, nestrokovni pristop lahko povzroči premik - drsenje hribine - kar bi v Idriji povzročilo
rušitev mesta in zajezitev reke.
IV. varianta postopne popolne in trajne ustavitve pridobivanja živosrebrne rude v RŽS Idrija predvideva tak način zapiranja jame in sanacijo rudišča, da ne bo prišlo bo bistvenega
poslabšanja razmer na površini. Ker gre za prvi primer zapiranja rudnika, ki leži neposredno pod mestom (v Jugoslaviji
oziroma redek primer v svetu), v idejnih rešitvah ni bilo
mogoče predvideti vseh dogajanj, ki bodo spremljale
postopno zapiranje jame. Neznanke nastopajo predvsem v
kasnejših fazah zapiranja rudnika na področju hidrogeologije
in geomehanike. Zanesljivo znanje iz omenjenih področij, ki
je bistvenega pomena za preprečitev ekološke katastrofe, si je
mogoče pridobiti z neposrednim registiranjem in vsestranporočevalec

skim preučevanjem sprememb, ki bodo spremljale postopno
zapiranje jame. Nove ugotovitve bo potrebno sproti upoštevati pri izdelavi izvedbenih projektov. To lahko opravi le ekipa
strokovnjakov, ki natančno pozna komplicirano idrijsko
rudišče in dosedanja dogajanja v njem.
Takojšnja, popolna in trajna ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v rudniku ne pride v poštev ker:
- je nujno potrebna sanacija in konsolidacija permo-karbonskega skrilavca, ki zaradi drsenja hribine ogroža mesto
Idrija,
- je bistveno dražja od drugih variant,
- rudišče še ni v celoti raziskano,
- so še neizkopane znane ekonomsko izkoristljive rudne
rezerve (Priloga 1).
Iz tehnično-tehnoloških in zaščitno-varnostnih razlogov je
mogoča le postopna popolna in trajna ustavitev pridobivanja
živosrebrne rude. Ta rešitev omogoča:
- optimalno varnost pred premiki zemeljskih plasti in s
tem zagotavlja nadaljnji obstoj mesta Idrija,
- dokončanje nujnih geoloških raziskav,
- nadaljnjo proizvodnjo in preskrbo jugoslovanskega
tržišča z živim srebrom za nadaljnjih petnajst let in hkrati
ustvarjanje čistega deviznega priliva.
4.3.1. Potek izvajanja proizvodno-zapiralne variante IV.
Tehnično-tehnološke rešitve za takojšnjo popolno in trajno
ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v Idriji so bile podlaga
za pripravo variante IV, ki obravnava postopno prenehanje
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija. Pri tej varianti se
spremenita obseg in struktura stroškov, predvsem pa njihova
časovna dinamika. Zapiralna dela bodo pri postopni popolni
in trajni ustavitvi rudarjenja začeta leta 1987, končana pa leta
2003. Konsolidacija hribin bo potekala v letih 1995-2004,
raziskave hribin in meritve premika hribin v letih 1987-2006,
neproizvodno vzdrževanje rudnika od 1987 do 1998, stroški za
upravno-gospodarski sektor v letih 2002 in 2003, črpališče na
IV. ali IX. obzorju pa začne delovati leta 2003.
V prvih letih bodo vzporedno z naložbenimi deli za obnovo
proizvodnje potekale tudi pospešene geološke raziskave v
rudiščih, kjer pričakujejo rudo z nadpoprečno vsebnostjo
kovine. Predvidene so le najnujnejše raziskave, ki jih bo
mogoče končati do leta 1992.
4.3.2. Finančno poslovna analiza za proizvodno-zapiralno
varianto IV.
Pri oceni poslovnega uspeha variante IV je izhodišče proizvodna varianta III/2. Uporabljen je bil enak metodološki pristop in upoštevani spremenjeni količinski parametri.
Stroški postopnega zapiranja niso vključeni v izračun celotnega prihodka rudnika in njegove delitve. Za zagotovitev
nemotenega poslovanja in finančne likvidnosti bo rudnik
potreboval, pri nespremenjenih svetovnih in domačih cenah
živega srebra, naslednja finančna sredstva (v dvajsetih letih
po cenah avgusta 1986):
- v mio din
1. Neposredni stroški zapiranja in spremljajoči
stroški
7.378
2. Stroški za konsolidacijo hribin
6.395
3. Nepovratna sredstva za raziskave in meritve
4.579
4. Nepovratna sredstva za neproizvodno vzdrževanje
2.413
5. Nepovratna sredstva za delno pokrivanje stroškov proizvodnje
3.381
6. Povratna dolgoročna sredstva za naložbo
2.117
Skupaj priliv sredstev
26.263
7. Vračila dolgoročnih naložbenih sredstev iz obračuna amortizacije
1.892
Skupaj neto priliv
24.371
Primerjava statističnih kazalcev za varianti III/2 in IV je naslednja:
Kazalci
varianti
III/2
IV
povprečno letno pridobivanje rude (t)
68.000 61.000
povprečno število zaposlenih letno
235
197

- financiranje raziskav, dotacije za neproizvodno vzdrževanje rudnika in delno
pokrivanje proizvod, stroškov
(din/t Hg)
- čisti devizni priliv (103) US dolarjev)

3.954

2.666

12.009

10.417

Narodnogospodarski stroški za takojšnjo popolno in trajno
ustavitev pridobivanja živosrebrne rude v Idriji (varianta 1) so
sicer izdelani in primerjani s stroški variante IV, ki obravnava
obnovo proizvodnje vzporedno s postopnim zapiranjem.
Varianta IV je v bistvu le korigirana proizvodna varianta III/2,
pri katerih se zaradi postopnega zapiranja nekoliko znižajo
proizvodni učinki.
Zbirni pregled potrebnih družbenih sredstev
v mio din, cene 1986
II 111/1
III/2
1. Sredstva SRS
5.355 5.355 5.355
2. Neproizv. vzdrževanje
5.923 5.923 5.923
3. Delno kritje stroškov
3.701 3.675 2.955
4. Brezobrestno združevanje
za naložbe
689 1.170 2.064
Skupaj
15.667 16.123 16.297
5. Vračilo združ. sredstev
1.184 1.586 2.057
neto potrebe
14.483 14.537 14.240
6. Stroški zapiranja
Skupaj potrebna družbena
sredstva

IV
4.579 4.222
2.413 2.434
3.381
2.117
12.490 6.656
1.891
10.599 6.656
13.773 31.566
24.372 38.224

Podatki sicer niso povsem primerljivi, ker je varianta
postopnega zapiranja s proizvodnjo aplicirana le na najboljšo
izmed proizvodnih variant. Je pa za družbo »cenejša« od
zapiranja brez proizvodnje. Poleg ekološkega zavarovanja
mesta Idrije bo okoli 200 delavcev v 15 letih proizvedlo za
domač in tuj trg 3.231 ton živega srebra ter ustvarilo neto
devizni priliv 10,4 mio $, z upoštevanjem domačega trga pa
skupni devizni učinek v višini 22 mio $.
Rudarjenje po tej varianti bi trajalo do leta 2001, zapiralna
dela pa bi bila zaključena leta 2006.
5. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
5.1. Iz poročila sledi, da pri sedanjih izredno nizkih cenah
živega srebra na svetovnem trgu, siromašni rudi in visokih
fiksnih stroških obratovanja rudnika obnova proizvodnje
živega srebra v rudniku Idrija ekonomsko ni upravičena (vse 3
proizvodne variante dajejo negativne poslovne in narodnogospodarske rezultate).
Zato je po vsestranski strokovni obravnavi sprejeta kot
najustrezneja varianta postopne in popolne ustavitve proizvodnje živo srebrne rude v Rudniku živega srebra Idrija tako,
da se s postopkom postopnega zapiranja rudnika, še izkoristijo bogatejša rudna telesa tako, da pri tem ne bodo ogroženi
mesto Idrija ter njegovi prebivalci.
5.2. Študija »Možnosti za nadaljni razvoj Rudnika živega
srebra Idrija,« ki jo je izdelal Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani, je pokazala, da je iz narodnogospodarskih,
tehnično-tehnoloških in ekoloških razlogov sprejemljiva varianta IV, to je postopna, popolna in trajna ustavitev pridobivanja živo - srebarne rude v Rudniku živega srebra Idrija
predvideva tak način zapiranja jame in sanacijo, da ne bo
prišlo do poslabšanja razmer na površini. Gre za zelo redek
primer (celo v svetu) zapiranja rudnika, ki leži neposredno
pod mestom Idrija, večji del mesta je namreč nad rudniškimi
rovi.
5.3. Posledica skoraj 500-letne eksploatacije rudnika se že
kaže v posedanju bloka permo-karbonskih skrilavcev, ki povzroča drsenje jugozahodnega pobočja idrijske kotline proti
mestu Idrija in reki Idrijci. Del mesta je ogrožen, vsako nadaljnje opuščanje del in poenostavljanje ter nestrokoven pristop
zgolj samega zavarovanja pa bi povzročil pospešeno drsenje
in tako ogrozil mesto. Zato je prvenstvena naloga rudnika in
širše ter ožje družbenopolitične skupnosti, da v procesu
popolne in trajne ustavitve proizvodnje živosrebrne rude v
rudniku zagotovi optimalno varnost mesta Idrija in njegovih
prebivalcev.
5.4. Narodnogospodarski stroški in možne posledice na
mesto Idrijo in njegove prebivalce so po varianti IV. absolutno
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nižji, varnost mesta in njegovih prebivalcev pa je taka, da so
narodnogospodarske koristi po tej varianti absolutno višje.
Hkrati je ta varianta najugodnejša za slovensko in jugoslovansko gospodarstvo.
5.5. Zapiralna dela se bodo postopoma začela izvajati v letu
1988 in končala predvidoma do leta 2003. Dodatne meritve
bodo zaključene predvidoma do leta 2006. Vsa dela bodo
zahtevala maksimalno strokovnost in bodo potekala več let,
terjala pa bodo tudi znatna finančna sredstva.
5.6. Za opredelitev nadaljnje dejavnosti Rudnika živega
srebra Idrija, ki je bila do sedaj urejena z zakonom o Rudniku
živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 13/79), naj se določi
kot predmet poslovanja rudnika izvajanje nalog, ki so opredeljene v IV. varianti študije, to je izvajanje vseh tistih del pri
postopnem in popolnem zapiranju rudnika ob istočasni proizvodnji, ki so potrebna za zagotovitev varnosti za mesto Idrija
in njegove prebivalce.
5.7. Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75) v 9. členu
določa, da mora organizacija po končanem raziskovanju ali
izkoriščanju rudnin na tistih mestih, na katerih je bilo raziskovanje ali izkoriščanje rudnin, izvesti ukrepe zavarovanja, da se
izključi kakršna koli nevarnost za zdravje in življenje ljudi.
Rudnik živega srebra Idrija se je pri svojem delovanju sicer
ravnal po določilu zakona o rudarstvu, vendar zaradi 500letnega rudarjenja, več kot 150 km odprtih rovov ter zaradi
neizvajanja teh del v preteklosti in zaradi pretiranega izkoriščanja le bogatejših rudnih teles, sedaj ekonomsko ni sposoben sam, brez pomoči širše skupnosti izvesti vseh zavarovalnih del, ki so potrebna zato, da se izključi nevarnost za mesto
Idrija in njegove prebivalce.
5.8. Potrebna sredstva za izvedbo ukrepov zavarovanja
Rudnika živega srebra Idrija po ocenah študije Inštituta za
ekonomska raziskovanja v Ljubljani znašajo 24.146 mio din
(po cenah avgusta leta 1986). Teh sredstev pa rudnik, glede
na njegov več let trajajoč slab ekonomski položaj ni zmožen
zagotoviti sam. Zato bo potrebno sredstva zagotoviti s prispevkom porabnikov živega srebra, iz sredstev solidarnosti
širše in ožje družbenopolitične skupnosti ter iz drugih možnih
virov.
5.9. Glede na pomen in vlogo, ki jo je Rudnik živega srebra

Idrija imel v našem povojnem razvoju, glede na položaj rudnika in njegov vpliv na varnost mesta Idrije ter njegove prebivalce in izhajajoč iz ugotovitev, ki izhajajo iz študije o možnostih nadaljnjega razvoja Rudnika živega srebra Idrija, Izvršni
svet Skupščien SR Slovenije predlaga, da pri pokrivanju skupnih stroškov postopnega in popolnega zapiranja Rudnika
živega srebra Idrija, po izdelani varianti IV. v višini 24.146 mio
din sodelujejo naslednji nosilci:
a) Širša družbenopolitična skupnost v obdobju 1987-2004
v višini skupno 12.913 mio din, za izvajanje zapiralno zavarovalnih del in del konsolidacije hribin.
b) Ožja družbenopolitična skupnost, Rudnik živega srebra
Idrija in porabniki živega srebra v Jugoslaviji v obdobju od
leta 1987-2006 skupaj 6.654 mio din za pokrivanje stroškov
neproizvodnega vzdrževanja, zunanje infrastrukture, črpališča in delno pokrivanje stroškov proizvodnje, ki je v pogojih
poslovanja in eksploatacije v Rudniku živega srebra Idrija
višja kot na svetovnem trgu.
c) Raziskovalna skupnost Slovenije v obdobju od leta
1987-2006 v višini 4.579 mio din za pokrivanje stroškov
raziskav in meritev, ki so potrebne za izvedbo variante IVpostopnega in popolnega zapiranja rudnika.
5.10. Neposredni nadzor nad izvajanjem programa postopnega in popolnega zapiranja Rudnika živega srebra Idrija bo
izvajal republiški upravni organ, pristojen za industrijo in
gradbeništvo, ki bo o izvajanju programa enkrat letno poročal
Skupščini SR Slovenije.
5.11. Izvedba programa postopnega in popolnega zapiranja
Rudnika živega srebra Idrija terja nepovratna družbena sredstva v višini 24.146 mio din po cenah iz meseca avgusta leta
1986. Zgornja sredstva se bodo morala zato letno valorizirati
skladno z indeksi sprememb cen, ki veljajo za izgradnjo
industrijskih objektov (»geotehnična dela«) po publikaciji
Gospodarske zbornice Slovenije »Indeksi za obračun ur gradbenih storitev«.
• 5.12. Makroorganizacija združenega dela »Rudnik živega
srebra Idrija«, katera se oblikuje skladno z zakonom o Rudniku živega srebra Idrija mora predvideti tudi strokovno
službo za spremljanje in raziskovanje geoloških, hidrogeoloških in ekoloških parametrov zapiranja.
Priloga 1

ZALOC-E ZIV2C-A SREBRA V IDRIJSKEM RUDIŠČU
Zaloge Hg v starem rudišču in na prontu
Kategorija
A
B
C
A+B+C
C
2
A+B+C-^+C,

Ruda (t)
910.577
5-490.854
2.428.388
8.829.819
11.o85-681
19.915.5oo

OPOMBA:
A - 85 % geoloških zalog
B - 70 %
"
C - 50 %
"

treološke zaloge
metala (t)

Vsebnost Hg (;6)

1-521,92
13.853,04
3.364,07
18.739,03
22.127,56
4o.866,59

0,167
0,252
o,138
0,212
0,199
o,2o5

Razmerje zalog
metala po kat.(%)
3-724
33.898
8.231
'L5.855
54.145
loo

iksploatac.
zaloee metala
1.292,56
9-685,8
1.675,5
12.653,86
12.653,86

eksploatacijske zaloge
"
"

poročevalec

1

Priloga 2
PREGLED POVPREČNIH LETNIH IN STALNIH CEI ZA JZKLZNKO1 > ŽIVEGA SREBRA NA 3CRZI V NEV YOREU
Stalne
Stalne
Zap.
Stalne
Tekoče
Zap. Leto
Tekoče
Tekoče
ceae^'
cene^J
cene^)
št.
cene
št.
cene
i?!cene
1986=Ioo
1986=loo
1986=loo
1.
1910
49.00 . 565,82
27. 1936
79,92
661,04
1962
192,2o
53.
642,17
2.
48.01
1911
28. 1937
9o ,18
, 536,91
744,o6
54.
189,5o
1965
621,72
44 ,00
495,49
3- * 1912
29. 1938
1964
75,*7
597,55
514,3o
55.
l.ol7,78
4.
39,50
^28,42
lo3,94
1913
30. 1939
834,19
56.
57o,8o
1965
1.816,68
1914
5.
49,50
531,12
176,86
31- 1940
1.441,4o
1966
441,70
57.
1.575,58
6.
89,00
1915
32. 1941
943,79
18^,02
1.483,72
58.
489,4o
1967
1.475,45
1916
7125,o2
1.274,21
1942
33.
1.465,3o
196.35
1968
1.568,84
535,6o
59.
8.
llo,o4
1917
34.
195,21.
l.o6o,75
1943
1.297,o8
60.
5o5,oo
1969
1-415,56
1918
120.00
9936.77
35. 1944
118.36
61.
1970
733,99
4o7,8o
1.088,05
10. 1919
92,oo
618,28
36. 1945
134,98
816.58
62.
292,4o
1971
759,88
11. 1920
80,00
522,88
98,24
37. 1946
579,25
1972
218,3o
65526,15
12. 1921
^8,00
276,34
38. 1947
83,74
64.
442,13
286,2o
676,12
1975
64,00
13. 1922
43o,98
76,49
39. 1948
356.59
1974.
281,7o
65.
616,28
14. 1923
69,oo
5o4,o2
40. 1949
76,46
333,3o
66.
166,oo
333,74
1975
15. 1924
69,00
41. 1950
479,17
81,26
357,82
.125,oo
1976
67.
229,91
16. 1925
81,00
569,22
42. 1951
68.
21o,13
127,oo
9o7,29
1977
222,o3
17. 1926
9o ,5o
625,86
804,77
199,lo
43. 1952
262,84
1978
159,lo
6918. 1927
118,16
44. 1953
812,o9
77o,58
70.
193,o3
276,oo
1979
424,42
19. 1928
871,o2
264,4o
123,51
1 .o4o,15
45. 1954
1980
71.
389,oo
55o,68
20. 1929
852,41
122,15
46. 1955
1.126,45
29o,4o
72.
1981
41o ,00
530,95
21.. 1930
115.01
801,46
259,9o
47. 1956
1982
986,71
387,oo
75.
457,88
22. 1931
624,52
87,37
48. 1957
247,oo
9o9,45
74.
319,00
1985
356.07
23- 1932
455.78
57,93
229,lo
815.60
1984
49. 1958
314,38
75.
338.08
24. 1933
59,23
519,56
50. 1959
227,50
76.
310.96
797,13
1985
321,21
25- 1934
73,87
662,51
21o,8o
722,66
51. 1960
1986
77.
235.97
26. 1935
6oo,92
71,99
52. 1961
197,6o
10.4. 1987
666,22
26o ,00
1) 1 jeklenka = 34,5 kg Hg s čistostjo 99,99
2) naš preračun; glej besedilo
Vir: Tekoče cene v letih od 191o do 1927; 31ejec, Marijan: Statistične metode za ekonomiste, Ljubljana 1976; Interni material
Tekoče cene v letih 1927 do 1982: The Economics of Mercury, fifth edition 1984, Roskill Information Services Ltd.
Tekoče cene v letih 1983 do 1986: Mineral Industry Surveys; US Dept. of the Interior; Bureau of Mineš, Washington, ZDA in Mineral
Wick 1984, 1985, 1986

Skupaj
Celotni prihodek
Skupni stroški
Sklad
staB skup.porabe'
Sklad
skup.oorabe °stal°
'
Rezervni sklad
Poslovni sklad
Ostanek - izguba

nss
T531
T552
T5S3
[1533
K155
psg?
Vzdržev. Skupaj Vzdržev. Skupaj Vzdrž ■ Skupaj Vzdržev. Skupaj 'Izdržev. Skupaj Vzdržev. Skupaj Vzdržev. Skupaj Vzdržev.
82.4o2 42.600 lo2.413 49.3o2 116.474 84.121 43.428 16.lol 4 166.858 17.334 312-769 t
566.394 90.284 861.782 140.ooo
66.549 36.595 84.4o4 45.746 96.7o7 58.671 114.9o3 82.o64 ' 166.858 98.430 29o.l2o 67.678 539.614143.860 I.I60667 460.000
2-2°3
"
963

1-278
-

12.687 4.727

2.865 1.779 2.035 1.058 -535 1.509 5.796 5.796 l.o94
1.185 1.185 -

-

-

-

2

11.515

3.230
l0.171

6.879

!t

268 10.751 17-411 -71.475 -65-963 i

-81.096

,
-

2-369-87.678

6.646 1.796
5.l7o l-599
12.348
l.oo4
^
2.616 -60.591 -298.385 -320.000

x Pokrivanje izgube po Z3 1982:
3-245 rezervni sklad RŽS
4,4o5 preložena amortizacija
31.9oo sklad skupnih rezerv gospodarstva Slovenije
II.743
sklad skupnih
8.846 Kolektor
Idrijarezerv gospodarstva Idrija
II.340 sredstva za odpravo posledic elementarnih nesreč
Poleg navedenih rezultatov bremenijo Rudnik sanacijski krediti za pokrivanje stroškov v letih 1944 in 1928
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Priloga 4

STANJE LIKVIDNOSTI RŽS IDRIJA NA DAN 16.4. 1987

Priloga 5
PRILIVI IN ODLIVI V OBDOBJU APRIL-AVGUST 198?
- v lo-7 din

- v din
1. Stanje neporavnanih obveznosti do dobaviteljev
65.o43.279
Stanje neporavnanih obveznosti po
predračunih
5.519.160
Neporavnani prispevki iz OD za marec
37.726.393
Skupajlo8.288.832
Priliv od eskonta menic dne 15.4.
14.585.962
Skupaj neporavnane obveznosti 15.4.
93.7o2.87b
Obveznosti, ki zapadejo v plačilo
od 16.4. dalje po že prejetih računih ali prevzemih
25.000.000
2. Stanje sredstev v menicah 15.4.
7.553.855
Stanje neplačanih računov s strani
kupceV:
- MATROZ Srera.Mitrovica (na poti)
28.521.718
SLOVENIJALES Ljubljana (odprt akreditiv, plačljiv v 6o dneh. Odprema
1.4.1987)
6.823.25o*
- DELTA Rijeka (rok plačila Jo dni,
odprema 50.3.1987)
12.261.760*
- DELTA Rijeka (rok plačila 3o dni,
odprema 26.2.1987)
11.221.o2o*
- RAZNI KUPCI (plačilo v teku, DUR
je že potekel)
6.151.229
- NEPORAVNANI BREMEPISI S STRANI
KUPCEV (tožbe)
11.500.000
Skupaj
76.458.977

Prilivi:
1. Stanje ŽR 24.3.87 = i
2. Menice (jo.000)
15.000 15.000
3. Fakture (97-346)
30.000 30.000 37.000
4. Prodaja Hg do 30.6.
30.000 3o.ooo 4o.ooo
5- Ostali prihodki
5.000 5.000 5.000 5.000
6. Svob.menjava dela
(RRS)
U0.000 4o.ooo 4o.ooo 4o.ooo
7. Skupaj prilivi
9o.ooo 120.000 112.000 85.000
Odlivi:
1. Ze poslovanje
170.000 I80.000 190.000 190.000
2. Obresti
65.ooo - 136.000
3« Glavnica
18.487 52.379
4. Skupaj odlivi
253.487 I80.000 242.379 326.000
Manjkajoča sredstva 163.487 60.000 13o.379 241.000
Skupaj manjkajoča sredstva za obdobje
IV-VIII/1987 =

4o.ooo
80.000
200.000
60.000
6I0.000
87o.ooo
29o.ooo

1.384.866.000

x izvoz
Vsled zgoraj navedenih problemov nelikvidnosti smatramo, da je
potrebno takoj določiti ukrepe glede nadaljnjega poslovanja.

Grafikon 3/19
Dejanska poraba živega srebra v svetu in ocena te porabe do leta 2ooo

PRILOGA 6

MAJVIŠJA
OCZMA (USBH)

SMSDHJA
OCZMA (USBH)
MAŠA SnZUUA
OCZMA

MAJMl iJA
OCZMA (USBH)

72 73 74 75
12

76

77 79 79
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Grafikon 3/21

PRILOGA 7

PRILOGA 9
V

Pregled potrebnih družbenih sredstev po posameznih variantah za 15 letno obdobje

1
2
3
1

Poprečna letna proizvodnja
Poprečno število zanoslenih
Čisti dpviz"i nriliv (v 000 USA$)
Nepovratna sredstva za raziskave in kontrolne
meritve

5 Nepovratna sredstva za neproduktivno vzdrževanje
6 Nepovratna sredstva za delno pokrivanje proizvonih
stroskov
7 Povratna sredstva za naložbe
8 Stroški zapiralnih in konsolidacijskih del
9 Potrebna družbena sredstva (1+5+6+7+8)
10 Vračilo naložbenih sredstev
11 skupna potrebna nepovratna družbena sredstva

_
121
_

II
70'
215
_ i)i2

III/1
mn
221
1.997

III/2
z
235
12.009

IV
215
197
10.117

t.222
5.691

5.355
5.923

5.355
5.923

5.355
5.923

1.579
3 273

_
—
28.308
38.221
_
38.221

3.70i
689
15.668
i. t85
11.183

3.675
1 170

2.955
2 061
_
16.297
2.057
11.210

3.381
2 117
12.913
26.263
1.892
21 371

16.123
1.586
11.537

^

i
'
•
Opombe. Konsolidacijska dela se v varianti I in IV izvajajo z tujimi izvajalci. Pri varianti IV pa bi tudi za
zapiralna dela morali najeti zunanje izvajalce.
poročevalec

13

o
iH
Ct>
O
i-q
H
&
Ph

»nfi r>.n «/>©<*>•-«
o> r*
OOoJg'oSg^
O <\J <\J O —♦ Ol CO iO
l\J
« M -H
KJ >
—I OOU tn€
«J<0 OC T)V
>U TJO (0L

—9O
C
®N

CD O
O 7)

Csl <7> -H

^tO 5
® Cg8$
00 $
<f> ?č CD? (\l
H
•h H H rv

o<0<y <o
Cyo uj —• cg r\j rsj r\<
»o »n o r> r>
<0<0<0<0<0
O — iT) tf> f\j O <7v a>rsj
ao o —•
a">c\j —«ai ncr>
O r\j <\i —. cg
r\j c\i —.
_

X5
C_
5
ZtC
i

o
s

—»n<r
a>m

o
o
»ofg

a»o
—•a*

00 o
o $

- « - H

OJ (V

<\ rvj

U C4 TJ C
CL -o tn M
5CD
<0*7 —CD

Ji (V n <\ (Ti
- (\J N

"C\i
O
<051

i/>o
O
t/1
CO

(fl
u">O
(Ti
(Ji

U
r>CM
O
(\)

—4o
HCO

CO i\ f\i —

&> (\l <J> C\j <\j

(O (\j
co01 cocn n
<\j trt
f\j O)
<y> n

-< 00
04■v r-*CD —»

n m o
Sr-eo (7> <71 <7> (7) <7)

O.3 ,
to

!S!fi5£!£«o<o<o<o<o<0(0<o»oin
n n n m n r> f o n r> d ro r> in
010<0<010<0<0<0<0<0 <0_ _<0 <0 oO —«
fs.
orooronromr)
o n ro <0 <0

o>ffio»a)(j>a)(j)(y)ai
^Cffioiaiaicnoiffioiaiffioi
^ rg rg
14

rvj .rvj (\j r\i
poročevalec

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET
POVZETEK PROGRAMA POSTOPNEGA POPOLNEGA IN
TRAJNEGA ZAPIRANJA RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
Potek ukrepov, ki so potrebni za postopno popolno in
trajno zapiranje rudnika je razviden iz tabele 1. Terminski
potek z ocenjenimi stroški posameznih aktivnosti je razviden
iz tabele 2.
Skladno s 4. členom osnutka zakona o preprečevanju
posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija je izdelan
program postopnega popolnega in trajnega zapiranja rudnika, s katerim so določeni:
- ukrepi in aktivnosti za zavarovanje okolja
- ukrepi za preprečitev naravne nesreče zaradi trajnega
prenehanja rudarjenja
- in tehnično-tehnološki način postopnega zapiranja rudnika.
Podroben opis ukrepov in aktivnosti s predvidenimi stroški
in dinamiko izvedbe je razviden iz tabele 1.
1. Ocena neposrednih stroškov, ki so potrebni za zavarovanje okolja
V ta sklop smo uvrstili neposredne stroške za zaprtje jame.
Ti stroški nastanejo zaradi likvidacije spodnjega dela jame,
likvidacije jaškov in likvidacije dela jame nad IV. obzorjem.
Letno dinamiko prikazujemo v tabeli 3. Prav tako smo v ta
sklop uvrstili stroške za kontrolne meritve in za neproduktivno vzdrževanje jame.
2. Ocena stroškov za preprečitev naravne nesreče zaradi
trajnega prenehanja rudarjenja
Za preprečitev naravne nesreče je potrebno še dodatno
konsolidirati srednjekarbonski blok. Stroški za izdelavo injekcijskih stebrov se delijo na stroške za projekte, stroške za
injektiranje in stroške za raziskavo uspešnosti injektiranja.
3. Tehnično-tehnološki način postopnega zapiranja
V ta sklop dejavnosti pa smo uvrstili proizvodnjo, ki je v tem
primeru v funkciji konsolidacije srednjega karbonskega
bloka. Stroški proizvodnje so navedeni v tabeli 10. V to
poglavje smo tudi uvrstili potrebna dela za izvajanje minimalnih dopolnilnih geoloških raziskav.
4. Terminski plan
Glede na zastavljene cilje, je izdelan tudi terminski plan
posameznih aktivnosti in je razviden iz tabele 2.
5. Viri financiranja

poročevalec

Posamezne aktivnosti programa postopnega popolnega in
trajnega zapiranja rudnika bodo financirane iz naslednjih
virov oziroma bodo za njihovo izvedbo odgovorni naslednji
nosilci:
- Rudnik živega srebra Idrija in porabniki te kovine v
reprodukcijski verigi prevzamejo v obdobju 1987-2001 financiranje proizvodne živega srebra po varianti postopnega
popolnega in trajnega zapiranja rudnika ter skladno s tem
programom v skupni višini razlike med dejanskimi stroški in
ceno živega srebra na trgu, to je 3.381 mio din;
- Iz združenih sredstev gospodarstva občine Idrija se
bodo v obdobju od leta 1987-2006 financirali stroški neproizvodnega vzdrževanja rudnika v višini 2.973 mio din;
- Iz sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč se bodo v obdobju od leta 1987-2003 financirali
stroški zapiranja jame in sanacije rudišč ter dela za zavarovanje in stabilizacijo hribin (injektiranje) ter izdelava za to
potrebnih projektov v višini 12.913 mio din;
- Raziskovalna skupnost Slovenije bo skladno s programom Enote za odkrivanje in raziskave surovin v obdobju od
leta 1987-2006 financirala preostale geološke raziskave,
potrebne za izvedbo postopnega popolnega in trajnega zapiranja rudnika, ter stroške potrebnih opazovanj in meritev
kakor tudi stroške raziskav, ki so vezane na določanje
postopka in metod zavarovanja in stabilizacije hribin za
postopno popolno in trajno zapiranje rudnika v skupni višini
4.879 mio din.
Vsi navedeni stroški temeljijo na idejnih projektih in so
začasni do verifikacije programa s strani recenzentov. Navedene cene so iz meseca avgusta leta 1986 in se bo njihova
valorizacija opravila skladno z indeksi sprememb cen, ki
veljajo za izgradnjo industrijskih objektov (»geotehnična
dela«) 'po publikaciji Gospodarske zbornice Slovenije
»Indeksi za obračun ur gradbenih storitev«. Dokončni poračun zneska revalorizacije pa se opravi enkrat letno skladno z
odredbo o ugotovitvi indeksov cen za revalorizacijo gradbenih objektov in opreme, ki jo enkrat letno objavi Zvezni zavod
za statistiko v Uradnem listu SFRJ.

15

t

UJ
CD
<
H

§
m

O)
3
rvj
C\j

§
c\j

>

«

a

m
»H
as
k
0)
-p
(0
E
C
HO
O
U
■M
O
CL

5
KJ
•H
I

i!

ph HD HQ)
CO -8 B>

«

%

s

t
_fc_
CC CM
< ~
135

W

s

cv.
•H

O

CV
^

S

CM

C

a š
33

S.
■8

N tg Q. K/) *■>
16

21

«

—H

C\J

ro

iT)

(D
poročevalec

§
s

g
$

§
®

'g
a

§
a

s

»

"

š

§
8

§

§§

10

(O

(D R

co E co E -P
§

s

co

co

a

§
8

§
H

S

S

S

S

S

s

s

Oj
m
co

g

S

8

S

CNJ
•—4
O

CV,
•—(

a I
s s

><D
O
OJ >
a
to
•H »H
a>
o> -a

a
i. -s
oj oo

co

O

2

a
3
■8
CO

•8

coc\j

OJ
poročevalec

s

CO

rj

s

s

8

tO
H
O
in

•H

r-\

H rH
Lf)
tf)

a

CD

CO

H H
i

K)

-SL

c\j

8«

o
3 u
$$ i j? ^

lO

O

0* "

-K
t ^

CC
17

18

poročevalec

8
R

g
£

§88

§
P

§
(5

10

§
2

8
2

§

I

III

i

i

I

III

i

i

i

00

co

tO

8

[o

§

p

2

R

10

*>

"e

S Š S
2 ^

^
S

R

§
R

§§
CM

'

10

,

R

R

8

c S

,

£

•

8

P

R

R

s

R

S

S

R

R

R

R

R

R

R

8

£

8

S

$

Ž

ž

S

$

a

s

c\J

po

C\J

£\i

r\j

c\j

$

Ri

8

3
^

R
CVJ
t—i

R
cv,
I—i

a

asa

a

S

S

R

cv,
«—(
R

k

a

R

s

S
R

§

81

C*3
poročevalec

C^

C*>
C"

co

C-9

a

a

R

CO
19

8

S

8

ši
3 X3

3§
8 «

R

® R

K

n

§
^
-H

§
rH
v£)

§
lA
(T)

S
a

n

E

E
» J

-P

N -P

§
»

8
g

§
§

§
w

s

S

S

888

i
CNJ

s
CM

s

s

s

S!

8

s. J
t -s
pj a

a .s
II
io ®

&i si

K« R8

RR

8

8888

88888

§§

a

s®

a

a

sss

te

sr te^

^
2
p

st
^
fe

S

SSS

2

?

a | a ga a g
I 3 3
$ 3
in to -4 a>-i co

SS SR

a J ££8 M« al
| Q -S%j «N !gjjj
-4 oo rOcicS ojro (J *ico

m
1»
20

^
l/>

r*
M*

®o
^

f®

30

aa u aa 5i
22
22 *
^TČSJ
TST®
Oj
*im (Ž inro iS

S
poročevalec

§
R

9

a

sg

a

R

10

S
S

g

8
^

8§
rr c\j

R

"'R

n

"e*.
8 ffl

§

S

§

§
R

§§
r- c^

S

S 8

8 S R

?

»8

r

«9

Eu

ffl

§ §
s

§ g§ S
oj cx5

n

E

S R

n

E ^

i R§ 8

g?

8

s
3

§
3

8

8

S

8

8

888

S

§

3

8

8

sn

g
8

»H
te

3

S

9

51
•H
S

tn

In

S

a
■
i •8■ „
^8
cO CO rHCO

S ®
* -8
—' CO

S

3

s
s

3

R R

9 R R

§

•<t® -KONlcot-Ski® oiloco^co o3a*rco ojcor^i ojoo p£J ttco

*j co

£8
s B '. £§ « ,

■_

iHlšilil
SBS®E?g5
jr
poročevalec

jr

2

rK
jr

do
a-

jr

|
O
5
Š
119. leto

CM
<
—I
LU
m
<

4)
117 leto

O
X>
i

CAS IZWUANJ4 POSAMEZNIH AKTIVNOSTI (Varianta
I S.leto110 leto 111. leto 112.leto lo.leto
I ISleto

o
5
£

-

o
z
2

CO
O
z
>
h*
<
O
UJ
—I
O
UJ
GC
O.
22

| ftleto

jI

O
JU
LO
o
1>
—

o
cn
0
T>
01

II

11 leto

N
ULJ
>
N

O
5
<o
o
5
P

Naziv
aktivnosti

5
Lil
S
Z
<
GC
CL
<
N
N

1

.
oM
5S
r ^ a '
SE 5 =

a g s=
»i a;
St
gdf £ ~ £ *
uodisvz unarmn 2 3rNwwdO»o

| ■
1=
Ši

Tn

Is 1 -s« 1 i
a
s
!©sr, 1W H
Vt» 2 *l !»V2 -£
o- it 55 «s
1© —I:«|
10 £ ■«§ k* &
1( « u• ~«- 2,
s = -0 ■"a. 5§■£
0 H cl*5 oc £>. 1-0 5^ t!— -ce "Sjlf
ii & .£
»4
«r» ./
*đ> ^
rw
~
vi30 yHTvn/wa<«d
poročevalec

j

s 1
Č iS<•

£
$o

|
s..

3m
■*

1 §
Sf S

S

i

1
8

g
8

*C
5

O1

B
S

I
S
*n«r
»i3

Z
i
»ri
s5

| 3
1 kT>i
o
S
! i
§

S
C
3
§

s
i
m
s
ž

1
s
_
i
S

i
tri
£
•X«
O?•t
I*-

9
S

i
*

§
g

s
s-S

31
. *

s
i

§
8

31

s
£

g
S

5
i

g
a
CV
2

g
i
o8
i

?
«~r
in
**
*
•o

31
*

s _ ► s
s! .s! »1 si
t-g> Mi*o -s-J mt*
—' C? fsi
m

rVTa'

poročevalec

ofc ■"5" .lLC •*"Ns °_
•~ ■2*.. 2o •s o* t
OS5&
M
Pti i
3iS* |j :
is* i II : r
«r" HIN-T^OMVA
^OotJIS
»*11(17!

j
ii,i i |i i
J
S :: ■ i
*
* ■j?
JM X3O
1
! i
iC ■gZ >■c* \M*« f
*r>CLk —O* uOS i i
^aozavN i*siNvix3fQad trn
mtQ?m hi TA urin

i

a
Ž

s
*

2
. s"

*
mo

51
*m

1 3!
i S

3!
TI*
•»*
*
m*
rs•O
«"!
O
TI

1 S
i S
•N«

*.o
fr,

1 3
< z

S
o
m

5 ?
-jJ

■o
K

3!
S

-

i
■r

0
! i 1 i
<
i *
1 3
a.
=>
K
II ii ?
i < U i i %/)
NI 130 HNT MUH
-VAHHTVHMV7 mg
23

cocooocvjvoooN\or\jvo»r>
on VD
r- «d
t— roo CVJ
irv 5On vo
on CO
s vo
r~ vo
CO OO
3 co
«- CT>
m
m
vo
co
co
t
>
m
en O
lt> o
ctn vo
•— ah
o O
f\jr*jrvjojc\iojr\jc\J
oj •— rvj c\j <~\j

s

«0a.
5

o
t- co
m oo
m
vo
t—
(\i m vo on o oo
oo
co
ao
co
tir> fo
? m
in in
in o
f\i ro ^ •8

CO O vO ITN

On
co
m t-r—
m o
-3 vo
•— O
co vO
co
co
oo
£ vo
O -=y«— 3"*-

IT*
CVJ
t—
vo
m
«—

0>
t—
CO
on
o
oo

(M
«-O
oo
co
m

vO
»lO
ON~ O CO vO
(M LO
"
m
m
zr

O
O
O
O O
O
o o
o
rs. r>- t~-

c\j
co *—
co co
oo vo
co vo
co vo
co co
t^-O
CO co On
t— vO vO
vO vo
vO
oa
r\j
rctn
«—
»-•«—
vocor—
T— ijHCOONONCTNONON
m
•—
O
■M
3"

po
ON
t—
hco

m
ON
N
oo

ro
ON
tN
co

ro
ON
t«co

m
ON
t—
N
oo

m
ON
f~^
co

3S
f— r- h- t-- oo

m
m
ON
h-

S'C
a.-o
24) N

vo oo »— r-ir»t^co^rovjt*-omo
in t—
o-=rvoLOir>ooco
m oo
o vo
m fo«
vo
t- co
»o
n in co co m 3 c\j
o vo
oo m
m vo
(\| »O
o
r-~
o
vo
o
•—
jtr»
m
O
t"m on co o o m .=rm m
«- oo
o co
t-~
m m ir>

oo■ oo
m
tn o
ON ir>
*-

8 8
JON
CM*

•ho v>
J->L. *H
SS

•— ON ON m LT\ vO <\|
coococorvjcvjONr^ro (\i j
o •— co vo

8

vOvOOOOOOO«— •— vO
.
•O
PO
VO
co

cvj
vO
CO
vo
co

cvj
vO
OO
vo
oo

ojc\jcvjcvjrvjf\jc\jc\jcvjcvjr--QirNO
vOvOvOvOvOVOvOvOvOvOlOOlOpN
m co co co co co co oo co co ir» vo vo t*vO vO vO vO vO vO vO vO vO vO
cooococorocococn
r- CVJ CO
IA «
' cvj
8 8
8 cvj
8 cvj
8
cvj cvj

24

poročevalec

ZVEZA ZA TELESNO KULTURO JUGOSLAVIJE
BEOGRAD
Številka: 04-1048
Beograd, 24.4.1987
PREDLOG ZA SOGLASJE
ZTKJ

za

organizacijo

svetovnega

mladinskega

prvenstva v jadranju za razred »470«, ki bo v Kopru
od 18. do 25. julija 1987
JADRALNA ZVEZA JUGOSLAVIJE
Titova obala 3/II
SPLIT
PREDLOG ZA SOGLASJE ZTKJ ZA ORGANIZACIJO SVETOVNEGA MLADINSKEGA PRVENSTVA V JADRANJU ZA RAZRED
»470«, KI BO V KOPRU OD 18. DO 25. JULIJA 1987
Predsedstvo ZTKJ je na svoji seji dne 17. aprila 1987 proučilo predlog Komisije za mednarodne zveze glede predloga
Jadralne zveze Jugoslavije za soglasje ZTKJ za organizacijo
svetovnega mladinskega prvenstva v jadranju za razred
»470«, ki bo v Kopru od 18. do 25. julija 1987.
Na osnovi predloga Komisije za mednarodne zveze ZTKJ in
predloženega celotnega elaborata Zveza za telesno kulturo
Jugoslavije daje svoje soglasje brez kakršnihkoli finančnih
obveznosti.
Sekretar Predsedstva
Ljubiša Dragović I. r.
JADRALNA ZVEZA JUGOSLAVIJE
SPLIT
Številka: 323/BK
Split, 8. 5.1987
SKUPŠČINA SFRJ
SKUPŠČINA SR BOSNE IN HERCEGOVINE
SKUPŠČINA SR ČRNE GORE
SKUPŠČINA SR HRVATSKE
SKUPŠČINA SR MAKEDONIJE
SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
SKUPŠČINA SR SRBIJE
SKUPŠČINA SAP KOSOVO
SKUPŠČINA SAP VOJVODINE
SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA JUGOSLAVIJE
Na osnovi družbenega dogovora o pogojih organiziranja in
skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki
potekajo v Jugoslaviji, vas prosimo za izdajo soglasja za
organiziranje Svetovnega mladinskega prvenstva v jadranju
za razred »470«, ki bi potekalo v Kopru od 18. do 25. julija
1987.
V prilogi vam pošiljamo soglasje DPO in skupščine občine
Koper, SIS za telesno kulturo, soglasje Zveze za telesno
kulturo Jugoslavije, finančni načrt z obrazložitvijo. Predsedstvo Jadralne zveze Jugoslavije je prav tako dalo soglasje J. K.
»Jadro«-Koper za organizacijo prvenstva, upoštevajoč, da
gre za že uveljavljen klub, ki ima izkušnje pri organiziranju
podobnih tekmovanj. Predsedsovo meni, da bi organizacija
tako pomembne manifestacije v naši državi pomenila pomemben prispevek k popularizaciji in. afirmaciji jugoslovanskega
jadranja v državi in tujini.
Poudarjamo, da organiziranje prvenstva ne zahteva od
organizatorja velikih materialnih sredstev in da bodo udeleženci regate sami pokrili stroške sodelovanja.
Glede na povedano vas prosimo za vaše soglasje, za katero
se vnaprej zahvaljujemo.
Sekretar
Danimir Matošič I. r.
poročevalec

JADRALNI KLUB »JADRO«
KOPER
SVETOVNO MLADINSKO
PRVENSTVO V JADRANJU
OLIMPIJSKI RAZRED »470«
Koper 18.-25.7.1987
(vloga za izdajo soglasja za
organizacijo)
Na podlagi 4. člena družbenega dogovora o pogojih organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih
tekmovanj v Jugoslaviji in 36. člena statuta Zveze za telesno
kulturo Jugoslavije ter navodila predsedstva Zveze za
telesno kulturo Jugoslavije za uporabo družbenega dogovora, daje Jadralni klub »JADRO« Koper vlogo za izdajo
soglasja za prireditev

SVETOVNO MLADINSKO PRVENSTVO
V JADRANJU ZA OLIMPIJSKI RAZRED
»470«
1. ORGANIZATOR PRVENSTVA
Jadralni klub »JADRO« Koper je zadnja leta najuspešnejši
jadralni klub v Jugoslaviji. Izkazal se je tudi kot organizator
velikih mednarodnih prireditev in sicer:
- Svetovno prvenstvo v razredu OPTIMIST leta 1977
- Balkansko prvenstvo v razredih OPTIMIST, FINN, 470 in FD
leta 1980 in
- Evropsko prvenstvo v olimpijskem razredu 470 leta 1985
Klub ima 230 članov, od teh 60 tekmovalcev. Člani kluba so
izvoljeni v najvišje organe Jadralne zveze Jugoslavije in so
člani mednarodnih organov jadralne zveze IYRU.
2. KRAJ IN ČAS PRVENSTVA
Jadralni klub »JADRO« Koper bi organiziral svetovno mladinsko prvenstvo v olimpijskem razredu »470« v Kopru na
verificiranem regatnem polju v Koprskem zalivu od
18.-25. julija 1987.
3. PODATKI O RAZREDU »470«
Olimpijski razred jadrnice »470« je najbolj razširjen tekmovalni razred na svetu. Jadrnica je dolga 470 cm, široka 160 cm
in težka 105 kg. Ima dva člana posadke.
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4. OBJEKTI ZA TEKMOVANJE IN NASTANITEV
Za organizacijo svetovnega mladinskega prvenstva v
razredu »470« so potrebna skromna materialna sredstva. Niso
potrebne nobene naložbe.
Jadrnice »470« bodo locirane v okviru jadralnega kluba
»JADRO« Koper, spremljevalni čolni pa delno v klubu in
pristanišču. V Kopru so dobri pogoji za bivanje udeležencev
(hoteli B kategorije). Na nabrežju Jugoslovanske mornarice je
zadosti parkirnega prostora za vozila in prikolice.
5. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Po pravilu IYRU (International Yacht Racing Union) in mednarodnega združenja razreda »470« organizator prvenstva ne
plača nobenega prispevka ali takse mednarodnim organizacijam.
Vsi udeleženci svetovnega prvenstva sodelujejo na svoje
stroške, organizatorju pa plačajo takso 50 U$ za jadrnico.
Organizatorje dolžan plačati bivanje delegatu IYRU in delegatu mednarodne zveze »470«.
Dolžnost organizatorja je, da priredi coctail na otvoritvi in
zaključku prvenstva ter skupno večerjo za tekmovalce (120
tekmovalcev), delegate, člane regatnega odbora ter sodnike
(okoli 30 oseb).
6. POMEN IN CILJI
Organizacija Svetovnega mladinskega prvenstva v razredu
»470« ima pomen na športnem, propagandnem in turističnem
področju.
Prispevalo bi k hitrejšemu razvoju jadralnega športa, posebej razred »470« v Sloveniji in Jugoslaviji. Organizacija prvenstva bi pomenila tudi spodbudo za še uspešnejše delo jadrdalcev v Jugoslaviji, še posebno pa veliko priznanje J. K.
»JADRO« Koper za dosedanje delo.
Ob dobrih pripravah in poznavanju lokalnih pogojev bi naši
tekmovalci lahko dosegli vidne uvrstitve.
7. FINANSIRANJE
Na podlagi finančnega načrta za organizacijo Svetovnega
mladinskega prvenstva je razvidno, da se je v največji meri
upoštevalo stabilizacijsko obnašanje in da bodo za organizacijo zadostovala relativno skromna sredstva.
Kljub temu, da ne pričakujemo večje finančne pomoči od
drugod menimo, da bomo z dobro organizacijo marketing
službe lahko zagotovili potrebna sredstva, del sredstev bo
zagotovoljen z obvezno startni no tekmovalcev.
Poudarjamo, da za organizacijo Svetovnega mladinskega
prvenstva v razredu »470« ne iščemo, niti ne pričakujemo
finansiranja organizacije, temveč ga bomo izvedli s finančnimi sredstvi, ki jih bomo sami zagotovili.
8. SKLEP
1. Organizacija Svetovnega mladinskega prvenstva v
razredu 470 - Koper 1987, je pomembna za jadralni šport in
njegov nadaljnji razvoj, pomeni pa tudi veliko priznanje za
pomorsko in turistično gospodarstvo mesta Koper, slovenske
obale, SR Slovenije in naše države v celoti.
Organizacija pomeni priznanje Mednarodnega združenja
razreda 470 našemu klubu J. K. »JADRO« Koper za dosedanje
uspehe na športnem in organizacijskem področju, našemu
jadranju v celoti ter naši državi.
2. Za organizacijo prvenstva imamo vse pogoje za sprejem
in namestitev tekmovalcev, kot tudi za normalen potek
samega tekmovanja in niso potrebne nobene investicijske
naložbe.
3. Obveznosti do Mednarodnega združenja so minimalne in
obvezna startnina pokriva del potrebnih sredstev.
4. Finansiranje prvenstva temelji na samofinansiranju in ni
potrebno financiranje republik in pokrajin ter federacije. K
načrtovanju finančnega plana se je pristopilo resno in odgovorno, zato menimo, da predvideni znesek dokazuje napore
organizatorja, da se prvenstvo organizira z najmanjšimi
finančnimi sredstvi.
Prepričani smo, da bodo vsi športni forumi kot tudi podpis26

niki družbenega dogovora o pogojin organiziranja in skupnega financiranja mednarodnih športnih tekmovanj, ki potekajo v Jugoslaviji, podprli našo vlogo za organizacijo Svetovnega mladinskega prvenstva v jadranju, razreda 470-1987, mi
pa prevzemamo veliko odgovornost, da to prvenstvo organiziramo s predvidenimi finančnimi sredstvi na nivoju, ki je znan
in priznan za podobna tekmovanja, ki potekajo v naši državi.
Pričakujemo pozitivno rešitev in vas tovariško pozdravljamo!
Koper, 10. 2. 1987
Predsednik
Janko Kosmina
JADRALNI KLUB »JADRO« KOPER
FINANČNI NAČRT
SVETOVNO MLADINSKO
PRVENSTVO V JADRANJU
KOPER 1987
OLIMPIJSKI RAZRED »470«
1. Načrt je izdelan na osnovi predvidenih cen za leto 1987
2. Vsi tekmovalci sodelujejo na lastne stroške
3. Obračun je izdelan na osnovi 8-dnevnega trajanja prvenstva
4. Tečaj 1 U$ = 470 din
A. PRIHODKI
1. Kotizacija - 50$ za jadrnico
60 x 50 U$ = 3000 U$
1.410.000
2. SIS za telesno kulturo Koper
1.000.000
3. SIS za telesno kulturo SR Slovenije
1.000.000
4. Gospodarstvo skupnosti občine Koper
2.000.000
5. Marketing
2.590.000
Skupaj:
8.000.000
B. ODHODKI
1. Sodniki, merilci, člani IYRU, člani
organizacijskega odbora in tehnično osebje
1.500.000
2. Gorivo in reševalna služba
500.000
3. Najem čolnov za regato
400.000
4. Varstvo jadrnic in opreme na kopnem
200.000
5. Pokali, medalje, razpis, značke, majice itd.
1.500.000
6. Stroški svečane otvoritve (glasba, ozvočenje, coctail
500.000
7. Stroški svečanega zaključka
700.000
8. Organizacija večerje za udeležence
800.000
9. Sprejem in večerja za funkcionarje IYRU, JZJ, JZS 300.000
10. Nabava naprav za merjenje in teh. materiala
400.000
11. Avtomatska obdelava rezultatov, telex, telefon
500.000
12. Propaganda
700.000
Skupaj:
8.000.000
Koper, 10. 2. 1987
ORGANIZACIJSKI ODBOR
SP - »470« - ml.
Predsednik
Mirko Kosmina
SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SKUPŠČINA OBČINE KOPER
Izvršni svet
Na podlagi 273. člena statuta občine Koper je izvršni svet
skupščine občine Koper na seji dne 5. februarja 1987 sprejel
naslednji
SKLEP
Izvršni svet skupščine občine Koper daje soglasje k organizaciji svetovnega mladinskega prvenstva v jadranju, ki bo v
Kopru, od 18. do 25. julija 1987.
št.: 06-2/87
PREDSEDNIK,
Koper, 5. februarja 1987
Milan Vergan
poročevalec

ZVEZA TELESNO KULTURNIH ORGANIZACIJ
OBČINE KOPER
UNIONE DELLE ORGANIZZAZIONI Dl CULTURA
FISICA DEL COMUNE Dl CAPODISTRIA
Štev.: 46/87
JADRALNI KLUB JADRO
Koper, 6.2.1987
Nabrežje JVM 1
66000 KOPER
Soglasje za organizacijo svetovnega
prvenstva v jadranju
V skladu vašega predloženega delovnega programa za leto

/z

1987 in sklepa odbora za strokovno delo z dne 4.2.1987
izdajamo vam
SOGLASJE
za organizacijo svetovnega mladinskega prvenstva v jadranju,
v olimpijskem razredu jadrnic »470«, ki bo v Kopru v času od
18.- 25. julija 1987. Istočasno je odbor za strokovno delo vam
zaupal in potrdil vaše organizacijske zmožnosti in sposobnosti pri organizaciji največjih jadralnih tekmovanj.
Športni pozdrav!
Org. tajnik:
v
Jerman Lucijan

Skupščine

SFRJ

IZ DELA ZVEZNIH ORGANOV

Številke ne kažejo dejanskega stanja
• Kljub okrepljenemu delovanju sovražnikov v državi in v tujini se zmanjšuje
število odkritih in prijavljenih oseb za kazniva dejanja političnega kriminala
• Javna tožilstva so v 1986. letu posebno pozornost posvečala odpravljanju tega
kriminala
• Družbena lastnina je ogrožena, tako s kaznivimi dejanji kot z gospodarskimi
prestopki, čeprav podatki o številu prijavljenih oseb kažejo, da se gospodarski
kriminal zmanjšuje glede na prejšnje leto
V letu 1986 se je nadaljevala
tendenca upadanja števila odkritih in prijavljenih oseb za
kazniva dejanja političnega
kriminala. Prijav teh kaznivih
dejanj je bilo za 27,3 odstotka
manj kot v prejšnjem letu. Še
naprej pa je okrepljena aktivnost sovražnika v državi in v
tujini in njihovo povezovanje z
namenom napada na naš družbeni sistem, čeprav delujejo iz
različnih celo nasprotnih idejnih pozicij. Poleg organiziranih ilegalnih sovražnih aktivnosti s pozicij albanskega nacionalizma in separatizma je
karakteristično, da sovražnik
vse bolj deluje prek legalnih
oblik organiziranja tribun,
okroglih miz, izdajateljske dejavnosti sredstev javnega obveščanja v zadnjem času pa
tudi z organiziranjem alternativnih gibanj. Pojavljajo se ideje o pluralizmu ne samo ekonomskih ampak tudi političnih
interesov, v socialistični samoupravni značaj družbe pa se
izpodbija s pozicij meščanske
družbe in večstrankarskega siporočevalec

stema.
Zaradi tega se je v lanskem
letu Zvezno javno tožilstvo
predvsem angažiralo pri odpravljanju političnega kriminalna o čemer največ govori v
svojem letnem poročilu o delu,
ki ga je poslalo Skupščini
SFRJ. Njegova obravnava je v
pristojnosti delegatov v Zveznem zboru.
Največ obtožb za težja
kazniva dejanja
V poročilu je ugotavljeno, da
večletno stalno upadanje števila prijavljenih in neznatna
udeležba števila obtoženih
oseb kazniva dejanja političnega kriminala, ki v strukturi celotnega kriminala predstavljajo samo 0,3 odstotka, niso zanesljiv kazalec stopnje nevarnosti teh dejanj. Neskladje
med obsegom sovražne aktivnosti in števila odkritih in prijavljenih storilcev izhaja iz dejstva, da je pri tej vrsti kriminala
kljub energičnim ukrepom
ostane določeno število dejanj

in storilcev neodkritih in to so
tako imenovane temne številke
kriminala.
Za kazniva dejanja političnega kriminala je bilo v letu 1986
prijavljenih 555 oseb, ali 27,3
odstotka manj kot v prejšnjem
letu.
Največ prijavljenih oseb je v
SAP Kosovu, SR Hrvaški in SR
Srbiji in to v glavnem za kazniva dejanja proti osnovam družbene ureditve in varnosti
SFRJ, prav tako pa tudi kršitve
ugleda SFRJ. Podana je bila
zahteva za vodenje preiskave
proti 292 osebam, kar predstavlja skupaj z nerešenimi
preiskavami iz leta 1985 proti
128 osebam, skupaj 490. Od
tega števila so bile končane
preiskave proti 366 osebam.
Obtoženih je bilo 466 oseb, od
tega samo v SAP Kosovu 235.
Najštevilnejše so obtožbe za
težja kazniva dejanja in to za

sovražne propagande, izzivanja nacionalnega, rasnega in
verskega sovraštva, razdora ali
nastrpnosti, prav tako pa tudi
za najtežja kazniva dejanja iz
XV poglavja Kazenskega zakona SFRJ.
Ko so izvajale sklepe Skupščine SFRJ o maksimalnem angažiranju javnih tožilstev ne
samo v represivni ampak tudi v
preventivni aktivnosti na tem
področju kriminala so te pravosodne institucije zagotavljale prioritetno reševanje teh zadev, ko so uporabljale načelo
legalnosti, potem obvezno napotilo zveznega javnega tožilca in kriterije ter stališča določena na sestankih zveznega z
republiškimi in pokrajinskimi
javnimi tožilci. Izvajali so se tudi ukrepi z namenom, enotne
uporabe zveznih predpisov in
izenačevanje politike kazenskega pregona.

Poročilo o delu Zveznega javnega tožilstva za leto
1986.
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Obvezno napotilo zveznega
javnega tožilca so uporabljala
javna tožilstva v SAP Kosovu v
postopku proti 63 osebam in
to za kazniva dejanja nasilja iz
sovražnih pobud (15 oseb), zaradi kaznivega dejanja izzivanja nacionalnega, rasnega ali
verskega sovraštva, razdora ali
nestrpnosti je bil uveden kazenski postopek proti 48 osebam. Javno tožilstvo v SR Srbiji izven območja pokrajin so
uporabljala ta napotek proti 17
osebam, za kaznivo dejanje iz
134. člena kazenskega zakona
SFRJ.
Značilnosti političnega
kriminala
V SR Bosni in Hercegovini je
padanje števila prijavljenih in
obtoženih oseb za vse oblike
političnega kriminala posledica široke družbene akcije organiziranih socialističnih sil, ki
s subjekti družbene samozaščite vodijo stalno akcijo za zoževanje prostora za sovražno
delovanje. Ta akcija je bila sinhronizirana z aktivnostjo organov odkrivanja, preganjanja in
sojenja. Obstajajo še poskusi,
da se v izdajateljski dejavnosti
v zgodovinskem in memuarskem gradivu in na različnih
znanstvenih srečanjih, prav tako pa tudi med mladino v raznih estradnih skupinah, širijo
sumljiva idejna sporočila. Vse
osebe so prijavljene za tako
imenovana verbalna kazniva
dejanja.
V SR Črni gori je politični
kriminal neznaten, tako po obsegu kot tudi po strukturi. Razen v enem primeru so vse
osebe prijavljene za verbalne
delikte. Podobno stanje je tudi
v SAP Vojvodini.
V SR Hrvaški v letu 1986 ni
bilo organiziranih oblik političnega kriminala, niti niso bile
odkrite sovražne skupine. Od
celotnega števila prijavljenih
predstavlja 96 odstotkov kazniva dejanja verbalnega značaja. Se naprej pa obstajajo pojavi izpisovanja različnih sovražnih parol in simbolov na javnih
mestih, ki poveličujejo ustaško
ideologijo.
V SR Makedoniji je prav tako kot v mnogih drugih okoljih
opaziti, da število odkritih in
prijavljenih dejanj in oseb za
politični kriminal ne odraža
pravega stanja. Največ prijavljenih je bilo za kaznivo dejanje združevanja zaradi sovražne dejavnosti (80 odstotkov). V
nekaterih mestih zahodne Makedonije je bilo opaženo delovanje sovražnih organizacij in
SAP Kosova s pozicij albanskega nacionalizma in separatizma. Obstajajo pojavi napada
28

na telesno integriteto na albanskega prebivalstva, prav
tako pa tudi raznih sovražnih
manifestacij. Odkrita in obtožena je bila skupina devetih
oseb iz Kičeva in Tetova ki v
resnici predstavlja, del organizacij SAP Kosova »Marksistileninisti Kosova«. Opaža se tudi okrepljeno delovnje verskih
skupnosti, predvsem muslimanske.
Lažje oblike političnega kriminala so značilne za SR Slovenijo. Po oceni tožilstva ni zakonske podlage za kazenski
pregon nosilcev različnih idej
in pobud ali alternativnih gibanj. (civilno služenje vojaškega roka, ekološko, mirovno gibanje) ker so le ti zakonito
izraženi v okviru družbenopolitičnih organizacij (SZM Slovenij). Prav tako v domeni književnega izraza v izdajateljskih
hišah in redakcijah različnost v
mnenjih ne more biti podlaga
za kazenski pregon piscev se
navaja v poročilu.
V SR Srbiji izven območja
pokrajin je bil samo en primer
skupinske izvršitve kaznivega
dejanja (v Beogradu), ko je
skupina 12 oseb na tekmi »Crvena zvezda OFK »Beograd«
pela nacionalistične pesmi,
potem pa v fizičnih napadih na
občana albanske narodnosti in
s poškodbo njihovega premoženja izzivala nacionalno nestrpnost. Opažena je bila tudi
okrepljena aktivnost meščanske desnice, ki jo predstavljajo
predstavniki premaganih v
NOB, predvsem pa četništva.
Za svoje delovanje uporablja
legalne institucije - združenje
književnikov Srbije, del Srbske
akademije znanosti in umetnosti, privatne izdajatelje, publicistiko povezana pa je tudi z
opozicijskimi silami v drugih
mestih in tudi v tujini. Poleg
tega je razširjeno tudi pisanje
sovražnih parol.
Porast političnega
kriminala
V SAP Kosovo je večje število obtoženih oseb za politični
kriminal (za 78 odtotkov glede
na leto 1985), predvsem za dve
kaznivi dejanji - izzivanje nacionalnega, rasnega in verskega
sovraštva in razdora in združevanja zaradi sovražne dejavnosti. Visok porast obtožb za to
zadnje kaznivo dejanje je posledica odkrivanja in prijavljanja v zadnjem četrtletju leta
1985 in v letu 1986. Velikega
števila oseb, ki so pripadala
ilegalnim sovražnim organizacijam - »gibanju z albansko
socialistično republiko v Jugoslaviji in skupni marskistov-le-

ninistov Kosovo.« Obe skupini
sta s pozicij albanskega nacionalizma in separatizma zagovarjali spremembo družbene
in državne ureditve SFRJ informiranje republike Kosova, ki bi
se potem odcepila od Jugoslavije in priključila LSR Albaniji.
Tako je bilo v lanskem letu v
Prištini odkritih in prijavljenih
27 oseb pripadnikov teh skupin. V Prizrenu so bile odkrite
tri sovražne skupine, v Peči in
Gnjilanu dve, in v Titovi Mitrovici 5 oseb. Vse obtožene osebe (110) so albanske narodnosti, največkrat so to dijaki, študentje, potem delavci, intelektualci in drugi. Zaradi uresničevanja svojih ciljev so povezani z tujimi sovražniki.
Za propagando in podobno
sovražno dejavnost je bilo obtoženih 61 oseb, od katerih je
50 Albancev, 7 Srbov, 2 Muslimana in po en Črnogorec in
Makedonec. V istem letu je bilo obtoženih 8 oseb za kazniva
dejanja iz 134. člena kazenskega zakona SFRJ, proti 7 osebam pa za isto kaznivo dejanje
niso bile končane preiskave.
Pogosti napadi
na družbeno lastnino
Kršenje zakona o gospodarstvu in napadi na družbeno
lastnino so v zadnjih letih v
porastu, podatki v tem poročilu pa govorijo, da je bilo zaradi
kaznivega dejanja gospodarskega kriminala prijavljenih
80.165 oseb, oziroma za 3,77
odstotka manj kot v letu 1985.
Javna tožilstva so zaradi te vrste kriminala (proti gospodarstvu, družbene lastnine in službene dolžnosti)
obtožile
57.291 oseb, sodišča pa so
proti 50.018 osebam izdala
svoje sodbe.
Odpravljanju gospodarskega kriminala je bila v lanskem
letu posvečena velika pozornost in to z vidika dosledno
kazensko pravnega pregona
storilcev, prav tako pa tudi v
preventivni dejavnosti. V poročilu se ugotavlja, da se gospodarski kriminal v oteženih pogojih gospodarjenja lahko
zmanjša samo, če se pravočasno odpravijo vzroki, ki ga povzročajo. Tožilstva so zaradi tega v odvisnosti od konkretnega kaznivega dejanja, pošilja
različna opozorila in obvestila
organizacijam združenega dela, v katerih so jih opozarjala
na pomanjkljivosti pri delu pri
zaščiti družbene lastnine. Prav
tako so tožilstva v takšnih informacijah predlagala tudi
konkretne ukrepe, ki jih je potrebno izvajati, da bi se preprečilo nezakonito obnašanje posameznikov in skupin in učinkovitejše zaščitila družbena

lastnina. S tem namenom so
razvila sodelovanje s subjekti
družbene samozaščite.
Javna tožilstva so ustvarjajoč svojo represivno funkcijo v
lanskem letu sprejela odločitve proti 80.138 osebam, ostalo pa je nerešenih 13.261 prijav
(približno toliko je bilo tudi
prenešenih prijav iz leta 1985).
Največkrat so bili tisti, ki so
podali prijave, organi za notranje zadeve (približno 55 odstotkov), potem sledijo organizacije združenega dela, SDK,
inšpekcije in drugi.
V letu 1986 je bilo povečano
število obtoženih oseb za kraje
in težke kraje, zlorabo službenega položaja ali pooblastil,
rop, brezvestno poslovanje v
gospodarstvu, davčno utajo in
nedovoljeno trgovino.
Največ primerov kraje
Ta kazniva dejanja so najpogostejša na področju prometa
blaga in storitev (zaradi stalnega spreminjanja cen), vse pogosteje pa tudi na področju
bančništva, turizma in gostinstva. Čeprav so storilci v glavnem posamezniki, ko gre za
kazniva dejanja ropa, je bilo v
obdobju, ki ga obravnava poročilo, opaženo povečanje števila tistih dejanj, katerih storilci so širši krog ljudi iz ene ali
več proizvodnih ali trgovinskih
ozdov. V strukturi obtoženih
oseb je bilo največ poslovodij,
računovodij, direktorjev, blagajnikov in drugih delavcev.
Najštevilnejše obtožbe so sledile zaradi kaznivih dejanj kraje in težke kraje, prav tako pa
za izdajo čekov brez kritja.
Napad na družbeno lastnino, kot se ocenjuje, je posledica neustrezne kontrole v ozdih, nepazljivosti tudi odgovornih oseb in drugih okoliščinah, ki gredo na roke storilcem kriminalnih dejanj.
V letu 1986 je bilo število prijav za gospodarske prestopke
občutno zmanjšano (v primerjavi s prejšnjim letom celo za
40 odstotkov). Eden od razlogov za takšno stanje je množica predpisov, ki vsebujejo te
prestopke, kar v mnogočem
otežuje njihovo odkrivanje.
Javna tožilstva so si prizadevala, da bo kaznovanje storilcev
gospodarskih prestopkov v
skladu s stopnjo družbene nevarnosti prekrškov s področja
gospodarskega in finančnega
poslovanja. To so dosegala tudi z vlaganjem tožb proti pogojnih obsodb, katerih število
se je prav tako občutno zmanjšalo.
V domeni civilnega prava je
Zvezno javno tožilstvo angažiralo predvsem v dosledni realizaciji zakona o pravdnem poporočevalec

stopku in obligacijskih razmerjih predvsem ob izsiljevanju
Srbov in Črnogorcev iz Kosova
in sploh pri zaščiti ustavnosti
in zakonitosti.

V letu 1986 je bilo prijavlje- obtoženih 143.260 polnoletnih
nih 325.414 oseb, neznanih oseb, in to največ za kazniva
storilcev kaznivih dejanj je bilo dejanja proti družbene lastni117.608, oziroma 36,14 odstot- ,ne (19,28 odstotka), splošne
ka. Za kazniva dejanja je bilo varnosti ljudi in premoženja

(19,25 odstotka), proti zasebne
lastnine (18,48 odstotka), proti
gospodarstva (14,18 odstotka)
in proti življenja in telesa
(11,32 odstotka).

VISOKA KAKOVOST SPREJETIH ODLOČITEV
KLJUB VELIKI OBREMENJENOSTI ZVEZNEGA
SODIŠČA
• Nadaljnja krepitev in utrjevanje zakonitosti s pravilno in dosledno uporabo
zveznih predpisov
• Zvezno sodišče je med lanskim letom sprejelo 5.536, rešilo pa 4.248 zadev
• Rešenih je bilo 143 zahtev za varstvo zakonitosti Zveznega javnega tožilca in
vojnega tožilca JLA in 1.118 zahtev za izredno preverjanje pravnomočnih
sodnih odločitev na zahtevo strank
• Izredno veliko število tožb v upravnem sporu proti končnih upravnih aktov
zveznih organov in organizacij, ki izvajajo pooblastila na celotnem območju
SFRJ
• Posebna pozornost je bila posvečena spremljanju izenačevanju sodne prakse
in spremljanju in proučevanju družbenih odnosov in pojavov
Zvezno sodišče je predložilo
Zveznemu zboru Skupščine
SFRJ poročilo o delu Zveznega sodišča v letu 1986, obravnavano pa bo predvidoma na
junijski seji tega skupščinskega zbora.
Za aktivnost Zveznega sodišča v preteklem letu je značilna intenzivna angažiranosti
pri uresničevanju vseh tistih
funkcij in nalog,ki jih ima to
sodišče, najvišje v okviru pravic in dolžnost federacije, po
ustavi SFRJ, zakonu o zveznem sodišču, procesnih in
drugih zveznih zakonih. Pri
tem je posebna pozornost posvečena krepitvi in utrjevanju
zakonitosti s pravilno in dosledno uporabo zveznim zakonom, izboljševanju ažurnosti,
ekspeditivnosti in kakovosti
postopka v zadevah iz pristojnosti sodišča in rednih sodišč
na sploh. Posebna pozornost
je prav tako posvečena usmerjanju lastne aktivnosti drugih
rednih sodišč, učinkovitejšemu preprečevanju in odpravljanju napadov proti socialistični družbeni ureditvi in varnosti SFRJ, družbeni lastnini,
delovanju gospodarstva in
drugih družbenih vrednot,
prav tako pa tudi nadaljnjemu
razvijanju sodelovanja z Vrhovnimi sodišči republik in avtonomnih pokrajin in Vrhovnim vojaškim sodiščem, in to
zaradi uresničevanja določenih funkcij na ravni federacije,
prav tako pa tudi zaradi vseh
drugih vprašanj, ki so skupnega pomena za izvajanje sodne
funkcije.
poročevalec

Vse naloge, ki so bile predvidene v delovnem programu in
institucije za lansko leto so bile realizirane, opravljena pa so
bila tudi druga izredna dela in
aktivnosti, ki so se pojavile
med letom. Pri tem je videti, da
je, čeprav se je občutno povečalo število sprejetih zadev
glede na prejšnje leto (za
11,5%), prav tako pa tudi obseg drugih zadev, ustvarjena
zadovoljujoča stopnja ažurnosti in ekspeditivnosti pri delu.
Uresničevanje
sodnega varstva
Zvezno sodišče je med lanskim letom sprejelo 5.536 zadev, od tega jih je bilo rešeno
4.248. Rast števila sprejetih zadev in večje število nerešenih
zadev glede na prejšnje leto se
v glavnem nanaša na predmete upravnega spora in sodnega
varstva pri prekrških, sodišče
pa je tudi najbolj obremenjeno
z reševanjem sporov s teh področij. O izredni obremenjenosti sodnikov govori tudi podatek v poročilu, da je vsak od
njih sodeloval pri izdaji nekaj
več kot 1.100 odločitev (o katerih so odločali v trojnih ali peternih senatih ali na splošni seji) in je neposredno bil zadolžen in angažiran od priprave
za izdajo na seji zbora do
končne obdelave odločitve poprečno za 350 zadev.
Hkrati je treba upoštevati, da
je šlo pri velikem številu zadev
za dejansko in pravno zelo zapletena vprašanja, ki jih je bilo

treba razrešiti in o zelo pomembnih odločitvah, prav tako pa tudi to, da so sodniki
sodelovali tudi v vseh drugih
aktivnostih sodišča. Zaradi tega je še pomembnejša ugotovitev, da je kakovost odločitev
bila takšna kot v prejšnjih letih
na ravni, ki ustreza avtoriteti in
ugledu te sodne institucije.
V strukturi zadev so prevladovale tožbe v upravnem sporu proti končnih upravnih organov zveznih organov in samoupravnih organizacij, ki izvajajo javna pooblastila na celotnem območju SFRJ in katera se predvsem nanašajo na
uporabo carinskih in deviznih
predpisov, prav tako pa tudi
zahteve strank za izredno preverjanje pravnomočnih pravosodnih odločitev v vseh postopkih. Znatno manj je bilo
zahtev strank za sodno varstvo
pri prekrških in zahtev za varstvo zakonitosti zveznega javnega tožilca (v vseh postopkih)
in vojnega tožilca JLA (v kazenskem postopku) veliko pa
je bilo število ostalih zadev o
katerih se odloča o sporu in
prenosu pristojnosti, določanju krajevno pristojnega sodišča, zahteve za izredno oblažitev kazni in drugih vprašanjih.
Za strukturo zadev je torej pomembno to, da je precej visok
odstotek zadev, ki precej obremenjujejo sodišče, toda pri katerih zagotavljanje sodnega

varstva pomembneje ne vpliva
na pravilno uporabo zveznih
zakonov (npr. spori pristojnosti) zato je ugotovljeno, da obstaja potreba, da se struktura
sporov o katerih odloča Zvezno sodišče oziroma njegova
pristojnost ustrezneje usklajuje s potrebo uresničevanja
sodnega varstva, ki jo mora zagotavljati federacija. V zvezi s
tem se mora pristojnost predvsem uresničevati na tistih področjih, ki jih ureja federacija
na podlagi svojih ustavnih pooblastil in na katerih tudi zagotavlja izvajanje ustreznih zveznih zakonov.
Zvezno sodišče je v lanskem
letu rešilo 143 zahtev za varstvo zakonitosti Zveznega javnega tožilca in vojnega tožilca
JLA v kazenskem, gospodarsko-kazenske,
pravnem,
upravno-sodnem in v postopku prekrškov. V kazenskem
postopku npr. je bilo rešeno 29
zahtev od katerih je bilo 20
sprejetih, 6 pa je bilo odklonjenih, eden zvezni javni tožilec je
umaknil zahtevo, dve pa sta rešeni na drug način. V postopku o gospodarskih prestopkih
je bilo rešeno 27 zahtev od tega jih je bilo 16 sprejetih, zvezni javni tožilec je umaknil 6
zahtev, 4 zahteve so bile odbite, 1 zahteva pa je bila rešena
na drug način. Od skupno rešenih 78 zahtev za varstvo zakonitosti v mestno gospodar-
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skem področju je bilo sprejetih
42, odbitih 9, zavrnjena 1,
umaknjenih pa 26 zadev. Upoštevana je bila tudi ena zahteva za varstvo zakonitosti v
upravnem sporu o katerem je
odločala splošna seja sodišča.
V postopku o zadevah prekrškov zaradi kršitve zveznih
predpisov je bilo rešenih 8
zahtev za varstvo zakonitosti s
tem da je bilo 7 zahtev upoštevanih, gre pa za kršitve carinskih oziroma deviznih predpisov.
Zahteve za izredno
preverjanje sodnih
odločitev
Poleg tega je sodišče rešilo
tudi 1118 zahtev za izredno
preverjanje
pravnomočnih
sodnih odločitev, ki so jih podale stranke oziroma njihovi
predstavniki. Od skupno rešenih 133 zahtev za preverjanje
pravnomočne sodbe v kazenskem postopku je bilo pristojnim organom odstopljenih 52
zahtev, 81 zahtev pa je bilo meritorno rešenih, in to samo 6
zahtev je bilo delno upoštevanih. Največje število zahtev so
podali storilci političnih deliktov, manjše število pa storilci
drugih kaznivih dejanj. Po zahtevah strank za izredno preverjanje pravnomočnih sodnih
odločitev v pravdnem postopku je bilo rešenih 264 zadev,
od tega je bilo 19 zadev rešenih na drugačen način (odstopanje drugim pristojnim organom) medtem ko je največje
število zahtev - 245 bilo zavrnjenih, ker ni bilo zakonske
podlage za sprožanje postopka pred Zveznim sodiščem.
Število sprejetih zahtev za
izredno preverjanje sodnih odločitev v upravno računskem
postopku je bilo v lanskem letu
občutno manjše glede na
prejšnje leto, s tem da so bile
od rešenih 39 zahtev sprejete
samo 4. Uporabniki družbenih
Sredstev so podali 35 zahtev
od katerih so bile upoštevane
samo 3, SDK 4 od katerih je
bila sprejeta samo 1. Majhen
odstotek upoštevanih zahtev
kaže, da so odločitve najvišjih
sodišč v republikah in pokrajinah, ki odločajo o teh sporih
bile v največjem delu zasnovane na pravilni uporabi zakona.
Od skupno 688 rešenih zahtev za izredno preverjanje
pravnomočnih odločitev sodišča v republikah in pokrajinah ter Vrhovnega vojnega sodišča sprejetih v upravnem
sporu je bilo upoštevanih 49,
ka je potrdilo, da so odločitve,
ki jih sodišče sprejemajo v naj30

večjem številu primerov bilo
zasnovanih na pravilni uporabi
zveznih zakonov.
Zvezno sodišče je poleg tega v okviru svojih pristojnosti
rešilo tudi 1455 tožb v upravnem sporu proti končnih
upravnih aktov zveznih aktov
in samoupravnih organizacij,
ki izvaja javna pooblastila na
celotnem območju SFRJ. Gre
za carinske zadeve, potem zadeve, ki se nanašajo na pravice
patentov in tehničnih izboljšav
v največjem številu primerov
pa o zadevah v zvezi z deviznim poslovanjem. Od vseh rešenih tožb je bilo upoštevanih
77.
Zahteve za sodno varstvo
proti rešitvam, ki jih je sprejel
zvezni zbor za prekrške kot
drugostopenjski organ v postopku za prekrške, s katerimi
se kršijo zvezni predpisi, so se
nanašali na carinske, devizne
in manjše število tudi na ostale
prekrške. Rešenih je bilo skupaj 329 zahtev, od katerih je
bilo upoštevanih 48.
Sprejetih je bilo tudi 1.455
določitev ob sporu pristojnosti
oziroma prenosa in določanja
krajevne pristojnosti sodišča.
Vzroke tako velikemu številu
takšnih zahtev je potrebno
iskati v zapletenem in različnem urejanju pristojnosti rednih sodišč in določanju dejanske pristojnosti sodišč v posameznih republikah oziroma
pokrajinah.
Poleg tega je bilo Zveznemu
sodišču predloženih tudi več
pritožb občanov (skupaj 312),
ki pa se največkrat nanašajo
na neažurnost in nepravilnosti
pri delu posameznih sodišč in
organov, ki so vodili postopek,
v določenem številu primerov
pa se občani obračajo na sodišče, ko iščejo pravni nasvet
ali drugo pomoč, največkrat
ob izrekanju ukrepa prenehanja delovnega razmerja, v zvezi z reševanjem stanovanjskih
in drugih vprašanj, katerih reševanje je v pristojnosti sodišč
združenega dela. Sodišče je
postopalo po zakonu in pritožbe pošiljalo pristojnemu sodišču ali organu, po potrebi je bil
obveščen tudi predsednik
ustreznega sodišča oziroma
starešina pristojnega organa,
tisti pa, ki je vložil pritožbo, pa
je bil obveščen o tem, kako se
je postopalo po tem, ko je podal vlogo.
Spremljanje
in izenačevanje sodne
prakse
V poročilu je prav tako poudarjeno, da je Zvezno sodišče

prav tako kot prejšnja leta posebno pozornost posvečalo
spremljanju in proučevanju
sodne prakse pri uporabi zveznih predpisov in to tako pri
- obravnavi in določitvi o zadevah njegove pristojnosti, prav
tako pa tudi pri spremljanju
biltena sodne prakse drugih
gradiv in odločitev ostalih rednih sodišč. Pri tem je bil dan
največji poudarek sistemskim
zakonom. V preteklem letu so
bile zaradi zavzemanja načelnih stališč in usklajevanja stališč tri skupne seje predstavnikov Zveznega sodišča, Vrhovnih sodišč republik in pokrajin
in Vrhovnega vojaškega sodišča, na nekaterih od teh pa so
sodelovali tudi predstavniki
Zveznega javnega tožilca in
drugih zveznih organov. Glede
na veliko število spornih vprašanj in postopek priprave in
sklicevanja skupne seje, ki
zahteva dosti časa in sredstev,
je praksa pokazala, da je potrebno, da se stališča sodišč
usklajujejo in tudi z občasnimi
posvetovanji tako, da so na
skupnih sejah prisotna samo
vprašanja, ki se na posvetovanjih niso razrešila ali pa so
takšnega značaja, da je neogibno, da se o njih zavzame
načelno stališče. V lanskem letu so bila štiri posvetovanja,
eno za področje kazenskega in
upravnega, dve pa za področje
civilnega in gospodarskega
prava.

pravosodnega informacijskega sistama Jugoslavije. V koncepciji je predvideno, da se po
enotni metodologiji zbirajo,
obdelajo in vnašajo v ustrezne
baze podatkov informacije o
sodni praksi, pravnih predpisih, strokovno pravni literaturi,
družbenih odnosih in pojavih,
kazenskem postopku, ki bi že z
obstoječo pravosodno statistiko ob uporabi računalnikov
predstavljali osnovo informacijskega sistema.
V poročilu so prav tako zajete tudi posebne oblike sodelovanja Zveznega sodišča z
ustreznimi sodnimi in drugimi
inštitucijami o nekaterih drugih vprašanjih, ki so skupnega
pomena.
Spremljanje družbenih
odnosov in pojavov
Ustrezna pozornost je bila v
lanskem letu posvečena tudi
spremljanju in proučevanju
družbenih odnosov in pojavov
in nadaljnjem izboljšanju te
funkcije. Redno so bili spremljani pojavi, ki so pomembni za
uresničevanje zakonitosti in so
bili opaženi v praksi Zveznega
sodišča, toda v okviru skupnega dogovorjenega programa v
sodelovanju z Vrhovnimi sodišči republik in pokrajin in Vrhovnim vojaškim sodiščem.
Zvezno sodišče se je pri opravljanju te naloge posebno ukvarjalo s kazenskimi dejanji
proti splošni varnosti ljudi in
premoženja z ozirom na kazensko politiko, potem kršenju
predpisov in pravnih pravil glede nepremičnin v družbeni lasti in drugih vprašanjih, o katerih je bila redno obveščena
Skupščina SFRJ.

Leta 1986 je bila prav tako
konstituirana skupna seja sodišč združenega dela, ustanovljenih za območja republik
in avtonomnih pokrajn, vrhovnih sodišč republik in pokrajin,
Zveznega sodišča in strokovnega vojaškega sodišča. Le-ta
je imela namen, da prispeva k
izenačevanju prakse rednih
Poseben del poročila je posodišč in sodišč združenega
dela, katerih odločitve temelji- svečen delu sodišča, ki se najo na uporabi istih zveznih za- naša na poročanje Skupščini o
svojem delu in delu posamezkonov.
nih vprašanj, potem angažiraHkrati je bil narejen tudi do- nju pri pripravi posameznih
ločen korak k premagovanju dokumentov širšetja značaja, v
podvajanja teh dveh vrst so- sodelovanju pri delu in sodelodišč, ki opravljata svojo funkci- vanju s pravosodnimi in drugijo v enotnem sistemu oblasti in mi organi in organizacijami v
samoupravljanja delavskega federaciji in podobno.
razreda in vseh delovnih ljudi.
Kar zadeva mednarodno soZa izenačevanje in usmerja- delovanje, je poudarjeno, da
nje prakse sodišč pri uporabi se le-to odvija v okviru razpozveznih in vseh drugih zako- ložljivih materialnih sredstev.
nov je pomemben predpogoj Vrnjen je bil obisk delegacij
uresničevanje vpogleda in in- Vrhovnega sodišča Madžarformiranje o obstoječi praksi. ske. Prav tako je prišlo do sreZaradi tega in zaradi moderni- čanja s predsedniki Vrhovnega
zacije dela in izboljšanje pra- sodišča Avstrije, ki je z drugim
vosodnega in pravnega siste- namenom bival v Beogradu.
ma je bila v sodelovanju z Prav tako so bili tudi razgovori
zveznim sekretariatom za pra- z delegacijo švedskih parlavosodje in organizacijo zvezne mentarcev ob njihovem obisku
uprave razčlenjena koncepcija Skupščine SFRJ.
poročevalec

OKREPLJENA ZAŠČITA DRUŽBENE LASTNINE
FEDERACIJE
• Od skupno 9.703 zadev v Zveznem javnem pravobranilstvu se polovica
nanaša na zastopanje zveznih organov pred sodišči in drugimi institucijami
v državi
• Preventivna aktivnost Pravobranilstva — z rednim sodelovanjem in dajanjem
strokovnih mnenj o pravilnosti pogodb s tujimi partnerji
• Značilna za poslovanje naših OZD s tujino je - med drugim — nabava
neustrezne opreme, nezadostna pozornost pri zagotavljanju plačil pri izvozu
in nelojalna domača konkurenca
• Pomemben prispevek ZJP k realizaciji sklepov o politično-varnostni situaciji
na Kosovu
Delegati v Zveznem zboru ravni pri izvrševanju te funkci- tožb je bil zahtevek za nado- omogočeno precej učinkoviteSkupščine SFRJ bodo na junij- je, pa tudi večje odgovornosti mestilo za opravljena investiin bolj racionalno zavarovaski seji, po poprejšnji razpravi zveznih organov za zakonito cijska dela v tujini (3 spori), za je
poslovnega prostora orgav ustreznih skupščinskih de- razpolaganje z družbenimi nadomestilo škode za zamud- nje
na
federacije.
lovnih telesih, proučil proble- sredstvi.
na izplačila (2) in en spor glede
Zvezno javno pravobranilmatiko lanske sodne in druge
Največ gospodarskih sporov nadomestila za dobavljeno stvo je bilo večkrat tudi zakonizaščite lastninskih pravic in in- se je nanašalo na kršitev po- blago tuji firmi. Skupna vred- ti zastopnik pred sodišči zdruteresov federacije glede razpo- godbenih obveznosti, v katerih nost teh sporov je znašala prek ženega dela, in to v sporih delaganja, uporabe in upravlja- je ena od strank Zvezna direk- 1,8 milijarde dinarjev in prek 2 lavcev z zveznim organom.
nja z družbenimi sredstvi. V ta cija za blagovne rezerve. V milijona dolarjev.
Prav tako je zastopalo uresninamen so dobili poročilo o de- zvezi s tem je v poročilu navečevanje lastninsko-pravnih inlu Zveznega javnega pravobra- deno, da je na predlog Zvezne- Gospodarjenje s
teresov federacije v zvezi s
nilstva v letu 1986.
ga javnega pravobranilstva
škodo, ki je nastala z izvršitvijo
stanovanji
in
Že iz uvodnega dela tega do- vložena zahteva za zaščito zakaznivih dejanj. Čeprav je po
kumenta še vidi, da je bilo pra- konitosti vseh sodb, v katerih poslovnimi prostori
temelju 37 tako imenovanih atvobranilstvo glede uresničeva- so direkciji dosojene 7,5%
V poročilu je poudarjeno, da hezivnih zadev vrednost ponja funkcije zastopanja in da- obresti, namesto precej višjih,
škodovane družbene lastnine
janja drugih oblik pravne po- kot bi bilo v skladu z ustreznim je bilo na področju stanovanj- znašala
500 milijonov
moči zelo aktivno. Takšnih je odlokom Zveznega izvršnega skih razmerij, tako kot prejšnja dinarjev, skoraj
je odškodnina, ki jo je
bilo 4971 zadev s približno sveta. Po mnenju Višjega go- leta, največ sporov v zvezi s na tej osnovi
dobila federacija,
skupno vrednostjo 51 milijard spodarskega sodišča Srbije bi tožbami za odpoved pogodbe skoraj simbolično,
ker storilci
o
uporabi
stanovanja
zaradi
din&rjev od vseh 9703 zadev direkcija lahko uveljavila pravikaznivih
dejanj
praviloma
ne
nezakonitega
izdajanja
stano(4987 iz lanskega leta in 4716 co do zamudnih obresti, kot je
razpolagajo z lastnino v obseiz preteklih let). Glede na 1985. predpisal ZIS, s tem pa zaradi vanja podnajemnikom, neupo- gu
nastale škode.
Leto se je njihovo število pove- velikega števila zadev in zelo rabe stanovanja in za izselitev
Manj sporov je bilo glede načalo za 17,96%, skupna vred- visokih zneskov tudi precejš- protizakonito vseljenih oseb. domestila
škode zaradi neuPri tem se opozarja, da je sklenost pa za 48,76 %. Ko je govor nje materialno nadomestilo.
pravičeno dobljenih invalidnin
o učinkovitosti, je zaključenih
Lani je bila namenjena po- panje podnajemniških razme- iz sredstev federacije zaradi
3992 zadev v vrednosti prek 18 sebna pozornost gospodar- rij v posameznih primerih do- krivde občinskih organov koti
milijard dinarjev.
skim sporom med Jugobanko bilo značaj brezvestnega bosamih uživalcev inva-i
Poleg tega, da je ta organ - kot tožilcem in Zvezno di- gatenja na račun družbene tudi
lidnin.
lastnine.
Tako
se
na
primer
po
uresničeval to vlogo kot tudi rekcijo za blagovne rezerve.
funkcijo preventivnega delova- Šlo je za zelo visoke zneske tem temelju vodi spor za odpo- Spori s tujimi fizičnimi ]
nja pri zaščiti družbene lastni- (okoli 30 milijonov dolarjev in ved pogodbe o uporati stano- in pravnimi osebami
ne, je lani namenil posebno 900 milijonov dinarjev), prisot- vanja proti nosilcu stanovanjFederacija in njeni organi soj
pozornost realizaciji svojega no pa je bilo tudi pravno vpra- ske pravice, ki je izdajal stanodeleža nalog, ki izhajajo iz šanje, ali mora direkcija nositi vanje v Beogradu uradniku tu- bili zastopani v sporih države'
sklepov Predsedstva SFRJ in tečajne razlike, ki so nastale z jega predstavništva za 1.600 SFRJ s tujimi fizičnimi in pravmesečno.
nimi osebami v 1.379 novih in
Predsedstva CK ZKJ o politič- nepravočasnim
zagotavlja- dolarjev
Glede zaščite poslovnega 2.126 starih zadev v vrednosti
no-varnostni situaciji v SAP njem deviz s strani republik in
Kosovo.
avtonomnih pokrajin za uvoz prostora zveznih organov in prek 353,7 milijonov dolarjev.
pšenice za njihove potrebe. Od posebej glede težav v zvezi z Od tega je bilo končanih lani
treh
sporov sta rešena v korist odpovedmi pogodb o najemu 870 zadev v skupni vrednosti
Zastopanje pred
poudarjeno, da so z noveli- okoli 19,5 milijona dolarjev.
direkcije
dva, eden pa je v po- je
sodišči v državi
ranjem ustreznega zakona (ko- Največ teh sporov se je nanastopku.
lanskega leta) dani pogoji, šalo na realizacijo izplačila v
Po oceni tega poročila so
Zvezno javno pravobranil- nec oceni
upravičenost takih korist Zvezne uprave za konglede izida sporov pri zastopa- stvo je v šestih najpomembnej- da
Zvezni izvršni svet in ne trolo letenja - iz naslova nanju federacije doseženi zado- ših sporih zastopalo toženo dr- zadev
pristojni organ skupščine ob- domestila za opravljene storivoljivi rezultati. Od 472 konča- žavo SFRJ oziroma Narodno čine.
S tem je, kot je ocenjeno, tve ob preletavanju letal tujih
nih pravd je uspešno rešenih banko Jugoslavije, Gospodar324, izgubljenih 50, 98 pa reše- sko zbornico in uvoznike nafnih kako drugače. Kot je reče- te, vodilo je tudi spore s petimi
no, je veliko število uspešno domačimi gradbenimi in eno
Poročilo o delu Zveznega javnega pravobranilstva
rešenih sporov rezultat dolo- zunanjetrgovinsko delovno orv 1986. letu
čenega izboljšanja strokovne ganizacijo. Osnova njihovih
poročevalec
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družb prek našega ozemlja. S
tem v zvezi je v sporočilu navedeno, da je redno sodelovanje
pravobranilstva s to upravo
prispevalo k ažurnejši izterjavi
teh terjatev, prav tako pa tudi
angažiranje naših diplomatskih in konzularnih predstavništev v tujini.
Mnoge terjatve tujih tožnikov se nanašajo na nadomestilo škode ob nesreči dveh letal
nad Zagrebom 1976. leta. Na
tej osnovi se vodi 55 sporov
pred petimi sodišči v Jugoslaviji (53 pravnih in fizičnih oseb
iz ZR Nemčije, Velike Britanije
in Danske ter dve pravni osebi
iz naše države.)
V poročilu je naveden tudi
podatek o tem, da je Kasacijsko sodišče v Parizu z zadnjo
sodbo iz 1986. leta zavrnilo pritožbo naše države v sporu z
»Evropsko družbo« iz Pariza;
na ta način je izkoriščeno tudi
zadnje pravno sredstvo v tem
30-letnem sporu, ki bo našo
državo stal z obrestmi vred
okoli 6,2 milijardi francoskih
frankov.
Po pooblastilu Zvezne skupnosti zdravstva in zdravstvenega zavarovanja Jugoslavije je
pravobranilstvo sprožilo tudi 4
postopke v Švici zaradi nadomestila škode, ki jo je ta zveza
utrpela s kaznivimi dejanji Rajka Medenice. Medtem so švicarska sodišča sprejela zahte-

vo za blokiranje približno
192.000 švicarskih frankov na
posebnem računu Kantonalne
bolnišnice v Ženevi in za postavitev pod sekvester njegove
vile v tej državi. Vsi postopki
proti Rajku Medenici v naši dr-,
žavi so dobljeni na prvi stopnji,
tako da je postal izvršljiv sklep
o konfiskaciji njegove hiše v
Moluntu. Njegovi računi v dubrovniški banki so še naprej
blokirani v pričakovanju da bo
sklep o zaplembi denarnih
sredstev postal pravnomočen.
Nelojalna konkurenca
naših
gospodarstvenikov
Zvezno javno pravobranilstvo je uresničevalo svojo preventivno vlogo pri zaščiti družbene lastnine prek zelo pomembnega sodelovanja z
ostalimi zveznimi organi in organizacijami - predvsem prek
dajanja pisnih mnenj o pravilnosti pogodb, posebej glede
uvoza blaga in opreme oziroma zakupa prostorov za potrebe diplomatsko-konzularnih
predstavništev SFRJ v tujini.
Takšno sodelovanje je bilo lani
posebej uresničeno z Zvezno
direkcijo za blagovne rezerve,
s katero je zaradi pomembnih
zadev v tujini dogovorjena priprava skupnih programov na
tem področju (določanje pravnih, finančnih in ekonomskih

instrumentov).
Del poročila govori še posebej o sporih organizacij združenega dela s tujimi osebami.
Takšnih novo prijavljenih sporov je bilo 619 v vrednosti prek
145 milijonov dolarjev. Večina
teh zadev se nanaša na »Jugolinijo« iz Reke 220 kot tudi na
sejemske organizacije. Iz
prejšnjega leta je prenešenih
4.778 prijavljenih sporov v
vrednosti prek 560 milijonov
dolarjev.
Ob tem je pravobranilstvo
opozorilo na nekatere pomembnejše pojave: na slabosti
glede nabave neustrezne opreme v tujini, nezagotavljanja
plačil pri izvozu blaga, kot tudi
na povečano nelojalno konkurenco domačih organizacij pri
istih partnerjih. Poročilo navaja, da v primerjavi z drugimi
državami, v katerih so sankcije
za nelojalno konkurenco drastične, pri nas mehanizem dobrih poslovnih običajev in poslovne morale skoraj ne obstaja.
Lani so mnoge organizacije
združenega dela pogosteje
prosile ta pravosodni organ za
strokovno pomoč. V tem smislu so nudili pravno pomoč pri
83 zadevah tako glede pogodb, ki se sklepajo s tujimi
partnerji, kot tudi njihovih sporov s tujimi pravnimi osebami.

Prispevek k stabilizaciji
situacije na Kosovu
V delu poročila, ki se nanaša
na uresničevanje sodelovanja
pravobranilstva z ustreznimi
zveznimi, republiškimi in pokrajinskimi organi, je posebno
mesto namenjeno prizadevanjem, da se uresničijo sklepi
dveh predsedstev o Kosovu. V
ta namen je bilo več sestankov
z republiškim in pokrajinskim
pravobranilcem, na katerih so
se dogovorili o nalogah, ki se
nanašajo na kadrovsko sestavo občinskih javnih pravobranilcev v SAP Kosovo, sodelovanje z lastninsko pravnimi
službami, službami SDK in
družbenih prihodkov, geodet-l
skimi upravami, organi pravosodja in podobno.
Za potrebe javnih pravobranilstev v tej pokrajini je Zvezno*
javno pravobranilstvo pripravilo analizo o situaciji v SAP Kosovo o razpolaganju z družbenimi stanovanji, s posebnim
poudarkom na vzroke, ki prispevajo k izseljevanju Srbov in
Črnogorcev s tega območja.
Lani sta bili tudi dve posvetovanji na Kosovu, na katerih so
sodelovali vsi pravobranilci iz
pokrajine in na katerih so proučili obveznosti v zvezi z realizacijo zaključkov predsedstev
države in CK ZKJ.

Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ - Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Vlado Beznik (predsednik), Aleš Ćerin, Primož Heinz, Marko Herman,
Boris Gabrič, Janez Kučan, Janez Lukač, Marjan Markovič, Ivan Mavrič, Črtomir Mesarič, Vili Pšeničny, Anka Štrukelj-Fras, Erika Vrhunec in Marjan Gogala - Odgovorni
urednik: Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, telefon (061) 217-123 - Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ: Aljas Riza
(predsednik), Miroslav Berovič, Šandor Dobo, Stanislav Golik, Ibrahim Hadžič, Janez Lukač, inž. Stanko Mladenovski, Velimir šljivančanin, Aleksandar Vujin, Milan Krnič,
Zoran Miškovič, Ranko Djukič. - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 13, telefon (011) 334-148 •
Tisk ČGP Delo - Cena posameznega izvoda 100 dinarjev - Letna naročnina 1.500 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske
zadeve: telefon (061) 219-914

