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V zadnjem trimesečju letošnjega leta mora
Skupščina SR Slovenije v skladu s poslovnikom
skupščine opraviti pomembno nalogo v zvezi s pripravo in sprejemom programa dela zborov za 1988.
leto. V skladu s predlogom periodičnega delovnega
načrta za IV. trimesečje 1987 bi zbori na sejah 18.
novembra 1987 sprejeli osnutek programa, 23.
decembra 1987 pa predlog programa.
Glede na vsebino in pomen programa dela je
pomembno za njegovo pripravo najširše sodelovanje samoupravnih organizacij in skupnosti, njihovih

delegacij, občinskih skupščin, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij,
Gospodarske zbornice Slovenije, Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije, republiških upravnih organov in drugih zainteresiranih organv in organizacij.
Zato vas vabimo, da do 15. oktobra 1987 predložite
Skupščini SR Slovenije predloge za vključitev v
program za prihodnje leto, da bi tako omogočili
pravočasno pripravo, medsebojno uskladitev programov zainteresiranih dejavnikov in sprejem programa dela Skupščine SR Slovenije za 1988. leto
kot skupnega dokumenta samoupravne, delegatske
in politične aktivnosti v republiki. Predlogi naj bodo
obrazloženi, da bo s tem razvidno kateri širši družbeni razlogi narekujejo obravnavo določene problematike v republiški skupščini. Vse obrazložene
predloge bo skupina delegatov, imenovana za pripravo programa, podrobno proučila in ocenila njihovo aktualnost za vključitev v delo zborov skupščine za prihodnje leto. Pri pripravi programa bo
potrebno upoštevati dosedanje usmeritve, ki jih je v
zvezi s programiranjem dela sprejela skupščina v
svojih dokumentih o uresničevanju delegatskega
sistema.

OSNUTEK ODLOKA
o določitvi programa razvoja energetike SFRJ
do leta 2000 z vizijo razvoja do leta 2020 (ESA-326)
Na podlagi 131, člena poslovnika Zbora republik in
pokrajin Skupščine SFRJ vam pošiljam osnutek odloka o
določitvi programa razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z
vizijo razvoja do leta 2020, ki ga je Skupščini SFRJ poslal
Zvezni izvršni svet s pismom 35 št. 33/87 z dne 3. avgusta
1. Določi se program razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z
vizijo razvoja do leta 2020.
_
2. Program razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo

1987. Omenjeno pismo vam pošiljamo v prilogi.
V skladu s 132. členom poslovnika Zbora republik in
pokrajin predlagam, da pristojni zbori Skupščine SR Slovenije sprejmejo stališča do osnutka tega odloka in jih
pošljejo Zboru republik in pokrajin do 23. oktobra 1987.
razvoja do leta 2020 je sestavni del teqa odloka
3. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.

OSNUTEK PROGRAMA
razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo
razvoja do leta 2020 (ESA-326)
UVOD
Na podlagi dosedanjih izkušenj pri razvoju, ugotavljenih
razvojnih možnosti in dejstva, da je energetska preskrbljenost
bistven pogoj za načrtovani gospodarski in celotni družbeni
razvoj države, je bil izdelan program razvoja energetike SFRJ
do leta 2000.
Izhodišče za vizijo razvoja energetike po letu 2000 (2000 do
2020) so bile gobalne opredelitve energetskih potreb, vendar
je treba v naslednjem obdobju opraviti vsestranske analize in
raziskave, s katerimi bodo določeni tehnični, tehnološki,
energetski, ekonomski in drugi pogoji za graditev energetskih
objektov, in izdelati analize, projekte, študije in drugo strokovno gradivo na področju energetike, da bi bio mogoče
določiti program razvoja energetike države in zagotoviti
trdne, zanesljive in ekonomsko opravičene temelje za razvoj
gospodarstva in družbe v celoti.
Namen programa je opredeliti celotno skupno razvojno
politiko na podlagi opredelitev iz dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije, da bi se spričo blagovnega značaja
energije in delovanja ekonomskih zakonitosti dolgoročneje
ustvarili pogoji za uresničevanje skupnega interesa proizvajalcev in porabnikov energije ter zagotovil stabilnejši, z družbenimi potrebami uskiajenejši razvoj tega področja.
S tem bi bili ustvarjeni tudi realnejši pogoji za skupno
načrtovanje proizvodnje in porabe energije ob poprejšnjih,
določitvi enotnih meril za graditev energetskih zmogljivosti,
upoštevajoč pri tem smotrno angažiranje domačih energetskih virov, optimalno uporabo razpoložljive energije in zmanjšanje uvozne odvisnosti. Program razvoja energetike Jugoslavije je celovit tudi s stališča obravnavanja razvoja posameznih
oblik energije.
Ker je program rezultat aktivnosti pri snovanju bodočega
razvoja v razmerah uresničevanja politike ekonomske stabilizacije, so potrebne določene spremembe oziroma korekcije
* Osnutku odloka o določitvi programa razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z
vizijo razvoja do leta 2020 (ESA-326) sta bila razen objavljenih gradiv priložena
6e:
— poročilo o ukrepih, aktivnostih In rezultatih pri uresničevanju programa dolgoročnih ukrepov za smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije iz
leta 1980 in
— analitična dokumentacijska osnova programa, ki sta na razpolago v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije.
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nekaterih bistvenih kvantifikacij, določenih v strategiji dolgoročnega razvoja energetike in družbenem planu Jugoslavije
do leta 2000.
Glede na to, da so vlaganja v razvoj energetike za vsako
državo, torje tudi našo, velika ekonomska obremenitev, vendar nujna, če želimo zagotoviti potreben družbenoekonomski
razvoj, predlagamo s tem programom usklajenejše razmerje
med energetskim razvojem in družbenoekonomskim razvojem. To se nanaša predvsem na graditev nujnih energetskih
zmogljvosti, ki lahko zadovoljijo potrebe po porabi energije v
državi.
Za zadovoljevanje teh potreb je treba zagotoviti relativno
velika investicijska sredstva v primerjavi s predvidenimi sredstvi celotnega gospodarstva in industrije. Ta sredstva je treba
zaradi pičle domače akumulacije smotrno usmerjati, da bi se
uresničili cilji in naloge, določeni v programu.
V takih razmerah bo imel program poseben pomen in bo
več možnosti za uresničitev zastavljenih ciljev in nalog, če se
bo dosledno uresničeval program dolgoročnih ukrepov za
racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje energije.
I.
PROJEKCIJA ENERGETSKIH POTREB DO LETA
2000
1. Glavne značilnosti družbeno-ekonomskega
razvoja do leta 2000
Družbenoekonomski razvoj države do leta 2000, zlasti pa do
leta 1990, bo potekal ob močnem vplivu zunanjih in notranjih
problemov in omejitev, za premostitev katerih bodo potrebni
izjemni napori vseh subjektov naše družbene skupnosti.
Poglabljanje strukturnih neusklajenosti v svetovnem gospodarstvu ob pomembni prerazporeditvi kapitala in celotnega
družbenega bogastva na račun manj razvitih držav, rastoča
vloga znanosti, transferja znanja in tehnologije, s tem pa tudi
krepitev tehnološke dominacije razvitih držaV, nove oblike
integriranja pri mednarodni delitvi dela idr. so nedvomno
dejavniki, ki precej vplivajo na uresničevanje načrtovanega
razvoja države do leta 2000.
Obdobje do leta 1990 bo še posebej obremenjeno tudi s
številnimi domačimi omejitvami, med katerimi so najpomembnejše: velike obveznosti iz naslova servisiranja zunaporočevalec

njega dolga, nezadostna domača akumulacija za potrebe
načrtovanega razvoja ob oteženem dostopu na tuje trge kapitala, visoki notranji dolgovi in izgube, disparitete cen osnovnih proizvodov in storitev, rastoči socialni problemi, velika
brezposelnost, problemi regionalnega razvoja itd.
Uresničitev načrtovanega družbenoekonomskega razvoja
do leta 2000 je precej pogojena z realizacijo opredelitev,
določenih v strategiji tehnološkega razvoja Jugoslavije. Opredelitve strategije tehnološkega razvoja temeljijo na sodobnih
trendih razvoja novih tehnologij in modernizacije obstoječih v
smislu povečanja produktivnosti, zmanjšanja porabe surovin
in energije na enoto proizvoda in odpravljanja strukturne
neusklajenosti med surovinsko energetskim in predelovalnim
delom proizvodnje. Nove tehnologije vsebujejo visoko stopnjo avtomatizacije proizvodnega procesa, s katerim je
mišljena optimalna uporaba energije. 2 modernizacijo obstoječih tehnoloških procesov, ki bo usmerjena v nove sodobne
programe, bo povečana produktivnost oziroma optimalna
izraba zmogljivosti, rezultat tega pa naj bi bilo zmanjšanje
porabe energije in surovin ter zmanjšanje oziroma odprava
negativnih vplivov na človekovo okolje.
Za uresničevanje skupnih interesov in ciljev družbenoekonomskega razvoja, določenih v dolgoročnem družbenem
planu Jugoslavije za obdobje 1986-2000 in v družbenem
planu Jugoslavije za obdobje 1986-1990, so izhodišča
naslednja globalna sorazmerja ekonomske ravni in razvoja:
stopnje rasti
1986-1990 1991-1995 1996-2000 1986-2000
Družbeni proizvod
- Gospodarstvo
4,0
4,5
5,0
4,5
Fizični obseg industrijske
proizvodnje
4,5
5.0
5.5
5,0
Zaposlenost - skupaj
2.2
2,4
2.0
1.6
* Produktivnost dela
2,0
2,3
3.6
2,6
Izvoz blaga in storitev
5,8
4.8
4.7
5.1
Uvoz blaga in storitev
5.3
4,7
4.9
5,0
Gospodarske investicije
v osnovna sredstva
3,8
5.1
6,0
5,0
1.1. Skupni cilji in interesi razvoja na področju energetike do
leta 2000
Skupni cilji in interesi dolgoročnega razvoja energetike so:
- optimalna preskrba gospodarstva in družbe z energijo in
kar najbolj možen in medsebojno usklajen razvoj domačih
energetskih virov (premog, hidropotencial, nafta, plin, uran
ter novi in obnovljivi viri energije), pri čemer je treba na
podlagi skupnih programov zagotoviti kontinuirano raziskovanje, da bi se povečale bilančne rezerve energetskih surovin
in zmanjšala energetska odvisnost od tujine;
- hitrejši razvoj samoupravnih družbenoekonomskih
odnosov v energetiki, znotraj posameznih energetskih panog
in med njimi ter med njimi in drugimi gospodarskimi panogami in grupacijami;
- zboljševanje in hitrejši razvoj znanstveno-raziskovalnega
dela, uporaba sodobnih in uvedba novih tehnologij pri raziskovanju, proizvodnji, predelavi, prenosu, transportu, skladiščenju in uporabi energije ter stalno povečevanje energetske
učinkovitosti;
- pravočasen začetek in konec graditve načrtovanih energetskih zmogljivosti;
- krepitev akumulacijske in reprodukcijske sposobnosti
energetskih panog, predvsem s priznavanjem blagovnega
značaja energije, s cenami, ki bodo na ekonomsko opravičeni
ravni in njihovim ohranjanjem na tej ravni;
- večji delež domače strojne industrije in električne strojne
industrije pri graditvi in rekonstrukcijah energetskih objektov
na podlagi skupnega načrtovanja in programiranja razvoja ter
smotrne delitve dela;
- razvoj mednarodnega sodelovanja, predvsem povezovanje elektroenergetskega sistema in sistemov plinovodov in
naftovodov s sosednimi državami, ter sodelovanje z državami
v razvoju glede raziskovanja, pridobivanja in uporabljanja
nafte in plina, črnega premoga, novih in obnovljivih virov
energije;
- varstvo človekovega okolja v okviru razvoja energetike,
zlasti pred posledicami eksploatacije energetskih virov, konporočevalec

verzije in transporta energije ter pred posledicami onesnaževanja pri uporabi posameznih oblik energije;
- zadovoljevanje specifičnih energetskih potreb splošne
ljudske obrambe, izhajajoč iz lokacije energetskih objektov,
usposabljanja energetskega sistema za delovanje v vseh razmerah, nadomeščanja uvozne energije z domačo energijo in
zagotovitve potrebnih rezerv.
2. Projekcija potreb porabe po oblikah energije
Poraba primarne energije v Jugoslaviji je do leta 1980 rastla
hitreje od družbenega proizvoda. Od leta 1971 do leta 1975 je
bila povprečna letna stopnja rasti porabe primarne energije
5,7%, od leta 1976 do leta 1980 pa 6,4% oziroma za obdobje
1971-1980 - 6,1%. Hkrati je družbeni proizvod celotnega
gospodarstva od leta 1971 do leta 1975 rastel po povprečni
letni stopnji 5,8% od leta 1976 do leta 1980 po stopnji 5,6%, od
leta 1971 do leta 1980 pa po povprečni letni stopnji 5,7%.
Vendar je po letu 1980 zaradi motenj v gospodarskih tokovih nastala neusklajenost med rastjo porabe celotne primarne
energije in rastjo družbenega proizvoda, ki je trajala vse do
leta 1985. Poraba energije se je namreč gibala po povprečni
letni stopnji 3,47%, družbeni proizvod celotnega gospodarstva pa po stopnji 0,7%, iz česar izhaja, da je bilo razmerje
med stopnjo porabe celotne primarne energije in stopnjo
družbenega proizvoda 4,96. Tako visoka vrednost tega kazalnika ni toliko posledica povečane porabe celotne primarne
energije, temveč predvsem neuresničevanja predvidenih
ciljev ekonomske politike glede povečanja družbenega proizvoda celotnega gospodarstva.
Na podlagi statističnih podatkov o gibanju fizičnega obsega
proizvodnje in porabe energetskih surovin, goriva in energije
od leta 1970 do leta 1985 ozirom od leta 1980 do leta 1986 je
bila z uporabo regresijske analize izdelana projekcija energetskih potreb za leta 1990, 1995 in 2000'.
Projekcija proizvodnje in porabe energije do leta 2000 je
bila določena na podlagi:
- regresijske analize gibanja proizvodnje in porabe energije;
- regresijske analize odvisnosti gibanja družbenega proizvoda in primarne energije;
- projekcije razvoja energetike na podlagi sektorske analize z oceno realne porabe energije, upoštevajoč aktivnosti in
ukrepe za smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje
energije.
Projekcija proizvodnje in porabe energije do leta 2000
temelji na domnevi, da bodo v opazovanem obdobju opravljene spremembe v strukturi gospodarstva, predvsem v industrijski proizvodnji, z uvedbo novih tehnologij in večjim vključevanjem znanosti in znanja v proizvodne procese.
2.1. Premog
V letu 1985 je bil v strukturi porabe premoga največji delež
porabe premoga za proizvodnjo električne energije v termoelektrarnah (približno 74%), medtem ko se je ostali del premoga uporabljal za potrebe industrije ter splošne in široke
porabe. Podobna struktura porabe premoga se pričakuje tudi
v naslednjem obdobju, s tem da bi se povečal delež porabe
premoga v termoelektrarnah (na približno 82%) v skladu s
projektirano strukturo proizvodnje električne energije.
Poraba premoga v letu 2000, dobljena na podlagi regresijske analize gibanja porabe od leta 1980 do leta 1986 oziroma
od leta 1970 do leta 1975, znaša 136 milijonov ton, in sicer po
glavnih sektorjih porabe: za proizvodnjo električne energije
približno 111 milijonov ton, v industriji (brez elektrogospodarstva) in za široko porabo pa približno 25 miiijonov ton.
Glede na razpoložljive rezerve in gorske geološke razmere
ni mogoče pričakovati znatnejšega povečanja proizvodnje
črnega premoga. Potrebe po rjavem premogu so bile tudi v
dosedanjem odbobju večje v industriji in široki porabi, tako
da v industriji ni prišlo do željene nadomestitve tekočih goriv,
pri široki porabi pa je bilo čutiti stalno pomanjkanje. Potrebe
po večji porabi rjavega premoga bodo ostale tudi v naslednjem obdobju.
1
Rudarski Inštitut Iz Beograd« |e » decembru 1986 verificiral tak metodološki
pristop in izdelal poročilo o pregledu metodologije za izdelavo programa razvoja
energetike Jugoslavije do leta 2000.
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Največji del lignita, približno 90%, se bo uporabljal za proizvodnjo električne energije, vendar obstajata potreba in možnost, da se njegov delež v industriji in široki porabi poveča s
sušenjem in briketiranjem. Sedanja poraba sušenega in briketiranega lignita znaša 0,8 milijona ton, do leta 2000 pa bi
znašala 3 do 4 milijone ton.
2. 2.Nafta
Po svetovnih gibanjih pri porabi nafte ter plačilnobilančnih
možnostih države za uvoz bo pri porabi nafte v prihodnje
potrebna usmeritev samo v zadovoljevanje tistih potreb, ki jih
ni mogoče zadovoljiti z drugimi viri energije, tako da bi
poraba nafte rasla po počasnejši stopnji (2,06%) kot v prejšnjem 15-letnem obdobju (4,8%), kar pa ne bi zmanjšalo njenega deleža v celotni strukturi porabe primarne energije, ki bi
v ietu 2000 znašal 25,7% (v letu 1985 - 32,4%).
Na podlagi take usmeritve mora znašati celotna poraba
nafte v letu 1990 približno 16 milijonov tu, v letu 1995 približno
18 milijonov ton, v letu 2000 pa približno 20 milijonov ton.
2.3. Naravni plin
Za dosedanjo porabo naravnega plina je značilna zelo
visoka stopnja rasti, zlasti v obdobju 1980-1985, ko je bila
povprečna stopnja rasti 12,2%.
Dosedanji visoki trend porabe naravnega plina se bo nadaljeval vse do leta 2000 (povprečna letna stopnja 6,23%), tako
da bo raven porabe naravnega plina za energetske
in neenergetske namene v letu 1990
približno 9 milijard m3, v letu 1995
3
približno 12 milijard m in v letu 2000 približno 15 milijard m3.

2.4. Električna energija
Stopnja rasti porabe električne energije je bila v povojnem
obdobju stalno večja od stopnje rasti porabe vseh drugih
virov energije.
Na primer: od leta 1960 do leta 1970 je znašala ta stopnja
rasti 11,5%, od leta 1970 do eta 1980 pa 8,5%. Od leta 1980 do
leta 1985 je stopnja porabe električne energije rastla precej
počasneje in je znašala 4,6.
Porab^ električne energije v letu 1990 mora biti približno 96
milijard kWh, v letu 1995 približno 115 milijard kWh in v letu
2000 približno 135 milijard kWh. Ob tako projektirani porabi
električne energije v letu 2000 bi bila povprečna letna stopnja
rasti od leta 1986 do leta 2000 - 3,96% oziroma po petletjih:
od leta 1986 do leta 1990 - 4,94%, od leta 1991 do leta 1995 3,68% in od leta 1996 do leta 2000 - 3,26%.
2. 5. Koks
Poraba koksa bo po oceni v letu 1990 približno 3,2 milijona
ton, v letu 1995 približno 3,6 milijona ton, v letu 2000 pa
približno 4 milijone ton. Stopnja rasti porabe koksa bi bila od
leta 1986 do leta 1990 - 0,7%, od leta 1991 do leta 1995 1,68%, od leta 1996 do leta 2000 pa 1,55%. Nizka stopnja rasti
porabe koksa izhaja iz tega, ker ni predvidena intenzivnejša
graditev novih zmogljivosti za proizvodnjo v črni metalurgiji,
temveč bodo obstoječe zmogljivosti samo zaokrožene. Ves
premog, potreben za proizvodnjo koksa, bo v glavnem zagotovljen iz uvoza.

PROJEKCIJA PROIZVODNJE IN PORABE PRIMARNE ENERGIJE DO LETA 2000
Merska
1985
enota količina

1990
Povpreč.
1995
Povpreč.
2000
Povpreč. Povpreč.
1015 količina
10'5
stop. količina
1015
stop. količina
101
stop.
stop.
joulov
joulov 1990/85
joulov 1995/90
joulov 2000/95 2000/85

PREMOG
Pridobivanje
10® t
69,50
688,13
Uvoz (premog za
koksa nje)
10't
3,86
116,96
Poraba
10* t
73,36
805,09
NAFTA
Pridobivanje
10't
4,20
184,63
Uvoz
1061
10,52
462,46
Poraba
10® t
14,72' 647,09
NARAVNI PLIN
Pridobivanje
10»9 m33
86,42
2,4
Uvoz
10 m
3,66
131,71
Poraba
10» m'
6,06
218,13
TWh
HIDROENERGIJA
23,99
241,08
URAN
Proizvodnja
t
Uvoz
t 120
41,21
Poraba
120
41,21
st
KURIVO
10' m
4,09
37,94
NOVA IN OBNOVLJIVA ENERGIJA
4,00
PRIMARNA ENERGIJA
SKUPAJ
Pridobivanje
1.242,20
Uvoz
752,34
Poraba
1.994,54
DELEŽ UVOZNE
ENERGIJE PRI
PORABI CELOTNE
ENERGIJE
37,72%
RAZMERJE MED
STOPNJO RASTI
PORABE PRIMARNE ENERGIJE IN
STOPNJO RASTI
DRUŽBENEGA PROIZVODA CELOTNEGA GOSPODARSTVA
1
2 Po podatkih naftnega gospodarstva
Proizvodnja v repernih letih
4

92,00

876,77

4,9
5,8
5,1
0,47
2,15
1,68
8,44
8,09
8,23
6,01

4,57 138,47
96,57 1.015,24
4,30 189,03
11,70 514,33
16,00 703,36
3,60 129,60
5,40 194,40
9,00 324,00
23,13 322,79
120
40,19
120
40,10
4,17
38,76
10,00

0,2
0,4
20,11

1.607,14
847,20
2.454,34

5,28
2,4
4,23

34,52%

114,00 1.031,96
5,14 155,74
119,14 1.187,70
5,20 228,59
12,80 562,69
18,00 791,28
5,00
7,00
12,00
32,20
120'
120
4,26

136,00 1.247,05

3,80

180,00
252,00
432,00
363,72
40,19
40,19
39,58
23,30

3,30
2,38
3,18
3.80
1.81
2,38
6,79
5,33
5,90
2,42
0,00
0,00
0,40
18,43

5,70 172,71
141,70 1.419,76
5,70 250,57
14,30 628,63
20,00 879,20
6,00 216,00
9,00 324,00
15,00 540,00
45,03 452,42
1202
40,19
120
40,19
4,35
40,40
50,40

2,09
3,28
1,80
2,24
2,13
3,71
5,15
4,56
4,46
0,00
0,00
0,40
16,68

0,40
18,40

1.907,34
970,43
2.877,77

3,48
2,75
3,23

2.297,03
1.125,34
3.422,37

3,79
3,00
3,53

4,18
2,72
3,66

0,71

0,82

33,72%

1,06

4,00
3,40
3,85
2.05
2.06
2,06
6,29
6,18
6,23
4,28

32,88%

0,72
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3. Projekcija porabe primarne energije in
končne porabe energije
Poraba celotne primarne energije se
mora z 1.994,54 x 1015J
,5
v letu 1985 povečati na 3.422,37 x 10 J v letu 2000 in bi rastla
po povprečni15 letni stopnji 3,66% oziroma po petletjih: na
2.454,34
x 10 J v letu 1990, stopnja rasti 4,23%; na 2.877,77 x
1015J v letu 1995, stopnja rasti 3,23% ter na 3.422,37 x 1015J v
letu 2000, stopnje rasti 3,53%.
V celotni porabi primerne energije se mora delež uvozne
energije zmanjševati iz obdobja v obdobje, tako da bo v letu
2000 znašal 32,88%.
Največji, delež v strukturi porabe celotne primarne energije
v letu 2000 bo obdržal premog — 41,49%. Delež nafte bi znašal
25,69%, naravnega plina 15,78%, hidroenergije 13,32%, kuriva
ter novih in obnovljenih virov energije 2,65%, jedrske energije
pa 1,17%. Delež nafte v celotni porabi primarne energije bi se
z 32,45% v letu 1985 zmanjšal na 25,69% v letu 2000, v
glavnem zaradi povečanja deleža porabe naravnega plina (z
10,94% v letu 1985 na 15,78 v letu 2000) in nekoliko večje
porabe premoga ter novih in obnovljivih virov energije.
Končna poraba energije se mora z 1.398,77 x 101^J v letu
1985 povečati na 2.313,96 x 1015J v letu 2000, povprečna
letna
stopnja 3,41%, oziroma
po petletjih: z 1.398,77 x 1015 v letu
15
1985 na 1.677,65
x 10 j v letu 1990, stopnja rasti 3,70%; na
1.983,25
x 1015 v letu 1995, stopnja rasti 3,4%; na 2.313,96 x
15
10 J v letu 2000, stopnja rasti 3,13%.
Nižja stopnja rasti končne porabe energije od stopnje rasti
porabe celotne primarne energije se povezuje s povečano
učinkovitostjo pri porabi primarnih virov energije, kar je v
bistvu pozitiven proces. Povečuje se delež električne energije
- z 19,4% v letu 1985 na 21,00% v letu 2000, rah lo se povečuje
delež premoga - s 7,6% v letu 1985 na 9,34% v letu 2000.
Nadomeščanje tekočih goriv v industriji in široki porabi z
naravnim plinom in manjšim deležom premoga bo vplivalo na
zmanjšanje deleža tekočih goriv v končni porabi energije - s
46,3% v letu 1985 na približno 38,0% v letu 2000. Pri tem se bo
delež naravnega plina povečal s približno 14,2% v letu 1985 na
približno 19,1% v letu 2000. Pri končni porabi energije se bo
sicer skromni delež novih in obnovljivih virov energije precej
povečal (s približno 0,3% na 2,18%).
4. Vizija razvoja energetike od leta 2000 do leta
2020
Energetske potrebe do leta 2020 so bile ugotovljene na
podlagi trenda razvoja energetike do leta 2000, korigiranega
po logistični metodi ob upoštevanju nakazanih gibanj razvoja
energetike v svetu po letu 2000. V zvezi s tem je bila izhodišče
predvsem domneva, da bodo v strukturi gospodarstva še
nadaljnje spremembe, zlasti v industrijski proizvodnji - zaradi
uvedbe novih tehnologij in večjega vključevanja znanosti in
znanja v proizvodne procese ob nenehni racionalzaciji in
nadomeščanju uvoza energije, ki bo v tem času deficitarna,
predvsem nafte.

Za podrobnejšo razčlenitev navedenih izhodišč zaradi
natančnejše določitve razvoja energetike so v naslednjem
obdobju nujne vsestranske analize in raziskave, na podlagi
katerih bi se določili tehnični, tehnološki, ekonomski in drugi
pogoji za razvoj energetike do leta 2020. S tem je mišljena
izdelava analiz, študij, projektov in drugega strokovnega gradiva, da bi se ustvarili pogoji za sprejetje programa razvoja
energetike do leta 2020. K tem aktivnostim mora dati poseben
prispevek domača znanost, opirajoč se na strategijo tehnološkega razvoja Jugoslavije.
4.1. Premog
Po ocenah bo poraba domačega premoga rastla do leta
2020, ko bo dosegla raven 220 milijonov ton, s tem da bi
poraba po letu 2000 rastla po povprečni stopnji 2,2%. vendar
bo toplotna vrednost premoga od leta 2000 do leta 2020
nekoliko upadla zaradi vse večjega deleža lignita v celotni
porabi.
Ne predvideva se, da se bo poraba premoga za koksanje
znatneje povečala, tako da bo s 5,7 milijona ton v letu 2000
dosegla približno 7,0 milijona ton. Predpostavka za tako relativno majhno povečanje porabe premoga je uvedba smotrnejših tehnologij v metalurgiji. Celotne količine premoga za
koksanje bodo zagotovljene iz uvoza.
Predvideva se, da se bo največji del premoga iz domače
proizvodnje še nadalje uporabljal za proizvodnjo električne
energije. Vendar se mora precej več premoga uporabljati za
oplemenjevanje, da bi se dobila kakovostnejša goriva (sušeni
premog, briketi, brezdimno govirvo idr.). Do leta 2000 ni
predvidena graditev novih zmogljivosti za oplinjanje in likvefakcijo premoga, temveč se bodo izvajala intenzivna raziskovanja in spremljal razvoj tehnologij v svetu. Po letu 2000 se
bodo precejšnje količine premoga verjetno uporabljale za
proizvodnjo visokokaloričnega sintetičnega plina (SNP) in
likvefakcijo premoga, da bi se dobila tekoča goriva. Po ocenah se količine premoga, potrebne za te namene, gibljejo od
15 do 20 milijonov ton.
4. 2. Nafta in plin
Po ocenah se mora poraba nafte povečati z 20 milijonov ton
v letu 2000 na 23 milijonov ton v letu 2010, od tega znaša uvoz
približno 16 milijonov ton, oziroma na 25,0 milijona ton v letu
2020, od tega znaša uvoz približno 17 milijonov ton. Povprečna stopnja rasti porabe nafte za vse obdobje 2000-2020
znaša 1,1%. Obstaja možnost, da se določene količine tekočih
goriv (reda velikosti 1,0 milijona ton) dobijo iz oljnih skrilavcev ali eventuelno z likvefakcijo premoga.
Poraba plina po letu 2000 bo vse do leta 2020 nadalje rastla,
vendar precej počasneje kot do leta 2000 - po povprečni
stopnji rasti 2,2% (stopnja rasti porabe plina od leta 1985 do
leta 2000 znaša 6,2%). Po ocenah se bo poraba plina
povečala
s 15,0 milijarde m3 v letu 2000
na 20,0 milijarde m3 v letu 2010
3
oziroma na 23,0 milijarde m v letu 2020.
Domača proizvodnja naravnega plina bi morala rasti tako,
da bi leta 2010 dosegla raven približno 9,0 milijarde m3, leta

KONČNA PORABA ENERGIJE1
1985

1990

Povprečna
stopnja
1990/85

1995

Povprečna
stopnja
1995/90

2000

v 1015 joulov
Povprečna
stopnja
2000/85

Povprečna
stopnja
2000/95
1
8
Električna energija
271,54
345,60
4,49
414,00
3,68
486,00
3.26
3,96
Premog za končno porabo
106,50
157,20
8,10
189,95
3,86
216,15
2,62
4,83
Koks
100,21
103,86
0,7
112,87
1,68
121,88
1,55
1,31
Sušeni lignit
15,45
22,61
7,91
37,68
10,75
55,70
8,13
8,92
Tekoča goriva
647,09
703,36
1,68
791,28
2,38
879,2
2,13
2,06
Naravni plin
198,35
276,94
6,90
354,47
5,06
442,8
4,55
5,50
Kurivo
37,94
38,76
0,42
39,58
0,42
40,40
0,41
0,42
Utekočinjeni plin
17,69
18,82
1,25
20,12
1,34
21,43
1.27
1,29
Nova in obnovljiva energija
4,00
10,50
21,29
23,30
17,28
50,40
16,68
18,4
Končna poraba skupaj
1.398,77 1.677,65
3,70 1.983,25
3,40 2.313,96
3,13
3,41
S končno porabo energije je mišljen seštevek tistih vrst energije, ki se v nazivni obliki uporabljajo za porabo brez transformacije oziroma bruto
poraba električne energije + del premoga in naravnega plina, ki se neposredno uporabljata v primarni obliki + bruto poraba tekočih goriv, zmanjšana
za del, ki se uporablja za proizvodnjo električne energije + utekočinjeni plin + koks + kurivo ter novi in obnovljivi viri energije, kar je treba razlikovati
od energije, razpoložljive za končno porabo.
poročevalec

5

2015 - 10,0 milijarde m3, leta 2020 pa prav tako 10,0 milijarde
m Povprečna stopnja rasti proizvodnje domačega naravnega plina znaša za vse obdobje 2,6%. Uvoz naravnega plina
bo približno na enaki ravni, tj. okrog 10,0 milijarde m .
Računa se, da bo bilo mogoče do leta 2010 zgraditi zmogljivost za oplinjanje premoga, ki bi dala približno 1,0 milijarde
m sintetičnega plina (SNP), do leta 2015 oziroma
do leta 2020
pa še po eno zmogljivost za 1,0 milijarde m3 sintetičnega
plina, tako da bi njegova celotna proizvodnja znašala približno 3,0 milijarde m .
4. 3. Električna energija
Po ocenah bo poraba elektične energije znašala:
leta 2005
155 milijard kWh
leta 2010
175 milijard kWh
leta 2015
195 milijard kWh
Ieta2020
215 milijard kWh.
Do leta.2020 bi bilo treba popolnoma izkoristiti preostali
hidropotencial, tako da bi se s 45 milijard kWh v letu 2000
povečal na 65 milijard kWh v letu 2020, pri čemer ni upoštevan
hidropotencial majhnih vodnih tokov.
Termoelektrarne na premog bi morale dati leta 2010 110.000 GWh, leta 2020 pa 120.000 GWh.
Po letu 2000 je treba na podlagi izdelanih študij in analiz
nujno natančneje določiti druge vire za proizvodnjo električne energije, ker je ocenjeno, da potreb porabe po letu
2010 ne bo mogoče zdovoljiti samo iz klasičnih virov (premog
in hidroenergija). Ocenjeno je, da bo do leta 2020 nepokritih
potreb po električni energiji približno 30 milijard kWh, da bi se
projekcija elektroenergetske bilance zaključila z 215 milijardami kWh v letu 2020.
Prestrukturiranje gospodarstva, smotrna uporaba in varčevanje energije ter uvajanje novih tehnoloških postopkov in
materialov bi omogočili precejšnje zmanjšanje porabe elektične energije do leta 2020, s tem pa tudi potreb po graditvi
elektroenergetskih zmogljivosti, kar omogoča, da se potrebe
po elektični energiji tudi po letu 2010 zadovoljujejo z uporabo
domačih virov energije.
4. 4. Nove in obnovljive oblike energije
Do leta 2000 bi bila treba intenzivno opraviti vsa potrebna
raziskovanja in razviti ustrezne tehologije za uporabo novih in
obnovljivih virov energije - sončne energije, geotermalne
energije, energije vetra, biomase, majhnih hidroekeltrarn idr.
Tako bi bili ustvarjeni vsi potrebni pogoji za kar največjo
uporabo novih in obnovljivih virov energije po letu 2000.
Delež novih in obnovljenih virov energije v celotni porabi
končne energije bi se moral z 2,60% v letu 2000 povečati na
približno 4,0% v letu 2020.
★ ★ ★
Na podlagi navedenega bo razvoj energetike tudi po letu
2000 temeljil na kar najbolj možni uporabi domačih energetskih virov - premoga, hidroenergije, urana, skrilavcev ter
novih in obnovljivih virov energije, tako da se bo energetska
odvisnost države od uvoza s 33,0% v letu 2000 zmanjšala na
25% v letu 2020.
5. Smotrna uporaba, nadomeščanje in
varčevanje energije
Dosedanja energetska učinkovitost na ravni države omogoča dokajšnje zmanjšanje specifične porabe energije na
enoto družbenega proizvoda. Uresničitev tega cilja je osnovni
pogoj za večjo celotno konkurenčnost vseh proizvodov in
storitev na domačem in tujem trgu.
Z manjšo odvisnostjo od uvoza energije, zlasti nafte, in z
nadomestitvijo iz domačih energetskih virov bi se dokaj
zmanjšala obremenitev plačilne bilance države, kar je prav
tako ena izmed temeljnih opredelitev iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije.
Uresničitev teh ciljev je konkretno določena v programu
dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje energije, in sicer pri eksploataciji in proizvodnji primarne energije, transformaciji primarne energije v sekundarno, transportne energije ter transformaciji in transportu
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razpoložljive energije za končno porabo v koristno energijo v
industriji, prometu in drugih sektorjih porabe. V programu so
identificirana področja, v katerih se lahko uporabljajo ukrepi
za smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije,
dana je globalna ocena možnih ekonomskih učinkov, če bi se
program uresničil, ter predlagani ukrepi in delovanje za uresničevanje zastavljenih ciljev.
Smotrno uporabo energije je mogoče doseči:
- v industriji: z modernizacijo tehnoloških procesov zaradi
zmanjšanja porabe energije, z rekonstrukcijo industrijskih
hotelskih postrojev za pridobivanje toplotne energije zaradi
povečanja celotne stopnje koristnosti postrojev, z optimalizacijo prenosa toplotne energije do potrošnikov zaradi zmanjšanja toplotnih izgub, z vgraditvijo naprav za uporabo odpadne
toplote v tehnoloških procesih in z ventilacijskimi sistemi;
- v prometu: z modernizacijo železniškega prometa (elektrifikacija in modernizacija prog, uvedba centraliziranega
kontrolnega sistema zaradi večjega pretoka, zamenjava zastarelih vlečnih sredstev in vozov idr.), z modernizacijo in povečanjem rečnega prometa (razširitev plovnih poti in flote), z
modernizacijo pomorskega prometa (modernizacija flote in
razširitev obalnega prometa), z modernizacijo cestnega prometa (graditev in modernizacija novih prometnih poti, modernizacija prometnih sredstev idr.), z modernizacijo letalskega
prometa (nakup modernih letal, ki porabijo manj goriva), z
modernizacijo mestnega prometa (modernizacija prometnih
poti in signalizacije oziroma povečanje celotnega pretoka) ter
z moderizacijo prekladanja (elektrifikacija in modernizacija);
- na drugih sektorjih porabe: z graditvijo centraliziranih
sistemov za oskrbovanja mest in naselij s toploto za ogrevanje
stanovanj in objektov družbenega standarda, z graditvijo razdelilnega omrežja za distribucijo naravnega plina za gospodinjstva, z modernizacijo elektrodistributivnega omrežja
zaradi zmanjšanja izgub električne energije, s proizvodnjo
aparatov za uporabo v gospodinjstvih z manjšo porabo
koristne energije, z boljšo termično izolacijo objektov idr.
Z nadomeščanjem energije je mišljena zamenjava uvozne
energije z domačo, elektroenergije z drugim oblikami energije, drage energije s cenejšo energijo iz konvencionalnih
virov energije iz novih in obnovljivih virov energije, kar je
mogoče doseči v naslednjih sektorjih porabe:
- v industriji: v industrijskih toplarnah in kotlovnicah zamenjava uvozne energije z domačo, v tehnoloških procesih,
kjer so tehnično-tehnološki pogoji, pa zamenjava uvozne
energije z domačo oziroma elektroenergije z ustreznim gorivom;
- v kmetijstvu: v sušilnicah - zamenjava uvozne energije z
domačo, biomaso in drugimi, v toplih gredah pa zamenjava
uvozne energije z domačo in geotermalno;
- v drugih sektorjih porabe: v toplarnah in kotlovnicah za
ogrevanje mest, naselij in objektov, kjer so tehnično-ekonomski in ekološki pogoji - zamenjava uvozne energije z domačo,
v gospodinjstvih in družbenem sektorju pa zamenjava elektroenergije, ki se uporablja za ogrevanje prostorov in sanitarne
vode s premogom, naravnim plinom, solarno energijo idr.
S pridobivanjem energije iz novih in obnovljivih virov energije, kot so pridobivanje elektroenergije iz majhnih hidroelektrarn, energije vetra in biomase in geotermalne energije je
mogoče precej nadomestiti energijo iz konvencionalnih virov.
Dokajšnji prihranki energije so v sedanjih razmerah
mogoči z večjo tehnološko disciplino v industriji in prometu, v
drugih sektorjih porabe, predvsem v gospodinjstvih pa s
popularizacijo smotrne uporabe energije ter z izvajanjem politike ekonomskih cen vseh oblik energije.
Projekcija možnih potreb celotne primarne energije je bila
ob izvajanju navedenih dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje energije za obdobje do leta
2000 dovoljena z metodo, v kateri je celotna energija obravnavana po sektorjih porabe in vrstah energije.
V okvir te projekcije je vključena večja celotna energetska
učinkovitost (manjša specifična poraba celotne energije na
enoto družbenega proizvoda), ki izhaja iz opredelitev o prestrukturiranju gospodrstva, predvidenem v planskih dokumentih in strategiji tehnološkega razvoja SFRJ.
Projekcija potreb vseh oblik energije z metodo sektorske
analize je prikazana v tabeli.
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REDUCIRANA PROJEKCIJA POTREBNE CELOTNE ENERGIJE ZA LETA 1985., 1990 in 2000.
leto 1985
GWh
10^
10^
Nm3
I.

Energija, na razpolago za
končno porabo
Neenerg, poraba
Proizvodnja elektroenergije
Hidroelektrarne
Jedrske elektrarne
Termoelektrar. toplarne

2 3
REP1
NEP
EL
HE
JE
TE+
TO
PE-U

leto 1990
GWh
10=4
10*4
Nm3

TJ

TJ

- 993.979

100

8
1.110.002

197.783
74.802 269.287
24.363 87.707
4-038 14.537
46.401 167.043

100
100
32,57
5,40
62,03

235.000
84.600 304.560
28.017 100.861
4.068 14.645
52.515 189.054

leto 1995
leto 2000
GWh3
GWh3
% 90/85 10 t
TJ
% 95/85 90 t
TJ
% 2000/
% 10®t3
% 10^3
85
Nm
Nm
%
10
11
12
13
14
15
16
17
18
100 111,7
1,229.457
100 123,7
1,376.986
100 138,5

100
100
33,12
4,81
62,07

118,8
113,1
115,0
100,7
113,7

100
100
32,26
4,17
62,57

137,5
- 307.000
127,3 108.000 388.800
130,0 36.544 131.558
98,34 3.777 13.597
128,4 67.679 243.664

100
100
33,84
3,50
62,66

155,2
144,4
150,0
93,53
145,8

IV. Primarna energija
1,849.591
100
2,077.584
100 112,3
2,377.425
100
Premog
73.018 796.205
43,5 81.129 884.310 42,56 111,06 99.217 1,081.464 45,49
Nafta
13.200 552.658 29,88 14.372 601.736
108,88 15.020 628.881 26,45
Naravni plin
6.020 214.240 11,58 7.531 268.019 12,90 125,10 8.650 307.842 12,95
Hidro en.
HE
244.799 13,23
281.519 13,56
318,238 13,39
Jedrska energija
JE
41.6
2,23
42.000
2,02
41.000
1,72
Energija, na razpolago za finalno porabo, je razpoložljiva energija brez izgub v predhodnih transformacijah,
" Valorizacija - HE
z 10.048 KJ/KWh
z 11.999 KJ/KWh

128,5
- 2,601.551
135,82 107.161 1.168.055
113,79 15.674 656.232
143,69 10.427 371.066
367.198
39.000
prenosu in transportu

100
44,90
25,23
14,26
14.11
1,50

140,65
146,65
118,74
173,20

Možni učinki, ki bi jih dali dolgoročni ukrepi in aktivnosti za
smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije, so
ocenjeni na podlagi primerjave projekcije in celotne primarne
energije z metodo regresivne analize in projekcijo celotne
primarne energije z metodo analize porabe po sektorjih
porabe. Ocenjeni možni prihranki celotne primarne energije
do leta 2000 znašajo 10,10% oziroma 3.790 PE prihranki v
gorivu pa 8,66% oziroma 3.257 PE.
Struktura približno možnih prihrankov primarne energije v
obliki goriva:
Povprečni letni
Prihranki do leta
prihranki
2000
12
TE=10 15J
%
(TE)
(10^)
(PE)
(10^)
6
3
PE=10 J
(10 Nm )
(106Nm3)
1
2
3
4
5
6
Premog
49,19 106.808
9.799 1.602,12 146.983
Nafta
17,80 38.650
923,1
579,74 13,847
Naravni plin 33,01
71.676
2.014 1.075,13 30.210
1
100 217.134
3.257
Največji učinek pri prihranku primarne energije 67%2 ali
približno 2.182 PE v gorivu je mogoč v prihrankih v porabi
koristne energije na podlagi ukrepov splošne društvene in
ekonomske politike,3 večje tehnološke discipline in uvedbe
sodobnih tehnologij , naprav in opreme z večjo energetsko
stopnjo izkoriščenosti. Za izvajanje teh ukrepov niso potrebna
velika vlaganja.
S tehnično-ekonomskimi ukrepi za smotrno uporabo energije v transformacijah energije, ki je na razpolago za končno
uporabo, v koristno energijo so mogoči približno 30,4% prihranki možnih celotnih prihrankov primarne energije ali približno 990 PE v gorivu. Za izvajanje teh ukrepov so potrebna
dokajšnja vlaganja v rekonstrukcijo energetskih postrojev in
obstoječih tehnologij ter nadomestitev uvozne in elektroenergije.
Z boljšo stopnjo izkoriščenosti pri eskploataciji virov in v
prvi transformaciji primarne energije v sekundarno so v
Ta razmerja so bila ugotovljena na podlagi analize učinkovitosti energetskih
transformacij ob ukrepih varčevanja in smotrne uporabe energije. 100% ali 3.257
PE predstavlja možne celotne prihranke v gorivu do leta 2000.
Uvedba novih tehnologij na podlagi planskih opredelitev o prestrukturiranju
gospodarstva.
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272.000
95.225 342.810
31.672 114.019
3.971 14.296
59.582 214.495

okviru sektorja energetike možni približno 2,6% prihranki
primarne energije oziroma približno 85 PE v gorivu.
Za izvajanje teh ukrepov so potrebna vlaganja v modernizacijo obstoječih premogovnikov, optimalizacijo izkoriščenosti
energetskih objektov in zboljšanje sistemov za prenos in
distribucijo energije.
Poleg navedenih učinkov pri prihranku primarne energije,
ki bi znašal v naslednjih 15 letih približno 1,3 povprečne letne
porabe primarne energije, bi bili tudi dokajšnji prihranki na
področju investicijskih vlaganj.
Možni učinki prihrankov pri investicijah v energetske zmogljivosti:4
- termoelektrarne - približno 3500 MW oziroma 945 mrd din
- hidroelektrarne - približno 2500 MW oziroma 750 mrd din
- prenosno omrežje 10% od instalirane moči
oziroma
169,5 mrd din
- otvoritev novih rudnikov približno 25 mio t 700 mrd din
Iz navedenega izhaja, da bi bilo mogoče z dolgoročnimi
ukrepi za smotrno uporabo, nadomestitev in varčevanje energije prihraniti pri investicijah približno 2.564,5 milijarde dinarjev po povprečnih cenah iz leta 1985 (povprečna vrednost
ZDA dolarja je znašala 270,16 dinarja).
Sredstva, potrebna za uresničitev programa ukrepov za
smotrno uporabo in nadomeščanje energije znašajo po dosedanjih izkušnjah približno 25-30% sredstev, prihranjenih pri
investicijah za energetske objekte, kar za izvajanje programa
do leta 2000 znaša 769,35 milijarde dinarjev po povprečnih
cenah iz leta 1985.
Pripomniti pa je treba, da lahko domače gospodarstvo v
celoti uresniči program smotrne uporabe in nadomeščanja
energije ter z manjšo porabo energije manj onesnažuje življenjsko okolje.
Navedeni celotni zelo pomembni možni učinki za prihodnji
razvoj gospodarstva, ki bi jih bilo mogoče uresničiti s programom dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo, nadomestitev in
varčevanje energije, zahtevajo trajno organizirano in široko
delovanje v zvezi z izvajanjem ukrepov, predvidenih v programu vseh gospodarskih subjektov, ter koordinacijo Gospodarske zbornice Jugoslavije, Stalne konference mest in občin
Jugoslavije in pokrajinskih, republiških in pristojnih zveznih
organov oziroma podporo celotne družbe.
4

Na podlagi projektirane porabe električne energije so bile za obe metodi
izračunane potrebne nove elektrarne prek modificiranega paketa programa
WASP - III.
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II.
MOŽNOSTI ZA ZADOVOLJITEV ENERGETSKIH
POTREB
Domači viri primarne energije so sorazmerno skromni, njihova struktura pa dokaj neugodna, vendar bi bili lahko ob
nujnem uvozu posameznih oblik energije zanesljivo opora pri
zagotavljanju energije za predvideni družbenoekonomski razvoj države do leta 2000 in potem. Glede na to in na splošno
sprejete opredelitve o potrebnemu kar največjemu možnemu
opiranju na domače energetske vire je ocenjeno, da je po
posameznih virih energije za zadovoljevanje energetskih
potreb mogoč naslednji razvoj energetike:
1. Premog
Celotne geološke rezerve premoga so ocenjene na 25,2 mrd
ton, od tega: 21,6 mrd ton lignita ali 85,5%, 3,5 mrd ton ali 14%
rjavega premoga (v toplotni vrednosti približno 22%) ter 0,1
mrd ton ali 0,5% črnega premoga (v toplotni vrednosti 1,1%).
Raziskane rezerve lignita znašajo približno 9,0 mrd ton. Premog kot naš osnovni energetski vir je torej v celotnih bilancah
rezferv fosilnih energetskih surovin udeležen s 94,5%.
Na podlagi razpoložljivih rezerv in eksploatacij^kih pogojev
v naslednjem obdobju ni mogoče pričakovati, da se bo pridobivanje črnega premoga bistvepeje povečalo - znašalo bo
približno 0,53 mio ton na leto. Še naprej je treba raziskovati
nahajališča črnega premoga, da bi bilo mogoče ohraniti sedanje pridobivanje in ga po možnosti povečati.
Po letu 1985 je treba pridobivanje rjavega premoga
nenehno povečevati, tako da bi leta 1990 doseglo 15,5 mio
tone. leta 1995 - približno 18 mio ton, leta 2000 pa približno
21 mio ton oziroma pridobivanje rjavega premoga bi se
moralo do leta 2000 povečevati po povprečni letni stopnji
približno 3,5%. Rjavi premog se bo do leta 2000 odkopaval
globinsko in površinsko, pri čemer se bo delež površinske
eksploatacije povečal s sedanjih 48% na 55%. Potrebne
zmogljivosti bi znašale leta 1990 približno 21 mio ton, leta
1995 približno 22 mio ton, leta 2000 pa približno 23 mio ton.
Največje povečanje zmogljivosti za pridobivanje rjavega premoga je predvideno v premogovnikih SR BiH, in sicer od 8,0
mio ton do 10,0 mio ton. Tak razvoj pridobivanja rjavega
premoga zahteva dokajšnja vlaganja v nadaljnjo modernizacijo sedanje proizvodnje ter odpiranje novih zmogljivosti. S
povečanim pridobivanjem rjavega premoga približno 8,5 mio
ton do leta 2000 bi bila omogočena zamenjava tekočih goriv
in poraba električne energije v gospodinjstvih.
Pridobivanje lignita je glavno vprašanje pri razvoju energetike do leta 2000 glede na njegov delež v strukturi razpoložljiVlh
energetskih virov in ugodne eksploatacijske pogoje za
množično pridobivanje. Pridobivanje lignita naj bi leta 1990
znašalo približno 76 milijonov ton, leta 1995 priblino 95 milijonov ton, v letu 2000 pa približno 114 milijonov ton, kar
pomeni, da bi se pridobivanje premoga od leta 1985 do leta
2000 povečevalo po povrečni 4,6% letni stopnji.
Ležišča lignita so v glavnem primerna za površinsko eksploatacijo, kar je zelo pomembno s stališča množičnega pridobivanja glede na njegovo nizko toplotno vrednost. Delež površinske eksploatacije lignita bi se v letu 2000 povečal s sedanjih 78% na 86%. Pridobivanje lignita temelji v glavnem na
graditvi novih zmogljivosti v SR Srbiji (približno 15 mio ton)
SAP Kosovo (25 do 30 mio ton), SR BiH (8 mio ton) SR
Makedoniji (4,0 mio ton) in SAP Vojvodini (približno 6,0 mio
ton). Raven potrebnih zmogljivosti za pridobivanje lignita bi
se morala povečati z 61 mio din v letu 1985 na 88 mio ton v
letu 1990, v letu 1995 na 109 mio ton in v letu 2000 na 133 mio
ton.
Del proizvodnje lignita se bo uporabljal za oplemenitenje s
sušenjem in briketiranjem. Tako bi bilo za potrebe industrije
in široko porabo dobljeno kakovostnejše gorivo iz premoga
in sicer: leta 1990 približno 1,5 mio tone, v letu 1995 - 2,5 mio
tone in v letu 2000 do 3 do 4 mio tone sušnega lignita. V letu
2000 bi se s proizvodnjo sušnega premoga kompenziralo
pomanjkanje kakovostnejšega premoga za industrijo in
široko porabo in omogočila zamenjava tekočih goriv.
Po dosedanjih ugotovitvah do lea 2000 ni realno načrtovati
nove proizvodnje plina in premoga srednje toplotne vrednosti
ali sintetičnega plina (SNP), zato je treba nadaljevati z razisko8

vanjem novih tehnologij za proizvodnjo sintetičnega plina
(SNP) in tekočih goriv z likvefakcijo premoga.
Največji porabniki premoga bodo leta 2000 termoelektrarne
(s približno 80%), ki so zgrajene ali se bodo gradile v neposredni bližini premogovnikov, zato ni pričakovati problemov v
zvezi s transportom premoga, ker se bo transportiral v glavnem po industrijski progi in s transporterji z gumenim trakovi,
zanemarljivo malo pa po železnici ali s tovornjaki.
Ostalih 20% premoga za oskrbovanje inudstrije in široke
porabe je v glavnem usmerjenih v prevozih po železnici,
manjše količine pa se transportirajo s tovornjaki in po vodnih
poteh. Po predvidevanjih se do leta 2000 pričakuje približno
dvakrat večja poraba premoga na področju industrije ter
splošne in široke porabe, tako da je nujno potrebno povečati
zmogljivost, v glavnem na železnici. Poleg tega je treba preučiti tudi možnosti za transport premoga po vodnih poteh
predvsem iz tuzlanskega premogovnega bazena (del kopenskega transporta, naprej pa po vodnih poteh do potrošnikov).
Z dosedanjo eksploatacijo premoga so degradirane dokajšnje površine plodnega zemljišča, predvidena intenzivnejša
eksploatacija pa bo degradirala še večje površine. V prihodnjem razvoju energetike je potrebno z investicijskimi programi zajeti rekultivacijo doslej degradiranih površin ter površin plodnega zemljišča, ki bodo degradirane s prihodnjo
eksploatacijo. Eksploatacija premoga poleg tega povzroča
motnje v režimih podzemnih in površinskih voda, zato so
potrebni vsi tehnični in drugi ukrepi za zagotovitev življenjskih razmer in njihovo varstvo.
2. Nafta in naravni plin
Celotne bilančne rezerve nafte (A+B+C,) znašajo 40,5 mio
tone. Odkrite rezerve nafte vseh kategorij znašajo približno
302 mio ton. Celotne bilančne
rezerve plina (A+B+C,) znašajo približno 42 mrd m3. Odkrite
rezerve plina vseh kategorij
3
znašajo približno 94 mrd m .
Po rezultatih dosedanjih geoloških raziskav na kopnem in
podmorskem delu naše države so indikacije, da obstajajo
dokaj večje potencialne rezerve3 nafte, in sicer približno 3,0
mrd ton in približno 2,5 mrd m plina kategorij C2, D, in D2.
Zato je v prihodnjem nujno potrebno pospešiti raziskovanja
nafte in plina. Toda niti najbolj optimistične napovedi rezultatov teh raziskav pa ne dajejo podlago, da bi bilo mogoče iz
domačih virov zagotoviti domačo nafto in plin za celotne
potrebe države oziroma je treba še naprej računati z nujnim
uvozom teh energetskih surovin.
Za raziskovanja nafte in plina je značilno, da so dolgotrajna
in z visoko stopnjo rizika. V Jugoslaviji je ogromen prostor, ki
je sorazmerno malo raziskan (področje Jadrana in Dinaridov
ter globlji sloj Panonije).
Do leta 2000 je treba razviti ustrezne zmogljivosti, da bi se
po petletnih obdobjih uresničeval naslednji program raziskovalnega in obdelovalnega vrtanja v zemlji in v tujini:
Celotno vrtanje (raziskovalno in obdelovalno) v državi
Obdobje
1986-1990 1991-1995 1996-2000 Skupaj
Metri
2,111.760 2,404.475 2,492.077 7,008.312
Raziskovalno-analitična dela v tujini
Obdobje
1986-1990 1991-1995 1996-2000 Skupai
Mio ZDA
dolarji
475
614
626
1.715
Celotne potrebe po nafti bi se zadovoljile s pridobivanjem v
državi ter s pridobivanjem iz tujih nahajališč in iz uvoza, in
sicer:
Domače
Tuja nahajališča Skupaj (mio ton)
pridobivanje in uvoz (mio ton)
(mio ton)
1990
4~3
TT/7
1^0
1995
5,2
12,8
18,0
2000
5,7
14,3
20,0
Sedanji način transporta surove nafte do rafinerij se ne bo
bistveno spremenil, saj so zmogljivosti v tem pogledu zadovoljive, razen transporta nafte za rafinerijo Skopje, za katero je
treba zgraditi naftovod Solun - Skopje.
Glede na to, da je mogoče, da nastanejo motnje v obdobju
do leta 2000, je potrebno v tem obdobju zagotoviti skladiščne
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zmogljivosti v višini povprečne porabe za približno 90 dni.
Graditev skladišč bi se realizirala po naslednji dinamiki:
466.000 m3 od leta 1986 do3 leta 1990, 496.000 m3 od leta 1991
do leta 1995 in 548.000 m od leta 1986 do leta 2000.
Potrebe po porabi plina se bodo zadovoljevale iz domače
proizvodnje in uvoza, in sicer:

1990
1995
2000

Domača
proizvodnja
3M3
5,0
6,0

Uvoz

- mrd m3
Skupaj

5~4
7,0
9,0

9^0
12 0
15,0

Do leta 2000 je treba razširiti plinovodno omrežje v državi in
ga povezati v enoten plinovodni sistem, da bi do leta 2000
omogočili porabo3 plina iz domačih virov in iz uvoza v skupni
količini 15 mrd m .
Plinovodno omrežje je treba rešiti v SAP Vojvodini. V tem
sklopu je nujno potrebno, da sistem iztočnega kraka plinovoda
skozi SAP Vojvodino doseže zmogljivost približno 7 mrd
m3 na leto (približno 6 mrd m3 na leto iz uvoza in 1 mrd m3 na
leto domačega).
Z nadaljnjim razvojem iztočnega kraka plinovoda je predvidena razširitev plinovodnega
omrežja na območju SR Srbije
do zmogljivosti 2,6 mrd m3 na leto in povezovanje z bodočim
južnim krakom iz smeri Bolgarije s posebnim krakom za
potrebe SAP Kosovo.
Ker je struktura primarnih energetskih virov na območju SR
Makedonije in južnega dela SR Srbije nezadovoljiva, bi bilo
treba izdelati južni krak plinovodnega omrežja. S tem v zvezi
je predvideno povezovanje z magistralnim plinovodom, ki
vodi od ZSSR prek Romunije in Bolgarije proti Grčiji in
Turčiji. Z graditvijo plinovodnega sistema in distribucijskega
omrežja se načrtuje, da bi bila do leta 1995
zagotovljena
poraba naravnega plina približno 0,5 mrd m3 na leto, po letu
1995 pa 1,7 mrd m na leto.
Na območju SR BiH je predvideno povečanje zmogljivosti
za transport in distribucijo naravnega plina na 1,2 mrd m3 na
leto.
V okviru povečanja pridobivanja domačega plina je treba
razviti polja v severnem Jadranu z zmogljivostjo 600 mio m3
na leto ter zgraditi plinovodsko polje Ivan—Pulj pod morjem in
Pulj-Reka-Sisak po kopnem.
V sklopu razvoja plinskega omrežja, ki gravitira k zahodnemu kraku, je predvidena razširitev omrežja »Petrola« skozi
SR Slovenijo in povezovanje s plinovodom Pulj-Reka-Sisak
prek Istre.
Z uresničitvijo predvidenega razvoja plinskega omrežja in
po zgraditvi predvidenih podzemeljskih skladišč plina na
vzhodnem in zahodnem kraku je treba povezati oba plinovodna sistema taKo, da bi dobili — enoten plinovodni sistem
Jugoslavije.
Uvoz naravnega plina prek zahodnega kraka iz ZSSR v letu
2000 je dogovorjen na 3,0 mrd m3 na leto. Da bi to uresničili, je
nujno potrebno razširiti plinovodno omrežje skozi Avstrijo.
Uvoz naravnega plina iz Alžirije v letu 2000 je predviden v
količini 1,5 mrd m3 na leto. Da bi to dosegli, je nujno potrebno
zgraditi plinovod Palma Nuova—Nova Gorica.
Da bi bil omogočen tranzit plina skozi LR Madžarsko v
načrtovani količini približno 6 mrd m3 na leto, je v letu 2000
treba zagotoviti nove zmogljivosti za tranzit plina 3,6 mrd m3.
Do leta 2000 je predvidena graditev zmogljivosti podzemeljskih skladišč plina:
— na območju SR Hrvatske »Okoli« — 250 mio m3 na leto
obdobje graditve od leta 1986. do leta 1990;
— na območju SR Srbije (SAP Vojvodina) »Banatski dvor«
- 435 mio m na leto, I. faza od leta 1986.
do leta 1990 z
možnostjo graditve II. faze do 800 mio m3 na leto;
- na območju SR Slovenije se raziskujejo tehnične možnosti za graditev skladišč z zmogljivostjo 250 mio m3 na leto do
leta 2000.;
- na območju SR BiH se raziskujejo tehnične možnosti za
graditev skladišč z zmogljivostjo 100 mio m3 na leto do leta
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3. Električna energija
Projektirana poraba električne energije do leta 2000 se
lahko zadovolji s pridobivanjem električne energije iz domačih energetskih virov - hidroenergije, premoga in urana za JE
Krško.
3.1. Hidroelektrarne
Hidroenergetski potencial je bil v glavnem določen in ocenjen približno na 110 mrd kWh. Tehnično izkoristljiv potencial
pa po oceni znaša približno 66 mrd kWh/leto, vendar se
računa, da bi bilo mogoče v današnjih razmerah ekonomično
izkoristiti približno 55 mrd kWh/leto. Drugi del tega potenciala, ki vključuje tudi vodne tokove za majhne hidroelektrarne,
bi se lahko uporabljal večnamensko (namakanje, melioracija,
umirjanje hudournikov, turizem itd.), en del pa se ne bo
uporabljal zaradi visokih investicijskih stroškov (potopitve
preselitve ipd.).
Ob sedanjih hidroelektrarnah in tistih, ki jih je treba zgraditi
do leta 2000, bi bilo mogoče iz hdiroenergije pridobiti v letu
1990 približno 32 mrd kWh/leto, v letu 1995 36 mrd kWh/ leto
in v letu 2000 - 45 mrd kWh/leto. V ta namen je treba zgraditi
nove zmogljivosti HE, in sicer do leta 1990 približno 1279 MW
do leta 1995 približno 1360 MW in do leta 2000 približno 3671
MW oziroma skupaj približno 6310 MW novih zmogljivosti
hidroelektrarn.
Graditev hidroelektrarn je treba usmeriti v izkoriščanje
pomembnih porečij, predvsem hidropotencialov porečja reke
Drine, ki je doslej izkoriščen samo približno 33%, računajoč
tudi objekte, ki se gradijo (zgrajenih je 464 MW, zmogljivosti v
gradnji do leta 1990 - 315 MW in po letu 1990 - 787 MW).
Poleg tega je treba zaradi boljše valorizacije v okviru izkoriščanja razpoložljivih hidropotencialov računati tudi z graditvijo akumulacij za njihovo večnamensko porabo (hidroenergija, namakanja, oskrbovanje z vodo, turizem, preprečevanje
poplavljanja ipd.).
Pri graditvi hidroelektrarn je treba zaradi varstva človekovega okolja paziti na to, da se kar se da obdržijo naravne
lepote, mikroklimatske razmere, kakovost in režim podzemnih in površinskih voda, kulturno-zgodovinski spomeniki ipd.
3. 2. Termoelektrarne
Iz obstoječih in novih termoelektrarn na premog bi bilo
treba v letu 1990 pridobiti približno 59 mrd kWh/leto električne energije, v letu 1995 približno 72 mrd kWh/leto in v letu
2000 približno 83 mrd kWh/leto. Da bi dosegli to proizvodnjo,
je treba poleg obstoječih zgraditi tri nove zmogljivosti iri
sicer: do leta 1990-1797 MW, do leta 1995 - 1743 MW in' do
leta 2000 - 2267 MW oziroma 5.807 MW, v katere je vštetih
tudi 664 MW zmogljivosti, ki bodo zamenjale termoelektrarne,
ki bodo zaradi dotrajanosti nehale obratovati.
Del termoelektrarn (približno 30 objektov) bo treba revitalizirati, tako da je mogoče računati z njihovo eksploatacijo do
leta 2000 in naprej, kar se je upoštevalo pri izdelavi celotne
dinamike in uresničitve programa.
Graditev novih zmogljivosti mora biti usmerjena predvsem v
Kosovski bazen in druge večje premogovne bazene (Kolubarski, Kovinski, Kostolski, Tuzlanski, Duvanjsko-livanski, Gacki
idr.). Zaradi unifikacije opreme za graditev termoelektrarn je
treba usmeriti v graditev zmogljivosti ustrezne moči na enoto
(300 oziroma 600 MW) ter v termoelektrarne - toplarne za
kombinirano pridobivanje električne in toplotne energije, kjer
je to mogoče in kadar je to ekonomsko opravičeno.
Graditev termoelektrarn velikih moči na enoto zahteva čim
večje povezovanje elektrogospodarsatva SR in SAP za zagotovitev sredstev, potrebnih za njihovo graditev oziroma za
graditev na podlagi skupnih vlaganj.
Pri graditvi termoelektrarn je nujno potrebno zagotoviti vse
ukrepe za varstvo človekovega okolja - vode, zraka in zemljišča, vštevši termalno onesnaževanje vodnih tokov, skladiščenja pepela idr. Zato je treba z obveznim vgrajevanjem
ustreznih naprav zavarovati ozračje pred onesnaževanjem
tako da se preprečii izpuščanje trdnih delcev, izpuščanje S02!
desulforizacija goriva pod ravnijo maksimalno dopustne koncentracije (MDK), izpuščanje NOx, dimnih plinov idr.
Graditev novih zmogljivosti hidro in termoelektrarn po petletnih obdobjih bi znašala skupaj: do leta 1990 - 3076 MW, do
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leta 1995 - 3222 MW iri do leta 2000 - 5820 MW oziroma
skupaj 12.118 MW, kar bi ob vzdrževanju obstoječih in revitalizaciji posamičnih zmogljivosti omogočilo pridobivanje 96
mrd kWh električne energije do leta 1990, 115 mrd kWh do
leta 1995 in 135 mrd kWh do leta 2000.
S sedanjimi revitaliziranimi in novimi elektroenergetskimi
zmogljivostmi bi znašala skupna moč vseh elektrarn leta 1990
- 22.828 MW, leta 1995 - 26.168 MW in leta 2000 31.870 MW.
Vzporedno z graditvijo novih proizvodnih elektroenergetskih zmogljivosti bo dograjeno prenosno omrežje, ki bo omogočilo, da se električna energija brez težav prenaša do vseh
potrošnikov v državi, s čimer bo zagotovljena predvidena
zanesljiva oskrba z električno energijo, ki bi bila na ravni
zanesljivosti v sosednjih državah.
Z graditvijo tehničnega sistema krmiljenja na ravni Jugoslavije in vgraditvijo najsodobnejše računalniške opreme zaradi
ureditve in zmanjšanja koničnih obremenitev, predvsem
pozimi, je treba omogočiti skladnejše, ekonomično in zanesljivo delovanje elektroenergetskega sistema kot enotnega
tehnično-tehnološkega sistema države kot celote. Na ta način
bi se precej zmanjšala graditev elektroenergetskih zmogljivosti, s tem pa bi se prihranilo pri investicijskih vlaganjih.
Prav tako je treba jugoslovanski elektroenergetski sistem
povezati s sistemi sosednjih držav, predvserr\,z državami SEV,
da bi se omogočilo njihovo vzporedno delovanje zaradi izmenjave presežkov in deponiranja električne energije in omogočil uvoz oziroma izvoz električne energije.
Sklepamo lahko torej, da bi lahko ta zasnova razvoja zmogljivosti za pridobivanje in prenos električne energije na podlagi popolnega izkoriščanja domačih energetskih virov zagotovila potrebe po električni energiji, predvidene do leta 2000.
S tem je mišljeno tudi izkoriščanje domačih rezerv urana, s
katerega eksploatacijo bi lahko zadovoljili potrebe JE Krško
do leta 2000.
Do leta 1990 bo dokončana graditev začetih elektroenergetskih objektov, vrstni red in dinamika graditve elektroenergetskih zmogljivosti, ki jih je treba začeti do leta 1990 in po tem
letu v obsegu, predvidenem v temu programu, pa sta določeni
s skupnim načrtom organizacij združenega dela, združenih v
Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, z izbiro ekonomsko smotrnih zmogljivosti na razpoložljivih domačih
energetskih virih, kar bi bilo treba končati do leta 1987.
Po letu 1996 je treba začeti graditi objekte kontinuitete, ki
bodo začeli obratovati po letu 2000, predvsem v termo in
hidroelektrarnah z ocenjeno močjo približno 4.000 MW.
3.3. Jedrska energija
Po projekcijah potreb po porabi električne energije, možnosti za zadovoljitev teh potreb do leta 2000 in razpoložljivih
energetskih virov, je mogoče v tem obdobju zadovoljiti
potrebe po električni energiji iz domačih energetskih virov
(hidroenergije, premoga in urana za JE Krško), zato po sedanjih ugotovitvah ni potrebno do leta 2000 graditi jedrskih
elektrarn.
Naše rezerve urana znašajo: odkrite približno 5,3 tisoč tone,
potencialno pa približno 63,7 tisoč tone. Odkrite rezerve
urana, izražene v toplotni vrednosti, znašajo 3,8 PJ, potencialne pa 46,7 PJ ali izraženo v ekvivalentu nafte 87,7 oziroma
10.062 milijona ton.
Navedene rezerve urana so v sorazmerno majhnih dislociranih nahajališčih z nizkim deležem U 308 v rudi, za katerih
eksploatacijo sedaj ni ustrezne in ekonomične tehnologije,
kar zahteva vsestranska rudarsko-geološka raziskovanja, da
bi realno ocenili njihovo ekonomično eksploatacijo.
Po ocenah se lahko dobi iz fosfata približno 155 ton U3Oe,
kar je pomemben potencial, pogoj za to pa je njegova ekonomična ekstrakcija.
V Jugoslaviji je bil leta 1984 odprt rudnik urana na Žirovskem vrhu z letno proizvodnjo 120 ton uranovega koncentrata
in njegovim perspektivnim povečanjem na 140 ton, kar zadovoljuje potrebe JE Krško.
Če bodo dala nadaljnja raziskovanja pozitivne rezultate
glede možne ekonomične eksploatacije urana, bi se lahko
domače rezerve urana uporabljale tudi po letu 2010.
Zaradi spremljanja razvoja novih tehnologij na področju
jedrske tehnologije za potrebe energetike ob vsestranskem
kritičnem proučevanju in obravnavanju vseh vidikov jedrske
energije in uporabe jedrske tehnologije s stališča našega
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gospodarstva in družbe v skladu s strategijo tehnološkega
razvoja SFRJ, so v obdobju do leta 2000 potrebni naslednji
ukrepi in aktivnosti:
- geološko-rudarska raziskovanja zaradi ugotavljanja
rezerv urana in možnosti za njegovo eksploatacijo;
- zaradi spremljanja razvoja v svetu se je treba vključevati v
znanstvenoraziskovalne razvojne programe novih generacij
jedrsko-energetskih postrojev in jedrskega gorilnega ciklusa.
S temi tehnologijami so mišljeni obogatitev urana, pridobivanje težke vode, predelava izrabljenega goriva ter predelava in
deponiranje radioaktivnih odpadkov;
- še naprej se je treba vključevati v mednarodno delitev dela
z uvajanjem komponent jedrske opreme domače strojne industrije in domače elektrostrojne industrije;
- ukrepom za varstvo in zanesljivost delovanja jedrskih
postrojev ter njihovega okolja je treba posvetiti veliko pozornosti, predvsem glede radiokativnega onesnaževanja zraka,
vode in tal. Poseben problem je skladiščenje radiokativnih
odpadkov, za katere je treba v naslednjem odbodju poiskati
trajno rešitev. Prav tako je treba pravočasno pripraviti onesposobitev jedrske elektrarne Krško po prenehanju njenega
obratovanja.
Za zavarovanje delavcev v jedrskih postrojih, okolnega prebivalstva in naravnega okolja je nujno potrebno naslednje:
- uvedba proizvodnje specialnih instrumentov za merjenje
radioaktivnega sevanja, sistema za detekcijo in monitoring
ioniziranega sevanja, tehnologije proizvodnje specialnih
materij in opreme za varstvo pred jedrskim sevanjem ter
metode in materiale za dekontaminacijo;
- izdelava enotne zakonske regulative glede varnosti jedrskih objektov, ki mora zagotoviti uporabo sedanjih izkušenj,
natančna merila, standarde, predpise in postopek za zagotovitev varnosti jedrskih objektov ter varstvo ljudi in življenjskega okolja pred mogočimi negativnimi učinki;
- raziskovalna dela za morebitno določitev lokacije jedrskih
elektrarn in skladišč radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega
radioaktivnega goriva.
Predvideni obseg delovanja na tem področju do leta 2000 bi
zagotovil vzdrževanje kontinuitete pri spremljanju razvoja in
dosežkov znanosti in tehnologije v svetu, večjo zanesljivost
pri obratovanju sedanje JE Krško, večjo stopnjo varstva prebivalstva v primeru havarij na postrojih v sosednih državah in
trajno rešitev skladiščenja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega radioaktivnega goriva, kar bi bila podlaga za graditev
sodobnih in zanesljivih jedrskih energetskih postrojev v prihodnosti.
Na podlagi kritičnega proučevanja, študij in analiz, ki bodo
izdelane, je nujno potrebno za obdobje po letu 2000 natančneje določiti druge vire za pridobivanje električne energije.
Prav tako je treba znanstveno in družbeno verificirati in
razčleniti natančna merila in standarde, ki bi morali biti izpolnjeni pred morebitnimi kakršnimikoli odločitvami o razvoju
jedrske energetike. O graditvi jedrskih elektrarn v državi se ne
sme odločiti, dokler ne bodo znani rezultati vse stranskih
kritičnih obravnav, pri čemer je treba predvsem upoštevati
popolnost izkoriščanja lastnih naravnih virov (vode, premoga
in kakšnih drugih nekonvencionalnih virov) ter aktualizacijo
celovitega programa dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo,
nadomestitev in varčevanje vseh vrst energije.51 Ker navedene aktivnosti na področju raziskovanja in kritičnega proučevanja zahtevajo dlje časa, bo program razvoja energetike
SFRJ do leta 2000 na tem področju pozneje dopolnjen ali
spremenjen na podlagi dobljenih rezultatov.
Hkrati bo treba izdelati alternativne scenarije razvoja države
kot funkcije različnih ravni porabe energije v skladu s strategijo tehnološkega razvoja in kot rezultat predvidene racionalizacije in varčevanja z energijo.
4. Toplotna energija
Na podlagi temeljnih opredelitev bo pridobivanje toplote v
prihodnjem obdobju temeljilo na domačem premogu, kjer so
za to tehnično-ekonomski in ekološki pogoji. Uvozna energija
in elektroenergija bosta nadomeščeni s premogom za končno
porabo in naravnim plinom. Posebej pomembno mesto ima
5) Stališča Predsedstva SFRJ iz poročila o stanju in problemih notranje in
zunanje politike (del o energetiki), april 1987.
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oskrba mest in naselij s toploto iz centraliziranih toplotnih
virov, s čimer bo optimalno valorizirana primarna energija.
Pri graditvi novih termoelektrarn bodo obravnavane možnosti za kombinirano pridobivanje električne in toplotne energije. Načrt graditve in lokacij bodočih TE-TO mora biti usklajen s potrebami elektroenergetskega sistema in centraliziranega sistema za oskrbo s toplotno energijo.
Ker se sedaj uporabi približno 33% celotne razpoložljive
električne energije za procesno toploto in ogrevanje stanovanj, je to porabo nujno potrebno kar se da preusmeriti v trda
goriva, predvsem premog in druga goriva in energijo.
Posebno mesto pri pridobivanju toplotne energije za industrijske procese in za ogrevanje mora imeti zgorevanje premoga v fluidiziranem sloju, s čimer v svetu že zelo resno
računajo kot z novo tehnologijo, ki omogoča mnogo večje
izkoriščanje premoga, zlasti s stališča nadomeščanja tekočih
goriv in varstva človekovega okolja.
V okviru dolgoročnega programa za smotrno uporabo,
nadomestitev in varčevanje energije imajo pomembno mesto
ukrepi za smotrno pridobivanje, transport in porabo toplotne
energije, kjer so razčlenjeni tehnični, ekonomski, normativni
in družbeni vidiki v zvezi s to vrsto energije.
V naslednjem obdobju je predvideno precej večje izkoriščanje obnovljivih virov energije za pridobivanje toplotne energije (solarna, geotermalna idr.), energije biomase (briketi iz
kmetijskih odpadkov idr.), komunalnih odpadkov in odpadne
toplote iz tehnoloških procesov.
Pri pridobivanju toplotne energije nastaja dokajšnje onesnaževanje zraka, predvsem v mestnih okoljih, zato je v tem
smislu potrebno ukrepati, da se prepove uporaba goriv (premoga in mazuta) z visokim deležem žvepla, v centraliziranih
sistemih za ogrevanje pa je treba obvezno vgraditi naprave za
preprečevanje izpuščanja trdnih delcev v ozračje.
5. Novi in obnovljivi viri energije
Novi in obnovljivi viri energije obsegajo majhne hidroelektrarne, solarno energijo, biomaso, geotermalno energijo,
energijo vetra in energijo morskih valov.
Energetski potencial majhnih vodnih tokov, ki bi ga bilo
mogoče tehnično izkoristiti, je ocenjen približno na 7 mrd
kWh na leto.
Poleg elektroenergetskega pomena tega potenciala bi se
popolneje valorizirale naravne značilnosti in lastnosti
območja v smislu varstva velikih akumulacij pred erozijo in
urejanjem vodnega režima ter preprečevanjem hudournikov,
poplav in suš. Omogočeni bi bili boljši pogoji za razvoj kmetijstva, živinoreje, ribištva in turizma. Ker bi se majhne hidroelektrarne gradile na hribovsko-planinskem območju, bi bil
omogočen razvoj drobnega gospodarstva in ustavljena
migracija prebivalstva, pa tudi zaposlovanje domačega prebivalstva bi bilo večje.
Da bi bilo mogoče vse te ugodnosti izkoristiti, je nujno
potrebno ukrepati in delovati za hitrejšo graditev majhnih
hidroelektrarn. Zato bi bile potrebne v republikah in avtonomnih pokrajinah usklajene akcije za sprejetje programov graditve majhnih hidroelektrarn ob poprejšnji zagotovitvi metodologije za projektiranje in graditev majhnih hidroelektrarn,
katastra moči majhnih vodnih tokov in lokacij majhnih hidroelektrarn.
Teoretični potencial solarne energije znaša v naši državi
približno 1.500 kWh/m2 na podlagi insolacije 1.600-2.700 ur
na leto. Absolutna količina tega potenciala znaša 345 bilijonov kWh, vendar se lahko na podlagi sedanje ravni tehnike
izkoristi samo majhen del, katerega višino je težko določiti.
Po ocenah bodo solarni kolektorji za ogrevanje in nizkotemperaturne procese dali leta 2000 približno 1.500 GWh energije.
Solarna energija naj bi se uporabljala za ogrevanja prostorov in za nizkotemperaturne procese v industriji.
Z nadaljnjim raziskovanjem in razvojem je treba določiti
pogoje za ekonomsko izplačljivo graditev solarnih elektrarn.
Energetski potencial drv za kurjavo, odpadkov iz lesne
industrije, celuloznih odpadkov iz kmetijske proizvodnje in
odpadkov živalskega izvora za proizvodnjo bioplina, ki se
lahko zajame s pojmom biomase, je ocenjen približno na 86
PJ ali izraženo v ekvivalentu nafte približno 2,0 milijona ton na
leto.
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Iz navedenega izhaja, da bi lahko energetski potencial
biomase, če bi se bolj uporabljal, nadomestil druge oblike
energije v kmetijskih gospodinjstvih ter tekoča goriva in plin v
agroindustriji. Biomasa pa je v glavnem dispergirana na velikem prostoru, zato je nujno potrebno delovati in stimulativno
ukrepati za njeno uporabo.
Geotermalna energija obsega hidrotermalno energijo in
toplotno energijo, ki jo vsebujejo globinske stenske mase.
Energetski potencial geotermalne energije je težko dati za vso
državo, ker ni enotne metodologije in ker niso na razpolago
podrobnejši podatki o razprostiranju, velikosti in značilnostih
akvifera s termalno vodo in njeno temperaturo, specifično
toploto globinskih stenskih mas ipd. Na podlagi poznavanja
geološke sestave naše države iz raziskovalnega vrtanja na
posameznih lokacijah pa je ocenjeno, da energetski potencial
geotermalne energije znaša približno 1,1 mrd ton ekvivalenta
nafte.
Za izkoriščanje tako obsežnega potenciala nimamo številnih parametrov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili izkoristIjivost tega vira energije, vendar so nekateri mnenja, da bi
lahko na ravni sedanjin tehničnih možnosti izkoristili do 1%,
kar znaša v ekvivalentu nafte približno 10 mio ton.
Raven sedanjega izkoriščanja geotermalne energije je
skromna in znaša približno 200 mio kWh. Uporablja se v
glavnem za ogrevanje steklenjakov. Za večje izkoriščanje
geotermalne energije v prihodnosti so potrebna vsestranska
raziskovanja in razvoj ustreznih tehnologij. Z ukrepi ekonomske politike bi bilo treba spodbujati izkoriščanje geotermalne
energije.
Geotermalna energija naj bi se do leta 2000 uporabljala v
glavnem v krajih v bližini virov, za toplifikacijo naselij in v
kmetijstvu. Po ocenah se bo geotermalna
energija v letu 2000
uporabljala v količini približno 73x1015J.
Letna celotna teoretična količina energije vetra v sloju 200
m višine znaša približno 250 mrd kWh. Od tega potenciala pa
je mogoče izkoristiti sorazmerno malo.
Generatorji za uporabo te energije se gradijo največ do
višine 100 m od tal. V svetu so eksperimenti z generatorji veterniki do 100 MW, demonstracijske naprave pa obratujejo
pri 3, 5, 10 in 30 MW v Danski, na Švedskem, ZSSR in ZDA. Pri
nas je nekaj izrazito vetrovnih območij, kot so Bjelašnica,
Senj, jadranska obala, južni Banat in Podonavje, Djevdjelija in
dolina Vardarja, kjer je mogoče moč vetra veliko bolj izkoristiti.
Za uporabo energije vetra so pri nas razviti majhni generatorji 500 W, vštevši sistem akumulacije električne energije.
Večje enote se šele razvijajo (do 20 KW). Za praktično uporabo energije vetra z uporabo domače opreme so realne
možnosti. S podrobnejšimi raziskovanji pa je treba zajeti
najugodnejše lokacije in tipe naprav za uporabo energije
vetra.
Za konkretne projekte so potrebna obsežna raziskovanja in
meteorološke meritve, da bi bilo mogoče bolj izkoristiti energetski potencial.
Morski valovi so posebna oblika akumulirane toplotne
energije sonca, spremenjene v mehansko energijo vodnih
mas.
Tehnologija uporabe morskih valov je v svetu dokaj napredovala, tako da prve elektrarne, ki uporabljajo energijo morskih valov, že poskusno obratujejo v posameznih državah.
Energija valov Jadranskega morja za pridobivanje električne energije se bo v celoti izkoristila v ustreznih mikrolokacijah pri naših otokih, predvsem s stališča ljudske obrambe.
Uporaba novih oblik energije je zelo pozitivna s stališča
varstva človekovega okolja, saj v glavnem ne ustvarja škodljivih agensov. Poleg tega pa uporaba biomase rešuje tudi
nekatere sedanje probleme onesnaževanja človekovega okolja iz drugih virov, saj gre za uporabo odpadnih in tudi škodljivih materialov. Naprave za uporabo energije vetra edinole
povzročajo hrup, če bi bile skoncentrirane na enem mestu,
kar je treba upoštevati. Sončni kolektorji za izkoriščanje energije sonca za pridobivanje električne energije potrebujejo
precejšnje površine, kar vpliva na zmanjšanje obdelovalnih
površin.
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Domača strojna industrija in elektrostrojna industrija se
III.
morata usposobiti za izdelavo postrojev, naprav in opreme za
PROIZVODNJA OPREME IN GRADITEV
varstvo človekovega okolja tako za sedanje kot tudi za nove
ZMOGLJIVOSTI ZA POTREBE ENERGETIKE
revitalizirane objekte.
Toplifikacija mest in naselij in industrijska energetika zahte1. Proizvodnja opreme za potrebe energetike
vata večjo unifikacijo in specializacijo opreme. Zato je treba
razviti oprimalno serijo kotelskih agregatov za zgorevanje
Glede na doseženo tehnično-tehnološko raven domače
premoga, pri čemer je treba posebno pozornost posvetiti novi
strojne industrije in elektrostrojne industrije pri proizvodnji
tehnologiji zgorevanja premoga v fluidiziranem sloju. Vzpoopreme za energetiko, za njihov nadaljnji razvoj ter za stabilredno s to opremo je treba razvijati ustrezno opremo za
nejši gospodarski razvoj v celoti je treba v skladu s strategijo
varstvo človekovega okolja.
tehnološkega razvoja Jugoslavije zagotoviti v naslednjem
Za uresničitev programov izkoriščanja energije iz novih in
obdobju ustrezne družbene pogoje za:
obnovljivih virov so potrebni organizacijski ukrepi zaradi deli- določitev jugoslovanskih programov za unifikacijo
tve dela in specializacije pri proizvodnji opreme za izkoriščaopreme za nove energetske zmogljivosti na področju eksplonje sončne energije, majhnih hidroelektrarn, biomase, geoteratacije virov in pridobivanja vseh vrst energije;
malne energije, energije vetra, energije morskih valov idr.
- boljše organiziranje delitve dela in specializacije proizDa bi zagotovili reprodukcijski material za uresničitev navevajalcev opreme na podlagi določenih skupnih programov;
denih programov, je treba v okviru črne in barvne metalurgije
- sprejetje in izvajanje ukrepov ekonomske politike za
razširiti in modernizirati proizvodne programe, na drugih
spodbujanje domače industrije pri proizvodnji opreme za
industrijskih področjih pa je potrebna oprema za graditev
raziskovanje in eksploatacijo energetskih surovin in proizvodenergetskih in infrastrukturnih objektov.
njo goriv in energije.
Za uresničitev opredelitve, da je treba pri graditvi novih
energetskih zmogljivosti do leta 2000 poleg nujne najsodob2. Graditev zmogljivosti za potrebe energetike
nejše tuje tehnologije kar se da vključiti tudi domačo strojno
Graditev energetskih objektov, zlasti hidroelektrarn v predindustrijo in elektrostrojno industrijo ob uporabi sodobnih
videnem obsegu, je pomembna naloga na vseh področjih
tehničnih dosežkov, je treba za vse sektorje energetike zagotoviti proizvodnjo opreme.
. gradbeništva. Za graditev hidroenergetskih objektov imamo
na razpolago zelo močno gradbeno operativo, ki je sedaj v
Domača strojna industrija mora pospešiti svoj tehničnoglavnem na objektih v državah v razvoju. Pri graditvi termotehnološki razvoj v smeri kompletne uvedbe proizvodnje
energetskih objektov imamo prav tako na razpolago ustrezno
opreme za površinske kope (bagri, odlagalniki, samovozni
gradbeno operativo in zmogljivosti za proizvodnjo materiala
trakovi, transporterji idr.) ter optimalne zmogljivosti, prilagoza izdelavo jeklenih konstrukcij na tovrstnih objektih.
jene našim eksploatacijskim pogojem. Za podzemeljsko eksZa učinkovito graditev energetskih objektov je potrebna v
ploatacijo je treba v okviru domače strojne industrije razviti
naslednjem obdobju delitev dela v okviru specializiranih inžeproizvodnjo potrebne opreme za to obliko pridobivanja preniring organizacij s strokovnimi kadri potrebne kakovosti, s
moga (samovozno hidravlično podporje, nakladalne stroje pri
čimer bi dosegli, da bodo roki graditve teh objektov enaki kot
odkopavanju in pripravi, izvozni stroji, drobilniki, pomožni
v razvitih evropskih državah. Zato je potrebna večja integrastroji, verižni in gumeni transporterji, jamski vrtalniki, vrtalne
cija študijsko-raziskovalnih, projektantskih in inženiring orgagarniture idr.).
nizacij zaradi kontinuiranega usposabljanja kadrov in spremZa raziskovanje in pridobivanje nafte in naravnega plina na
ljanja sodobne tehnologije gradnje v svetu.
kopnem in podmorju se morata domača strojna industrija in
Predvideni obseg gradnje hidroelektrarn in drugih energetladjedelništvo vključiti v proizvodnjo opreme v obsegu, ki je
skih objektov bo zahteval popolno angažiranje domače indutehnično-ekonomsko opravičen glede na omejene serije in
strije gradbenega materiala in industrije za proizvodnjo gradvisoko tehnično-tehnološko raven tovrstne opreme.
benih strojev, kar zagotavlja aktiviranje številnih gospodarNosilca graditve novih hidroelektrarn bosta domača strojna
skih subjektov.
inudstrija in elektrostrojna industrija glede na visoko tehnično-tehnološko raven pri proizvodnji opreme za hidroenergetske postroje. Za graditev približno 6.300 MW instalirane
IV.
moči je potrebno do leta 2000 v okviru te grupacije načrtovati
ZNANSTVENORAZISKOVALNO
DELO IN KADRI V
razširitev zmogljivosti, zlasti če upoštevamo dosedanji in priENERGETIKI
hodnji plasma te opreme na tuje trge.
Za graditev termoelektrarn moči približno 5.800 MW je
Pomemben prispevek k predvidenemu intenzivnemu raztreba v okviru domače strojne industrije in elektrostrojne
voju energetike mora v naslednjem obdobju dati znanost. Pri
industrije podeliti delo in specializacije z izbiro enotne tehnotem so izhodišče jasne družbene opredelitve, da bodo pri
logije. Pri gradnji kotlov je treba zagotoviti unifikacijo opreme
uresničevanju dolgoročnega programa ekonomske stabiliza(kotel, kurilna naprava, elektrostatični filter, oprema za
cije, zlasti strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije kot
odstranjevanje žlindre in pepela idr.). Proizvodnja turbo-seta
podlage celotnega razvoja, omogočeni materialni pogoji za
(parna turbina z regulacijsko in zaščitno opremo, kondenzavečje angažiranje znanosti.
tor, toplotni izmenjevalniki, črpalke, idr.) ter elektroenergetPo številnih ocenah je svet danes v »prehodnem obdobju«
ske opreme (elektrogenerator, vzbujevalni sistem, zaščitni
razvoja energetike, za katerega je značilen postopen prehod z
sistem, hladilni sistem, transformatorji in druga elektroenerdosedanjih konvencionalnih virov na nove alternativne vire
getska oprema) mora biti prav tako organizirana na navedeenergije. Spremembe, ki so nastale na svetovnem trgu enernih načelih. Opremo za kemično pripravo, hladilni sistem,
gije,
so prispevale k temu, da se človeštvo zaveda, da se bodo
dovoz premoga in druge spremljajoče postroje in naprave je
kionvencialni
viri, ki se sedaj uporabljajo, izčrpali in da jih v
prav tako treba razvijati na podlagi najsodobnejših tehnološtevilnih državah v dogledni prihodnosti do polovice nasledških rešitev, kjer mora biti glavna zahteva tipiziranje ene vrste
njega stoletja ne bo več. Zato je v svetu pospešeno znanstveopreme na ravni države. Proizvodnja opreme za jedrske eleknoraziskovalno delo pri raziskovanju potencialov, tehnologij
trarne bi ohranila raven proizvodnje posamičnih komponent
in procesov izkoriščanja konvencionalnih goriv (zaradi njihoglede na izvozne možnosti in potrebe po vzdrževanju kontinuvega učinkovitejšega izkoriščanja in podaljšanja življenjske
itete pri razvoju jedrske tehnologije.
dobe) in tudi novih alternativnih virov, ki morajo v prihodnosti
Proizvodnja merilno-regulacijske opreme za energetske
nadomestiti sedanje.
objekte zahteva v navedenem obsegu od domačih proizvajalPri določitvi dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije je
cev večjo integracijo, enotno tehnologijo in razširitev zmogljitreba poudariti potrebo po večjem in kontinuiranem angažiravosti.
nju znanosti pri raziskovanju in ugotavljanju domačih rezerv
Program revitalizacije obstoječih termoenergetskih in
energetskih surovin, njihovi smotrni eksploataciji in izkoriščahidroenergetskih objektov v planiranem obsegu približno
nju drugih domačih energetskih virov, pri proučevanju smotr2.500 MW bo dokaj vključil domačo strojno industrijo in
nega izkoriščanja, nadomeščanja in varčevanja energije, proelektrostrojno industrijo, medtem ko bi se iz uvoza uporabučevanju možnosti za postopno uvajanje novih alterantivnih
ljala samo nujna oprema oziroma tehnologija.
virov energije po letu 2000 ter glede varstva in zboljšanja
12
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človekovega okolja. Prav tako računamo, da mora hitrejše
osamostaljanje domače strojne industrije in elektrostrojne
industrije pri proizvodnji energetske opreme temeljiti na
uvedbi kompletnih tehnologij in tehnoloških linij na podlagi
domačega znanja kot rezultatov znanstvenoraziskovalnega
dela, predvsem zato, ker bo prihodnji razvoj energetike potekal v obodobju, ko bodo omejena razpoložljiva sredstva za
uvoz opreme in tehnologije.
To zahteva, da se čim prej določijo ustrezne strateške smeri
v znanstvenoraziskovalnem delu, kot so energetske tehnologije prihodnosti (MHD, fuzija, visokotemperaturni reaktorji
idr.), ter da se določijo prednosti in omogoči programiranje
znanstvenoraziskovalnega dela.
Hkrati z določitvijo strateških smeri je treba zagotoviti tudi
usklajeno delo znanstvenoraziskovalnih in izobraževalnih
institucij. Predvsem je treba izdelati strateške projekte na
ravni Jugoslavije, ki bi jih izdelali skupni teami več institutov
in fakultet z natančno določenimi projektnimi nalogami in
cilji.
Uresničitev take usmeritve zahteva večja vlaganja v kadre,
za nakup opreme in instumentov za opremljanje laboratorijev
in preskusnih centrov ter za usposabljanje v državi in tujini.
Posebno pozornost je treba posvetiti načrtrovanju kadrov
ter metodi in vsebini izobraževalnih procesov za potrebe
energetike, temelječi na programski usmeritvi elektrogospodarstva, premogovnikov, strojne industrije in elektrostrojne
industrije, projektantskih in izvajalskih organizacij. Prav tako
je potrebno za predvideni razvoj energetike revidirati načrte,
programe in metode izobraževanja kadrov vseh ravni in profilov, da bi lahko pravočasno zagotovili strokoven in primeren
kader z usmerjenim in nenehnim izobraževanjem. Številni
problemi v energetiki zlasti s stališča varstva in zboljšanja
človekovega okolja, kot tudi pri izkoriščanju novih in obnovljivih virov tehnologije, novih tehnologij in jedrske energetike,
zahtevajo multidifciplinarno izobraževanje kadrov. Zato bi
bilo treba na tehničnih in ekonomskih fakultetah uvesti
ustrezne predmete, ki bi bili podlaga za vodenje kompleksne
energetike v delovnih organizacijah in zagotovili smotrno
izkoriščanje energije.
V.
ENERGIJA IN ČLOVEKOVO OKOLJE
Ker fosilna goriva vsebujejo žveplo v raznih kemičnih spojinah in količinah (topljivih ali netopljivih, zgorljivih ali nezgorIjivih), se ga je nemogoče izogniti v dimnih plinih in pepelu.
Naše norme omejujejo maksimalno koncentracijo žveplovega
dioksida v talnem sloju na 0,36 mg/m3. Razne države omejujejo količino
žveplovega dioksida v dimnih plinih na 400 do
0,15 rpg/m3.
Za zmanjšanje emisije žvepla v zrak so po dosedanjih ugotovitvah najučinkovitejši postopki zgorevanja v fluidiziranem
sloju ob navzočnosti apna in apnenca ter desulfurizacija
dimnih plinov, ki je komercialna do učinkovitosti od 70% do
95% zadrževanja žvepla. Po tem ostane trd ali blaten odpad
oziroma sadra ali žveplova kislina, ki se da izkoristiti. Za
desulfurizacijo se uporablja od 3% do 5% primarne energije.
Denitrifikacija se izvaja skupaj z desulfurizacijo dimnih plinov, ko je potrebno še približno 3% energije. Najučinkovitejše
so intervencije v samem procesu zgorevanja, t. j. sprememba
samih gorilnikov, način zgorevanja in višine temperature. Pri
zgorevanju je mogoče zmanjšati nastajanje dušikovih oksidov
približno za 60%, z denitrifikacijo dimnih plinov pa do 80% z
uporabo selektivnih katalizatorjev.
Za preprečevanje izpuščanja delcev v okolje se uporablja
ustavna in zaščitna oprema. Delež delcev se zmanjša tudi z
ustrezno pripravo premoga. Elektrofiltri imajo tudi večjo učinkovitost od 99% za delce večje od 3 mikrona, medtem ko so
cikloni najučinkovitejši za majhne delce. Sistem vrečastih
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filtrov zmanjšuje sledove kovin v dimnih plinih.
V obstoječih tehnoloških postopkih, ki so v komercialni
uporabi, pri katerih se dobi toplota v procesu zgorevanja
trdnih in tekočih goriv, približno 2/3 toplotne energije ni
mogoče izkoristiti. Moderni postroji dosegajo izkoriščenost
približno 34% do 36% (pri nas nekoliko manj), samo teoretično pa so možna določena zboljšanja, vendar ne velika.
Pomemben napredek v tem smislu je pri termoelektrarnah toplarnah (TE-TO), vendar dajejo nekoliko manj električne
energije za isto moč, toda bolje izkoriščajo celotno in
odpadno toploto.
Pri izpuščanju toplih odpadnih voda je treba upoštevati
veljavne predpise. Pri nas je dovoljeno dvigniti temperaturo
vode v recipientih za 2 do 3 stopinje, maksimalno temperaturo
vodnih recipientov pa do 27 stopinj.
Jedrska elektrarna v normalnih delovnih razmerah ne povečuje naravne radioaktivnosti v okolju več kot za 1%, toda v
akcidentnih situacijah je širjenje in stopnjo radioaktivne kontaminacije težko predvideti.
Nekatere vrste naših premogov (Raša) vsebujejo dosti
Urana in je radioaktivno onesnaževanje okolja zaradi njihovega zgorevanja (radona) dokajšnje, celo še večje kot pri
jedrskih elektrarnh ob normalnem obratovanju. Pepel nfekaterih naših vrst premogov vsebuje toliko urana kot bogate rude,
zato je nujno potrebno omejiti uporabo premoga, ki radioaktivno onesnažuje nad dopustnimi mejami.
Delež razpoložljive porabe tekočih goriv v prometu znaša
pri končni porabi približno 40%. Energetska kriza je precej
vplivala na porabo fosilnih goriv. Čeprav se je število vozil od
leta 1973 do leta 1983 v svetu povečalo za 20% do 50% v
raznih državah (brez ekstremov v obeh smislih), se je poraba
goriva na vozilo zmanjšala za 14% do 25%. Pri nas se je v
istem obdobju število vozil 2 krat povečalo, poraba goriva pa
za 66%, kar pomeni, da se je poraba goriva na vozilo zmanjšala približno za 28%. To pa je nastalo zaradi večjih cen
goriva, racionalizacije prevoza in vrste tehničnih izboljšav
vozil in motorjev.
Bencinski motorji najbolj onesnažujejo zrak s svincem,
oddajajo pa tudi nezgorela ogljikovodika CO in NO„. Dieselski
motorji izpuščajo manj CO in NOx, vendar veliko več delcev, ki
so lahko kancerogeni in mutageni. Dvotaktni motorji izpuščajo 6 do 7 krat več ogljikovodika.
Stroški za varstvo so odvisni od lokalnih razmer, kakovosti
goriv, deleža žvepla, od tehnologije, ki se uporablja, obsega in
višine varstvenih ukrepov in predpisov.
Pri vseh novih energetskih objektih je vlaganje v opremo za
varstvo človekovega okolja sestavni del investicijskih stroškov in je udeleženo z novimi 12% do 42% (v povprečju
približno 27%) pri postrojih za fosilna goriva, medtem ko
investicije v jedrske postroje že vključujejo 30% do 60% stroškov za obvezne varstvene ukrepe. Za novejše tipe termoelektrarn je delež zaščitne opreme manjši zaradi uporabe tehnologije, v katero je že vključeno varstvo, to pa se doseže že v
samih procesih zgorevanja. Največji izdatki so za uvedbo
varstvenih ukrepov v stare postroje.
Naši predpisi in mednarodne obveznosti zahtevajo vse
strožje varstvene ukrepe, zahtevali pa jih bodo tudi v prihodnje. Danes ni več mogoče zgraditi in dati v obratovanje termoelektrarne, če niso uporabljeni varstveni ukrepi. Poseben problem pri nas je rjavi in črni premog iz Ugljevika in Raše, ki
vsebujeta visok odstotek žvepla. Tako je za TE Plomin
potrebna poprejšnja desulfurizacija premoga, kar bo zagotovljeno v drugi fazi, kot je to sedaj tudi načrtovano.
Navedeni problemi in odprta vprašanja pri razvoju energetike, ki utegnejo negativno vplivati na človekovo okolje, zahtevajo predlaganje in sprejemanje ukrepov, ki so primerni za
vsako konkrento investicijo glede na specifične lokalne razmere, tehnične in tehnološke možnosti in ekonomsko valorizacijo.
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VI.
STRUKTURA INVESTICIJSKIH VLAGANJ
ZA RAZVOJ ENERGETIKE
Od leta 1976 do 1985 so investicijska vlaganja po petletnih
obdobjih znašala:

- mrd. din
(tekoče cene)
- delež %

Obdobje
1976-1980

Družbeni proizvod
Investicije v osnovna sredstva
- Gospodarstvo skupaj
Industrija in rudarstvo
Energetika
- Elektrogospodarstvo
- Pridobivanje premoga
- Predelava premoga
- Pridobivanje nafte in plina
- Proizvodnja derivatov

1981-1985

4.947,2

26.820,9

1.555,6
100,0
5.468,8
100,0
657.4
42,3
100,0
2.525,6
46,2
100,0
189.5
12,2
28,8
100,0
751.1
13,7
29,7
100,0
134,7
8,6
20,5
71,1
454,7
8,3
18,0
60,5
25,4
1,6
3,9
13,4
191.2
3,5
7,6
25,5
3,2
0,2
0,5
1,7
4,3
0,1
0,2
0,6
6,6
0,4
1,0
3,5
45,3
0,8
1,8
6,0
19,6
1,2
3,0
10,3
55,5
1,0
2,2
7,4
Da bi prišli do skupaj potrebnih investicijskih sredstev za
Glede na specifične investicije na enoto zmogljivosti, ki za
razvoj energetike do leta 2000, smo analizirali potrebna vlagahidroelektrarne znašajo 300 mio dinarjev po MW za termonjaipo posameznih energetskih panogah za predvideni obseg
elektrarne na premog pa 270 mio din po MW bi potrebna
zmogljivosti. Specifične investicije po enoti zmogljivosti so
sredstva za načrtovani razvoj elektroenergetskih zmogljivosti
vzete po cenah iz 1985.
do leta 2000 znašala:
INVESTICIJSKA VLAGANJA V ELEKTROGOSPODARSTVO

Obdobje

1986-1990
1991-1995
1996-2000
1986-2000

Proizvod, zmoglj.
HE
TE
1279,4
MWx0,30=
383,820
1360,5
MWx0,30=
408,150
36Ti8
MWx0,30=
1101,540
6311,7
MWx0,30=
1893,51

1797
MWx0,27=
485,190
1743
MWx0,27=
470,61
2267,4
MWxO,27=
618,09
5807,1
MWxO,27=
1567,917

- mrd din
- cene 1985
Skupaj

Prenos. Raziskov.
Revitalimreža in študije
zacija
(10% proizv. (3% od 1986/2000
kap)
198613%
2000)
869,01
87,00 956,01 .
28,68

1986-1990
1991-1995
1996-2000
1986-2000

34,7X17,94=622,5
22,5x27,257=613,3
25x27,269=681,7
82,2x23,327=1.917,5

Študije
in projektiranje
18^67
18,40
20,45
57,52

1108,97
1121,33

966,66

29,00

125,67

1713 63

171,401

1885,03

56,55

245,05

754,01

2940,64

346,30 3807,73

114,23

495,00

754,01

5170,94

3461 427

sticijskih sredstev potrebnih za obdelavo vrtin in njihovo
opremljanje za eksploatacijo.
V investicijska vlaganja v naftno gospodarstvo so vključena
samo sredstva za odpiranje eksploatacijskih naftnih in plinskih polj, medtem ko so sredstva za raziskovanje izvzeta, ker
bremenijo materialne stroške proizvodnje.
INVESTICIJSKA VLAGANJA
V NAFTNO GOSPODARSTVO

- v mrd din
- cene leta 1985
KontiSkupaj
nuiteta
(40%) od
1996 do
2000)
64ri8
631 70
280,86
98301
280,86 2.255|88

Glede na to, da je proces pridobivanja nafte in plina od
raziskovanja do priprave polja za eksploatacijo zelo zahteven,
je težko razmejiti potrebna sredstva za raziskovanje od inve14

124,28

87,90

INVESTICIJSKA VLAGANJA
V RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI
ZA PRIDOBIVANJE PREMOGA

Proizvodne
zmogljivosti

Skupaj

878 76

Če se za specifična vlaganja po toni zmogljivosti premogovnika (v katera so vključene neproizvodne zmogljivosti,
oprema in mehanizacija itd.) računa znesek 23.327 dinarjev!
bi potrebna sredstva za razvoj premogovnikov do leta 2000
znašala:

Obdobje

Kontinuiteta
40% od
96/2000

Obdobje

- mrd din
- cene leta 1985
Kontinuit. Skupaj
(40% od
leta 1986
do 2000)

Proizvod. Graditev Rafinerij. Študije in
plinovoda predelava projektira.
in
3%
skladišča
(2+3+4)
1
2
5
1986-1990
103,0
248.4
49,5
12,0
412,9
1991-1995
146,0
133,8
11,0
378,8
1996-2000
200,0
151,3
87,5
13,2
G32.8
1986-2000
449,0
533.5
225,0
13,2
424,5
180,8
180,8
Sredstva, potrebna za uresničitev programa razvoja energetike SFRJ do leta 2000, znašajo 8.967,42 mrd dinarjev oziroma
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5.775,46 mrd dinarjev z izvajanjem programa ukrepov in
dejavnosti za racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje
energije. Po programu bi bila po časovnih petletnih obdobjih
do leta 2000 raven in delež teh vlaganj v gospodarstvu in
industriji naslednja:
Delež v %
Obdobje
mrd din
V osnovna
V osnovna
sredstva
sredstva
gospodarstva
industrije
1986-1990
23,3
49,7
1991-1995
17,9
39.0
1996-2000
28,3
63,6
1986-2000
23,7
52.1
Z izvrševanjem programa ukrepov in dejavnosti za racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje energije bi bila raven in
delež teh vlaganj naslednja:
Delež v %
Obdobje
mrd din
V osnovna
V osnovna
sredstva
sredstva
gospodarstva
industrije
1986-1990
1.645,4
17,4
37,1
1991-1995
1.324,47
10,9
23.8
1996-2000 2.805,46
17,3
38.9
1986-2000
5.775,46
15,3
33,6
Obseg skupnih investicijskih vlaganj za uresničitev projektiranega energetskega razvoja iz tega programa po posameznih petletjih in v vsem obdobju do leta 2000 presega delež v
skupnih vlaganjih v osnovna sredstva gospodarstva in industrije, ki so bila dosežena dosedaj, medtem ko se z izvrševanjem programa ukrepov in dejavnosti za racionalizacijo,
nadomeščanje in varčevanje energije delež skupnih investicijskih vlaganj v energetiko v gospodarskih oziroma industrijskih investicijah ujema s proporci, določenimi s srednjeročnim in dolgoročnim družbenim načrtom države.
Struktura financiranja izvršenih vlaganj v energetiko v
obdobju od leta 1976 do leta 1985 je bila naslednja:
- lastni delež v elektrogospodarstvu 30-35%, pridelavi
premoga 32-35%, pridelavi nafte in plina 57-82% in proizvodnja naftnih derivatov 40-85% oziroma lastni delež energetike v investicijah je bil 35-40%;
- drugi viri sredstev z obveznostjo vračanja približno 60%,
ki so bili sestavljeni iz kreditov iz sredstev in skladov federacije in drugih DPS ter OZD, domači bančni krediti in tuii
krediti;
- drugi viri sredstev brez obveznosti vračanja - do 5%.
Izhajajoč iz opredelitev dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije, se bo položaj energetskih panog v naslednjem obdobju zboljševal, lahko realno pričakujemo, da bo pri
uresničitvi programa delež lastnih sredstev v elektrogospodarstvu in pridelavi premoga 40%, pridelavi in predelavi nafte
in plina 70% oziroma skupni delež energetike v investicijah
približno 50%.
Drugi pomemben vir financiranja razvoja zmogljivosti energetike naj bi bila združena sredstva odjemalcev energije in
bančni krediti - približno 30%. Ostali del sredstev bi se
zagotovil iz tuje akumulacije - približno 20%.
VII.
DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI
Eden temeljnih pogojev za uspešni razvoj energetike v
socialističnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosih je
ekonomski pristop, katerega glavni smisel je, da materialni
razvoj energetike ne temelji na subjektivnih željah, temveč na
dejanskih samoupravnih in ekonomskih interesih, potrebah
gospodarstva in delovnih ljudi ter občanov in njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti, bodisi v njihovih neposrednih odnosih s proizvajalci energije, bodisi v samoupravnih
interesnih skupnosti.
Bistveno zagotoviti družbenoekonomski interes in odgovornost proizvajalcev in odjemalcev oziroma njihovih samoupravnih organizacij in skupnosti za zanesljivost preskrbe z
energijo, za njeno kakovost. V skladu s tem je potrebno, da se
odnosi v energetiki, njen dohodek v razvoj čim bolj zagotavljajo na podlagi združevanja dela in sredstev ter skupnega
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dohodka, izhajajoč iz blagovnega značaja energije
in delovanja ekonomskih zakonitosti na tem področju.6
1. Samoupravno organiziranje in medsebojno
samoupravno povezovanje na področju
energetike
Dolgotrajna in draga raziskovanja posameznih energetskih
virov in zelo drag prenos energetskih razerv v eksploatacijo,
dolgotrajna graditev objektov za pridobivanje električne energije ter kontinuirano delo za raziskovanje in osvajanje tehnologije pri izdelavi opreme (ko gre za domačo proizvodnjo
opreme) zahtevajo zelo usklajeno planiranje ob vsakdnaji
koordinaciji, spremljanju, dogovarjanju in sinhronizaciji ter
usklajeno dinamiko financiranja. Samo na ta način je mogoče
v okvirih določene energetske politike doseči zaželjeni razvoj
energetike.
Samoupravna organiziranost združenega dela se ne more
unificirati, temveč je treba organizacijske oblike vzpostaviti
glede na značaj proizvajalnih sil in proizvodnih programov,
upoštevajoč pri tem tehnološko in ekonomsko nujnost.
Samoupravna organiziranost velikih sistemov postavlja,
zahteve pri:
- samoupravni koncentraciji investicijskih sredstev;
- alokaciji sredstev po kriterijih optimalizacije in najracionalnejših rešitev v tem velikem sistemu;
- ekspeditivnosti in učinkovitosti pri samoupravnem odločanju (znanstveno utemeljene rešitve, odločitve na podlagi
uporabe sodobnih informacijskih sistemov);
- optimalni uporabi osnovnih sredstev na ravni sistema.
Izhajajoč iz tega bi se ustvarili nujni pogoji za vzpostavljanje
enotnega elektroenergetskega in plinovodnega sistema
države, v katerem bi se na samoupravnih osnovah skupno
raziskovali energetski viri, enotno načrtovala proizvodnja in
poraba energije, oblikovala enotna merila za razvoj in graditev energetskih zmogljivosti po prednostih, določenih na
selektivni podlagi, izpopolnjevali skupni elementi za oblikovanje cen, razčlenjevali kriteriji za varstvo in revitalizacijo človekovega okolja in reševali drugi infrastrukturni problemi, ki
nastajajo z uporabo energetskih virov in objektov.
2. Sistem financiranja energetike
Ena temeljnih domnev za ustvarjanje pogojev za skladni
razvoj je takšna politika celotnega družbenega razvoja, ki bo
zagotavljala alokacijo družbene akumulacije v ta sektor na
določenih osnovah brez cikličnih gibanj in obremenitev s
tekočo ekonomsko politiko nesporno je, da je bil dosedanji
razvoj posameznih energetskih panog spodbujan s pomembnim deležem zunanjih sredstev, kar v nadaljnjem razvoju
mora obstajati kot realria domneva. Prav tako je razvoj energetike temeljil na uvozni tehnologiji in opremi. Če glede na
nadaljnji razvoj tega sektorja, ki bo temeljil na maksimalni
uporabi lastnih energetskih virov, istočasno pa tudi pri razvoju domače industrije in tehnološkem razvoju, je nujen
intenzivnejši razvoj proizvodnje domače energetske opreme.
V skladu s takšnimi odnosi v energetiki in glede na to, da je
energija blago specifičnega značaja, bi se lahko dohodek v
največji mogoči meri uresničeval na ekonomskih osnovah, z
združevanjem dela in sredstev. To pomeni, da je glavno, da se
interesi prizvajalcev in potrošnikov uresničujejo v samoupravnih interesnih skupnostih.
V razmerah pičle akumulacije, zlasti pa njene slabe alokacije v energetskih panogah, je nujen kakovosten preobrat v
dosedanji politiki, v energetiki in sistemu financiranja razvoja.
Naslednji bistveni dejavnik v sistemu financiranja razvoja
energetike je orientacija na združevanje sredstev iz akumulacije gospodarstva kot odjemalec energije vendar lahko realno
pričakujemo, da se razvoj spodbuja tudi s sredstvi prebivalstva kot pomembnega dejavnika njene porabe.
Financiranje razvoja energetike ni ločljivo od politike cen,
ker med ceno in financiranjem obstaja funkcionalna odvisnost. S politiko cen v energetiki na dolgoročni podlagi
moramo preprečiti nesmotrno porabo, s tem pa bi se zmanjšale tudi potrebe po uporabi fiskalnih in parafiskalnih instruSprejeto načeto v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije.
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mentov v sistemu financiranja.' Popravljanje disparitet cen
znotraj energetike in glede na proizvode drugih industrijskih
panog, zahteva graditev mehanizma, ki bo preprečil stroškovno kalkuliranje v cene industijskih proizvodov, da bi se
upočasnjevala rast inflacije. Potrošniki morajo nositi del
povečanja cen energije, kar jih bo spodbudilo k varčevanju
energije z opredelitvijo za nove tehnologije itd. Sistem financiranja razvoja energetike ne more biti. univerzalno določen
za ves čas, ki se tukaj obravnava in za vse njene panoge.
Vsaka od njih ima svoje specifičnosti, od odvisnosti od tega
pa tudi način financiranja.
Glavno vprašanje uspešnega uresničevanja programa razvoja energetike je graditev samoupravnega sistema razširjene
reprodukcije v energetiki. Izhodišče tega sistema je usposabljanje energetike v celoti, da na podlagi amortizacije in lastnih
sredstev za razširjeno reprodukcijo, vsebovanih v dohodku
teh organizacij, zagotovi nadaljnji razvoj. Glede na to, da je
energetika zelo intenzivna dejavnost, ki zahteva veliko koncentracijo sredstev za razširjeno reprodukcijo, je nujno tudi
samoupravno združevanje sredstev pod kontrolo delavcev,
gospodarstva in družbe v celoti. Ne gre samo za neodtujljive
pravice in obveznosti delavcev v obstoječih organizacijah
združenega dela energetike, ki ustrezna sredstva iz svojega
dohodka in iz sredstev amortizacije namenjajo za graditev
novih energetskih objektov in za rekonstrukcijo obstoječih,
temveč tudi za delavce v organizacijah združenega dela, ki
kot sedanji in bodoči odjemalci energije delno sodelujejo pri
oblikovanju sredstev za razvoj energetike.
Pri združevanju dela in sredstev zaradi graditve energetskih
objektov je treba zagotoviti realno valorizacijo energetskih
virov (vštevši tudi nadomestilo za neizoriščanje zemljišča,
stroške njegove rekultivacije, varstva človekovega okolja idr.)
ter natančno določiti medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti subjektov, ki združujejo sredstva in organizacij
energetike, ki uporabljajo tako zgrajene objekte. V vsakem
primeru je treba ustvariti pogoje za realno valorizacijo vloženih sredstev.
Če se z lastnimi sredstvi, samoupravnim združevanjem in
krediti ne morejo zagotoviti potrebna sredstva, se lahko uporabljajo možnosti obveznega združevanja sredstev, ki manjkajo za uresničevanje razvoja razširjene reprodukcije na
področju energetike.
Da bi se organizacije združenega dela s področja energetike aktivnejše vključevale v proces združevanja dela in sredstev za skupno graditev energetskih objektov, je treba ustvariti pogoje za: dostopnost energetskim virom zainteresiranih
udeležencev za njihovo uporabo z realno revalorizacijo teh
virov; enotno načrtovanje razvoja; ekonomsko racionalno
izbiro novih energetskih objektov in graditev skupnih objektov; skupni dohodek in skupno akumulacijo; realno oceno
energije; pogoje za vračanje združenih sredstev in realne
obresti; amortizacijo, uporaba sile in energije; čas njegove
uporabe; oblike organiziranja v fazi skupne graditve objektov,
način prevzemanja skupnega rizika in poravnavo škode. Prav
tako je treba rešiti tudi druga odprta vprašanja, nujna za
ustvarjanje pogojev za združevanje dela in sredstev za skupno
graditev energetskih objekov.
S tem bi se ustvarili bistveni pogoji za racionalno uporabo
domačih energetskih virov, na katerih bi se skupno gradili
energetski objekti na podlagi združevanja dela in sredstev.
3. Cene energije
V procesu reproduckije se mora vsaka oblika energije (električna energija, premog, nafta, itd.) obravnavati kot specifično
blago, upoštevajoč ekonomske dejavnike pri oblikovanju
cene energije, ki mora biti pod družbeno kontrolo. Kot objektivna in realna družbena ekonomska kategorija mora cena
energije v sistemu na podlagi pridobljenega dohodka določati
raven enostavne in del za razširjeno reprodukcijo organizacij
združenega dela v energetriki, vštevši tudi varstvo človekovega okolja. Potrebe po razširjeni reprodukciji je treba zadovoljiti s sistemom sporazumevanja proizvajalcev in odjemalcev pri graditvi določenih energetskih zmogljivosti.
Da bi zagotovili trajnejše usmeritve odjemalcev v posamezne oblike energije in se izgonili visokim stroškom pogostih preusmeritev, spdobujali varčevanje, racionalizirali
porabo in uvozno energijo nadomestili z domačo, je treba
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politiko cen, zlasti razmerja med cenami posameznih oblik
energije, voditi dolgoročneje in jo uskladiti z našo splošno
razvojno in ekonomsko politiko.
V naslednjem obdobju je nujno zagotoviti skupno energetsko politiko in načrtovanje dolgoročne proizvodnje in porabe
energije na enotnem jugoslovanskem trgu.
Dologoročna politika cen mora v okviru že definiranih ciljev
zadovoljiti naslednja načela:
- vzpostavitev in ohranitev paritetnih razmerij cen med
različnimi oblikami energije;
- nenehno zadovoljevanje potrošnikov za zadostno količino energiej;
- zagotavljanje pogojev za proces razširjene reprodukcije;
- vgraditev v ceno energije cene varstva in zboljšanja
človekovega okolja.
Pri določevanju cen premoga iz domače proizvodnje je
treba ceno črnega premoga dovesti na pariteto cen črnega
premoga franko luke v Zahodni Evropi, ker se danes v svetovni trgovini pojavlja skoraj izključno črni premog, tako da se
lahko samo njemu določi cena franko luke v Zahodni Evropi.
Ceno rjavega premoga in lignita je treba izpeljati iz partitete
cen s pomočjo energetskega ekvivalenta z minimalnim zmanjšanjem vrednosti po toplotni enoti ali ceno brez tega zmanjšanja.
Pri oblikovanju cen nafte mora biti merilo svetovne cene
dominantno. Povprečna cena uvozne nafte franko jugoslovanska meja mora biti relevantna cena za domačo nafto na
pariteti franko jugoslovanska meja. Razlike v kakovosti se
bonificirajo na podlagi cen nafte iz države, ki pridobivajo
nafto s širokim razponom na FOB partiteti. Cena domače
nafte bi se določila na podlagi gibanja cen v prejšnjem trimesečju, obračunanih po povprečnem srednjem tečaju v zadevnem trimesečju bi veljala za vse tekoče trimesečje.
Cene naftnih derivatov se morajo določati samo na podlagi
ekonomsko smotrnih elementov. Sistem neto cene naftnega
derivata bi temeljil na cenah teh derivatov v zahodnoevropskih državah, vendar je mogoče predvideti določena nadomestila za namene, ki se ocenijo kot družbeno koristni. V praksi
bi se cene osnovnih naftnih derivatov (motorni bencin MB-86
in MB-98, dieselsko gorivo D-1, D-2, in D-3, kurilno olje ekstra
lahko (EL) in težko (T) za industrijo) določale do ravni teh cen
v državah članicah EGS.
Cene zemeljskega plina se odločajo po pariteti povprečne
cene uvoznega zemeljskega plina franko jugoslovanska meja.
Pri določevanju povprečne prodajne cene električne energije bi morali kot merilo uporabiti raven povprečne prodajne
cene v zahodnoevropskih državah. Z enakopravnim sodelovanjem proizvajalcev in odjemalcev v procesu oblikovanja cen
je treba višino cene električne energije, ki jo prevzemajo
direktni idnustrijski odjemalci in distribucija, oblikovati tako,
da vsebuje tudi potrebna sredstva za družbeno opravičeni
razvoj pridobivanja in prenosa električne energije. Za velike
industrijske odjemalce je treba upoštevati tudi njihovo prilagojevanje možnostim elektroenergetskega sistema. Če sta
združeno delo in družba posebej zainteresirana, da imajts
določeni odjemalci električne energije ugodnosti, se to lahko
zagotovi z nižjo ceno od cene, oblikovane na podlagi objektivnih ekonomskih meril, z obvezno kompenzacijo, ki jo izplačujejo, ki jo izplačujejo tisti, ki določijo obstoj posebnega interesa za ugodno ceno. Pri obračunu električne energije, ki se
prodaja med elektroenergetskimi gospodarstvi republik in
pokrajin, je treba razlikovati zajamčene in občasne dobave.
Za zagotovljene dobave se cene določajo s sporazumom
med proizvajalci in odjemalci oziroma na ravni povprečne
cene dobavitelja na pragu prenosa, za občasne dobave pa po
pogojih, ki vladajo na trgu.
Določitev cene električne energije, ki jo distributivne organizacije prodajo svojim odjemalcem, bi morali načeloma prepustiti tem organizacijam, pri čemer naj bi bil tarifni sistem
enoten za vse območje Jugoslavije, kar je eden od pogojev za
spoštovanje ekonomske zakonitosti pri oblikovanju cene.
V celoti moramo skleniti, da je nujno, da vodimo takšno
dolgoročno politiko cen, katera bo zagotavljala:
- ohranjanje partitetnih razmerij cen proizvajalcev različnih oblik energije;
- vzpostavljanje paritetnih razmerij cen za odjemlace
- popravek partitetnih razmerij za odjemalce z zavestnim
usmerjanjem porabe v smeri zaželene strukture.
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Glede na navedene opredelitve in dolgoročni program ekonomske stabilizacije ter da bi prišli do ekonomskih cen posameznih oblik energije, je nujno, da skupni elementi za oblikovanje cen posameznih oblik energije zajamejo povprečne
stroske in uporabo faktorjev proizvodnje na podlagi enotnih
standardov in normativov, razmerja in ravni svetovnih cen
razmerja cen posameznih oblik energije in dolgoročne ekonomske interese proizvajalcev in odmejalcev za nenehno in
stabilno zagotavljanje teh proizvodov in storitev.
Zaradi ustvarjanja stabilnih pogojev za razvoj energetike in
uresničevanje planskih ciljev je nujno z ukrepi ekonomske
politike vzpostaviti paritete vseh oblik energije v skladu z
usmeritvami v družbenem planu Jugoslavije za obdobje
1986 1990.
VIII.
ENERGETIKA IN SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA
Sodobna splošna ljudska obrambna vojna bo zahtevala
široko uporabo vseh razpoložljivih energetskih virov, zlasti pa
uporabo električne energije na vsem ozemlju naše države,
zlasti pa na tistih delih, ki sestavljajo osnovo za materialno
zagotovilo oboroženega boja (ozemlje, na katerem so zmogljivosti za proizvodnjo oborožitve in vojaške opreme ter tiste
zmogljivosti, ki bodo v primeru vojne proizvajale in remontirale oborožitev in vojaško opremo).
Zato pa tudi zakon o SLO obravnava energetiko, zlasti
elektroenergetiko kot gospodarsko panogo, ki je posebno
pomembna za varnost in obrambo države.
Usposabljanje energetike, zlasti elektrogospodarstva za
delovanje v sodobni vojni dosežemo z mirnodobnim razvojem
energetike in ustreznimi skupnimi obrambnimi pripravami
jugoslovanske energetike, zlasti jugoslovanskega elektrogospodarstva kot enotne tehnično-tehnološke in funkcionalne
celote. Zaradi velikega števila različnih tehnologij ni v
zadostni meri zagotovljena tipizacija, unifikacija in standardizacija pri graditvi energetskih objektov, predvsem kadar gre
za opremo, naprave in sisteme, ki so v veliki meri uvoznega
izvora, morali pa bi biti osnovne komponente za varnejše
delovanje energetskih sistemov v vojni.
Pridobljene izkušnje pri delu v zvezi z obrambnimi pripravami ter dosežena raven usposobljenosti energetskih objektov in sistemov za delo in delovanje v vojni omogočajo, da se
glede na take okoliščine določijo nadaljnje smeri razvoja
energetike, ki jim je treba dati prednost v razvojnih in operativnih načrtih ter programih za obrambne priprave na tem
področju, zlasti v elektrogospodarstvu.
Na podlagi stanja in problemov v energetiki je nujno
potrebno ukrepati za čim boljšo usposobljenost energetike za
delovanje v vojni in v ta namen zagotoviti:
- da se pri razvoju energetike rešujejo nasprotja med
zahtevami po ekonomičnosti v miru in zahtevami po vztrajnosti pri delovanju sistema v vojni;
- večjo tehnično-tehnološko in funkcionalno povezavo
energetike, zlasti pa elektrogospodarstva SR in SAP, da bi se
optimalno izkoriščale obstoječe zmogljivosti ter zmogljivosti,
ki jih bomo zgradili v prihodnjem obdobju zaradi učinkovitejših prirav za izpolnitev nalog pri zagotavljanju energije ter
delovanja sistema v vojni;
- da se vsi pomembnejši odjemalci energije, zlasti električne energije, opremijo z rezervnimi viri električne energije,
ki jim bodo omogočali opravljanje temeljnih nalog v vseh
primerih motenj ali prekinitev pri preskrbi z energijo iz sistema;
- možnosti za spodbujevalne ukrepe za graditev in uporabo majhnih HE in drugih alternativnih ter obnovljivih virov
energije (sonce, veter, morski valovi, biomasa, geotermalna
energija idr.);
- maksimalno uporabo domače opreme z izvajanjem unifikacije, standardizacije in tipizacije pri graditvi energetskih
objektov, predvsem opreme, naprav in sistemov, ki naj bi bili
glavne komponente za varnejše delovanje vseh energetskih
sistemov v vojni;
- sistem blagovnih rezerv na vseh ravneh in OZD v asortimentu in količinah energetskih surovin, opreme in nadomestnih delov, nujnih za uspešno delovanje energetike, zlasti
elektroenergetike v vojni.
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IX.
AKTIVNOSTI IN UKREPI
1. Na podlagi vseh ugotovljenih in ocenjenih energetskih
virov bomo proučili možnost njihovega izkoriščanja, nato pa
jih bomo začeli po vrstnem redu možnih ekonomskih učinkov
izkoriščati.
Zato bodo organizacije združenega dela elektrogospodarstva, premogovnikov ter plina in njihove samoupravne organizacije in skupnosti do konca leta 1987 izbrale ekonomsko
smotrne nove energetske zmogljivosti in takšno izbiro določile v skupnem načrtu elektrogospodarstva Jugoslavije, skupnem programu razvoja premogovnikov Jugoslavije in skupnem programu razvoja nafte i,n plina Jugoslavije. Pri tem bodo
določeni tudi prednostni objekti in dinamika njihove graditve,
obseg in struktura virov financirahja idr.
Z vsemi aktivnostmi organizacij združenega dela v okviru
zborničnega sistema in združenega dela je treba ustvariti
osnovo za zagotavljanje samoupravne utemeljenosti in materialne uresničljivosti proizvodne usmeritve ter drugih razvojnih prednosti in nalog, ki jih bomo določili v skupnem načrtu
oziroma v skupnih programih.
Z ukrepi ekonomske politike bomo podpirali uresničevanje
skupnega načrta elektrogospodarstva Jugoslavije, skupnega
programa razvoja premogovnikov Jugoslavije in skupnega
programa razvoja nafte in plina na podlagi njihove usklajenosti s tem programom.
2. Da bi se gradili ekonomsko najugodnejši energetski
objekti, s katerimi bi se zadovoljile celotne potrebe po energiji, bodo družbenopolitične skupnosti pomagale in spodbujale izbiro in skupno graditev ekonomsko smotrnih novih
energetskih zmogljivosti, pri čemer bodo spoštovale optimume celotne države, ne pa ožjih območij.
V skladu z določeno izbiro ekonomsko smotrnih novih
energetskih zmogljivosti bodo družbenopolitične skupnosti,
upoštevajoč optimalni razvoj energetike države v svojih predpisih in drugih splošnih aktih, z ukrepi in aktivnostmi omogočale in zagotavljale skupno graditev energetskih objektov,
predvsem na območjih, ki imajo na razpolago rezerve energetskih surovin, tako na svojem ozemlju kot zunaj njega.
3. Skupna vlaganja naj bi bila glavna oblika združevanja
dela in sredstev za skupno graditev in izkoriščanje energetskih objektov.
V okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije bodo do konca
leta 1987 določene oblike skupnih vlaganj za skupno"graditev
energetskih objektov, to pa bo omogočilo zainteresiranost
vseh udeležencev energetskega programa za optimalno
izrabo obstoječih energetskih virov.
Z njimi bi natančneje razčlenili načela skupnih vlaganj v
graditev energetskih objektov na razpoložljivih energetskih
virih v SFRJ. Ta načela oziroma vprašanja so: dostopnost
izkoriščanja energetskih virov z njihovo valorizacijo; skupni
dohodek; cena energije; pogoji varčevanja družbenih sredstev; čas izkoriščanja skupnega vira in skupno zgrajenega
objekta; uporaba sredstev amortizacije iz skupno zgrajenega
objekta; oblika organiziranja v fazi skupne graditve objekta;
višina in uporaba nadomestila za izkoriščanje neobnovljenega resursa; dohodek, ustvarjen z izkoriščanjem energetskih virov zaradi njihovih izrednih naravnih ugodnosti; način
prevzemanja rizika in odškodnin, druga odprta vprašanja,
nujna za uresničevanje možnosti za skupna vlaganja v naši
državi za zgraditev in uporabo energetskih objektov. Hkrati se
bodo v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije začele priprave za sklenitev samoupravnih sporazumov, s katerimi
bodo ustrezne organizacije združenega dela med seboj prevzele obveznosti pri uresničevanju skupnega načrta oziroma
skupnih programov razvoja.
Da bi odpravili motnje in ustvarili ugodnejše možnosti za
večje skupno vlaganje v skupno graditev energetskih objektov, bodo družbenopolitične skupnosti ponovno preučile
svoje predpise s področja izkoriščanja naravnih virov, graditve investicijskih objektov idr.
4. V okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije bomo spodbujali organizacije združenega dela in samoupravne interesne skupnosti s področja energetike in drugih področij, da
na podlagi skupnih programov in vlaganj intenzivirajo raziskovanje energetskih surovin v naši državi in v tujini.
5. Smotrn razvoj proizvodnje in porabe energije ter njuna
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uskladitev pomeni pomembno rezervo v razvoju energetike, ki
se lahko uspešno izkorišča s skupnim delovanjem pri proizvodnji in na vseh sektorjih porabe.
Zato bomo v letu 1987 sprejeli program dolgoročnih ukrepov za racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje z električno energijo.
Racionalizacijo porabe energije bomo spodbujali z davčnimi olajšavami in davčnimi oprostitvami za proizvodnjo, ki
bistveno racionalizira porabo energije, z oprostitvijo davkov iz
dohodka sredstev, vloženih v racionalizacijo, ter s carinskimi
olajšavami za uvoz opreme, ki je v funkciji racionalizacije
porabe.
6. S predpisi o prostorskem urejanju naselij, zlasti mestnih,
bomo določili način in pogoje za pridobivanje toplote za
gretje in industrijske procese, pri čemer bo imelo prednost
centralizirano pridobivanje toplote.
7. Določili bomo enotno metodologijo in obveznosti za
evidentiranje potencialov novih in obnovljjvih virov energije in
obveznosti statističnega spremljanja njune uporabe.
Z ukrepi ekonomske politike bomo spodbujali razvoj in
izkoriščanje novih in obnovljivih virov energije. Zlasti v okviru
ukrepov za razvoj in pospeševanje drobnega gospodarstva
bomo stimulirali graditev majhnih hidroelektrarn.
8. V okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije bomo delovali in ukrepali, da organizacije združenega dela s področja

strojegradnje in elektrostrojegradnje ter organizacije združenega dela s področja energetike določijo skupne programe za
proizvodnjo energetske opreme in opreme za izkoriščanje in
raziskovanje mineralnih surovin. S tem v zvezi bodo organizacije združenega dela strojegradnje in elektrostrojegradnje
prilagodile svojo organiziranost, opravile delitev dela in specializacijo ter določile skupne temelje za povezovanje in kooperacijo s tujimi partnerji.
Z ukrepi ekonomske politike, zlasti s kreditno politiko bomo
spodbujali domačo strojegradnjo in elektrostrojegradnjo pri
proizvodnji opreme za proizvodnjo energije in opreme za
izkoriščanje in raziskovanje energetskih surovin.
9. Pripravili bomo tudi obvezno združevanje dela dohodka
organizacij združenega dela za manjkajoči del sredstev za
razvoj energetike, če z lastnimi sredstvi OZD energetike, združevanjem sredstev zainteresiranih OZD proizvajalcem in odjemalcem energije, s krediti in podobnim ne bodo zagotovljena
potrebna sredstva za graditev energetskih objektov.
10. Dosledno bomo izvajali predpisane ukrepe za varstvo
človekovega okolja pri graditvi in obratovanju energetskih
postrojev ter pri izkoriščanju energije. V zvezi s tem bomo
vgrajevali ustrezno sodobno opremo v energetske objekte za
preprečevanje onesnaževanja in to spodbujali z ustreznimi
ukrepi ekonomske politike.

OBRAZLOŽITEV
čin, dobljenih z ekstrapolacijo - zgornja in spodnja meja
i.
zaupanja.
Ustavna podlaga za izdajo tega odloka je 5. točka prvega
Projekcije, dobljene na podlagi prvih dveh meril, v večini
odstavka 281. člena ustave SFRJ, za njegovo sprejetje pa je
primerov najpribližneje aproksimirajo dosedanji potek porabe
pristojen Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je ta
posameznih oblik energije (dokaz je zelo visok koeficient
odlok sprejel na podlagi drugega odstavka 286. člena ustave
korelacije), pri čemer smo izhajali iz naslednjih domnev:
SFRJ.
- da bomo v opazovalnem obdobju opravili spremembe v
strukturi gospodarstva, zlasti v industrijski proizvodnji, ki bo
II.
rabila manj energije;
1. Analize razvoja energetike v svetu pred »energetsko
- da bo prišlo do uvedbe novih tehnologij;
krizo« so pokazale, da je bilo razmerje med rastjo družbenega
- večje vključevanje znanosti in znanja v proizvodne proproizvoda celotnega gospodarstva in porabo celotne energije
cese;
relativno visoko. S pojavom »energetske krize«, zlasti po letu
- uresničevanje varčevanja in racionalizacije v proizvodnji
1979, in z gospodarsko recesijo v svetovnih merilih pa se je ta
in porabi vseh oblik energije.
korelacijska zveza spremenila, tako da družbeni proizvod
2. Na podlagi preučevanj smo ugotovili naslednje potrebe
raste ob določenih nihanjih, poraba celotne energije pa se
— po petletjih:
zmanjšuje.
1990
1995
2000
V naši državi pa se niso v večji meri pokazala taka gibanja
porabe vse do leta 1979, ko smo po drugem »energetskem
Premog, mio ton
92
114
136
šoku« začeli izvajati restriktivne ukrepe za omejitev porabe
Nafta, mio ton
16
18
20
3
energije, zlasti tekočih goriv.
Naravni plin, mrd Nm
9
12
15
Zaradi takšnih pojavov je nastala potreba, da se v prihod£/. energija, mrd kWh
96
115
135
njem obdobju razvoj energetike uskladi in poveže s celotnim
Koks, mio ton
3,2
3,6
4,0
družbenoekonomskim razvojem do leta 2000, da bi se poraba
električne energije približala gibanjem v svetu, zlasti v induNa podlagi teh kvantifikacij in projekcij drugih oblik pristrijsko razvitih državah.
marne energije smo izdelali bilance za posamezna petletja
Projekcija potreb porabe po oblikah energije je bila dolocelotne potrebe energije - primarne energije in energije v
čena na podlagi naslednjega metodološkega pristopa:
finalni porabi.
- projekcija trenda gibanja proizvodnje in uporabe enerPoraba celotne primarne energije naj bi v obdobju 1986gije za obdobje 1980-1986, pri čemer so bile vzete kvantifika2000 rasla po povprečni letnji stopnji 3,66% (in sicer v
cije iz družbenega plana Jugoslavije do leta 1990 kot doloobdobju 1986-1990 - 4,23%; 1991-1995 - 3,23% in
čene veličine;
1996-2000 - 3,53%), kar kaže glede na predvideni porast
- regresijske analize odvisnosti gibanja družbenega proizdružbenega proizvoda celotnega gospodarstva za 4,5 tenvoda in primarne energije;
denco racionalnejše porabe energije, tako da je razmerje med
- projekcijske porabe energije na podlagi analitičnega
stopnjo primarne energije in družbenim proizvodom celotugotavljanja razvoja posameznih industrijskih panog in drunega gospodarstva 0,82% (oziroma po obdobjih: 1986-1990 gih sektorjev porabe.
1,06%, 1991-1995 - 0,72% in 1996c2000 - 0,71%). V celotni
V metodološkem konceptu projekcije razvoja energetike z
porabi primarne energije se delež uvozne energije zmanjšuje
uporabo regresije (trenda) je bila izdelana ocena za leta 1990,
iz obdobja v obdobje, tako da bi leta 2000 znašal 32,88%.
1995 in 2000 ter vizija potreb po energiji do leta 2020.
Največji delež v strukturi porabe celotne primarne energije
Tako dobljene projekcije razvoja so bile korigirane z logičje še vedno premog, nato nafta, naravni plin in hidroenergija.
nimi ocenami do leta 2000, vendar veliko svobodneje od leta
Delež nafte v celotni porabi primarne energije bi se zmanjšal z
2000 do 2020, na primer uporaba hidropotencialov, poraba
32,45% v letu 1985 na 25,69% v letu 2000, v glavnem zaradi
nafte in plina.
povečanja deleža porabe naravnega plina z 10,94% v letu
Rudarski inštitut - Beograd je na podlagi podatkov za
1985 na 15,78% in nekoliko večjo porabo premoga ter novih in
obdobje 1970-1985 opravil revizijo dobljenih projekcij iz tega
obnovljivih virov energije.
programa po posameznih petletjih oziroma za leta 1990, 1995
Koeficient prožnosti znaša po dobljenih projekcijah porabe
in 2000 ter ocenil, da uporabljena metodologija regresije pri
primarne energije in po načrtovanih stopnjah rasti družbeoceni posameznih energetskih kvalifikacij popolnoma
nega proizvoda (iz dolgoročnega družbenega plana) v posaustreza, toda potrebno je uvesti verjetnost pri oceni teh velimeznih obdobjih:
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poročevalec

1986-1990
1 06
1991-1995
072
1996-2000
071
Končna poraba energije naj bi se od leta 1986 do leta 2000
povečevala po povprečni letni stopnji 3,41%, in sicer v obdobjih: 1986-1990 po stopnji 3,70%; 1991-1995 - 3,40% in
1996-2000 - 3,13%. Stopnja rasti končne porabe energije je
namreč nižja od stopnje rasti porabe celotne primarne energije, to pa je v zvezi s povečano učinkovitostjo transformacije
primarnih oblik energije v sekundarne oblike, kar je v bistvu
pozitiven proces, ker je v strukturi končne porabe energije v
posameznih petletnih obdobjih od leta 1986 do 2000 delež
električne energije povečan z 19,4% v Jetu 1985 na 21,00% v
letu 2000. Nekoliko večji delež premoga v finalni porabi - s
7,6% v letu 1985 na 9,3% v letu 2000 — je posledica predvsem
njegove večje porabe v široki porabi in industriji. Nadomeščanje tekočih goriv v industriji in široki porabi z naravnim
plinom in manjši del s premogom bo vplivalo na to, da se
delež tekočih goriv v končni porabi energije zmanjša s 46,3%
v letu 1985 približno na 38,0% v letu 2000. Pri tem se bo delež
naravnega plina povečal približno s 14,2% v letu 1985 približno na 19,1% v letu 2000. V končni porabi energije se je
delež novih in obnovljivih virov energije močno povečal (približno z 0,3% na 2,2%).
3. Projekcija razvoja energetike po metodologiji »sektorske
analize« temelji na modelu, ki celotno porabo energije ugotavlja z dezagregacijo na naslednja področja porabe z uporabo ukrepov smotrne uporabe, substitucije in varčevanja:
- industrija (12 panog in drugi);
- promet (vse oblike prometa in prekladanje);
- drugo (kmetijstvo, gospodinjstva in druga poraba).
Kot podlaga za uporabo modela je bila uporabljena baza

podatkov Zveznega zavoda za statistiko za obdobje 19701985, kot bazno leto o uresničeni porabi energije po vrstah za
vsakega od prikazanih sektorjev v okviru osnovnih področij
porabe pa je bilo vzeto leto 1985. Projekcija potrebne energije
do leta 2000 je podana z diskretnim korakom petih let (za leta
1990, 1995 in 2000), pri čemer so bili kot osnova uporabljeni
dosedanja struktura porabe električne energije in naslednji
elementi:
- v industriji - ugotavljanje stopnje rasti obsega proizvodnje in porabe energije po panogah ob ugotavljanju načrtovanega tehnološkega razvoja industrije in uporabo ukrepov
racionalne nadomestitve in varčevanja z energijo, upoštevajoč načrtovano prestrukturiranje gospodarstva;
- v prometu - po panogah na podlagi dosedanjih trendov
ter ob intenziviranju železniškega prometa in modernizaciji
cestnega prometa;
- v gospodinjstvih - ob domnevi, da se do leta 2000 ena
petina električne energije nadomesti s trdimi in plinskimi
gorivi.
Na podlagi analize vseh navedenih sektorjev porabe je po
deduktivni metodi podana reducirana projekcija celotne
potrebne energije za leta 1985,1990,1995 in 2000 ob možnem
varčevanju, smotrni porabi in substituciji energije (sledijo
tabele).
Pri projekciji primarne energije za proizvodnjo elektroenergije je bilo kot baza vzeto povečanje proizvodnje elektroenergije iz hidroelektrarn za 50%, ostanek pa iz termoelektrarn in
sedanje jedrske elektrarne. Projekcija derivatov in naravnega
plina za neenergetske potrebe je bila izdelana na podlagi
realnega ugotavljanja stopnje rasti proizvodov, ki temeljijo na
energetskih gorivih kot osnovne surovine.

PROJEKCIJA RAZPOLOŽLJIVE ENERGIJE ZA FINALNO PORABO V LETIH 1990,1995 IN 2000
VRSTA ENERGIJE TJ Industrija

%

Elektroenergija
Trdna goriva
Tekoča goriva
Plinska goriva
SKUPAJ:

118.818
106.212
140.348
106.310
471.724 47,46

Elektroenergija
Trda goriva
Tekoča goriva
Plinska goriva
SKUPAJ

133.376
116.085
155.000
125.000
529.461 47,70

Elektroenergija
Trda goriva
Tekoča goriva
Plinska goriva
SKUPAJ:

146.812
141.052
165.000
130.000
582.864 47,41

Elektroenergija
Trda goriva
Tekoča goriva
Plinska goriva
SKUPAJ:

166.788
175.382
180.000
140.000
662.170 48,09

poročevalec

Promet

%

6
5.018
1.159
147.663
153.837 15,48
5.783
1.159
159.761
166.703 15,02
6.783
175.905
182.688 14,86
7.969
189.603
197.572 14,35

Drugo
8
101.538
130.302
96.572
40.006
368.418 37,06

Skupaj

%

10
225.374
237.673
384.619
146.316
993.979

11
22,67
23,92
38,69
14,72
100

116.668
255.827
148.176
265.420
98.975
413.736
50.019
175.019
413.838 37,28 1,110.002"

23,05
23,91
37,27
15,77
100

134.362
287.957
165.725
306.777
93.976
434.881
69.842
199.842
463.905 37,73 1,229.457

23,42
24,95
35,37
16,26
100

153.775
328.532
183.275
358.656
72.129
441.732
108.066
248.066
517.242 37,56 1,376.986

23,86
26,05
32,08
18,01
100

Indeks Stopnja Stopnja
1985 100% porabe za porabe za
5 let
15 let
12
13
14
100
100
100
100
100
1985-1990
113,51
2,57
111,67
2,23
107,57
1,47
119,62
3,65
111,67
2,23
1990-1995
127,76
2,39
129,07
2,94
113,07
1,00
136,58
2,69
123,69
2,06
1995-2000/85-2000
145,77
2,67
2,54
150,90
3,17
2,78
114,84
0,31
0,93
169,54
4,42
3,58
138,53
2,29
2,19
19

REDUCIRANA PROJEKCIJA CELO.TNE POTREBNE ENERGIJE ZA LETA 1985, 1990,1995 IN 2000
1985
GWh3
10 !
106Nm3
1
I. Razpoložljiva
REP
energija za finalno
porabo
Eleklroenerg.
Premog
Tekoča goriva
Plinska goriva
II. Neenerget.
NEP
poraba
Koks in deriv.
Uporab, benc. in
derivati
Naravni plin
III. Pridobivanje
EL
elektroener.
Hidroelektr.
HE
Jedrska elektr.
JE
Termoelektr.
TE
toplarne
+TO
Premog
Tekoća goriva
Naravni plin
Goriva skupaj
IV. Primar, energ.
PE-P

- 993.979
62.604
15.868
9.248
1.793
3.765
2.030
2.268

1990

GWh3
6 10 3!
10 Nm
100

225.374
237.673
384.619

22,67
23,92
38,69

146.316
197.783

14,72
100

69.027
8.872

34.90
43,42

%

53,74

1,110.002

23,05
23,91
37,27

113,51
111,7
107,6

10,69

71.063 255.87
17
-®H265.420
3
'946 413.786
1.800
4.450 175.019
- 235.000

15,77
100

119,6
118,8

2-058 ™000
2.500 100.000

29,79
42,55

79.988
20.452
10.454
1.800
5.300

287.957
306.777
436.881

23,42
24,95
35,37

127,76
129,1
113,1

199.842
278.000

16,26
100

136,6
137,5

101,4
116,5

2.205 77.000
2.750 110.000

28,31
40,44

91.259
23.910
10.618
2.000
6.623

328.532
258.096
441.732

23,26
26,05
32,08

145,77
150,1
114,9

248.056
307.000

18.01
100

169,5
155,2

111,5
228,1

2.265 77.000
3.250 130.000

25,08
42,35

111,5
151,4

21, f
100

1.812 56.000
84.600 304.560

27,66
100

101,6
113,1

2.309 85.000
95.225 342.810

31,25
100

198,2
127,3

2.787 100.000
108.000 308.800

32,57
100

233,2
144,4

24.363 87.707
4.038 14.537
46.401 167.043

32,57
5,40
62,03

28.017 100.861
4.068 14.645
52.515 198.054

33,12
4,81
62,07

115,0
100,7
113,7

31.672 114.010
3.971 14.296
59.582 214.405

23,26
4,12
62,57

130,0
98,34
128,4

36.544 131.553
3.777 13.597
76.679 243.614

33,84
3,50
82,85

150,0
93,53
145,8

53.997 471.082
926 40.438
1.021 36.348
547.868
1,849.501

(85,98)
(7,28)
(4,61)
(100)
100

60.824 530.300
1.1
4.000
1.124 40.000
- 615.380
2,077.584

(86,19)
(7,31)
(6,50)
(100)
100

112,3
112,3

70.250 618.037 (98,19)
985 40.000 (5,77)
983 35.000 (5,04)
- 493.687 (100)
2,377.425 100

126,6
128,5

81.697 712.400 (60,47)
40.000 (5,00).
983 35.000
4,45
- 787.400 (100) 143,7
2,601.551 100
140,65

81.129 884.310
14.372 601.736
7-531 268.019
281.519
42.000
- 1,831.384

42,56
28,06
12,90
13,56
2,02
100

99.217 1,081.464
16.020 628.881
8.650 307.842
318.238
41.000
- 2,093.093

135,82 107.161 1,168.055 44,50
113,79 15.674 655.232 25,23
143,69 10.127 37.066 14,26
367.1
14,11
39.000
1,50
127,55
- 2,282.499 100

29.62
indeks
(100)

88,72

Ocerm možnih prihrankov, ki bi jih dobili z izvajanjem
dolgoročnih ukrepov za smotrno uporabo, nadomestitvijo in
varčevanjem z energijo je izdelana na podlagi primerjav pro/Dc'Jf m
.ce'otne Pomame energije z metodo regresivne analize
J. ') Projekcije celotne primarne energije z metodo analize porabe energije po sektorjih porabe (PE 2), upoštevajoč
opredelitev o modernizaciji in prestruktuiranju gospodarstva.
Na diagramu projekcije celotne primarne energije (PE) je
prikazan celoten mogoč prihranek primarne energije do leta
200CK Prihranek na resursih (konservacija resursov prikazana
s srafirano površino) znaša 10,10% oziroma153.790,3x1015 J ali
prihranek v gorivu 8,66% oziroma 3.257x10 . Približna struktura varčevanja s primarno energijo v obliki goriva znaša:
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13
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Povprečni letni Prihranek do leta 2000
prihranek
(TJ)
(1031)
(PJ)
(103t)
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(10 Nm3)
106.808
9.799 1.602,12 146.983
38.650
923,1
579,74
13.847

33,01
100

71.676
271.134

2.014 1.075,13
- 3.256,99

30.210

111,06
125,10

11,60

65,49
25,45
12,95
13,39
'1,72
100

146,70
118,74
173,27

139,00

Na diagramu energetskih transformacij je prikazana Učinkovitost energetskih transformacij primarne energije za energetske potrebe (PE-E) v koristno energijo (KE). Z indeksom
100 je prikazana celotna povprečna potrebna primarna energija za energetske potrebe do leta 2000 na podlagi projekcije
z regresivno analizo, učinki prihrankov — s šrafiranimi površinami. Struktura možnih prihrankov je določena z domnevo,
da se celotna stopnja uporabnosti transformacije primarne
energije v koristno poveča povprečno za 1% ter da se stopnja
koristnosti prve transformacije zadrži na sedanji ravni (60%).
Največji učinki varčevanja s primarno energijo 7,7% ali
približno 2.182 PJ v gorivu bi se lahko uresničili s prihranki pri
porabi koristne energije (KE). Prihranek koristne energije v
obliki procesne toplote, toplote za gretje, mehanične energije, svetlobne idr. naj bi znašal povprečno 8% na leto glede
na sedanjo raven porabe oziroma na sedanjo strukturo gospodarstva.
S transformacijami energije, razpoložljive za končno
porabo (REP), v koristno energijo (KE) bi lahko prihranili 3,5%
primarne energije ali 990 PJ v gorivu. S tem učinkom prihranka bi se zmanjšala izguba druge transformacije (I, II) za
6,5% v primerjavi z dosedanjo ravnijo.
Z zboljšanjem stopnje izkoriščanja v eksploataciji resursov
v prvi transformaciji primarne energije v sekundarno v okviru
poročevalec
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sektorja energetike bi prihranili približno 0,3% primarne energije oziroma 86 PJ v gorivu. Možni prihranki v tej prvi stopnji
transformacije so rafinerijske izgube in izgube pri prenosu in
distribuciji. Na največji obseg izgub, ki nastajajo v termoelektrarnah, ni mogoče bistveno vplivati, zato pa v vsoti ne pričakujemo sprememb stopnje koristnosti prve transformacije.
Možni efekti prihrankov v investicijah na elektroenergetskih
zmogljivostih so preračunani na podlagi elaborata elektroenergetske analize potrebnega obsega in strukture izgradnje
hidroelektrarn in termoelektrarn v elektroenergetskem
sistemu Jugoslavije do leta 2000. Elaborat je izdelala DO
»Energoprojekt« - TOZD za elektroenergetske sisteme z
modificiranim paketom programov WASP-III. Pri predračunu
potrebnega obsega zgraditve novih TE za predvideni obseg
porabe električne energije in predvideni obseg zgraditve HE v
planskih obdobjih do leta 2000 je bil v elektrogospodarstvu
uporabljen verificiran kriterij statistične ocene o verjetnosti
pojava redukcije v 5% najneugodnejših' primerov oziroma
stopnja varnosti sistema približno 95%. V bilančnih tabelah
potrebnih HE in TE v elektroenergetskem sistemu Jugoslavije
za obdobje 1986-2000 je razvidno, da je treba za projekcijo
po metodi »sektorske analize« zgraditi najmanj 2.574 MW HE
in 3.488 MW TE projekcije po metodi »regresijske analize«.
4. S programom razvoja energetike SFRJ do leta 2000 (z
vizijo razvoja do leta 2020) se projektirana poraba električne
energije do leta 2000 lahko poravna s proizvodnjo električne
energije iz domačih energetskih virov — hidroenergije, premoga in urana za potrebe JE Krško.
Na podlagi kritičnega preučevanja, študij in analiz, ki bodo
izdelane, je nujno, da se po letu 2000 natančneje določijo
drugi viri za proizvodnjo električne energije, ker se ocenjuje,
da po letu 2010 potreb porabe ne bo mogoče zadovoljevati
samo iz klasičnih virov — premog in hidroenergija. Ocenjuje
se, da bodo do leta 2020 nekrite potrebe po električni energiji
znašale približno 30 mrd kWh, da bi se zadovoljile ocenjene
potrebe v viziji elektroenergetske bilance 215 mrd kWh v letu
2020. Po sedanjih ugotovitvah o stanju tehnike in tehnologije
je realno pričakovati, da se bodo manjkajoče količine električne energije zagotavljale z uporabo jedrske energije.
S prestrukturiranjem gospodarstva, racionalnim izkoriščanjem, substitucijo in varčevanjem energije ter uvajanjem
novih tehnoloških postopkov in materiala bi nastale možnosti,
da se precej zmanjša poraba električne energije do leta 2020,
s tem pa tudi potrebe po zgraditvi elektroenergetskih zmogljivosti, to pa bi spet omogočilo, da se potrebe po električni
energiji tudi po letu 2010 zadovoljujejo z izkoriščanjem domačih virov energije, kar bi odložilo izgradnjo jedrskih elektrarn.
5. Potenciali novih in obnovljivih virov energije do sedaj
uradno niso bili evidentirani, ampak se njihov potencial ocenjuje na podlagi posamičnih analiz, študij in gradiva z znanstvenih srečanj. Zato bi bila prva in neposredna naloga v zvezi
z realnim ugotavljanjem deleža novih in obnovljivih virov
energije pri zadovoljevanju energetskih potreb njihovo evidentiranje. Na tej podlagi bi morali izvesti intenzivno raziskovalno-razvojno dejavnost, da bi realno ugotovili možnost izkoriščanja novih in obnovljivih virov energije. Takšen pristop pri
obravnavanju novih in obnovljivih virov je bil predlagan zaradi
tega, ker so ti izvori energije s teoretičnega vidika ogromni,
poleg tega pa tudi obnovljivi, ocene za možnosti njihovega
izkoriščanja pa se gibljejo v velikem razponu - od njihovega
podcenjevanja pa do tega, da se z novimi in obnovljivimi viri
lahko bistveno reši zadovoljevanje potreb po energiji. Novi in
obnovljivi viri energije so po svoji naravi heterogeni in vsak
zase pomeni posebno celoto glede raziskovanja, razvoja in
izkoriščanja, vsi skupaj pa imajo lahko pomemben delež pri
preskrbi z energijo, zlasti ker se lahko avtonomno uporabljajo
in zadovoljujejo potrebe jedranske obale in otokov, hribovsko-planinskih območij, samotnih vaških naselij, zlasti z
vidika SLO in DSZ.
Ne glede na zelo velike perspektive novih oblik energije, lete danes vendarle ne pomenijo konkretne vrste energije, ker
so predvsem tehnike pridobivanja šele v razvoju, t. j. treba je
šele projektirati in zgraditi tovarne za proizvodnjo sončnih
kolektorjev, generatorjev za majhne akumulacije ter na veter
(veternikov), digestrojev za proizvodnjo večjih količin bioplina, rafinerij za oljne skrilavce, postroje za geotermalno
energijo. To pomeni, da je pred nami obdobje vlaganj v razvoj
opreme ter graditev poskusnih serij in pilotnih postrojev, šele
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v kasnejši fazi pa lahko pričakujemo množično komericalno
uporabo.
6. Proizvodnja, prenos in uporaba energije ogrožajo človekovo okolje na različne načine. Z izgorevanjem fosilnih goriv
nastajajo anhidridi žveplove, ogljikove in dušikove kisline ter
saje in lebdeč pepel; prevoz goriva in izkoriščanje električne
energije zelo malo vplivata na okolje; izkoriščanje novih energetskih virov, zlasti biomase pa je zelo koristno, ker se pri tem
uporabljajo tudi odpadne snovi.
Energetski objekti, premogovniki (zlasti površinski kopi) ter
rudniki urana, naftonosna polja, hidroelektrarne, polja sončnih kolektorjev in »farme veternikov« rabijo veliko prostora.
Hidroelektrarne, jedrske elektrarne in skladišča radioaktivnih
odpadkov negativno vplivajo na zmogljivost prostora, ker
omejujejo življenjske in delovne razmere in pogoje za gospodarjenje v svojem okolju. Zaradi svojega dolgoročnega učinka
na spremembo podnebja, t. j. na povišanje temperature, povišanje škodljivega učinka vesoljskega sevanja na površino
zemlje ter zaradi nastanka kislega dežja, ki uničuje gozdove
tudi daleč naokrog od kraja, kjer nastane, ter zaradi drugih
množičnih škodljivih vplivov je izpuščanje plinskih in tekočih
efluentov (odpadnih plinov in voda) čedalje bolj v središču
pozornosti svetovne javnosti in dobiva svoje mesto v vrsti
mednarodnih konvencij, h katerim pristopa tudi naša država
in iz katerih prevzema vrsto obveznosti.
Temelji naše energetske politike slonijo na uporabi domačih virov, med katerimi imajo posebno mesto hidropotenciali
,in premog.
Značilnosti naših premogov
Delež v
Delež
Delež
Delež Energetski
celotnih celotne pepela % celotnega potencial KJ/
geoloških vlage %
žvepla %
kg
rezervah
države
%
1
Ligniti
Crni
Rjavi

83,75
15,75
0,5

35-55
10-30
1,5-5,5

5-20 0,6-1,56.000-12.000
10-30
1-612.000-20.000
30-35
2-1020.000-25.000

Ker je približno 65% naših premogov mogoče dobiti s
površinskim kopom, bomo morali
do leta 2000 odkriti in
degradirati približno 1.000 km2 zemljišča, zato pa moramo
ukrepati, da bi se degradirano zemljišče prekultiviralo.
Sodobne termoelektrarne, zgrajene pri nas, imajo naprave
za odpraševanje in zadrževanje letečega pepela z učinkovitostjo 99% za delce, večje od 3 mikronov. V bodoče ne bomo
gradili elektrarn brez teh naprav, pri rekonstrukciji starih
elektrarn pa_ se bodo te naprave vgrajevale. Cena zaščitne
opreme je že vračunana v ceno same elektrarne. Ker je
osnovno gorivo domači lignit, ki vsebuje v povprečju 1%
žvepla, do sedaj v termoelektrarnah niso ukrepali za omejitev
emisije žveplovega dioksida. Ker pa o pogojnem premogu (29
MJ/kg) vsebujejo naši premogi več kot 2% S, bo v prihodnje
nujno vgraditi opremo za desulfurizacijo. Pred koncem tega
stoletja bomo morali ukrepati za denitrifikacijo, to pa bo
povečalo investicije in ceno energije. Povedati je treba tudi to,
da na ceno investicij za jedrske elektrarne varnostni in varstveni ukrepi vplivajo s 40% do 60%.
Termoelektrarne negativno vplivajo na vodotoke, ker izpuščajo odplake in toplo vodo. Ukrepi, da bi se izpolnili predpisani pogoji, ne terjajo zahtevnih tehničnih naprav niti veliko
sredstev. Voda se lahko pojavi kot omejujoč dejavnik za
intenzivno uporabo kosovskih lignitov. Nasploh je na
področju Kosova več energetskih potencialov, kot jih človek v
svojem okolju lahko izkorišča.
Od vseh tekočih goriv se jih približno 20% porabi v prometu. Izpušni plini motornih vozil onesnažujejo zrak s cinkom
(bencinski motorji), z delci (dieselski motorji) in z nezgorljivimi ogljikovodiki (v glavnem dvotaktni motorji). Pri nas smo
osvojiji proizvodnjo brez cinkovega bencina in katalizatorjev
in pričakujemo, da bo do leta 2000 prevladala njihova uporaba.
Politika varstva človekovega okolja v naši državi bo vse
doslednejša, norme za kakovost okolja in izpuščanje škodljiporočevalec
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vih agensov pa čedalje strožje. To bo povzročilo angažiranje
čedalje več sredstev v energetiko v izpolnjevanje postavljenih
pogojev.
Stroški za varstvo so odvisni od lokalnih razmer, kakovosti
goriva, deleža žvepla, od tehnologij, ki se uporabljajo, obsega
varstva in predpisov, tako da se cena postrojev poveča za 12%
do 42% (povprečje približno 27%) za postroje za fosilna
goriva, 30% do 60% pa za jedrske postroje. Za novejše tipe teh
termoelektrarn je delež zaščitne opreme manjši zaradi uporabe novih tehnologij, pri katerih se varstvo doseže med
samimi procesi izgorevanja. Največ izdatkov je v zvezi z uporabo varstvenih ukrepov v starih postrojih.
7. Dosedanji razvoj naše strojegradnje je zaostajal za potrebami razvoja energetike in industrije v celoti. Največji del
osnovne opreme za energetiko (kotlovski agregati, parne turbine, elektrogeneratorji, transformatorji, rudarska oprema
idr.) smo do sedaj dobivali iz uvoza, celo tedaj, ko je bila naša
industrija sposobna za proizvodnjo te opreme. Izjema je samo
oprema s področja hidroenergetike. Takšno stanje so povzročali tudi splošni družbeni odnosi, sistem kreditiranja plasmajev domače opreme, zunanjetrgovinski režim in sistem planiranja, to pa je neposredno vplivalo na zaostajanje v razvoju
domače strojegradnje in elektrostrojegradnje. Poleg navedenega je na takšno stanje vplivala nezadostna integriranost
proizvajalcev te opreme zaradi ustvarjanja energetike. Nedefiniranost programov za razvoj energetike je omogočila nenačrtno združevanje DO s tujimi partnerji, da bi se čimhitreje
osvajali proizvodi za domači trg. Posledica takšnega stanja je,
da uvozna oprema ni unificirana, ne samo na ravni države,
ampak pogosto niti na ravni delovne organizacije.
Po analizi 11 večjih termoelektrarn, ki so bile zgrajene in
začele delovati med letom 1976 in 1980, je bilo ugotovljeno,
da je osnovna oprema po izvoru iz devetih držav, delež
domače strojegradnje pri dobavi opreme je 11,4%, elektroopreme 29,2% in merilno-regulacijske opreme 9,5%.
Povezovanje z afirmiranimi tujimi proizvajalci energetske
opreme je kljub vsem negativnostim pomembno vplivalo na
zboljšanje tehnično-tehnološke ravni proizvodnje. S tem
sodelovanjem in lastnim razvojem je tudi domača strojegradnja in elektrostrojegradnja do sedaj osvojila proizvodnjo velikega števila proizvodov na področju opremljanja premogovnikov, hidroelektrarn in termoelektrarn ter drugih področij
energetike.
V preteklem obdobju je bilo na področju raziskovanja, eksploatacije in transporta premoga približno 80% opreme iz
uvoza. Tako visok odstotek uvoza v dosedanjem razvoju proizvodnje primarne energije je bil predvsem posledica specifičnosti opreme, pa tudi nepripravljenosti domače strojegradnje,
da se vključi v proizvodnjo te opreme.
Danes je v proizvodnih programih delovnih organizacij večji
asortiment opreme za rudarstvo, začenši od dela brusilnih
garnitur za raziskovalna dela, dela opreme za jamsko in površinsko eksploatacijo premoga, opreme za plemenitenje premoga, transportnih strojev in trakov, vse do specialnih črpalk,
ventilacijskih sistemov drobilnikov, damperjev in podobno.
Večji del te opreme se proizvaja v kooperacijskem sodelovanju s tujimi partnerji, s čimer se za domača plačilna sredstva
pogosto zagotavlja tudi kompletna uvozna oprema.
S samoupravnim sporazumom premogovnikov in proizvajalcev opreme je bilo dogovorjeno, da se sedanji nezadostni
delež domače strojegradnje do leta 1990 poveča z 20% na
40-50%, do leta 2000 pa na več kot 60%. Razvojni načrti
delovnih organizacij to potrjujejo. Toda tu je sedaj kot tudi v
nekaterih drugih proizvodnih področjih visoka stopnja neujemanja delovnih organizacij strojegradnje v zvezi z delitvijo
programa proizvodnje, to pa lahko resno ogrozi pričakovane
rezultate.
Na področju raziskovanja in eksploatacije nafte in plina se
naša strojegradnja vključuje s kooperacijskimi odnosi v
obsegu, v katerem ta specifična oprema zagotavlja tehtno
ekonomsko opravičenost. To področje proizvodnje zahteva
specifično opremo, ki se še nadalje po večini ne bo proizvajala pri nas, zato moramo realno računati z uvozom opreme
tudi v prihodnjem obdobju.
Pri izgradnji plinovodov in razdelilnega omrežja je razen v
kompresorskih postajah v visokem odstotku sodelovala
domača strojegradnja. Domača industrija lahko popolnoma
realizira graditev plinovoda in razdelilnih plinskih omrežij.

Pri proizvodnji opreme za elektroenergetiko smo dosegli
različne stopnje.razvoja domače strojegradnje in elektrostrojegradnje.
Do sedaj zgrajene hidroelektrarne so opremljene približno s
70% domačih turbogeneratorjev. Zgraditev in opremljanje
novih hidroelektrarn obsegu 6300 MW do leta 2000 bo
mogoče popolnoma opraviti z domačo strojno opremo in
elektroopremo, vendar je potrebno pravočasno razširiti in
modernizirati sedanje proizvodne zmogljivosti, ki proizvajajo
to opremo, ker je treba poleg velikih graditi hkrati tudi več
manjših enot, za katerih obseg graditve sedanje zmogljivosti
niso zadostne.
Opremljanje sedanjih termoelektrarn z osnovno opremo
(kotlovni agregat, turboset, elektroenergetska in merilnoregulacijska oprema) je bilo opravljeno v glavnem z uvozno
opremo ali s kooperacijo pri proizvodnji delov opreme s tujim
dobaviteljem. Do sedaj je domača kotlogradnja na podlagi
lastnega razvoja osvojila proizvodnjo kotlovnih agregatov z
zmogljivostjo in konstrukcijo do 100 MW ali 200 t/h pregrete
pare za industrijsko energetiko in toplifikacijo mest in naselij.
Kotlovne agregate z veliko močjo za termoelektrarne v
elektroenergetskem sistemu opremlja domača kotlogradnja s
posameznimi deli s kooperacijo s tujimi proizvajalci.
Doslej so proizvajalci parnih kotlov vsak zase s svojimi
tujimi partnerji načrtovali osvajanje proizvodnje kotlov do
1000 t/h pare, kar ustreza bloku 3000 MW. Dogovor o skupnem razvoju unificiranih enot na ravni države še ni dosežen.
Glede na že zgrajene zmogljivosti za proizvodnjo 300 MW
parnih turbin in posameznih delov 600 MW turbin se je treba
zaradi unifikacije opreme za bodoče termoelektrarne usmeriti
v graditev teh enotovnih zmogljivosti termoelektrarn.
V načrtu je proizvodnja velikih turbin po licenčni tehnologiji
zvarjenih rotorjev iz več lahkih delov, s čimer bo domačim
železarnam omogočeno, da popolnoma osvojijo proizvodnjo
izkovkov za ta namen. Razvoj te proizvodnje mora podpreti
druga kovinskopredelovalna industrija, ki naj bi sodelovala
pri opremljanju truboseta, in sistem kreditiranja plasmajev
domače opreme.
Pri domači elektrostrojegradnji je bila osvojena proizvodnja
generatorjev do 400 MW. V kooperaciji s tujimi dobavitelji je
možno osvojiti proizvodnjo generatorjev do 300 MW in delov
600 MW generatorjev. Za realizacijo tega programa je potreben prenos tujega znanja in tehnologije ter zgraditev novih
zmogljivosti.
Opremo za regulacijo, merjenje in avtomatizacijo izdeluje
več domačih delovnih organizacij. Stanje domačega razvoja
je takšno, da bi morale vse delovne organizacije s tega
področja proizvodnje veliko bolj usklajevati možnosti in interese, zlasti če upoštevamo, da je to področje zelo široko in so
na njem spremembe glede posodabljanja in uvajanja novih
tehnologij najhitrejše.
Na področju opreme za jedrske elektrarne so naše delovne
organizacije doslej osvojile proizvodnjo določenih komponent za domače potrebe in za izvoz. Za jedrsko elektrarno
Krško so to varovalni jekleni plašč reaktorskega sistema,
termična vrata za vnos opreme za sekundarni krog za oskrbovanje s tehničnimi plini, pomožna kotlarna in druga oprema.
Poleg tega se izvažajo komponente za jedrske elektrarne,
izdelane po tujih tehnologijah: cevovodi in kolektorji pare za
hladilni sistem primarnega kroga jedrske elektrarne 1000 MW
idr.
Proizvodnja opreme za jedrske elektrarne bo močno
odvisna od izvoznih možnosti in potreb po spremljanju razvoja tehnologije na tem področju.
Proizvodnjo druge spremljajoče strojne in elektroenergetske opreme, ki je potrebna za kompletiranje elektroenergetskih postrojev, je popolnoma osvojila domača industrija, s
tem da jo je treba modernizirati in razširiti, da bi se dosegel
načrtovani obseg graditve novih in revitalizacija sedanjih
elektrarn.
Dosedanji razvoj in proizvodnja opreme za varstvo človekovega okolja je zelo zaostajal glede na dosedanji hitri razvoj
energetike.
V prihodnje se predvidevajo potrebna sredstva za varstvo že
degradiranega človekovega okolja v okviru revitalizacije
sedanjih objektov in graditve novih. Ker so na tem področju
že številni proizvajalci, ki opremo izdelujejo po različnih tehnologijah, jih je treba povezati okrog skupnega jugoslovan-
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skega programa, ki bo zagotovil tipizacijo in potrebno kakovost te opreme.
Za načrtovani intenzivnejši razvoj toplifikacije mest in naselij je treba razviti sodobne kotelne agregate na domači premog, pri čemer je treba dati poseben pomen zgorevanju v
fluidni plasti.
Proizvodnjo opreme za uporabo novih in obnovljivih virov
je prav tako treba unificirati in skupaj razvijati, zlasti če se
upošteva sedanje stanje ponudbe te opreme na trgu (proizvodnja sončnih kolektorjev po več kot 10 različnih tehnologijah, več proizvajalcev hkrati uvaja proizvodnjo opreme za mini
centrale idr.).
Glede na planska predvidevanja in program mora rasti
industrijska proizvodnja po 4% stopnji letno, in če upoštevamo, da je treba do leta 2000 nadomestiti skoraj 8% tehnične
baze naše industrije, bi morala biti po vsem stopnja rasti
kovinske predelovalne industrije za 15 do 30% večja od povprečja celotne industrije. V okviru kovinskopredelovalne
industrije bi morala strojna industrija zaradi svoje vloge pri
lastni modernizaciji in modernizaciji vseh drugih področij
gospodarstva rasti za 30 do 40% hitreje od kovinske predelovalne industrije. To pomeni, da bi bila stopnja rasti kovinske
predelovalne industrije od 4,6 do 5,2%, strojne industrije pa
od 6 do 7,5%. V strukturi razvoja strojne industrije bi nekatere
proizvodnje po fazah razvoja rasle hitreje, med njimi je glede
na plane razvoja energetike proizvodnja energetske opreme.
8. Pomembno je omeniti, da je bilo od leta 1975 do leta 1985
zgrajenih 22 hidroelektrarn skupne moči 3.040 MW in 25
termoelektrarn skupne moči 7.809 MW ter jedrska elektrarna
Krško z močjo 664 MW. Dejstvo je, da so bile hidroelektrarne v
glavnem opremljene z domačo opremo, medtem ko so pri
opremljanju termoelektrarn in JE Krško sodelovale številne
tuje firme (iz več kot devet držav), domača strojna industrija
pa le neznatno.
Pomembno je dejstvo, da so bili energetski objekti popolnoma zgrajeni z domačo gradbeno operativo ob polnem
angažiranju montažno-obrtnih dejavnosti ter industrije gradbenega materiala in gradbenih stojev. Pri tej graditvi se je
razvilo nekoliko specializiranih inženiring organizacij, ki
lahko po sodobnih načelih projektirajo in organizirajo graditev energetskih objektov vseh vrst.
Predvideni obseg graditve energetskih zmogljivosti, zlasti
pa hidroenergetskih objektov bi omogočali angažiranje zmoIjivosti gradbene operative, ki se zaradi daljšega zastanka v
investicijskih dejavnostih manj uporablja.
9. V programu so obdelani družbenoekonomski odnosi na
področju energetike, ker je bilo ocenjeno, da bo od njih
odvisno uresničevanje ciljev in nalog iz programa. Posebna
pozornost je bila posvečena razčlenitvi teh bistvenih vprašanj; razvoju samoupravne organiziranosti združenega dela v
energetiki, dolgoročni politiki cen in zagotavljanju potrebnih
sredstev.
V sklepnem delu dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije je ugotovljeno, da je ena izmed odločilnih sprememb, od katere je odvisen bodoči razvoj gospodarstva in
družbe, samoupravno združevanje, povezovanje in sodelovanje delavcev na celotnem jugoslovanskem gospodarskem
področju, temelječi na ekonomskih interesih proizvajalcev, na
načelu dohodka in na podlagi reprodukcijskih zvez in odnosov. Integracijske zveze v najrazličnejših oblikah združevanja
so ekonomska nujnost in zakonitost sodobne proizvodnje in
menjave ter hkrati nujni pogoj za to, da združeno delo
obvlada pogoje proizvodnje in delitve in da postane osnova za
večjo integracijo v državi in v ekonomskih odnosih s tujino.
Ena izmed ključnih oblik integracije je delovna organizacija, ki se mora pri uresničevanju skupnih interesov temeljnih
organizacij v svoji sestavi vnovič uveljaviti kot gospodarski
subjekt, ki je sposoben vključiti se in povezati v sestavljene
organizacije in širše integracijske celote ter na teh podlagah
zagotoviti realno načrtovanje, optimalno delitev dela, smotrno uporabo sredstev ter učinkovitejši in stabilnejši skupni
družbenoekonomski razvoj. Na ravni države so panoge med
seboj povezane prek Združenja organizacij naftnega gospodarstva Jugoslavije, Združenja premogovnikov Jugoslavije in
Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva. Te oblike
povezovanja posameznih panog in dejavnosti pa so omejene,
saj njihova povezanost ne temelji na dohodkovnih razmerjih,
na združevanju dela in sredstev, zato v praksi ni dosežena
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takšna stopnja skupništva, s katero bi se usklajevali parcialni,
predvsem ekonomski interesi posameznih članic združenj
oziroma skupnosti.
V takšnih razmerah so se posamezni deli energetskega
sistema, kot so premog, nafta in električna energija, praviloma razvijali neodvisno od celotnega razvoja energetike.
Energetika se še ni popolnoma samoupravno interesno
povezala na ravni države.
Elektrogospodarske organizacije, ki pridobivajo električno energijo, vštevši tudi premogovnike, ki pridobivajo
premog za potrebe termolektrarn, ter elektrogospodarske
organizacije, ki opravljajo prenos in distribucijo električne
energije, so samoupravno organizirane v delovne organizacije, ki imajo v svoji sestavi temeljne organizacije združenega
dela, in sicer:
- elektrogospodarske delovne organizacije v SR Bosni in
Hercegovini so organizirane v Sestavljeno organizacijo združenega dela za pridobivanje, prenos in distribucijo električne
energije. V SOZD elektrogospodarstva bosne in Hercegovine
so združeni premogovniki, ki pridobivajo premog izključno za
termoelektrarno Gacko in Ugljevik, medtem ko so drugi premogovniki, ki s premogom oskrbujejo TE Kakanj in TE Tuzla
ter druge odjemalce, združeni v SOZD »Titovi rudnici«, Tuzla.
SOZD elektrogospodarstva Bosne in Hercegovine in SOZD
»Titovi rudnici« - Tuzla sodelujeta med seboj v okviru Skupnosti za poslovno in plansko sodelovanje;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SR Črni gori
so organizirane v Sestavljeno organizacijo za pridobivanje,
prenos in distribucijo električne energije. Premogovniki PljevIja v SR Črni gori, ki pridobivajo premog za TE Pljevlja in
druge odjemalce, niso v sestavi Elektrogospodarstva Crne
gore;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SR Hrvatski
so organizirane v Skupnost elektrogospodarskih organizacij
za pridobivanje, prenos in distribucijo električne energije.
Premogovnik Raša, ki pridobiva premog za TE Plomin in
druge odjemalce, ni v sestavi Elektrogospodarstva Hrvatske;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SR Makedoniji so organizirane v Sestavljeno organizacijo združenega
dela za pridobivanje, prenos in distribucijo električne energije. Premogovniki v SR Makedoniji, ki pridobivajo premog
izkjučno za termoelektrarni Oslomej in Bitola, so združeni v
SOZD Elektrogospodarstva Makedonije;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SR Sloveniji
so organizirane v Sestavljeno organizacijo združenega dela
za pridobivanje, prenos in distribucijo električne energije.
Premogovniki v SR Sloveniji, ki pridobivajo premog - za
potrebe TE Šoštanj, Trbovlje in TO Ljubljana, niso združeni v
SOZD Elektrogospodarstva Slovenije;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SR Srbiji
izven pokrajin so organizirane v Sestavljeno organizacijo za
pridobivanje in prenos električne energije, delovne organizacije za distribucijo električne energije pa so združene v
Poslovno skupnost elektrodistribucije Srbije. Premogovniki v
SR Srbiji izven pokrajin, ki pridobivajo premog za termoelektrarno »Nikola Tesla«, »Kolubara«, »Kostolac« in »Drmno« ter
druge odjemalce, so združeni v SOZD Združeno elektrogospodarstvo Beograd, hkrati pa tudi v SOZD Rudarsko-energetsko-industrijski kombinat »Kolubara« oziroma Industrijsko-energetski kombinat »Kostolac«. Premogovniki, ki oskrbujejo TE Morava ter druge odjemalce s premogom, niso v
sestavi Elektrogospodarstva Srbije;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SAP Kosovo
so organizirane v Sestavljeno organizacijo združenega dela
za pridobivanje, prenos in distribucijo električne energije.
Premogovniki v SAP Kosovu, ki oskrbujejo s premogom elektrarni Kosova A in Kosovo B ter druge odjemalce, so združeni
v SOZD elektrogospodarstva Kosovo;
- elektrogospodarske delovne organizacije v SAP Vojvodini so organizirane v Sestavljeno organizacijo združenega
dela za pridobivanje, prenos in distribucijo električne energije.
Da bi usklajevali in zadovoljevali skupne potrebe in interese, usklajevali načrte ter delovne in razvojne programe ter
razširjali materialno osnovo dela, so proizvajalci in odjemalci
električne energije v vseh republikah in avtonomnih pokrajinah ustanovili elektrogospodarske samoupravne interesne
skupnosti, razen v SR Makedoniji, v kateri je bila ustanovljena
republiška samoupravna interesna skupnost za energetiko.
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Republiško SIS za energetiko v SR Sloveniji so ustanovile
občinske SIS za energetiko, posebej SIS energetika za elektrogospodarstvo in rudarstvo, ki obsega tudi energetsko
področje jedrske energije, in posebej SIS energetike za nafto
in plin.
Zaradi razvoja in zboljšanja socialističnih samoupravnih
družbenoekonomskih odnosov, dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o vprašanjih, ki so skupnega pomena
za proizvajalce in odjemalce električne energije, in njihovega
zanesljivejšega oskrbovanja z električno energijo ter zaradi
uresničevanja in izboljšanja mednarodnega sodelovanja,
izmenjave izkušenj in koordinacije skupnih akcij so republiške in pokrajinski interesni skupnosti elektrogospodarstva
oziroma energetike sklenile leta 1982 Samoupravni sporazum
o ustanovitvi Zveze samoupravnih interesnih skupnosti elektrogospodarstva Jugoslavije.
Za samoupravno interesno organiziranje premogovnikov
republike in avtonomni pokrajini, razen SR Slovenije, nimajo
posebnih predpisov. V nekaterih republikah so premogovniki,
ki pridobivajo premog za termoelektrarne, združeni v samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva (SR Slovenija, SR Srbija, SAP Kosovo).
Na področju pridobivanja premoga so samoupravno organizirane 102 temeljni organizaciji združenega dela, od katerih
se jih 53 ukvarja s pridobivanjem premoga, 13 s čiščenjem in
predelavo, 36 z drugim dejavnostmi (rudarsko-gradbena dela,
družbeni standard ipd.) ter 13 delovnih organizacij brez
temeljnih organizacij združenega dela, ki zaposlujejo več kot
59.000 delavcev.
Na podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju je 38
delovnih organizacij za pridobivanje premoga združenih v 9
sestavljenih organizacij združenega dela, od katerih je dvema
glavna dejavnost pridobivanje premoga, ostalim sedmim pa
mešana dejavnost - pridobivanje premoga in električne energije.
Pri posjovnem samoupravnem organiziranju so organizacije za pridobivanje premoga s podtalno eksploatacijo v SR
Srbiji združene v Poslovno skupnost premogovnikov z jamsko
eksploatacijo, v SR Hrvatski pa so proizvajalci in potrošniki
premoga iz te republike prav tako združeni v Poslovno skupnost za pridobivanje premoga. V SR Sloveniji so samoupravno in interesno povezani s potrošniki.v Samoupravno
skupnsot za energetiko.
Posebne samoupravne interesne skupnosti proizvajalcev in
potrošnikov premoga niso organizirane.
Poleg tega je še združenje premogovnikov Jugoslavije v
okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije.
Za samoupravno interesno organiziranje proizvajalcev in
potrošnikov nafte in plina ni posebnih republiških in pokrajinskih predpisov, razen v SR Sloveniji. V SR Sloveniji je
ustanovljena Samoupravna skupnost za nafto in plin.
Organizirana je ena poslovna skupnost za nafto in plin, v
katero so združene organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s pridobivanjem, predelavo in prodajo nafte, plina in
naftnih derivatov. Poleg tega obstaja v okviru Gospodarske
zbornice Jugoslavije tudi združenje organizacij iz naftneaa
gospodarstva.
Zaradi uspešnejše realizacije ciljev in nalog dolgoročneaa
razvoja energetike Jugoslavije je treba v republikah in avtonomnih pokrajinah še naprej ustanavljati samoupravne interesne skupnosti energetike, da bi se omogočila ustanovitev
zveze teh skupnosti na ravni Jugoslavije, s čimer bi zagotovili
trajno uporabo vseh oblik energije in realnejše vrednotenje
energetskih virov, zmanjšali odvisnost od uvoza in bolj uporabljali lastne energetske vire, uskladili razvoj energetskih
panog in zagotovili smotrno pridobivanje in porabo energije
ter nadomestitev ene oblike energije z drugo.
Komunisti iz 00 ZK na področju energetike so se na Akcijski konferenci, ki je bila v Sarajevu aprila leta 1985, zavzeli za
takšno organizacijo interesnih skupnosti energetike v SR in
SAP, ki bo omogočala popolno uveljavitev interesov organiziranih proizvajalcev in potrošnikov. Hkrati si je treba prizadevati za ustanovitev zveze interesnih skupnosti energetike na
ravni SFRJ, kjer bodo interesne skupnosti energetike v SR in v
SAP ob upoštevanju enotnega jugoslovanskega trga ter
odgovornosti za skupni in lastni razvoj usklajevale vse
bistvene sestavine skupništva v energetiki in se doaovariale o
njih.
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Organiziranje Zveze skupnosti na ravni federacije omogoča, da se najkompletneje in najsmotrneje ugotovijo vsi
problemi energetske politike in določi dolgoročna usmeritev
glede izkoriščanja domačih resursov ter razvijajo tiste oblike
energije, ki so v naših razmerah najekonomičnejše in najsmotrnejše, da se potrošniki ne bi stihrjno preusmerili z ene na
drugo obliko energije.
V takšni organizaciji bi se lahko vzpostavila pravilna razmerja med posameznimi energetskimi panogami, saj bi se
ustrezni problemi vseh energetskih panog komplementarno
ugotavljali na isti ravni. Tako bi se lahko optimalno določila
dolgoročna usmeritev razvoja posameznih energetskih panog
in celotne energetike glede na neenakomerno teritorialno
razporeditev energetskih resurov. Takšna organizacija energetike na ravni* federacije bi omogočila širše povezovanje
energetskih panog z vsemi prednostmi, ki jih ima povezovnje
na tem področju. Ob taki rešitvi bi se lahko ustanavljale tudi
poslovne skupnosti in splošna združenja za posamezne energetske panoge, ki bi opravljale dela s področja uresničevanja
skupnih interesov združenja dela teh panog, v elektrogospodarstvu pa še dela, ki se nanašajo na zagotavljanje in uresničevanje rednega in neoviranega delovanja jugoslovanskega
elektroenergetskega sistema.
10. Cene energije, zlasti pa cene električne energije in
premoga so bile v vsem povojnem obdobju na nizki ravni, da
input energije v drugih gospodarskih panogah ne bi deloval
kot inflacijski dejavnik in vplival na življenjsko raven prebivalstva.
V dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije je bilo
ocenjeno, da je takšna politika cen v energetiki nesprejemljiva, saj ni v duhu ciljev stabilizacije gospodarstva, zlasti pa
nadaljnjega razvoja energetike.
V skladu z opredelitvami, da se mora energija obravnavati
kot blago oziroma da morajo biti cene energije ekonomske ter
energetskim panogam zagotoviti enostavno reprodukcijo ter
del lastnih sredstev za njihov nadaljnji razvoj je bilo s politiko
cen v zadnjih letih predvideno, da cene premoga in električne
energije rastejo hitreje od povprečne rasti cen industrijskih
izdelkov in da se hitreje odpravlja dispariteta teh cen.
Toda politika cen električne energije in premoga, določena
v resolucijah zadnjih let, ni bila popolnoma uresničevana Z
ukrepi, sprejetim^ leta 1984 v politiki cen, je bil izboljšan,
gospodarski položaj premogovnikov in elektrogospodarstva
vendar se je le-ta zaradi hitrejše rasti cen proizvodov v drugih
gospodarskih panogah v letu 1985 ponovno poslabšal, kar je
povzročilo visoke izgube pri poslovanju. Podobne tendence
so se nadaljevale tudi v letu 1986, ko so bili na podlagi zakona
o sistemu družbene kontrole cen sprejeti skupni elementi za
oblikovanje cen premoga in električne energije.
V procesu reprodukcije je treba vsako obliko energije (električna energija, premog, nafta idr.) obravnavati kot blago, ker
gospodarski dejavniki lahko samo pod temi pogoji vplivajo na
oblikovanje cen energije. Kot objektivna, realna družbenoekonomska kategorija mora cena energije v sistemu skozi
pridobljeni dohodek določati raven enostavne in razširjene
reprodukcije organizacij združenega dela v energetiki, povečane potrebe po razširjeni reprodukciji pa morajo v glavnem s
sistemom sporazumevanja zagotoviti proizvajalci in potrošniki pri graditvi energetskih zmogljivosti z združevanjem dela
in sredstev.
Da bi se potrošniki trajneje usmerili v posamezne oblike
energije ter da bi se izognili visokim stroškom pogostih preusmeritev in zagotovilo varčevanje, smotrnejša poraba in nadomestitev uvozne energije z domačo, je treba politiko cen,
zlasti pa razmerja v cenah posameznih oblik energije voditi
dolgoročno in jo uskladiti z našo splošno razvojno in ekonomsko politiko.
V prihodnje je nujno treba zagotoviti nadaljnjo skupno
energetsko politiko in skupno načrtovanje dolgoročne proizvodnje in porabe energije na enotnem jugoslovanskem trgu.
V skladu s tem morajo biti v postopku družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazumevanja o cenah elementi in
merila, določeni v strategiji dolgoročnega razvoja energetike,
temelj za določanje politike cen in družbene kontrole cen.
11. Pri opredelitvi, da se sprejme program razvoja energetike do leta 2000, ki bo določil dolgoročni razvoj energetike,
smo izhajali iz naslednjega:
- s programom, ki bi določil dolgoročni razvoj energetike
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Jugoslavije do leta 2000 s cilji razvoja, bi se konkretizirale
opredelitve iz strategije in planskih dokumentov ter določila
politika razvoja energetike v prihodnjem obdobju. Za energetiko, kot kapitalno zelo intenzivno gospodarsko področje, v
katerem traja graditev posameznih zmogljivosti najmanj pet
in več let, je zlasti pomembno, da se z enim dokumentom
določijo dolgoročni skupni interesi in razvojni cilji, konkretizirajo opredelitve ter določi skupna politika razvoja tega področja;
,3n
- s posamičnim sprejemanjem skupnega plana razvoja
elektrogospodarstva, skupnega programa razvoja premogovništva in skupnega programa razvoja pridobivanja nafte in
plina, kar izhaja iz zakona o temeljih sistema družbenega
planiranja, bi se težko zagotovil celovit pristop k razvoju
energetike, zlasti.za daljše obdobje, ter potrebna medsebojna
usklajenost v razvoju posameznih oblik energije, kar bi moral
biti eden izmed glavnih ciljev programa razvoja energetike;
- s programom bi se obsežnejše, konkretnejše in smotrnejše opredelil razvoj posameznih oblik energije ter skupne
energije s stališča objektivnih in razvojnih možnosti vse
države do leta 2000, da energetika ne bi postala zaviralni
dejavnik tega razvoja ali bila nad potrebami določenega družbenega razvoja. Zato je treba ponovno proučiti določene
kvantifikacije iz strategije dolgoročnega razvoja energetike
Jugoslavije in dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije do
leta 2000;
- s programom bi bilo treba odpraviti konkretne probleme
in težave pri sprejemanju skupnega plana razvoja elektrogospodarstva Jugoslavije, kot npr:
-da skupni plan ne bo enostavni seštevek planov elektrogospodarstev republik in pokrajin;
- optimalizacija gospodarsko in tehnično najsmotrnejših
elektroenergetskih objektov, predvsem z izkoriščanjem
domačih energetskih virov;
- dostopnost izkoriščanja gospodarsko najugodnejših
domačih energetskih virov, ki so neenakomerno razporejeni,
predvsem pa kosovskih lignitov in porečja Drine;
- skupna graditev energetskih objektov na podlagi skupnih vlaganj z združevanjem dela in sredstev, viri sredstev,
modeli združevanja, zagotavljanje deviz idr.;
- dajanje pobude za izenačevanje zakonskih predpisov na
področju investicijske graditve po republikah in pokrajinah
ter vprašanje pravne varnosti v zvezi z dolgoročnimi aranžmaji za dobavo električne energije na podlagi izkoriščanja
skupaj zgrajenih energetskih objektov;
- razvoj in uporaba jedrske energije;
- s programom bi bilo treba ustvariti pogoje za odpravo
vseh težav, ki že več let ovirajo zadovoljevanje potreb široke
porabe in industrije, za povečano proizvodnjo kakovostnejših
vrst premoga in graditev zmogljivosti za oplemenitenje nizkokaloričnih lignitov (oplemenitenje, briketiranje ipd.). To je
zlasti pomembno, ker največji del premoga (približno 80%), ki
se uporablja za pridobivanje električne energije, spremljajo
podobni problemi in težave kot razvoj zmogljivosti za pridobivanje električne energije, zato je treba vse te probleme reševati s skupnim planom graditve elektroenergetskih objektov.
Glede na teritorialno razporeditev premogovnih nahajališč
je nujno s programom ustvariti pogoje za skupno graditev
zmogljivosti premogovnikov in zmogljivosti za oprelemenitenje lignita na podlagi skupnih vlaganj z združevanjem dela in
sredstev;
- s programom bi bilo treba ustvarjati tudi pogoje za
intenzivnejše raziskovanje surove nafte in naravnega plina pri
nas in na tujem, s čimer bi odpravili dolgoletno stagniranje v
pridobivanju surove nafte oziroma omogočili čim boljše zadovoljevanje potreb po derivatih in naravnem plinu iz domačih
virov ter s tem zmanjšali odvisnost od njihovega uvoza;
- s programom bi bilo treba ustvariti pogoje za vzpostavitev enotnega elektroenergetskega plinovoda sistema države,
v katerem bi se na samoupravnih podlagah skupno načrtovali
proizvodnja in poraba energije, oblikovala enotna merila za
razvoj in graditev energetskih zmogljivosti, ki lahko dajo
zanesljive učinke in prispevajo k zmanjšanju uvozne odvisnosti, ter določile osnove za dolgoročno vodenje politike cen.
III.
Zapletenih in številnih problemov energetike Jugoslavije ni
možno reševati brez celovitega in konsistentnega programa
razvoja energetike. Zato je nujno določiti program kot skupek
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natančneje opredeljenih ciljev in nalog na področju razvoja
energetike, pri čemer morajo biti lastni energetski viri, razpoložljive energetske zmogljivosti, potrebne količine energije in
finančne zmožnosti realno ocenjeni. S tem bo hkrati izpolnjena tudi izhodiščna zahteva politike dolgoročnega razvoja
proizvodnje in porabe energije, da bi se potrebe čim bolj
zadovoljevale z domačo proizvodnjo pod ekonomsko čim
ugodnejšimi pogoji. To je možno doseči, če bo razvoj proizvodnje energije temeljil predvsem na aktiviranju domačih
energetskih virov, določenih s tem programom.
Razvoj energetike Jugoslavije je treba v popolnosti dognati
predvsem zato, da bi se naprej razvijala v skladu s potrebami
in možnostmi.
Zato je bilo nujno v programu dati strokovno preverjenje in
ocenjene odgovore zlasti na naslednja vprašanja: kolikšne so
optimalne potrebe porabe in proizvodnje posameznih oblik
energije in celotne energije, kolikšne so potrebne zmogljivosti, kolikšni so največji možni domači energetski viri, kolikšna
so potrebna finančna sredstva in kolikšne so finančne možnosti.
Ta dokument popolno in vseobsežno ponazarja celoto
odnosov med posameznimi viri energije oziroma celoto politike energetskega razvoja Jugoslavije do leta 2000 z vizijo
razvoja do leta 2020, in sicer na podlagi širših družbenih
opredelitev, ki se nanašajo na to problematiko.
Za energetiko kot kapitalno zelo intenzivno gospodarsko
področje, na katerem graditev posameznih zmogljivosti traja
najmanj pet in več let, je zlasti pomembno, da en sam dokument določi dolgoročne skupne interese in razvojne cilje,
kokretizira opredelitve in določi skupno razvojno politiko tega
področja.
S programom naj bi odpravili tudi konkretne probleme in
težave, ki so nastali pri sprejetju skupnega plana razvoja
elektrogospodarstva Jugoslavije, skupnega programa razvoja
proizvodnje nafte in plina.
Program naj bi prispeval k učinkovitejšemu in smotrnejšemu izkoriščanju naravnih, materialnih in kadrovskih potencialov države.
IV.
Da bi se ugotovile možnosti realnega obsega potrebnih
investicijskih vlaganj v energetiko v obdobju od leta 1986 do
leta 2000, so bile analizirane uresničene investicije na tem
področju v preteklem- odobju. Pri tem so bile za uresničene
investicije v posameznih energetskih panogah - elektrogospodarstvu, pridobivanju premoga, predelavi premoga, proizvodnji nafte in plina, proizvodnji derivatov in pri proizvodnji
urana, t. j. »rumenega kolača« (U3Oe), uporabljeni podatki
Zveznega zavoda za statistiko. Po teh podatkih so skupna
vlaganja v energetiko znašala po tekočih cenah od leta 1976
do leta 1980, 189,5 mrd dinarjev, od leta 1981 do leta 1985 pa
751,1 mrd dinarjev.
Da bi lahko ugotovili, kolikšen del celotne družbene akumulacije je bil usmerjen v razvoj energetike, so navedeni podatki
o investicijah v osnovna sredstva industrije in rudarstva in
celotnega gospodarstva ter kumulativni zneski družbenega
proizvoda v petletnih obdobjih.
Iz teh podatkov lahko sklepamo, da je bilo od celotnih
investicijskih sredstev gospodarstva usmerjeno v energetiko
od leta 1976 do leta 1980 12,2% oziroma 13,7% od leta 1981
do leta 1985.
Od skupnih vlaganj v industrijo in rudarstvo je bilo za razvoj
energetike izločeno od leta 1976 do leta 1980 28,8% oziroma
odjeta 1981 do leta 1985 29,7%.
Če bi se do leta 2000 uporabila opredelitev iz 8. točke Vil.
poglavja dolgoročnega družbenega plana, da znaša delež
investicij v energetiko v celotnih gospodarskih investicijah
približno 15% oziroma 35% vseh investicij v industriji, bi bila
za razvoj energetike po petletjih potrebna naslednja sredstva:
- od leta 1986 do leta 1990 1.552,2 mrd dinarjev
- od leta 1991 do leta 1995 1.943,4 mrd dinarjev
- od leta 1996 do leta 2000 2.526,4 mrd dinarjev
Skupaj: 6.022,0 mrd dinarjev
Da bi prišli do novih, realnih ocen investicijskih sredstev za
energetiko, se je izhajalo iz ugotavljanja razvoja zmogljivosti v
posameznih panogah energetike, pri čemer so bile Upoštevane tudi projekcije iz skupnega plana razvoja elektrogospodarstva, skupnega programa razvoja premogovnikov in
osnovnih elementov programa razvoja naftnega gospodrstva
poročevalec

Jugoslavije (ker naftno gospodarstvo še ni sprejelo skupnega
programa razvoja) ter projekcije potrebnih zmogljivosti z tega
programa. Pri tem se je izhajalo iz specifičnih investicij (v
cenah iz leta 1985) po enoti zmogljivosti, za katere je bilo
vzeto, da znašajo: z hidroelektrarne 300 mio din/MW za
termoelektrarne na premog 270 mio din/MVV, za zmogljivosti
premogovnikov pa 23.327 din/t. Te cene na enoto specifičnih
investicij so izračunane na podlagi cen dosedanje graditve in
povprečnih cen graditve v razvitih državah OECD.
Tako so bila ocenjena skupna investicijska vlaganja v elektrogospodarstvu, ki od leta 1986 do leta 2000 znašajo približno 5,170,9 mrd dinarjev, za razvoj premogovnikov približno 2.255,88_mrd dinarjev, za razvoj proizvodnje nafte in
plina pa približno 1.424,5 mrd dinarjev, kar je skupaj za
energetiko približno 8.967,42 mrd dinarjev.
Za razvoj energetike bi bilo po posameznih petletjih anaažiranih:
- od leta 1986 do leta 1990 2.205,34 mrd dinarjev
- od leta 1991 do leta 1995 2.166,63 mrd dinarjev
- od leta 1996 do leta 2000 4.594,45 mrd dinarjev
Celotna investicijska vlaganja v energetiko od leta 1986 do
leta 2000 znatno presegajo v prejšnjih obdobjih dosežene
deleže v primerjavi z investicijami v osnovna sredstva industrije in celotnimi investicijami v osnovna sredstva gospodarstva oziroma gibljejo se od 23,3% do 28,3% gospodarskih
investicij ali od 39,0% do 63,6% celotnih investicij v industrijo.
Večji delež investicij v energetiko do leta 2000 v primerjavi z
deležem od leta 1975 do leta 1985 je potreben iz dveh razlogov: prvič, zaradi relativno večjega deleža investicij v osnovna
sredstva gospodarstva v družbenem proizvodu, ki je od leta
1976 do leta 1985 znašal 22,1%, od leta 1986 do leta 2000 pa
naj bi ta delež znašal 15,8%, ter drugič, zaradi znatno dražje
graditve energetskih objektov, ki jo med drugim podražujejo
potrebna sredstva za varstvo človekovega okolja.
Z izvajanjem programa ukrepov in dejavnosti za racionalizacijo, nadomeščanje in varčevanje energije bi bil delež teh
vlaganj naslednji:
Obdobje
mrd dinarjev
Delež v %
osnovna
v osnovna
sredstva
sredstva
gospodarstva industrije
1986-1990 1.645,4
17,4
37,1
1991-1995 1.324,47
10,9
23.8
1996-2000 2.805,69
17,3
38.9
1986-2000 5.775,46
15,3
33,6
Če bi se energetika razvijala po projekcijah iz skupnega
dolgoročnega plana razvoja elektrogospodarskih organizacij,
združenih v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva,
do leta 2000, skupnem programu razvoja pridobivanja premoga in osnovnih elementih projekcije razvoja naftnega
gospodarstva, bi bil delež vlaganj naslednji:
Obdobje
mrd dinarjev
Delež v %
osnovna
v osnovna
sredstva
sredstva
gospodarstva
industrije
1986-1990 3.986,1
42,6
89,9
1991-1995 7.097,9
58,6
127,8
1996-2000 11.755,5
72,5
162.6
1986-2000 22.839,5
60,4
132.7
Struktura financiranja vlaganj v energetiko, izvršenih od
leta 1976 do leta 1985, je bila naslednja:
- lastni delež v elektrogospodarstvu od 30 do 35%, pridobivanje premoga od 32 do 35%, proizvodnja nafte in plina od
57 do 82% in proizvodnja naftnih derivatov od 40 do 58%
oziroma lastni delež energetike v investicijah je znašal od 35
do 40%.
- drugi viri sredstev z vračilno obveznostjo - približno
60%, ki so jih sestavljali krediti iz sredstev in skladov federacije in drugih DPS in OZD ter domači bančni in zunanji krediti;
- drugi viri sredstev brez vračilne obveznosti - do 5%.
Glede na opredelitve programa ekonomske stabilizacije, da
se bo položaj energetskih panog v prihodnjem obdobju izboljšal, je realno pričakovati, da znaša delež lastnih sredstev pri
realizaciji programa v elektrogospodarstvu in pridobivanju
poročevalec

premoga 40%, pri proizvodnji in predelavi nafte in plina 70%
oziroma skupni delež energetike v investicijah približno 50%.
Drugi pomembni vir financiranja razvoja energetskih zmogljivosti naj bi bila združena sredstva potrošnikov energije ter
bančni krediti - približno 30%. Ostali del sredstev bi se
zagotovil iz tuje akumulacije - približno 20%.
Predvidevanja, po katerih bo približno 80% sredstev iz
domače akumulacije zagotovljenih za razvoj energetike, so
precej napeta in bodo velika obremenitev za celotno gospodarstvo države z ene strani, z druge strani pa bo tudi angažiranje 20% tuje akumulacije znatna obremenitev plačilne bilance
države. To poleg graditve najsmotrnejših objektov terja tudi
zmanjšanje graditve energetskih objektov, kar je posledica
smotrne porabe, varčevanja in nadomeščanja energije.
Financiranje razvoja energetike se ne more ločiti od politike
cen, ker so cene in financiranje funkcionalno odvisni, saj
sredstev za graditev energetskih objektov ni možno zagotoviti
in zbrati v obdobju njihove graditve s cenami. Zato je nujno
ustvariti pogoje za koncentriranje sredstev, predvsem s samoupravnim združevanjem dela in sredstev za skupno graditev.
Združevanje dela in sredstev med organizacijami združenega dela na enotnem jugoslovanskem trgu je doslej počasi
potekalo zaradi številnih razlogov, najpomembnejši pa je, da
niso bili dovolj zagotovljeni ekonomski interesi in pravna
varnost subjektov, ki vlagajo sredstva.
Za združevanje dela in sredstev na temeljih zakona o razširjeni reprodukciji in minulem delu v okviru delovne organizacije sta v sedanjih razmerah značilni dve skrajnosti - medtem
ko nekatere organizacije združenega dela uporabljajo akumulacijo izključno za lastni razvoj, jih druge v celoti združujejo
na ravni delovne organizacije za skupni razvoj brez obveznosti vračanja in brez nadomestila za gospodarjenje z združenimi sredstvi, ker se šteje, da se s tem združevanjem utrjujejo
odnosi med temeljnimi organizacijami združenega dela znotraj delovne organizacije. Praksa pa kaže, da ta oblika združevanja dela in sredstev ni vedno dovolj uspešna.
Pri združevanju investicijskih sredstev izven delovne organizacije (razen obveznega združevanja sredstev) prevladuje
kreditno razmerje. V številnih primerih se investicijska sredstva združujejo zato, ker se s tem pogojuje dobava posameznih oblik energije. Vse pogosteje se'dogaja, da organizacije
združenega dela, v katere so združena investicijska sredstva,
ne izpolnjujejo obveznosti glede dobave količine in kakovosti
energije do združevalcev investicijskih sredstev. Zato je položaj združevalcev investicijskih sredstev v takšnih razmerah
zelo neugoden, zlasti ob visoki inflaciji.
Temeljno vprašanje uspešnega uresničevanja programa
razvoja energetike je graditev samoupravnega sistema razširjene reprodukcije v energetiki. Izhodišče tega sistema je
usposabljanje celotne energetike, da na podlagi amortizacije
in lastnih sredstev za razširjeno reprodukcijo, ki so del
dohodka teh organizacij, zagotovi nadaljnji razvoj. Gre ne le
za neodtujljive pravice in obveznosti delavcev v teh organizacijah združenega dela s področja energetike, ki iz svojega
dohodka in iz amortizacijskih sredstev namenjajo ustrezna
sredstva za graditev novih energetskih objektov in za rekonstrukcijo sedanjih, temveč tudi za delavce v organizacijah
združenega dela, ki kot sedanji in bodoči potrošniki energije z
^nim delom sodelujejo pri oblikovanju sredstev za razvoj
energetike.
Pri združevanju dela in sredstev za graditev energetskih
objektov je treba zagotoviti realno valorizacijo energetskih
virov in natančno določiti medsebojne pravice, obveznosti in
odgovornosti subjektov, ki združujejo sredstva, in organizacij
s področja energetike, ki uporabljajo tako zgrajene objekte. V
vsakem primeru je treba ustvariti pogoje za realno valorizacijo
vloženih sredstev.
Ce z lastnimi sredstvi, s samoupravnim združevanjem in s
krediti ni možno zagotoviti potrebnih sredstev, se lahko izkoristijo možnosti obveznega združevanja sredstev, ki manjkajo
za uresničevanje razvoja razširjene reprodukcije na področju
energetike.
Podlaga za izdelavo skupnega plana razvoja elektrogospodarstva, skupnih programov razvoja premogovnikov, nafte in
plina mora biti program razvoja energetike Jugoslavije do leta
2000.
Da bi realizirale in konkretizirale plane in razvojne programe s področja energetike, bodo zainteresirane organiza27

cije združenega dela sklepale samoupravne sporazume in
prevzemale medsebojne obveznosti pri uresničevanju teh planov in razvojnih programov.
S samoupravnimi sporazumi bo zagotovljena uporaba
modela skupnih naložb, zlasti za skupno graditev velikih
objektov, kot so objekti na Kosovu in na Drini, za povezovanje
plinovodov, za jedrsko energijo ipd., katerih modeli bodo
določeni v Gospodarski zbornici Jugoslavije. Poleg tega bodo
s samoupravnimi sporazumi zagotovljeni pogoji in način izkoriščanja skupaj zgrajenih objektov ter zagotovljena pravna,
tržna in dohodkovna varnost za vložena sredstva.
V.
S programom razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo
razvoja do leta 2020 se naprej razčlenjujejo in konkretizirajo
temeljne opredelitve, strategija in temelj skupne politike razvoja energetike, določeni v dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije in v dolgoročnem družbenem planu Jugoslavije.
Program razvoja energetike SFRJ do leta 2000 z vizijo
razvoja do leta 2020 se bo uporabljal kot izhodišče za splošno
usmerjanje in določanje skupnega plana organizacij združenega dela, združenih v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, skupnega programa razvoja premogovnikov
Jugoslavije in skupnega programa razvoja nafte in plina Jugoslavije ter za sprejemanje samoupravnih sporazumov organizacij združenega dela, s katerimi bodo prevzemale materialne
in druge obveznosti za njihovo uresničevanje, ter ukrepov
razvojne in ekonomske politike, ki jih bodo sprejemali organi
federacije, republik in avtonomnih pokrajin ter drugih družbenopolitičnih skupnosti, usmerjenih za njihovo uresničevanje.
VI.
1. Predsedstvo CK ZKJ je na seji 13. maja 1986 opozorilo na
nujnost pospešene dejavnosti v zvezi s sprejemanjem dolgoročnega programa razvoja energetike do leta 2000 ob usmeritvi na prednostno in smotrno izkoriščanje domačih energetskih virov.
Predsedstvo SFRJ je na seji 11. junija 1986 pri obravnavanju
razvoja in možnosti uporabe jedrske energije sklenilo, da
pred sprejetjem dolgoročnega programa razvoja energetike v
Jugoslaviji in skupnega plana razvoja elektrogospodarstva,
pri čemer je treba upoštevati predvsem popolno izkoriščanje
lastnih naravnih virov (vode, premoga, sončne energije in
drugega) ter možnosti za določanje celovitega programa varčevanja vseh vrst energije, ne smejo sprejemati odločitev o
graditvi jedrskih elektrarn pri nas.
Zvezni izvršni svet je na 4. seji 2. junija 1986 ob obravnavanju poročila Skupnosti jugoslovanskega elektrogospodarstva
o delovanju elektrogospodarskega sistema sklenil, da je treba
čim prej pripraviti in sprejeti dolgoročni program razvoja
energetike do leta 2000, pri čemer je treba ugotoviti probleme
na tem področju, zlasti razvoj elektrogospodarstva do leta
2000. Takšen sklep je sprejel tudi Zbor republik in pokrajin na
seji 5. junija 1986.
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2. Program je bil obdelan in sistematiziran po tezah, ki jih
je sprejela delovna skupina Zavoda izvršnega sveta za pripravo tez o uresničevanju strategije razvoja.
Kot sestavni del tega programa je bil izdelan separat z
imenom Primarni energetski viri SFRJ.
Pri izdelavi programa se je izhajalo predvsem iz dokumenta
komisije zveznih družbenih svetov za probleme ekonomske
stabilizacije Strategija dolgoročnega razvoja energetike
Jugoslavije, dolgoročnega družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1986—2000, družbenega plana Jugoslavije za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dogovora o osnovah
dolgoročnega plana Jugoslavije za razvoj in uporabo jedrske
energije v energetiki do leta 2000, dogovora o pogojih in
načinu skladiščenja obsevanega jedrskega goriva in trajnega
odlaganja radioaktivnih odpadkov, dogovora o enotnem
postopku za izbiro enotnega jedrskega gorilnega ciklusa in
tipa jedrskih elektrarn, skupnega plana razvoja elektrogospodarstva Jugoslavije, skupnega plana razvoja elektrogospodarstva Jugoslavije, skupnega programa razvoja premogovnikov,
strategije tehnološkega razvoja Socialistične federativne
republike Jugoslavije - predlog, elementov skupnega programa razvoja naftnega gospodarstva in publikacij OECD o
razvoju električne energije in premoga, energetski politiki
držav OECD in primerjalne analize graditve termoelektrarn na
premog in jedrskih elektrarn.
Pri izdelavi programa so bili kot nujni uporabljeni tudi
podatki iz publikacij Zveznega zavoda za statistiko, iz Letopisa o delu premogovnikov, statističnega biltena naftnega
gospodarstva Jugoslavije in Statističnega letopisa elektrogospodarstva Jugoslavije.
Program vsebuje rezerve oziroma potenciale energetskih
virov, ki so podrobno navedeni v posebnem separatu Primarni
energetski viri SFRJ. ki je sestavni del tega programa.
Poleg posebnega oddelka Energija in človekovo okolje sta
varstvo in izboljšanje okolja ustrezno vključena v vse dele
prog-ama, v katerih so razčlenjene zmogljivosti in graditev
energetskih objektov.
3. Pri izdelavi programa je bilo doseženo sodelovanje s
pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi za energetiko. Zveznim zavodom za cene, Zveznim geološkim zavodom,
Skupnostjo jugoslovanskega elektrogospodarstva, Združenjem premogovnikov Jugoslavije, Združenjem organizacij
naftnega gospodarstva Jugoslavije, Združenjem črne metalurgije Jugoslavije, Združenjem kovinske predelovalne industrije, Poslovno skupnostjo jugoslovanske strojne industrije
in elektrostrojne industrije ter s Skupnostjo industrije orožja
in vojaške opreme Jugoslavije.
V predlog programa so bile vključene tudi pripombe, sugestije in mnenja Zveznega komiteja za energetiko in industrijo
kot kolegijskega telesa, podane na seji dne 10. februaja 1987,
pismene pripombe članov komiteja za energetiko, pripombe,
mnenja in sugestije s seje komisije ZIS za uresničevanje
strategije razvoja, ki je bila 18. februarja 1987, ter komisije ZIS
za varstvo in izboljšanje človekovega okolja in s seje Zveznega izvršnega sveta, ki je bila 21. maja 1987.
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ZVEZNI IZVRŠNI SVET
GOSPODARSKA ZBORNICA JUGOSLAVIJE
STALNA KONFERENCA MEST IN OBČIN
JUGOSLAVIJE
PROGRAM
dolgoročnih ukrepov za smotrno uporabo,
nadomeščanje in varčevanje energije
UVOD
V skladu z določbami resolucije o politiki uresničevanja
družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986. do 1990.
leta v letu 1986* in programa dela Zveznega izvršnega sveta za
1986. leto so Zvezni komite za energetiko in industrijo,
Gospodarska zbornica Jugoslavije in Stalna konferenca mest
in občin Jugoslavije v sodelovanju z Zveznim zavodom za
družbeno planiranje, Združenje naftnega gospodarstva Jugoslavije, Združenjem črne metalurgije Jugoslavije, Združenjem
rudnika premoga Jugoslavije in Skupnostjo jugoslovanskega
elektrogospodarstva in republiškimi ter pokrajinskimi organi
za energetiko pristopili k noveliranju programa dolgoročnih
ukrepov za smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje
energije, ki so ga junija meseca 1980. leta sprejeli Zvezni
izvršni svet, Gospodarska zbornica Jugoslavije in Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije.
Ta novelirani program dolgoročnih ukrepov za smotrno
uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije je v kontinuiteti s programom, ki je bil sprejet 1980. leta, noveliranje pa je
opravljeno na osnovi novih kazalcev ekonomskega razvoja in
Ciljev, opredeljenih v:
- dolgoročnem družbenem planu Jugoslavije za obdobje
do leta 2000;
- družbenem planu Jugoslavije za obdobje od 1986-1990.
leta;
- strategiji dolgoročnega razvoja energetike Jugoslavije;
- programu razvoja energetike Jugoslavije do leta 2000 z
vizijo razvoja do leta 2020.
*
Z noveliranim programom dolgoročnih ukrepov
za smotrno
uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije1 so zajeti tudi
ukrepi varčevanja, ki jih je medtem sprejemal Zvezni izvršni
svet, med katere
sodijo tudi ukrepi varčevanja iz pisma o
razvojni politiki2 (točka 59) in ukrepi iz regionalnega programa varčevanja energije za Evropo, katerega pobudnik ie
UNIDO.
Cilji programa ukrepov so:
- zmanjšanje stroškov poslovanja v gospodarstvu, do
katerih prihaja zaradi nesmotrne ali prekomerne porabe energije;
- zmanjšanje energetske odvisnosti od tujine s stališča
dolgoročnih strateških potreb;
- zmanjšanje deviznih izdatkov'za uvoženo energijo.
Uresničevanje ciljev tega programa je predvideno z:
- ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti (z manjšo
porabo energije po enoti rasti družbenega proizvoda) in industrijske proizvodnje;
- ukrepi za smotrno uporabo energije;
- ukrepi za nadomeščanje uvožene energije z domačo
energijo;
- ukrepi za povečanje valorizacije energetskih goriv;
- ukrepi za uvajanje in izbiro tehnoloških procesov, ki
trošijo manj energije in ki so prilagojeni strukturi energetskih
virov države;
^ ukrepi ekonomske politike;
čevei^e)" " """P01"1'1 Pro9ram "krepov za smotrno proizvodnjo energij« (ver1
V nadaljnjem besedilu: »smotrno uporabo, nadomeitanje In varčevanje eneralje« skrajšano: »varčevanje energije«
'Pismo o razvojni politiki sta podpisali Vlada SFRJ in Mednarodna banka za
razvoj, Washington (SAL-I).
poročevalec

- ukrepi, ki se nanašajo na tehnične predpise, standarde,
normative in organizirano znanstveno spremljanje učinkov
varčevanja.
Globalne ocene učinkov ukrepov varčevanja energije:
Uresničitev ukrepov iz tega programa bi na več načinov
vplivala na pogoje gospodarjenja in se ne bi odražala samo na
energetskem področju na manjšo porabo energije.
Ti vplivi se odražajo tudi v večji industrijski proizvodnji in
rasti družbenega proizvoda za isto enoto porabljenega energetskega dela. Ta okoliščina je posebno pomembna za povečanje energetske učinkovitosti, ki je pri nas v zadnjih letih
izredno nizka
Z uresničitvijo tega programa strategije tehnološkega razvoja Jugoslavije do leta 2000 bi se znatno zmanjšala poraba
vseh vrst energije oziroma ohranjeni bi bili viri, manjša pa bi
bila tudi investicijska vlaganja v nove energetske proizvodne
zmogljivosti.
Globalna ocena možnih prihrankov, ki bi bili doseženi z
izvajanjem dolgoročnih ukrepov za varčevanje energije, je
izdelana na podlagi primerjav projekcije celotne porabe
primarne energije z metodo linearne regresivne analize3 in projekcije skupne primarne emisije z metodo analize porabe
energije po področjih porabe, upoštevajoč opredelitev
o
modernizaciji in prestrukturiranju gospodarstva4.
Projekcija porabe celotne primarne energije do leta 2000 z
izvajanjem navedenih metod je prikazana na diagramu, kjer je
z indeksom 100 prikazana celotna porabljena primarna energija v 1985. letu. Primarna oblika hidroenergije je valorizirana
s 40048 kJ/kWh, jedrske energije pa z 12.000 kJ/kWh.
Črtkana površina na diagramu projekcije celotne primarne
energije pomeni možen prihranek primarne energije do leta
2000. Celotni prihranek na virih (vključno s hidropotencialom)
znaša 10,10% oziroma 3.790 PJ ali prihranek v gorivu okoli
8,66% oziroma 3.258 PJ.
PRIBLIŽNA STRUKTURA PRIVARČEVANE PRIMARNE
ENERGIJE V OBLIKI GORIVA ZNAŠA
Celotni prihranek
Odstotek
Povprečni letni
prihranek
do leta 2000
%
(TJ)"
(To^tj
(PJ)
To3«
(10^ Nm3)
(10^ Nm3)
9.799 1.602,12
146.983
Premog
49,19
106.808
579,74
13.847
Nafta
17,80
38.650
923,1
Naravni plin
71.676
2.014 1.075,13
30.210
33,01
217.134
100
- 3.257,99
Poleg naštetih učinkov pri prihranku primarne energije, ki
bi v naslednjih 15-letih znašal okoli 1,3% povprečne letne
porabe primarne energije, bi bili doseženi znatni prihranki na
področju investicijskih vlaganj.
Možni učinki prihrankov pri investicijah veneraetske zmoqIjivosti so:5
3 Ta metoda je sprejeta kot najustreznejia glede na visok korelacl|skl faktor
4krivulje porabe celotne primarne energije v obdobju od 1970. do 1985. leta.
Ta projekcija je Izdelana s proučevanjem stopenj rasti obsega proizvodnje oz.
stopnje porabe vseh vrst energije pri vseh industrijskih vejah, vseh vrstah
prometa, kmetijstvu, gospodinjstvih in drugih potrošnikih, upoštevajoč tehnološki razvoj gospodarstva in izvajanje ukrepov smotrne uporabe, nadomeščanja
in uporabo energije.
5
Na podlagi načrtovane porabe električne energije so bile za obe metodi
izračunane potrebne nove elektrarne z modificiranim paketom programa VASPIII.
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- termoelektrarne - cca 3500 MW oziroma 945mlrd. din
- hidroelektrarne - cca 2500 MW oziroma
750 ml. din
- prenosno omrežje 10% instalirane
močio?.
169,5 mld. din
- odpiranje novih rudnikov cca 26 mil. t
700 mld. din
Iz navedenega izhaja, da bi z izvajanjem dolgoročnih ukrepov varčevanja energije lahko prihranili pri investicijah približno 2.564,5 milijarde dinarjev preračunano po povprečnih
cenah iz leta 1985 (povrečna vrednost US $ je znašala 270,16
dinarjev).
Sredstva, potrebna za realizacijo programa ukrepov za
smotrno uporabo in nadomeščanje energije, znašajo po dosedanjih izkušnjah približno 25 do 30% sredstev, privarčevanih
pri investicijah za energetske objekte, kar za izvajanje teh
programov do leta 2000 znaša 770 milijard dinarjev, preračunano po povrečnih cenah iz leta 1985.
Pripomniti pa je treba, da lahko domače gospodarstvo
popolnoma uresniči program ukrepov smotrne uporabe energije in z manjšo porabo energije manj osnesnažuje življenjsko
okolje.
Uresničitev teh učinkov pa terja angažiranje gospodarskih
in družbenih subjektov tudi z neenergetskega področja. To
kaže, da je ta program ukrepov potrebno izvajati kot del
celotnih stabilizacijskih in razvojnih ukrepov, brez katerih teh
učinkov ne bi bilo.
Glede na izrazito odvisnost energetske učinkovitosti (ukrep
varčevanja) od celotnih aktivnosti v gospodarstvu je bilo v
javni razpravi o tem dokumentu predlagano, da naj ta program koordinira in vodi eno družbeno in strokovno delovno
telo na nivoju države, katerega naloga bi bila, da usklajuje
dinamiko, kakovost in kvantiteto celotnih sprememb. Opozorjeno je bilo, da bi zanemarjanje te vzajemnosti lahko privedlo
do neslutenih posledic, ki bi vplivale na celoten koncept tega
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pristopa, ki temelji na tehno-ekonomskem in organizacijskem
povezovanju gospodarskih celot.
Ukrepi varčevanja energije bi morali biti kontinuiran, ne pa
začasen kriterij pri ocenjevanju učinkovitosti gospodarjenja.
Uporabljati bi jih bilo treba že v fazi načrtovanja, zato je nujno,
da se varčevanje energije razvija kot sestavni del celotnega
modela razvojnih, tehnoloških in prostorskih načrtov.
Namen varčevanja energije ni v omejevanju nadaljnje rasti
družbenega in osebnega standarda, temveč nasprotno, s
smotrno uporabo energije se ustvarjajo predpogoji za povečanje porabe energije na prebivalca. V naši državi je PORABA
ENERGIJE - v primeru z industrijsko razvitimi državami,
relativno nizka, zato je realno pričakovati njeno nadaljnjo rast.
Toliko bolj je nujna tudi skrb za varčevanje v okviru obstoječe
porabe energije.
Smotrna poraba energije je pomemben kazalec celotne
nacionalne ekonomije. Z rastjo industrijske proizvodnje in
potrebi po vključevanju v mednarodno delitev dela se povečuje vpliv energetske učinkovitosti, kar kaže na potrebo po
kontinuiranem raziskovanju in znanstvenem zboljševanju
programov ukrepov varčevanja.
Spodbujevalni ukrepi ekonomske politike za uresničitev
programa ukrepov varčevanja
Za uresničitev programa ukrepov varčevanja so potrebna
znatna investicijska sredstva in dodatna vlaganja v novo
opremo, tehnologijo in zmogljivosti za proizvodnjo energije.
Ta sredstva izredno obremenjujejo delovne organizacije,
predvsem v začetni fazi vlaganj. Pomanjkanje potrebnih sredstev za te namene je napogostejši razlog za kasriitve pri
izvajanju ukrepov varčevanja.
poročevalec

Za odpravo teh motenj so predvideni nekateri spodbujevalni ukrepi, ki naj bi zmanjšali te težave v začetni fazi dela.
V zvezi s spodbujevalnimi ukrepi je sprejeto stališče, da naj
se le-ti uporabljajo selektivno, in sicer tako, da bodo spodbujane samo tiste organizacije združenega dela in razvojni projekti, ki zagotavljajo večjo energetsko učinkovitost in smotrnejšo uporabo energije. Tistim organizacijam združenega
dela, pri katerih je poraba energije večja od priznanih normativov, ne bi bila priznana prekomerna poraba energije v ceni
končnega proizvoda.
Organizacije združenega dela bodo za uresničitev ukrepov
varčevanja spodbujane tudi z naslednjimi ukrepi ekonomske
politike:
- s sredstvi, ustvarjenimi na podlagi družbenega dogovora
o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in modernizacijo
obstoječih rudnikov premoga in eksploatacijskih polj nafte in
plina in s sredstvi skupnega načrta razvoja elektrogospodarskih organizacij;
- s sredstvi finančnih konstrukcij skupnega programa razvoja proizvodnje premoga in proizvodnje nafte ter naravnega
plina za obdobje 1986-1990. leta;
- z delom sredstev od prometnega davka na mazut, v
skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
obdavčevanju prozvodov in storitev v prometu (Uradni list
SFRJ, št. 39/85);
- s tujimi in finančnim kreditom Mednarodne banke za
razvoj iz VVashingtona (projekti so v teku);
- z ukrepi davčne politike bodo zagotavljeni manjši davki
in prispevki iz dohodka in osebnih dohodkov tistim organizacijam združenega dela, ki izvajajo projekte iz programa ukrepov varčevanja z večjo izrabo zmogljivosti;
- z lastnimi sredstvi organizacij združenega dela;
- z združenimi sredstvi organizacij združenega dela;
- z domačimi krediti pod ugodnimi pogoji;
- z drugimi viri financiranja.
Poleg dela sredstev in virov financiranja, ki so predvideni za
izvajanje tega programa, so predvidene tudi prioritete pri
financiranju objektov, ki imajo v svojem projektu predvidene
ukrepe varčevanja energije.
Organizacijske oblike izvajanja ukrepov iz programa
Ker je za izvajanje posameznih ukrepov iz programa nujno
sočasno angažiranje več gospodarskih subjektov z različnih
področij gospodarjenja (energetika, strojegradnja, elektrostrojegradnja, promet, bazna kemija itd.) je bilo pri pripravi
tega programa opozorjeno, da bi bilo nujno koordinirati dinamiko, obseg in strukturo posameznih projektov, s čimer bi
bile preprečene disproporce pri izvajanju parcialnih projektov
in dosegali skupni učinki varčevanja. V tem smislu je predlagano, da naj se organizacijska oblika dela določi že v fazi
sprejemanja programa ukrepov. V zvezi s tem so predlagane
naslednje organizacijske oblike dela:
a) izvajanje ukrepov na nivoju republik in avtonomnih
pokrajin bo potekalo v republiških in pokrajinskih komitejih
za energetiko, koordinacija skupnihi ukrepov pa bo potekala
v Zveznem komiteju za energetiko in industrijo;
b) določeno bo skupno telo - družbeni svet za energetiko
- katerega naloga bo, koordiniracija projektov (po obsegu,
kvaliteti in času za vsako plansko obdobje) in določitev prioritete razvoja;
c) sprejeti bodo družbeni dogovori, katerih udeleženci
bodo udeleženci v tem programu, pripravila pa ga bo Gospodarska zbornica Jugoslavije. Dogovori bodo določali dinamiko, obveznosti in način izvajanja ukrepov iz tega programa.
Pri pripravi noveliranega programa dolgoročnih ukrepov za
smotrno uporabo, nadomeščanje in varčevanje energije so
izhajali iz domneve, da bodo določena izhodišča in prikazane
kvantifikacije v programu osnova subjektom načrtovanja in
vodenja ekonomske politike pri pripravi lastnih programov
smotrne porabe in varčevanja energije na konkretnih projektih.

II. KRATEK PREGLED UČINKOV VARČEVANJA
ENERGIJE, DOSEŽENIH Z UPORABO
DOLGOROČNIH UKREPOV
V obdobju od sprejetja programa je izvajanje ukrepov varčevanja na različne načine6 vplivalo na gibanje tokov v energetiki, o čemer sta bila Zvezni izvršni svet in Skupščina SFRJ
dvakrat obveščena.
Primerjava doseženih učinkov varčevanja energije pri nas
in v Evropi kaže, da je varčevanje energije v Jugoslaviji v
velikem zaostanku, kar je še posebej opazno, če se še posebej
primerjajo celotni učinki, ki se nanašajo na družbeni proizvod, porabo energije in rast industrijske proizvodnje. Vendar
pa doseženih učinkov varčevanja ne bi smeli proučevati
ločeno od celotnega ekonomskega razvoja, ki je od 1980. leta
dalje imel zelo specifične karekteristike. Mnenje je, da bi z
zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije (Uradni list SFRJ, št....) predvidenimi skupnimi plani in programi razvoja energetike, uspešneje povezali celoten kompleks tehno-ekonomskih celot, s
čimer bi ukrepi varčevanja dobili nove kvalitativne značilnosti,
ki se dosegajo s skupnimi makrogibanji gospodarstva.
Čeprav rezultati varčevanja ne zadovoljujejo v celoti, je
doseženim učinkom potrebno nameniti ustrezno pozornost,
kažejo pa se v naslednjih spremembah:
- zmanjšanju trenda rasti porabe tekočih goriv alede na
1979. leto;
- spremembi strukture porabe energije;
- povečanju domače proizvodnje energije;
- večji valorizaciji in smotrni izrabi energije;
- pripravi bolj angažiranega in organiziranega pristopa k
stalnemu in smotrnemu odnosu do porabe energije kot planskem elementu razvoja.
Doseženi učinki so z razvijanjem programa mnogo večji in
kompleksnejši glede na naštete učinke, med katerimi vsekakor izstopajo tisti, ki se nanašajo na zmanjšanje negativnih
vplivov drage uvožene energije na pogoje gospodarjenja. Ti
učinki so vplivali tudi na razbremenitev plačilne bilance
nenormalno visokega odliva deviznih sredstev za uvoženo
energijo (okoli 40% deviznih sredstev, ustvarjenih z izvozom,
je bilo leta 1980 namenjenih za uvoz energije.
Dosežene učinke varčevanja je mogoče najbolj strnjeno
prikazati grafično - z diagramom porabe in proizvodnje primarne energije ter spremembo strukturo posameznih vrst
energij za daljše obdobje. Diagrami še posebej kažejo na
stopnjo kvalitativnih in kvantitativnih sprememb v porabi in
proizvodnji energije, do katerih je prišlo v obdobju od energetske krize (1973. leta) do leta 1985.
Diagram porabe energije kaže, da je bilo leto 1972 prelomno, ker se je tega leta znatno povečala poraba nafte, ki se
je povečevala do leta 1979. ko je dosegla maksimum. Do
zmanjšanja rasti nafte od 1979. leta dalje je prišlo med drugim
tudi zaradi vpliva ukrepov varčevanja, med katerimi so najpomembnejši tisti ukrepi, ki so vplivali na nadaljnjo ekspanzijo
porabe mazuta, nato pa tudi na porabo motornega bencina,
olja, kurilnega olja za gospodinjstva, tekočega plina in diezel
goriva.

vpliv ukrepov varčevanja na energetske tokove je obdelan glede na porabIjeno energijo, v Jugoslaviji do 1979. leta in glede na učinke, ustvarjene v
industrijsko razvitih državah Evrope.
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Poraba primarne energije
- v 1015 J 1965
zae^Lanjf
surova nafta

PreB

°8a

1970

1973

1975

1979

1981

1985

«6,'01 556,37 376,70 407,01 »51,71 519,64 685,84
139,36 321,80 511,32 487,49 701,49 603,62 564,99

naravni plin

11,88

hidroenergij a

90,28 148,12 164,73 194,10 266,86 254,90 244,81

jedrska energija

47,85

-

premog za koksanje
celotna primarna
energija

35,18

~

44,56
♦

52,00

54,73

55,95

93,98 135,35 255,29
2,92

40,58

58,78 167,00 110,31 114,90

„
702,09 913,47 1155,33 1205, 33 1594, 71 162^80

1904,41
*

Vir podatkov: Zvezni zavod za statistiko
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Poraba nafte se po letu 1979 ni enakomerno zmanjševala
pri vseh vrst naftnih derivatov.
Rezultati ukrepov in njihov vpliv na zmanjšanje porabe
posameznih vrst naftnih derivatov je mogoče spremljati na

diagramu (stran), ki prikazuje spremembo porabe osnovnih
derivatov (mazut, diezel gorivo, kurilno olje za gospodinjstva
in motorni benzin).
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Trend porabe posameznih naftnih derivatov od leta 1970 do leta 1985.
Diagram porabe posameznih vrst derivatov kaže, da so
ukrepi varčevanja najučinkoviteje vplivali na zmanjšanje
porabe mazuta, katerega poraba se je tudi v 1985. letu zmanjšala glede na prejšnje leto. Zmanjšanje porabe kurilnih olj je
ena temeljnih značilnosti realizacije energetske bilance za
1986. leto.
V diagramu porabe primarne energije je opazna tudi kontinuirana rast porabe naravnega plina, katerega udeležba v
celotni porabi je dosegla porabo električne energije. Ocenjuje
se, da je zmanjšanje porabe mazuta pogojeno predvsem z
rastjo porabe plina. To so negativni pojavi, na katere ukrepi
varčevanja niso vplivali.
Vpliv ukrepov varčevanja na razvoj energetike se je posebej
odražal v rasti proizvodnje domače energije
Tako je v obdobju od 1975. do 1985. leta znašala stopnja
rasti proizvodnje energije 4,2, medtem ko je v obdobju od
1965. do 1975. leta znašala samo 2,3
Značilen je tisti del diagrama proizvodnje primarne energije, ki kaže, da je bila stopnja rasti proizvodnje premoga v
obdobju od 1965. do 1975. leta negativna, in da se je šele po
tem obdobju začela povečevati. Povečanje proizvodnje premoga v obdobju energetske krize je bilo še posebej
pomembno za izvajanje ukrepov nadomeščanja uvožene
energije, posebno tistih tekočih goriv, ki jih je bilo mogoče
nadomestiti s premogom.
Od 198,0. leta je krivulja proizvodnje premoga znatno spremenila obliko glede na prejšnje obdobje, kar je rezultat celotnih aktivnosti in ukrepov, sprejetih za izvajanje energetske
politike.
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V obdobju od 1985. leta je bila posebna pozornost namenjena valorizaciji energije. Od tega obdobja dalje se je udeležba energije kot industrijske surovine povečala z 1,5 na 2,7
milijona ton ali za 75%. Glede na to, da se vrednost energije z
valorizacijo povečuje, glede na input, za 5 do 10-krat, je
očitno, da se na tem področju učinki varčevanja v precejšnji
meri uresničujejo.
Pri izvajanju programa je prihajalo tudi do mnogih težav,
posebej pri zagotavljanju pomembnejših denarnih sredstev za
izvajanje tehničnih rekonstrukcij v industriji, presktrukturiranju energetike in uvajanje novih tehnologij ter opreme.
Posebne težave so nastopile pri izvajanju ukrepov, s katerimi
je bilo predvideno nadomeščanje ene vrste energije z drugo.
Kljub težavam pri izvajanju ukrepov iz programa pa so bili
doseženi pomembni uspehi glede na situacijo v 1979. letu.
Poleg kvantitativnih sprememb, ki so nastopile kot posledica izvajanja ukrepov varčevanja v energetiki, so dosežene
tudi mnoge kvalitativne spremembe v razvoju in pri delu
energetskega sistema. Najpomambnejše spremembe so: tehnološka dograditev energetskega sistema, ki omogoča izboljšanje randmana predelave nafte približno vrednosti 25 : 75
črnih in belih derivatov; uvajanje kombiniranih procesov za
proizvodnjo električne toplotne energije; izgradnja velikih
reverzibilnih sistemov, ki so popravili diagram obremenitve
elektroenergetskih zmogljivosti in zmanjšali omejitve pri
porabi električne energije. Posebna pozornost je namenjena
izgradnji velikih energetskih zmnogljivosti, v katerih je zmanjšana specifična poraba goriv, kar je prikazano v naslednjem
diagramu.
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Proizvodnja primarne energije
- v 1015 J 1965
1970
1973
predmog (brez premoga za koksanje)
398,4-7 355,09 376,62

1975

1979

1981

1985

399,94

427,23

516,27 675,82

162,31
55,95

182,13
66,86

192,46 184,81

naravni plin

90,69 125,47 146,48
11,88 35,18 47,85

hidroenergija

90,28 148,12 164,73

194,10

266,86

surova nafta

jedrska energija
Skupna primarna
energija

79,54 87,57
254,90 244,81
2,92

591,32' 663,86 735,68 812,30

40,58

943,08 1046*09 1233,58

Vir podatkov: Zvezni zavod za statistiko
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rarn

Program je v organizacijskem smislu spodbudil izdelavo
republiških in pokrajinskih programov varčevanja energije, s
čimer so mobilizirani in angažirani vsi subjekti, ki lahko pozitivno vplivajo na njegove tokove.
Pri razčlenjevanju vseh sprememb, nastalih v porabi posameznih vrst energije, je za bolj določno sliko celotnega vpliva
energije na pogoje gospodarjenja nujno opozoriti tudi na
zmanjšanje svetovnih cen energije, ki vplivajo na manjši
devizni odliv za uvoz energije. Tako je v začetku 80. let bilo
potrebno nameniti za del uvožene energije okoli 40% ustvarizvoza, leta 1985 pa je bil ta znesek zmanjšan na okoli
Ukrepi varčevanja in smotrne uporabe so privedli do sprememb na področju energetike glede na situacijo pred 1979.
letom. Vendar primerjava učinkov, doseženimi s temi ukrepi
in učinkov,'doseženimi v svetu, kaže, da še vedno zelo kasnimo pri boljši izrabi in učinkovitosti energije. To zaostajanje
v izrabi energije glede na svetovne trende, kot tudi razdelava
novih kriterijev v planskih dokumentih do leta 1990 in 2000.
leta, so postavili nove zahteve in cilje na področju varčevanja
in smortni izrabi energije in ustvarili nove možnosti za izvajanje teh ukrepov. Na tej podlagi temelji tudi ta program.

III. TEMELJNI KAZALCI NESMOTRNE UPORABE
ENERGIJE IN UKREP ZA NJENO UČINKOVITOST
V petletnem načrtu za obdobje od 1980. do 1985. leta je
prišlo do pomembnih sprememb v rasti industrijske proizvodnje in družbenega proizvoda glede na prejšnja petletja. Te
spremembe so negativno vplivale na stopnjo izrabe porabljene energije, ki se je zmanjševala sorazmerno z zmanjševanjem industrijske proizvodnje in družbenega proizvoda.

8

generato;i:, u

j )

v

obdobju od leta

SPREMEMBA RASTI DRUŽBENEGA PROIZVODA,
INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE IN PORABLJENE ENERGIJE
ZA VEČ PETLETNIH OBDOBIJ JE PRIKAZANA V TABELI:
Obdobje
Ustvarjena povprečna letna
Razmerje stopnje
stopnja rasti
porabe energije
družbenega bindustrijske
poraba
stopnja
stopnja
proizvoda proizvodnje
energije družbenega industrijske
proizvoda
rasti"*
1
6
1961-1965*
6,8
7,0
1,03
1966-1970
5.8
5,4
6,1
0,93
0,89
1971-1975
5,7
5.9
8,1
0,97
0,79
1976-1980
5,7
6,7
6,3
0,94
1,11
1981-1985
0,6
4,9
3,5
8,1
2,1
1986-1990"
4,0
4,0
4,0
1,0
1,0
Tabela kaže, da se je v obdobju od 1981 do 1985. leta hitro
povečala poraba energije na enoto rasti družbenega proizvoda, kar tudi kaže, da so se pogoji gospodarjenja poslabšali
in da se je zmanjšala energetska učinkovitost.'" Po družbenem planu Jugoslavije" in dolgoročnem družbenem planu
Jugoslavije do leta 2000 bi bilo potrebno koeficient elastičnosti za obdobje od 1986. do 1990. leta, bistveno izboljšati, kar
bo razen z ukrepi in aktivnostmi v gospodarstvu, doseženo
tudi z ukrepi smotrnejše porabe energije.

1961 do 1985 le,a
9 Mat °rto|eanl°?odnosl
'
p° podatkih ZZS;
,o"Kadar
, 'se energetska
po družbenem
1986.nadoindustriisko
1990 leta oroizvnrfnin tn
učinkovitostplanu
meri od
glede
polr e kar kaže na 0,reb
šennuh ' "°,
P
o po celovitem pristopu k temu problemu
;• Družben! plalf
Energet|ka

nega pro.zvoda, ce b, se razmerje stopnje rasti porabe pHmarne energf. fn
Zaradi manisega izvoza blaga v prvi polovici 1986. lela se je udeležba deviznih
sredstev za uvoženo energijo ponovno znatno povečala; znaša okoli 36% sredstev, ustvarjenih z izvozom blaga (po podatkih ZSZTl.

energije na enoto družbenega proizvoda do 1990. leta zmanjšati na okoli 1 0
glede na približno 1,6 kot je ustvarjen v preteklem desetfeTnem obdobju
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Spremembe energetske učinkovitosti v funkciji družbenega
proizvoda in industrijske proizvodnje so prikazane v diagramu, ki kaže tudi projekcijo teh razmerij do leta 2000.
Vrednost v
diagramu
kažejo, • da
bo za
doseganje načrtovane energetske učinkovitosti potrebno dolgoročno izvajati tudi ukrepe varčevanja. Po družbenem planu
se bo energetska učinkovitost do leta 1990 postopno povečevala do razmerja 1:1 (točka D) in šele po letu 1990 bi poraba
energije imela pozitiven odnos do družbenega proizvoda in
industrijske rasti. V tem obdobju bi bil ta koeficient, manjši od
1, kar je podobno razmerju pred 1975. letom, (točka B).
Potrebno je poudariti, da bodo za uresničitev tega cilja
potrebna v porabi energije mnogo prestrukturiranja in da bo
potrebno zagotoviti sredstva za povečanje domače proizvodnje energije, energetske opreme, prometnih sredstev in nove
tehnologije, kot tudi predvideti način za izrabo dela mazuta, ki
bi ga nadomestili s trdimi gorivi.
Poudariti je treba, da se kljub tkao zastavljenim ciljem glede
izboljšanja energetske učinkovitosti, Jugoslavija še vendo
nahaja pod učinkovitostjo, ki je dosežena v nekaterih industrijskih državah Evrope. Reprezentativne vrednosti energetske učinkovitosti teh držav so prikazane v naslednji tabeli:

1
Belgija
Danska
Zahodna
Nemčija
Turčija
Evropa

1973

1980

1981

1982

1983

0,78
0,51

0,65
0,45

0,61
0,41

0,58
0,40

0,55
0,37

0,64
0,86
0,71

0,55
0,42
0,63

0,53
0,41
0,61

0,52
0,41
0,60

0,51
0,43
0,59

Primerjava energetske učinkovitosti pri nas in v naštetih
državah Evrope kaže, da za eno enoto družbenega proizvoda
v teh državah porabijo 0,59 enote energije, medtem ko je v
Jugoslaviji to razmerje znatno bolj neugodno.
Pri uporabi takšne metode merjenja učinkovitosti energije
je potrebno opozoriti tudi na nekatera enostranska mnenja, ki
izhajajo iz tega, da je družbeni proizvod nizek samo zato, ker
je poraba energije prevelika oziroma da se bo družbeni proizvod povečal z manjšo porabo energije. Vzajemnost med energijo in rezultati dela je zapletena funkcija, ki je ni mogoče
reševati samo z ativnostmi na področju energetike. Večja
izraba zmogljivosti v industriji bi bila izredno pomembna za
spremembo tega razmerja, večja konkurenčnost industrijskih
proizvodov in ustvarjanje realnih vrednosti blaga in storitev
na domačem in tujem trgu pa bi imelo poseben vpliv na
doseganje višine družbenega proizvoda in spremembo teh
razmerij
Če se izhaja od polivalentne vzajemnosti energetskega dela
industrijske proizvodnje in družbenega proizvoda, je razumljivo, da je potrebno program ukrepov varčevanja izvajati kot
sestavni del celotnih stabilizaicjskih aktivnosti v gospodarstvu. Potrebno je poudariti, da bo trajno izboljšanje energetske učinkovitsti najlažje doseči, če bodo ukrepi varčevanja
sestavni del modela celotnega načrtovanja. Na ta način bo
doseženo, da se bo z ukrepi varčevanja energije preliminarno
vplivalo na procese že v fazi priprave projektov. Ocenjeno je,
da bo takšan pristop prišel do veljave pri izvajanju skupnih
načrtov elektrogospodarskih organizacij in skupnih programov razvoja rudnikov premoga, nafte in plina, s čimer bodo
dane možnosti za boljši pristop k varčevanju energije.
Prikazani kazalci in razmerja porabe energije in industrijske
proizvodnje ter družbenega proizvoda nedvomno kažejo, da
obstajajo velike možnosti za dolgoročno izvajanje ukrepov
varčevanja energije. Ukrepi varčevanja so za vsako republiko
in pokrajino specifične in se nanašajo na konkretne projekte.
Teh specifičnosti ni mogoče razdelati s tem dokumentom,
ker so v tem programu razdelana najpomembnejša gospodarska področja, ki dosegajo največjo porabo energije. Na teh
področjih obstaja potencialna možnost za morebitno izvajanje varčevalnih ukrepov.
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IV. IDENTIFIKACIJA GLAVNIH PODROČIJ ZA
UPORABO UKREPOV Z OKVIRNIM PRIKAZOM
MOŽNIH UČINKOV VARČEVANJA
V tem poglavju so prikazana tista področja, v katerih je
poraba energije, s tem pa tudi možnost za prihranek energije,
velika. Ta področja porabe so naslednja:
1. raziskovanje in proizvodnja primarne energije;
2. transformacija primarne energije v sekundarno energijo;
3. transofrmacija končne energije v koristno delo:
a) industrija,
b) promet,
c) druga poraba,
d) izgube pri prenosu, transportu in distribuciji;
4. nadomeščanje;
5. nekonvencionalni in novi viri energije.
Z izločanjem samo nekaterih najpomembnejših področij
porabe energije se ne bi smel okrniti splošno sprejeti princip,
da naj se z energijo racionalno varčuje na vseh področjih
porabe, ne glede na to, ali gre za velike ali majhne porabnike
energije.
Analiza možnih učinkov prihranka primarne energije za
energetske potrebe je izdelana za dve karakteristični obdobji,
in sicer do 1990. leta in za obdobje od 19(90. leta do leta 2000.
Rezultati teh analiz kažejo, da so v prvem obdobju možni
učinki kratkoročnih ukrepov, to pa so večja tehnološka disciplina pri izrabi energije, večje izrabe proizvodnih zmogljivosti,
tehnične izboljšave obstoječih tehnoloških procesov, izraba
odpadne toplote, uvajanje naprav za izrabo nadomestnih
virov energije in drugo.
V obdobju od 1990 do 2000. leta so možni učinki ukrepov, ki
so vezani na večja vlaganja v prestrukturiranje gospodarstva
in v okviru izgradnje energetskih objektov, ti pa so: izbira
novih tehnologij z manjšo porabo energije na enoto družbenega proizvoda, izgradnja energetskih objektov z večjo stopnjo izrabe primarne energije, prestrukturiranje prometa na
smotrne oblike transporta, preskrba porabnikov široke
porabe energije z večjim izkoristkom.
1. Raziskovanje in proizvodnja primarne energije
Z ukrepi varčevanja v proizvodnji energije je mogoče vplivati na večjo izrabo energije in ohranjanje energetskih virov v
ležiščih nafte, naravnega plina in rudnikov premoga.
Večja izčrpnost ležišč energetskih surovin bi se dosegel:
- z uvajanjem sekundarnih in tercialnih metod za večjo
izčrpnost nafte in plina v naftno-plinskih poljih;
- z uvajanjem novih tehnologij in opreme za večjo izrabo
ležišč premoga in večnamensko izrabo hidropotencialov.
Povečanje izrabe načrtovanih rezerv v ležiščih nafte in plina
ter rudnikih premoga se dosega z uvajanjem sekundarnih in
tercialnih metod pri eksploataciji nafte in plina ter novih
tehnologij in opreme v jamskih kopih premoga.
- V ležiščih nafte in plina ter jamskih kopih premoga (kjer
se te metode lahko uporabljajo brez naravnega omejevanja) je
povečanje izčrpnosti ležišč pomembno, s čimer se povečuje
proizvodnja, hkrati pa ohranjajo energetski viri.
Uvajanje teh metod je vezano na pomembna vlaganja v
opremo, izvajanje le-teh pa je pogojeno tudi z montan-geološkimi pogoji ležišč.
Z izvajanjem primarnih metod dela se izčrpnost nafte in
plina na naftno-plinskih poljih giblje okoli 20%, z izvajanjem
sekundarnih metod se povečuje do 40%, z izvajanjem tercialnih metod pa do 60% načrtovanih količin nafte in plina v
ležišču.
Stopnja izrabe načrtovanih rezerv premoga v ležiščih je
različna v površinski in globinski eksploataciji.
V površinski eksploataciji je izraba substance relativno
visoka in se z ukrepi varčevanja ne bi bistveno povečala.
Pri jamskem kopu premoga, se izraba ležišč lahko izboljša,
odvisno od uporabljenih metod, z uvajanjem moderne tehnologije in sodobne opreme s sedanjih 50% na 80% načrtovanih
količin premoga.
Glede na to, da se s temi vlaganji ne povečuje samo proizvodnja, temveč se ohranjajo tudi energetski viri, je ocenjeno,
da ima ta vrsta vlaganj prioriteten pomen glede na vlaganja za
odpiranje novih nahajališč energije.
Pri proizvodnji energije so izredno pomembna tista raziskoporočevalec
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vanja, ki se nanašajo na večnamensko izrabo obnovljivih
potencialov, posebno hidroenergije, ki je v okviru teh potencialov največji. Glede na to, da se akumulacija hidroelektrarn
lahko uporabljajo za energetske, kmetijske, vodnogospodarske in prometne potrebe, je ocenjeno, da bo z enotnim proučevanjem teh potreb zagotovljena smotrnejša izraba hidropotenciala države.
V okviru obnovljivih energetskih potencialov predstavljajo
posebno možnost izrabe sončna energija, bio-mase, energija
vetra, geotermalna energija in energija majhnih vodnih tokov.
Razvoj teh energij je potrebno proučiti v okviru razvoja celotnega energetskega sistema ter pristopiti k sistematičnemu
raziskovanju in izrabi obnovljivih energij, kjerkoli obstajajo za
to objektivni pogoji. Te potenciale bi bilo potrebno celovito
proučiti s stališča njihovega vključevanja v energetsko
bilanco države.
2. Transformacija primarne energije v
sekundarno energijo (ENERGETSKA STOPNJA
PRVE TRANSFORMACIJE12
Poraba primarne energije v Jugoslaviji je usmerjena v dve
smeri: največji del te energije (okoli 80%) je namenjen za
transformacijo v sekundarno energijo, okoli 20% pa se uporablja v primarni obliki kot končna energija in industrijska
surovina.
Ta transformacija poteka ob relativno visokih izgubah. Del
teh izgub ima svojo tehnološko zakonitost in nujnost in na njo
ni mogoče vplivati z ukrepi varčevanja. Drugi del tah izgub pa
se lahko izrabi z uporabo sodobnih procesnih tehnoloških
metod in z organiziranim planskim pristopom k izrabi primarne energije. Predmet tega poglavja je zmanjšanje izgub
energije, do katerih prihaja pri transformaciji primarne energije v sekundarno energijo. To področje izgub omogoča izvajanje ukrepov smotrne izrabe in varčevanja energije. Kvantitativni prikaz izgub energije po posameznih transformacijah je
podan v naslednjem diagramu energetskih transformacij.
Na diagramu energetskih transformacij je označeno: s PE-E
primarna energija, ki je zastopana v energetskih transformacijah, REP-razpoložljiva energija za končno proizvodnjo, KEkoristna energija, Gl-izguba prve transformacije in Gll-izguba
druge transformacije.

Vse kvantifikacije v diagramu so podane v odstotkih, z
indeksom 100 je prikazana poraba primarne energije v letu
2000. Za zagotovitev ustrezne koristne energije z izvajanjem
dolgoročnih ukrepov racionalne izrabe nadomeščanja in varčevanja bi poraba primarne energije znašala približno 80%.
Celotna stopnja energetske transformacije v 1985. letu je
znašala približno 27%, z izvajanjem ukrepov pa je mogoče
pričakovati približno 30%, kar bi pogojevalo večjo stopnjo
koristnosti prve transformacije s 60,5% na 61,4% oziroma
prihranek bi znašal okoli 1% izgub v prvi transformaciji oziroma približno 6,5 PJ v 1985. letu. Ta prihranek bi bil v
glavnem dosežen z večjo stopnjo izrabe rafinerijskih kapacitet in manjšimi izgubami pri prenosnem in distributivnem
elektro omrežjem.
Celotna izguba prve transformacije je v 1985. letu znašala
približno 650 PJ, pri čemer so celotno izgubo z lastno porabo
v rafinerijah znašale približno 46,6 PJ, izgube pri prenosu in
distribuciji elektroen^rgije pa okoli 8,8% izgub v rafinerijah in
prenosnem oziroma distributivnem omrežju.
Manjše prihranke je mogoče pričakovati pri izboljšanju
stopnje koristnosti pri proizvodnji električne energije. To je še
posebej mogoče doseči z večjo izgradnjo TE - TO oziroma s
proizvodnjo električne energije v združenih (kombiniranih)
procesih.
Po mnenju strokovnih institucij bi lahko proizvodnja plina iz
premoga v letu 2000 znašala do 3,3 milijarde Nm3 plina (ekvivalent naravnemu plinu - za proizvodnjo tega plina bi bilo
potrebno proizvesti do 15 mil ton premoga). Glede na to, da je
stopnja izrabe energije premoga pri transformaciji premoga v
plin znatno večja (okoii 70%) glede na električno energijo
(30%), bi tudi v takšnih procesih transformacije lahko dosegli
pomembne prihranke. Zato je nujno spodbujati procese plinifikacije premoga,'pri čemer je potrebno nameniti pozornost
ekološkim pogojem in izbiri smotrne tehnologije za pridobivanje le-tega. To raziskovanje bi moralo imeti prednost pred
ostalimi raziskovanji, ko gre za povečanje učinkovitosti cene
energije.
3. Transformacija razpoložljive energije za
končno proizvodnjo v koristno energijo
(energetska stopnja druge transformacije)13
Razpoložljiva energija za končno porabo se transformira pri
končnih porabnikih v »koristno energijo« (toplota za delo v

Diagram energetskih transformacij v letu 2000
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industrijskih obratih, toplota za gretje delovnih in drugih
prostorov, mehanična energija pri transportu, industriji in
drugod, svetlobna energija, elektrokemični procesi idr.).
Po podatkih Zveznega zavoda za statistiko je razpoložljiva
energija za končno porabo znašala v letu 1985 993.979 TJ z
naslednjo strukturno udeležbo:

njem ukrepov splošne družbene in ekonomske politike, večjo
tehnološko disciplino in uvajanjem sodobnih tehnologij,
naprav in opreme z večjo energetsko stopnjo izrabe.
Z izvajanjem tehnično-tehnoloških ukrepov smotrne izrabe
energije se pri transformacijah energije za končno porabo
(RFP) v koristno energijo (KE) - (energetska stopnja druge
transformacije) lahko doseže prihranek primarne energije
okoli 8,5%. Za izvajanje teh ukrepov so potrebna vlaganja v
rekonstrukcijo energetskih instalacij in nadomeščanje drage
uvožene energije.
Da bi proučili strukturo varčevanja energije pri transformaciji energije za končno proizvodnjo v koristno delo je raziskano več skupin porabnikov. To so naslednja področja porabe:
- porabniki v industriji,
- promet ;
- drugi porabniki;
- posebni sistemi za energijo.
Industrija
Po statističnih podatkih za 1985. leto dosega največjo udeležbo v porabi energije industrija - s približno 47,5% razpoložljive energije za končno porabo
Obstoječe tehnologije in kakovost opreme znatno vplivajo
na porabo energije v industriji. Zato je treba manjšo porabo
energije v industriji proučevati v odvisnosti od obstoječe
tehnologije in izbire novih tehnologij, ki se bodo uporabljale
do leta 2000.
V okviru dvanajstih osnovnih industrijskih vej in skupine
drugih vej se samo v črni metalurgiji, industriji gradbenega
materiala in barvni metalurgiji porabi več kot 40% razpoložljive energije za končno porabo v industriji.
To kaže na visoko zastopanost industrijskih vej z visoko

PO PODATKIH ZVEZNEGA ZAVODA ZA STATISTIKO JE ZNAŠALA RAZPOLOŽLJIVA ENERGIJA ZA FINALNO PORABO V
LETU 1985 S SLEDEČO STRUKTURNO PORABO:
TJ
%
- električna energija
225.374
22,67
- koks
43.008
4,33
- črni premog
9.946
1,0
- rjavi premog
94.512
9,51
- lignit
90.207
0,08
- tekoča goriva
368.954
37,12
- utekočinjeni plin
15.662
1,57
- zemeljski plin
133.650
13,44
- plin iz drugih procesov
11.001
1.11
- plin iz plinarn
1.665
0,17
SKUPAJ:
993.979
100
Struktura razpoložljive energije za končno porabo obsega
primarno energijo 33% (premog in naravni plin), ostanek 67%
pa sekundarno energijo (električna energija, koks, tekoča
goriva, utekočinjeni plin, plin iz drugih procesov in plin iz
plinarn).
Razpoložljiva energija za končno porabo se množično
transformira v koristno energijo pri velikem številu porabnikov z različno stopnjo izrabe. Natančna kvantifikacija teh
izgub trenutno pri nas ni mogoča, ker ne obstajajo vsi normativi in merjanja na enoto proizvoda ali koristnega dela. Vrednost koristnega dela je vzeta kot srednja vrednost ki se
uporablja v literaturi.
Naslednji diagram energetskih transformacij kaže, da se naj
večji učinki prihranka primarne energije (10,5%) ustvarjajo s
prihranki pri porabi koristne energije. To se dosega z izvaja-

I-energetska stopnja prve transformacije znaša sedaj približno 60 5% ko >sp
hidroenergija valorizira v primarno z 10.038 kJ/kWh, jedrska pa z 12.000 k'j/kWh.
II-energetska stopnja druge transformacije znaša sedaj okoli 44%.

SKUPNA RAZPOLOŽLJIVA ENERGIJA ZA KONČNO PORABO - 1985
Industrija
Promet
( )
TJ
( )
TJ
1
1. Elektroenergija
GWh 33.005 118.818 25,19
1.394 5.018
2 Koks
%
52,723
2,23
103t
1.536 43.008
9.12
3. Antracit
1031
138,5 4.111
0,87
Črni premog
%
41,34
4. Rjavi premog
103t 2.861 41.400 " 8,78
69
1J59
%
43,8
1,23
5. Lignit
103t
1.743 17.693
3,75
%
19,61
6. Tekoča goriva
103t
3.265 132.644 28,12 3.461 147.663
35,95
40,02
7. Utekočinjeni plin
103t
165 7.737
1,64
%
49,40
8. Zemeljski plin
106Nm3 2.678 95.309 20,20
%
7U1
9. Plin iz drugih
procesov
106Nm3
1.793 11.001
2,33
%
100
10. Plin iz plinarn
106Nm3
Skupaj:
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TJ
%

- 471.721
47,46

100

- 153,840
15,48

3,26

Ostalo
( )
TJ
8
28.205 101.538
45,05
194,5

076

3.093
6.233

95,98

2.188
~T69
1.077

5.835
58,66
51.953
54,97
72.514
80,39
88.647
24,03
7925
50,60
38.341
28,69

%
10
27,56

( )
11
62 604

1,58

1.536
333

R10

6.023

19,68
24,06
2/16
10,41

100
90.207
100
8.914 368.954
7.976

100
15.662
100
3.755 133.650
100
334

1.793
95
100

1.665
100
368.418
37,06

0,45
100

Skupaj
TJ
12
225 374
100
43.008
9.946
100
94.512

11.001
• 100
95
1.665
100
- 993.979
100

%
13
22 67
4,33
1,00
9.51
9.08
37,12
157
13,44

1,11
0,17
100
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porabo energije za enotno proizvoda. S prestrukturiranjem
gospodarstva z visoko energetskih na visoko produktivne
veje, z majhno porabo energije na enoto proizvoda se lahko
dosežejo veliki učinki prihranka koristne energije.
Za varčevanje je izredno pomembna tudi večja izraba industrijskih zmogljivosti in celotne industrijske proizvodnje, ki
zadnja leta stagnira. Dokler bo industrijska proizvodnja pod
realnimi vrednostmi, ni mogoče govoriti o večji energetski
učinkovitosti, za katero stoji majhna industrijska proizvodnja.
Glede na povedano, bi ukrepe varčevanja energije na tem
področju lahko dosegli z večjo izrabo industrijskih zmogljivosti, izbor visoko produktivnih tehnologij, rekonstrukcijo zastarelih tehnologij in energetskih postorov ter z večjo tehnološko
disciplino pri izrabi obstoječih tehnologij.
Promet
Promet sodi v skupino velikih potrošnikov uvožene energije
(40%), kar z energetskega stališča terja posebne ukrepe za
varčevanje energije.
Varčevanje energije na tem področju bi lahko dosegli s
prestrukturiranjem dela množičnega bremena s cestnega prometa na železniški in vodni promet, s čimer bi se zmanjšali
stroški na enoto vezanega bremena. Izraba energije bi se z
zamenjavo diesel vleke z električno vleko na krajših progah
povečala za 20% in približno za 35% na drugih progah.
Poleg mnogih tehnoekonomskih kriterijev, ki se uporabljajo
v prometni politiki, je potrebno v večji meri doslej uresničevati
dolgoročno delitev dela cestnega, železniškega in luškega
prometa tudi s stališča specifične porabe energije. Takšen
enoten pristop bi moral zajeti izgradnjo magistralnih smeri
cestnega in železniškega omrežja ter vodnih poti. Varčevanje
energije z uresničevanjem razvojnih programov bi bilo
potrebno realizirati tudi z razvojem mest, v katerih bi bila
zagotovljena prioriteta javnega mestnega in primestnega prometa kot temeljne oblike prometa v mestih in naseljih.
Drugi porabniki
Poraba razpoložljive energije za končno porabo v tej skupini porabnikov znaša okoli 370 glede na celotno razpoložljivo energijo. V tej skupini porabnikov je udeležba gospodarstev največja (51%).
Struktura porabe razpoložljive energije za končno proizvodnjo v okviru »druge porabe« je prikazana v prejšnji tabeli.
Za to skupino prabnikov je značilno, da je električna energija zastopana v celotni porabi s približno 45% oziroma z
okoli polovico celotnih stroškov električne energije.
Glede na to, da je 60% premoga transformirano v elektroenergijo, je očitno, da je stopnja energetske transformacije
primarne energije v koristno energijo, predvsem v obliki
toplotne energije, izredno nizka. Če k temu dodamo še visoko
stopnjo investicijskih vlaganj v elektro-energetske zmogljivosti za proizvodnjo, prenos in distribucijo, dobimo popolnejši
prikaz neučinkovitosti elektroenergije, kadar se uporablja v
toplotne namene.
Z ukrepi kombinirane proizvodnje toplotne in elektroenergije nadomeščanjem z naravnim plinom in premogom, je
mogoče zmanjšati porabo električne energije v toplotne
namene. Na zmanjšanje porabe električne energije pri teh
porabnikih je mogoče vplivati z izbiro opreme z visoko stopnjo izrabe in izvajanjem sodobnih metod distribucije električne energije.
V tej skupini porabnikov zavzema pomembno mesto tudi
poraba naftnih derivatov, okoli 24% skupne porabe. Z ukrepi
nadomeščanja s trdimi gorivi in naravnim plinom na tem
področju je mogoče zmanjšati porabo derivatov in povečati
udeležbo domače energije.
Izgube pri prenosu, transportu in distribuciji energije
Sistemi za prenos energije so:
- naftovodi
- plinovodi
- produktovodi
- prenosna mreža
- distributivno elektroenergetsko omrežje (železnica, luški
in cestni promet)
Izgradnja in izraba prenosnih sistemov za energijo je dosežena v okviru parcialnih projektov, zato je pri eksploataciji teh
sistemov prišlo do disproporc pri izrabi njihovih zmogljivosti
in doseganju nujne rentabilnosti pri delu. Da bi se zmanjšale
te težave, je ocenjeno, da bi bilo razvoj takšnih sistemov
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potrebno bolj kot doslej prilagajati strukturi porabe celotne
energije in ta celotni sistem razvijati v logični medsebojni
odvisnosti ene energije od druge.
Ukrepi varčevanja energije bi lahko vplivali na manjše
izgube, predvsem pri distribuciji električne energije, ki pri
obstoječih pogojih eksploatacije distributivnega omrežja v
Jugoslaviji znašajo povprečno 9,4%. Z zmanjševanjem izgub
na tem področju za okoli 2% bi prihranki znašali okoli 1
milijardo kilovatnih ur električne energije pri porabi distrubutivnih porabnikov 45 milijard kWh letno.

Nadomeščanje uvožene energije z domačo
energijo in drage energije s ceneno energijo
Ukrepi za nadomeščanje uvožene energije z domačo energijo se nanašajo na tisti del uvožene energije, ki jo je z
izvajanjem znanih tehnoloških rešitev, mogoče nadoknaditi z
domačo energijo.
Izvajanje ukrepov varčevanja na tem področju omogoča
družbeni plan Jugoslavije, ki predvideva razmerje belih in
črnih derivatov 75 :25, in dolgoročni plan razvoja države do
leta 2000, ki ji daje novo razmerje uvožene in domače energije
(26,6:75,4). Ti parametri določajo tudi ukrepe varčevanja,
katerih namen je nadomeščanje uvožene energije z domačo
energijo in na tej osnovi večja ekonomičnost.
Od celotnih uvoženih goriv, ki po energetski bilanci v 1986.
letu znašajo 776,74 PJ ali 37% porabe primarne energije,
lahko domača goriva nadomesti okoli 3 milijone ton kurilnih
olj in 1 mlrd Nm3 naravnega plina, kar znaša 50% porabe
kurilnih olj in 40% porabe naravnih plinov.
Da bi ta goriva nadomestili z domačimi gorivi, je nujno med
drugim zagotoviti okoli 13 milijonov ton črnega premoga ali
sušenega lignita.
Iz povedanega izhaja, da se z ukrepi varčevanja, ki se
nanašajo na nadomeščanje in manjšo energetsko odvisnost
od tujine morajo predvideti tudi ukrepe za povečanje domače
proizvodnje tiste energije za nadomeščanje.
V preteklem obdobju so se razmerja med domačo in uvoženo energijo spreminjala, kar kaže naslednji diagram (diagram na strani.. .) v katerem so prikazana razmerja med
uvoženo in domačo energijo do leta 2000.
Povečana udeležba uvožene energije v celotni energetski
porabi je posledica objektivne tehno-ekonomske zakonitosti
razvoja gospodarstva in večje življenjske ravni. Zato treba
nadomeščanje uvoženih goriv z domačimi gorivi proučevati
selektivno, na način, ki ne bo ogrožal sodobnega razvoja
gospodarstva in vplival na zmanjšanje življenjske ravni. Vendar pa ekspanzija porabe uvoženih goriv v obdobju od 1973
do 1979 leta ni vedno upoštevala te zakonitosti. Prevelik uvoz
energije je negativno vplival na učinkovitost gospodarjenja,
na plačilno bilanco države, ker je odliv deviznih sredstev v
1980. letu za uvoženo energijo znašal več kot 40% ustvarjenega izvoza, medtem ko je 1986. leta odliv deviznih sredstev
za uvoženo energijo zaradi manjših cen nafte in manjšega
uvoza znašal manj kot 20% ustvarjenega izvoza blaga.
Če bo uresničilo nadomeščanje tekočih goriv, kot je navedeno, se bo nadaljnja energetska odvisnost od tujine korigirala samo z uvozom naravnega plina, katerega poraba v
zadnjih letih povečuje (od 1980. leta se poraba plina povečuje
po stopnji 10,5). Če bi se nadaljevala takšna poraba naravnega plina, bi to povzročilo ponovno izredno povečanje energetske odvisnosti države od tujine, kar bi nenazadnje zmanjšalo ustvarjene učinke manjše porabe tekočih goriv. Ne bi
smeli sprejeti principa, da se ena uvožena energija nadomesti
z drugo energijo, ki je prav tako uvožena. Ocenjeno je, da se
poraba naravnega plina lahko zmanjša, če se uporaba plina
usmeri predvsem za zadovoljevanje tehnoloških in ekoloških
potreb, kot surovina za izrabo v industriji in za zadovoljevanje
potreb v gospodinjstvi.
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DELEŽ DOMAČE IN UVOŽENE ENERGIJE V SKUPNI PORABI
x ustvarjeno v letu 1985
+ po planu za leto 2000
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1. Smotrna uporaba energetskih zalog pri
izkoriščanju
1.1. Da bi se zagotovile načrtovane količine kakovostnega
premoga, sušenega lignita in briketov v obdobju do leta 2000
za potrebe nadomeščanja tekočega goriva v industriji in široki
uporabi, je potrebno pospešiti sprejemanje družbenega
dogovora o ukrepih za spodbujanje odpiranja novih in za
modernizacijo obstoječih rudnikov premoga in eksploatacijskih nahajališč nafte in plina. Tako bi se zagotovila potrebna
sredstva za hitrejši razvoj rudnikov premoga, predvsem razvoj
rudnikov za proizvodnjo kakovostnega premoga in za izgradnjo zmogljivosti za oplemenitenje premoga, kot je načrtovano
v skupnem premogu razvoja proizvodnje premoga v Jugoslaviji za obdobje 1986-1990. leta z oceno možnosti proizvodnie
do leta 1995. in do leta 2000.
Nosilci: Zvezni komite za energetiko in industrijo ter
Gospodarska zbornica Jugoslavije (Združenje rudnikov premoga Jugoslavije)
Rok: konec 1987. leta
1. 2. Zaradi boljše izkoriščenosti določenih rezerv premoga
morajo organizacije združenega dela rudnikov premoga opraviti tehnoekonomske analize in proučiti montan-geološke
pogoje ležišč z jamsko eksploatacijo, da bi ugotovile možnost u
) Pp!'at,e novih tehnologij in opreme, s čimer se povečuje
izkoriščenost premoga v ležišču. Za ta namen je potrebno
prioritetno usmeriti sredstva, ki se zagotavljajo za spodbujanje razvoja rudnikov premoga in za nadomestila od cene
naftnih derivatov.
Nosilci: Gospodarska zbornica Jugoslavije (Združenje rud-
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nikov premoga Jugoslavije) v sodelovanju z organizacijami
združenega dela rudnikov premoga
Rok: trajna naloga
1. 3. Za boljšo izkoriščenost naftnih rezerv morajo organizacije združenega dela naftnega gospodarstva uvajati razširjene metode (sekundarne in terciarne) za eksploatacijo nafte,
ker za to obstaja ekonomska upravičenost.
V skupnem programu za raziskovanje in eksploatacijo nafte
in plina se bodo določile najuglednejše površine za raziskovanje v državi in tujini, odkrita ležišča nafte in plina pa je treba
začeti izkoriščati čimprej.
Da bi se omenjene naloge ustvarile je potrebno prioritetno
zagotavljati del sredstev, ki manjkajo organizacijam združenega dela naftnega gospodarstva.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije (Združenje
naftnega gospodarstva Jugoslavije) v sodelovanju z organizacijami združenega dela naftnega gospodarstva.
Rok: trajna naloga.
1.4. V okviru realizacije programa razvoja energetskih tehnologij prihodnosti, predvidene v strategiji tehnološkega razvoja SFRJ, je potrebno zagotoviti sredstva za raziskovalnorazvojne projekte in programe, izkoriščanje oljnih skrilavcev kot
surovine za pridobivanje sintetične nafte.
Nosilci: Zvezni komite za znanost in tehnologijo in Gospodarska zbornica Jugoslavije (Združenje naftnega gospodarstva) v sodelovanju s Poslovno skupnostjo za raziskovanje,
proizvodnjo in uporabo oljnih skrilavcev.
Rok: trajna naloga.
1.5. Za določitev ekonomsko izkoristljivega vsega razpoložljivega hidroenergetskega potenciala morajo pristojni organi
republik in pokrajin v sodelovanju z organizacijami združenega dela za elektrogospodarstvo, vodnogospodarstvo, pro-
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met in drugimi, opraviti revizijo dosedanjega hidroenergetskega potenciala. Posebno mesto ima pri tem del hidropotenciala za večnamensko uporabo in hidroenergetski potencial
za male hidroelektrarne.
Pristojni republiški in pokrajinski organi morajo izvajati
koordinirane akcije za sprejetje programa izgradnje malih
hidroelektrarn ob poprejšnji zagotovitvi: metodologije za projektiranje in izgradnjo malih hidoroelektrarn, katastra moči
malih vodotokov in lokacij malih hidroelektrarn.
Za stimuliranje izgradnje malih hidroelektrarn izven okvira
elektrogospodarskih organizacij združenega dela bi morale
organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z distribucijo
električne energije v republikah in avtonomnih pokrajinah
določiti pogoje izgradnje teh elektrarn in njihovo izkoriščanje.
Nosilci: Zvezni komite za energetiko in industrijo, Zvezni
komite za kmetijstvo, Gospodarska zbornica Jugoslavije,
Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva z sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi.
Rok: konec leta 1988.
1.6. Za ustvarjanje kontinuitete raziskovanja energetskih
surovin v skladu z družbenim planom Jugoslavije od 1986. do
1990. leta je potrebno pospešiti sprejemanje družbenega
dogovora o skupni politiki geoloških raziskav mineralnih
surovin do leta 2000.
Nosilci: Zvezni komite za energetiko in industrijo, Zvezni
geološki zavod, Zvezni zavod za družbeno planiranje in
Gospodarska zbornica Jugoslavije.
Rok: konec 1987. leta.
2. Transformacija primarne energije v
sekundarno energijo
2.1. V okviru enotnega elektroenergetskega sistema Jugoslavije morajo elektrogospodarske organizacije republik in
pokrajin vzpostaviti dolgoročne ekonomske odnose, s katerimi bi se zagotovila optimalna uporaba celotnega elektroenergetskega sistema (proste zmogljivosti, pretok vode, vršna
obremenitev in drugo). S tem namenom je prav tako potrebno
usklajevati dinamiko in izvajanje remonta elektroenergetskih
postrojev ter velikih industrijskih potrošnikov električne energije zaradi optimalne izkoriščenosti elektroenergetskega hidropotenciala.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije (Skupnost
jugoslovanskega elektrogospodarstva) v sodelovanju z organizacijami združenega dela z velikimi potrošniki električne
energije.
Rok: trajna naloga.
2.2. V okviru realizacije programa razvoja energetskih tehnologij prihodnosti je potrebno zagotoviti kontinuiteto realizacije znanstveno-raziskovalnih projektov in programov za
pripravo osvajanja tehnologije, plinofikacije in likvefakcije
premoga.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo, Zvezni
komite za znanost in tehnologijo in Gospodarska zbornica
Jugoslavije (Združenje naftnega gospodarstva Jugoslavije) v
sodelovanju z organizacijami združenega dela za proizvodnjo
in distribucijo sintetičnega plina ter z organizacijami združenega dela rudnikov premoga.
Rok: trajna naloga.
2.3. Z ukrepi ekonomske politike se bo spodbujal prehod h
kombinirani proizvodnji električne energije in toplotne energije tam, kjer obstajajo tehno-ekonomski pogoji, da se lahko
rekonstruirajo obstoječi in zgradijo novi energetski postroji
za kombinirano proizvodnjo toplotne-električne energije.
Predlagane bodo spremembe in dopolnitve republiških in
pokrajinskih zakonov o izgradnji objektov, s katerimi se bo
določila obveznost investitorjev energetskih objektov za proizvodnjo električne energije, da mora investicijska dokumentacija objekta vsebovati tehnične, ekonomske in ekoioške
analize za izkoriščanje energije za tehnološke potrebe in
ogrevanje.
Nosilec: Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije v
sodelovanju z elektrogospodarskimi organizacijami republik
in pokrajin in organizacijami združenega dela investitorji.
Rok: predlog sprememb in dopolnitev republiških in pokrajinskih zakonov o izgradnji objektov - konec 1987. leta.
Ostale aktivnosti - trajna naloga.

3. Transformacija razpoložljive energije za
končno porabo v koristno energijo
3.1 Industrija
3.1.1. Da bi se zmanjšala specifična poraba energije na enoti
proizvoda, bodo organizacije združenega dela v industriji
izvajale ukrepe za uporabo zmogljivosti v okviru projektiranih
vrednosti in za uvajanje dela v več izmenah. Za povečanje
uporabe zmogljivosti z večizmenskim delom je potrebno
zagotoviti spodbujanje z zmanjšanjem davkov in prispevkov iz
dohodka, ki se ustvarja z uvajanjem novih delovnih izmen.
V primeru zastoja in zmanjšanja zmogljivosti v proizvodnji
(predvsem veliki porabniki energije, kot so črna in barvna
metalurgija, proizvajalci papirja, sladkorja in cementa,
bazična kemija, nekovinska industrija in rafinerije ter drugo)
je potrebno izdelati tehnološke programe, s katerimi bi se
poraba vseh delov energije privedla do optimalne mere.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
organizacijami združenega dela in ustreznimi organi ter organizacijami v republikah, pokrajinah in občinah
Rok: konec leta 1988
3.1.2. Vpliv izbire domače tehnologije na porabo energije se
bo natančneje določil s poostrenimi kriteriji o stopnji, smotrnosti in energetski učinkovitosti v dopolnitvah družbenega
dogovora o dajanju mnenja o družbeni in ekonomski upravičenosti nameravanih investicij (8. člen tega dogovora).
Nosilec: Zvezni zavod za družbeno planiranje v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi zavodi za plan
Rok: konec 1987. leta
3.1.3. Predložiti je potrebno spremembe in dopolnitve republiških in pokrajinskih zakonov o izgradnji objektov, da bi se
onemogočila izbira takšnih tehnologij, ki imajo visoko specifično porabo energije najenoto proizvoda in ki niso prilagojene za uporabo domačih energetskih virov.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
republiškimi in pokrajinskimi gospodarskimi zbornicami
Rok: konec 1987. leta
3.1.4." V postopku sprejemanja novega zakona o prenosu
tehnologije med organizacijami združenega dela in tujimi
osebami, ki je v postopku sprejemanja, je potrebno vgraditi
določbo, s katero se bo določilo izbiro tehnologije s stališča
najnižje specifične porabe energije na enoto proizvoda in
--njene prilagojenosti domačim energetskim virom.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo
Rok: konec 1987. leta
3.1.5. Da bi se zmanjšala poraba tekočih goriv in plina, ki se
uporabljajo v energetske namene, je potrebno sprožiti
pobudo za sprejetje samoupravnih sporazumov organizacij
združenega dela velikih porabnikov energije s projektantskimi organizacijami, proizvajalci energetske opreme, rudniki
premoga in organizacijami na področju prometa za izvajanje
lastnih programov nadomeščanja uvozne energije (nafte in
plina) z domačo energijo (premogom).
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
organizacijami združenega dela v industriji
Rok: konec 1988. leta
3.1.6. Sprožiti je potrebno pobudo, da se s samoupravnimi
splošnimi akti organizacij združenega dela zagotovi:
- obvezno spremljanje in kontrolo porabe energije (predvsem v organizacijah združenega dela, ki so veliki porabniki
energije) z namenom, da bi se ugotovila ustvarjena specifična
poraba energije na enoto proizvoda in da bi se določila
obveznost periodičnega obveščanja upravnih organov o
ustvarjeni energetski učinkovitosti ob obravnavi celotnega
poslovanja organizacije združenega dela;
- stimuliranje delovnega učinka za doseganje projektiranih parametrov specifične porabe energije na enoto proizvoda, kakor uvajanje inovacij, s katerimi se povečuje energetska učinkovitost tehnološkega postopka tako, da se zmanjšujejo izgube odpadne toplote.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
gospodarskimi zbornicami republik in pokrajin
Rok: konec 1987. leta
3.2.Promet
3.2.1. S selektivnim povečanjem nadomestil za registracijo
cestnih vozil za prevoz blaga je potrebno nadaljevati spodbujanje prestrukturiranja prevoza blaga s cestnega na železniški
promet in redukcijo vzporednih smeri, in to v obsegu, ki je v
skladu s povečanjem zmogljivosti železniškega prevoza.
poročevalec
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Nosilec: Zvezni komite za promet in zveze v sodelovanju z
Zveznim zavodom za družbeno planiranje, Združenjem prometa Jugoslavije in Skupnostjo jugoslovanskih železnic ter s
pristojnimi republiškimi in pokrajinskimi organi
Rok: trajna naloga
3.2.2. V okviru izvajanja prometne politike, določene v družbenem planu Jugoslavije za obdobje okd 1986 do 1990. leta,
je potrebno določiti najsmotrnejše ukrepe v zvezi z zmanjšanjem porabe energije na enoto pripeljanega blaga v posameznih vrstah transporta s poudarkom na intenzivnejšem razvoju
integralnega transporta.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
Zveznim komitejem za promet in zveze in Zveznim zavodom
za družbeno planiranje
Rok: konec 1987. leta
3.2.3. S kreditnimi olajšavami in s spodbujanjem gospodarskih organizacij, da bi združevale sredstva, je potrebno zagotoviti pogoje za razvoj železniških zmogljivosti v skladu s
potrebami gospodarstva, izraženimi v družbenem planu Jugoslavije
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
Združenjem bank, Zveznim komitejem za promet in zveze,
železniškimi transportnimi organizacijami in uporabniki njihovih zmogljivosti
Rok: konec 1988. leta
3.2.4. S politiko cen, v skladu z opredelitvami za izenačevanje pogojev gospodarjenja v železniškem, rečnem in cestnem
prevozu je potrebno pospešiti prerazporejanje blaga s cestnega na železniški in rečni prevoz.
Nosilec: Zvezni sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve - Zvezni zavod za cene, zvezni komite za promet
in zveze, Gospodarska zbornica Jugoslavije in Zvezni zavod
za plan
Rok: trajna naloga
3.2.5. Na ravni mest in občin je potrebno predvideti tudi
ukrepe in aktivnosti za intenzivnejše usposabljanje javnega
prometa za povečanje obsega in kakovosti množičnega prevoza potnikov ter hitrejšo spremembo sestavo voznega parka
v korist vozil z električnim pogonom.
Nosilec: Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije v
sodelovanju z republiškimi, pokrajinskimi in občinskimi pristojnimi organi za promet
Rok: trajna naloga
3.2.6. Na ravni mest je potrebno predvideti ustrezne ukrepe
in aktivnosti za zagotavljanje večje prihodnosti mestnih prometnih žil s prioriteto vozil javnega mestnega prometa, z
urejanjem kolesarskih stez, razširjanjem površin za pešce,
prav tako pa tudi z realizacijo drugih prometno-urbanističnih
ukrepov, s katerimi se lahko prispeva k zmanjšanju porabe
goriv v prometu v mestih in naseljenih krajih.
Nosilec: Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije
Rok: trajna naloga
3.3. Ostali porabniki
3.3.1. Porabo električne energije za ogrevanje stanovanjskih in delovnih prostorov je potrebno zmanjšati z izvajanjem
tarifnih sistemov cen električne energije. Za to kategorijo
porabnikov je potrebno ceno električne energije oblikovati na
realnem stroškovnem principu.
Nosilec: Zvezni sekretariat za tržišče in splošne gospodarske zadeve — Zvezni zaod za cene v sodelovanju z ustreznimi
republiškimi organi in organi avtonomnih pokrajin, s Stalno
konferenco mest in občin Jugoslavije in s Skupnostjo jugoslovanskega elektrogospodarstva
Rok: konec 1988. leta
3.3.2. Potrebno je sprožiti pobudo za sprejetje energetskih
razvojnih planov na ravni mest s tehno-ekonomskimi študijami o optimalni preskrbi vseh porabniov toplotne energije, in
- z izgradnjo toplifikacijskih sistemov;
- z izgradnjo omrežja naravnega plina;
- z nadomeščanjem tekočih goriv v zgrajenih kotlarnah.
Na obstoječih in novih toplifikacijskih sistemih je potrebno
obvezno predvideti tehnično možnost reguliranja in merjenia
porabljene toplotne energije.
Nosilec: Stalna konferenca mest in občin Juaoslaviie
Rok: konec 1988. leta
poročevalec

3.4. Izguba energije pri prenosu, transportu, distribuciji in
predelavi
3.4.1. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo naftnih derivatov - rafinerije, morajo storiti vse, da
bodo sedanjo povprečno izgubo pri predelali nafte, ki znaša
1,8%, in lastno porabo, ki znaša 7%, znižale do projektiranih
normativov (izguba pri predelavi do 1%, lastna poraba do 5%
glede na predelano nafto).
Rafinerijam, ki ustvarjajo izgubo, pa tudi lastno porabo, ki
je nad projektiranimi normativi, ne bi smeli priznati te izgube
in lasnto porabo pri ceni naftnih derivatov.
Nosilec: Zvezni sekretariat za tržišče in splošno gospodarske zadeve - Zvezni zavod za cene in Gospodarska zbornica
Jugoslavije (Združenje naftnega gospodarsta Jugoslavije) v
sodelovanju z organizacijami združenega dela za predelavo
nafte
Rok: sukcesivno do 1990. leta
3.4.2. Elektrogospodarske organizacije republik in avtonomnih pokrajin skupaj z občinskim in mestnimi skupnostmi
morajo prioritetno usmerjati sredstva za izgradnjo in modernizacijo distributivne električne mreže zaradi zmanjšanja
visokih izgub električne energije v distribucijski mreži (sedanje povprečje 9,5%) in te izgube pripeljati do ravni, ki je
določena v normativih.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
elektrogospodarskimi organizacijami republik in avtonomnih
pokrajin, občinam in mesti
Rok: trajna naloga
4. Tehnološko razvojni in zakonski ukrepi
4.1. Sprožiti je potrebno pobudo na ravni republik in avtonomnih pokrajin, da se začnejo izvajati selektivni ukrepi s
ciljem, da se poraba naravnega plina priorietno usmerja za
neenergetsko porabo, tehnološke energetske potrebe in
porabo v gospodinjstvih.
Prednost pri porabi naravnega plina v energetske namene
bi morali imeti tudi potrošniki v naseljih, za ostale potrošnike
pa bi se poraba naravnega plina omejila glede na razpoložljivo količino, odvisno od tehničnih in ekonomskih poaoiev
nabave.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije, Zvezni komite
za energetiko in industrijo v sodelovanju s komiteji za energetiko republik in avtonomnih pokrajin in organizacijami za
proizvodnjo in distribucijo naravnega plina
Rok: konec 1988. leta
4.2. Na podlagi načrtovanih kriterijev o stopnji odvisnosti
od uvozne energije do 1990. leta in leta 2000 morajo republilški in pokrajinski komiteji za energetiko in industrijo pripraviti
liste potrošnikov, ki bodo iz uvoznih goriv prešli na domača
goriva, pri čemer se bo specifizirala vrsta goriva in dinamika
nadomestitve.
Draga energija (plemenita energija) se bo nadomestila s
cenejšo na podlagi določene stopnje uporabnosti.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi komiteji za energetiko in
Gospodarsko zbornico Jugoslavije
Rok: konec 1988. leta za določitev liste porabnikov in določitev dinamike nadomestila za tekoče plansko obdobje in
trajna naloga do leta 2000
4.3. Sprožiti pobudo na ravni organizacij združenega dela,
da na obstoječih energetskih postrojih (kjer za to obstajajo
pogoji) predvidijo izgrandjo naprav za uporabo energije iz
odpadkov v industriji, kmetijstvu, iz mestnih odpadkov in
toplote iz tehnološkega procesa.
Pri izgradnji novih energetskih postrojev za potrebe industrije in toplifikacije mest mora projektna dokumentacija
obvezno vsebovati teh no—ekonomske študije tudi o možnosi
uporabe energije iz odpadkov, odpadne toplote in toplote
tehnološkega procesa.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju z
delovnimi organizacijami
Rok: na energetskih postrojih v proizvodnji - konec planskega obdobja, a za nove zmogljivosti — trajna naloga
4.4. Pri sprejemanju energetskih razvojnih planov republik
in avtonomnih.pokrajin je potrebno dati prednost realizaciji
programov uporabe novih in obnovljivih virov energije, in to:
- energije vetra z vidika mehanične in električne energije;
— energije morskih valov z vidika električne energije;
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- geotermalne energije za gretje v kombinaciji s toplotnim
črpalkami in perspektivno za proizvodnjo električne energije;
- vire nizkotemperaturnega potenciala (zrak, voda, zemlja,
odpadne energije) v kombinaciji s toplotnimi električnimi in
plinskimi črpalkami;
- hidropotenciale malih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije;
- biomase za različne namene;
- uporabo tehničnih plinov za različne namene.
Sestavni (spremljevalni) del teh programov morajo biti ekonomski ukrepi, ki bodo stimulirali proizvodnjo in uporabo
novih in obnovljivih virov energije zaradi nadomestitve tekočih goriv in plinov (daljši roki odplačila kreditov, nižje obresti,
stimulativna davčna, politika in podobno).
Nosilec: Zvezni zavod za družbeno planiranje in Zvezni
komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi komiteji za energetiko in Gospodarsko
zbornico Jugoslavije, Združenjem bank in znanstvenimi institucijami
Rok: trajna naloga, za sprejetje programov pa konec 1988.
leta
4.5. Za zagotovitev integralnega spremljanja smotrne uporabe energetskih zalog države je potrebno uvesti sodoben
sistem spremljanja porabe in učinkovitosti pri uporabi energije, z možnostjo stalnega ažuriranja. Sistem je potrebno
osnovati na računalniških modelih, s stalnim spremljanjem
vseh nujnih parametrov iz energetskega sistema.
V okviru tega programa je potrebno pripraviti enotno metodologijo zbiranja obdelave in distribucije podatkov, pomembnih za kompletno spoznavanje te problematike na ravni
panoge, republike in federacije.
Nosilec: Zvezni zavod za statistiko v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi zavodi za statistiko, Gospodarsko zbornico Jugoslavije, Zveznim komitejem za energetiko in industrijo, republiškimi in pokrajinskimi komiteji za energetiko in
industrijo in znanstvenimi inštitucijami
Rok: konec 1988. leta
4.6. Predlagana bo sklenitev dogovora skupščin republik in
skupščin avtonomnih pokrajin, s katerim se bo na enoten
način v zakonih in predpisih republik in avtonomnih pokrajin
načrtovalo naslednje:
- da se pri izgradnji novih energetskih objektov v okviru
investicijskih programov predvidi izdelava posebne tehno-ekonomske dokumentacije, ki bo dala dokaz energetsk stopnje uporabnosti zgrajenega objekta oziroma postora s stališča maksimalne izkoriščenosti energije;
- da se uvede obvezno merjenje in evidenca porabe z vseh
vidikov energije, izdelave periodičnih obračunov, porabe med
letom in programov ukrepov za smotrno izkoriščanje postrojev in opreme ter uvajanje ustrezne energetske službe,
odvisno od porabe celotne energije;
- da se uvede obveznost določene in izvajanje enotne
metodologije za izdelavo energetskih potreb v delovnih organizacijah, mestih in regijah, kar bi bilo osnova za izdelavo
energetskih planov republik in avtonomnih pokrajin ter Jugoslavije;
- da se uvede obvezno spremljanje energetskih programov in planov razvoja na ravni delovnih organizacij, mest,
regij, republik in avtonomnih pokrajin;
- da se uvede obveznost ustanavljanja eneregetskih
inšpekcij na ravni republik in avtonomnih pokrajin z določitvijo njihovih pristojnosti in kompentence zaradi kontrole
uporabe zakona in predpisov s tega področja.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z republiškimi in pokrajinskimi komiteji za energetiko
Rok: konec 1988. leta
4.7. Pospešiti delo pri sprejemanju podzakonskih predpisov, s katerimi se urejajo tehnični normativi in standardi:
a) v obstoječe in nove tehnične pravilnike in predpise je
potrebno vgraditi naslednje:14;
- v okviru inštalacij centralnega gretja stanovanj, poslovnih
in drugih objektov je potrebno vgraditi merilce porabe
toplotne energije;
- na ventilacijskih inštalacijah večjih industrijskih,objektov,
poslovnih in javnih zgradbah za ogrevanje in klimatizacijo je
obvezno potrebno vgraditi rekuperatorje, ki izkoriščajo
toploto odpadnega zraka;
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- na zgradbah in objektih družbenega standarda in industrijskih objektih, ki imajo inštalacije za centralno ogrevanje
sanitarne vode, je potrebno predvideti solarne zbiralnike, če
za to obstaja tehnoekonomska upravičenost;
- v okviru instalacij za sanitarno toplo vodo je potrebno
predvideti vgraditev pip za avtomatsko uravnavanje temperature tople vode in merilce porabe tople vode;
- pri izgradnji novih in pri rekonstrukciji obstoječih električnih inštalacij v poslovnih in stanovanjskih enotah je
potrebno omogočiti upravljanje s termoakumulacijskimi
porabniki iz elektrogospodarskih centrov;
- pri projektiranju elektroinštalacij za razsvetljavo je
potrebno predvideti opremo, ki bo pri uporabi zagotavljala
optimalno porabo energije;
14
Naveden je samo del predpisov, ostalo po načrtu dela Zveznega zavoda za
standardizacijo

- izdelati je potrebno priporočila za izbor optimalne stopnje pogonske varnosti pri izbiranju moči elektromotorjev za
pogon delovnih strojev;
- izdelati priporočila za optimalen izbor moči transformatorjev v idnustrijskih kompleksih v funkciji oddaljenosti glavnih porabnikov;
- pri projektiranju industrijskih elektroenergetskih inštalacij predvideti možnost vgraditve daljinskega kontrole in
upravljanja s pomočjo elektronskih procesnih računalnikov;
- glede na zmogljivosti kotla in vrsto goriva, ki se uporabljajo, je potrebno določiti minimalno stopnjo uporabnosti, ki
jo mora zagotoviti kotlovni agregat;
- na obstoječih kotlovnih agregatih in pečeh v okviru
tehnološkega procesa, ki imajo vgrajene gorilne naprave na
tekoča goriva in plin, je potrebno predvideti vgraditev gorilnih
naprav za izgorevanje premoga ali odpadkov, kjer je to mogoče;
- predpisati, glede na vrsto kotla, minimum mernoregulacijske opreme, ki zagotavlja kontrolo in optimalno izgorevanje v vseh delovnih režimih kotla;
- na obstoječih in novih postrojih, kjer izhaja iz procesa
večja količina dimnih plinov s temperaturo, ki je višja kot 150°
C je potrebno predvideti vgraditev ustreznih utilizatorjev za
uporabo toplotne energije;
- na energetskih in tehnoloških postrojih, kjer se pojavlja
odpadna toplota na srednjem in nizkem energetskem potencialu, je potrebno predvideti ustrezne sisteme za izkoriščanje
te toplote;
- na obstoječih in novih sistemih za transport energije
višjega potenciala je potrebno predvideti po možnosti zaprte
sisteme zaradi zmanjšanja energetskih in količinskih izgub pri
transportu energije;
- predpisati pogoje za vgraditev tehnoekonomske optimalne debeline izolacije na toplovodih, vročevodih in armaturi;
- predpisati obvezno spremljanje porabe vseh vidikov
energije in dosežene stopnje energetske izkoriščenosti med
delom postroja;
- izdelati nove pravilnike o tehničnih merah za pogone
vzdrževanja toplarn, kotlarn, kompresorskih in procesnih
postrojev (črna in barvna metalurgija, rafinerije, koksarne,
sušilnice premoga, plemifikacija, kovinska industrija, bazična
kemija, industrija gradbenega materiala in drugo);
- izdelati nove predpise o merjenju in obračunu dobavljene
toplotne energije za stanovanjske, poslovne in druge objekte;
- izdelati nove tarifne sisteme, ki bodo zagotovili optimalne
uporabo električne energije glede na vrsto porabnikov;
- izdelati nove predpise za zbitanje sekundarnih surovin;
b) sprejeti nove in15spremeniti obstoječe tehnične standarde
in normative, in to:
- opraviti revizijo obstoječega standarda JUS v J 5.600 za
izboljšanje termične izlacije objektov, da bi se zmanjšala
uporaba energije za ogrevanje in klimatizacijo;
- uvesti standarde »energetske kakovosti« za naprave v
množični uporabi in industriji ter standarde »kakovosti« s
stališča funkcije proizvoda;
- sprejeti standarde za energetsko kakovost opreme, ki se
uporablja v energetiki in procesni tehniki;
- proučiti možnost sprejemanja standardov za testiranje'
porabe goriv motornih vozil pri tehničnem pregledu;
- sprejeti standarde za izbor optimalnih sistemov notraporočevalec

njega transportnega s stališča smotrne uporabe energije in
onesnaževanja delovnega okolja;
- izdelati normative porabe energije za:
- lastno porabo v energetskih postrojih;
- transport toplote s toplovodi in vročevodi
- prenos in distribucijo električne energije;
- velike industrijske porabnike (črna metalurgija, barvna
metalurgija, nekovinska industrija, kemična industrija, industrija gradbenega materiala in drugo);
- za ostale porabnike v industriji in drugih sektorjih porabe.
- Nosilec: Zvezni zavod za standardizacijo v sodelovanju z
Zveznim komitejem za energetiko in industrijo, Zveznim komitejem za promet in zveze in Gospodarsko zbornico Jugoslavije
Rok: konec 1988. leta.
5. Ukrepi ekonomske politike
5.1. V skladu z opredelitvami iz dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije se morajo cene posameznih energij
oblikovati na ekonomski osnovi, s čimer bi se učinkovito
vplivajo na smotrno uporabo energije in trajno usmeritev
potrošnikov k uporabi posameznih oblik energije.
Z davčno politiko (diferencirane stopnje, razne davčne olajšave do oprostitev davkov) se bo podpiralo nadomeščanje
tekočih goriv s čvrstimi in drugimi viri energije, prav tako pa
tudi tista proizvodnja, ki pomebneje racionalizira porabo
energije.
Nosilec: Zvezni sekretariat za tržišče irr splošno gospodarske zadeve in Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju z
Zveznim komitejem za energetiko in industrijo in Gospodarsko zbornico Jugoslavije.
Rok: trajna naloga.
5.2. Realizacija programa ukrepov se bo ekonomsko spodbujala tako, da:
a) se bodo predlagale spremembe in dopolnitve republiških
in pokrajinskih zakonov o obveznem združevanju sredstev za
izgradnjo elektroenergetskih objektov in rudnikov premoga, s
katerimi se bo zagotovilo:
- da bodo delovne in druge organizacije, ki vlagajo sredstva v programe varčevanja in smotrne uporabe energije
oproščena prispevkov na znesek investicij in te programe;
- da se delovnim in drugim organizacijam, ki vlagajo sredstva v tehnologije z visoko specifično porabo energije na
enoto proizvoda, poveča prispevek na te investicije, če ustvarijo večjo specifično porabo od povprečja porabe v ustrezni
panogi gospodarstva države OECD;
b) se bodo predlagale spremembe in dopolnitve republiških
in pokrajinskih zakonov o obveznem plačevanju nadomestila
iz cen naftnih derivatov za razvoj rudnikov premoga, s čimer
bi se predvidelo, usmerjanje dela tega nadomestila za realizacijo projektov smotrne uporabe energije v obstoječih tehnologijah in procesih proizvodnje, in odločilo, kolikšen je ta del
nadomestila;
c) bo del dohodka organizacij združenega dela, ki se investira v programe smotrne porabe energije, oproščen prispevkov in davkov iz dohodka in te s spremembami in dopolnitvami republiških in pokrajinskih predpisov o davkih in prispevkih iz dohodka;
d) se bo z ukrepi kreditne in davčne politike federacije
zagotovilo kredite z nižjo obrestno mero in daljšim rokom
odplačevanja ter nižje davčne stopnje za opremo in izolacijski
material, ki se uporablja z namenom, da se realizira program
smotrne uporabe energije;
e) se bo sprožila pobuda, da se prek carinskih kontingentov, ki se sprejemajo na podlagi 49. člena carinskega zakona,
predvidi možnost uvoza, mernoregulacijske in druge opreme,
ki se ne proizvaja v državi, po carinski stopnji, ki je nižja od
stopnje, določene v carinski tarifi oziroma je potrebno predvideti takšno rešitev v srednjeročnem družbenem planu Jugoslavije za uvoz marnoregulacijske in druge opreme, predvi-
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dene z znanstvenoraziskovalnimi projekti za smotrno porabo
energije (opreme, ki se ne proizvaja v državi);
f) se bo iz dela dohodka delovnih organizacij, ustvarjenega
z izvajanjem ukrepov smotrne uporabe in nadomestne energije, stimuliralo prek osebnih dohodkov tiste delavce, ki bodo
dali pri tem svoj prispevek.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z Zveznim sekretariatom za zunanjo trgovino, Zveznim
sekretariatom za finance in pristojnimi občinskimi, republiškimi in pokrajinskimi organi.
Rok: konec 1987. leta.
6. Organizacijski in splošni družbeni ukrepi
6.1. Organizacije združenega dela, mesta, občine, regije,
republike in avtonomni pokrajini bodo novelirali obstoječe ali
pripravili nove programe za smotrno uporabo energije v kontekstu planov razvoja do 1990. leta in leta 2000.
Potrebno je vzpostaviti funkcije ali službe za kontinuirano
spremljanje ukrepov varčevanja in izboljševanja energetske
učinkovitosti.
Nosilec: Gospodarska zbornica Jugoslavije v sodelovanju^
OZD, mesti, občinami, komiteji za energijo SR in SAP in
Zveznim komitejem za energetiko in industrijo.
Rok: konec 1987. leta.
6.2. Zvezni sekretariat za finance bo izvajal v sodelovanju s
pristojnimi organi ukrepe, da se v okviru programa o prestrukturiranju gospodarstva SAL-II nadaljuje začeto delo pri varčevanju energije v črni metalurgiji, barvni metalurgiji, cementni
industriji, proizvodnji sladkorja, proizvodnji papirja in toplifikaciji mest.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z Zveznim sekretariatom za finance, Gospodarsko zbornico Jugoslavije in organizacijami združenega dela.
Rok: konec 1987. leta.
6.3. Jugoslavija bo še po letu 1978 sodelovala pri realizaciji
II. faze regionalnega programa ukrepov varčevanja Evrope
katerega pobudnik je UNIDO.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z Zveznim zavodom za mednarodno, znanstveno-kulturno, prosvetno in tehnično sodelovanje in organizacijami
združenega dela.
Rok: konec 1987. leta.
6.4. V okviru koncepcije dolgoročnega razvoja energetike
države je potrebno, da se vključita varčevanje in smotrna
poraba energije kot sestavna elementa celotne razvojne politike v srednjeročne in dolgoročne družbene plane države.
Kriteriji o varčevanju energije naj bi se dinamično prilagajali
potrebam gospodarstva v sklopu celotnega modela planiranja
in spremljanja razvoja.
Nosilec: Zvezni zavod za družbeno planiranje v sodelovanju z republiškimi zavodi za plan.
Rok: trajna naloga.
6.5. V učne programe je potrebno vgraditi sodobna spoznanja s področja smotrne uporabe in varčevanje energije. Za
kadre, ki bodo delali pri realizaciji programa, je potrebno
organizirati specialistične tečaje; a za kadre, ki delajo v procesih proizvodnje, transporta in porabe energije, pa organizirati
sistem trajnega sistematičnega izpopolnjevanja.
Nosilec: Zvezni komite za znanost in kulturo v sodelovanju
s Skupnostjo izobraževanja in strokovnimi združenji.
Rok: trajna naloga.
6.6. Sredstva javnega obveščanja morajo popularizirati
pozitivne rezultate na področju smotrne uporabe energije
prek sistema informiranja javnosti o doseženih rezultatih varčevanja energije in o načinu njihovega ustvarjanja.
Nosilec: Zvezni sekretariat za informacije v sodelovanju z
organizacijami javnega informiranja.
Rok: trajna naloga.
6.7. Zvezni komite za energetiko in industrijo bo zagotavljal
sodelovanje, dogovarjanje in usklajevanje aktivnosti in ukrepov z ustreznimi zveznimi, republiškimi in pokrajinskimi
upravnimi organi na področju energetike in samoupravnimi in
drugimi organizacijami, ter skupnostmi o vprašanjih, ki so
pomembna za izvajanje tega programa.
Nosilec: Zvezni komite za energetiko in industrijo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Jugoslavije in Stalno konferenco mest in občin Jugoslavije.
Rok: trajna naloga.
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POROČILO
o urejanju prostora
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na sejah dne 2. 7.
1987 in 23. 7. 1987 obravnaval:
- POROČILO O UREJANJU PROSTORA,
ki vam ga 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
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je predložil na podlagi Programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto
1987 (II. del) poročilo o urejanju prostora.

UVOD
Kljub ugotovitvam in stališčem o potrebi smotrnega
gospodarjenja s prostorom, se v SR Sloveniji še vedno
srečujemo s številnimi pojavi, ki kažejo na to, da je skladnejši razvoj v slovenskem prostoru otežen in oviran v
neposrednem izvajanju. Pomanjkljivosti in težave, ki smo
jim priča v vedno bolj zaostrenih oblikah, zahtevajo, da na
podlagi ocene stanja na področju prostorskega urejanja
ter predlogov ukrepov za njegovo izboljšanje, vzpodbudimo večji družbeni interes in aktivnosti za učinkovitejše
odpravljanje vzrokov in posledic ugotovljenih pomanjkljivosti. To je tudi osnovni namen tega poročila.
Nedvomno drži, da je gospodarjenje s prostorom tesno
povezano s stanjem in pojavi na drugih področjih družbenega razvoja, oziroma, da se pri urejanju prostora odražajo uspehi in pomanjkljivosti vseh segmentov družbenih
dogajanj. Celovite odgovore na to problematiko je zato
težko oblikovati izven konteksta obravnave celotnega razvoja družbe. Vendar bi globja analiza vseh družbenih
dogajanj, ki v končni obliki tudi vplivajo na urejanje prostora, presegla okvir in domet obravnave tega poročila;
zato je osredotočeno zlasti na tista področja urejanja
prostora, ki so zanj ključnega pomena.
V poročilu niso posebej obravnavane sicer pomembne
sestavine urejanja prostora - smotrno urejanje prostora in
gospodarjenje z njim nujno vključuje varstvo in izboljšanje
okolja, varstvo in rabo naravnih virov oziroma dobrin
splošnega pomena, tesno je povezano s stanovanjskim,
komunalnim in vodnim gospodarstvom ter drugimi dejavnostmi. Ti vidiki so hkrati predmet posebnih dejavnosti
pod pogojem in na način, kot jih določa zakon ter glede na
aktualnost zahtevajo posebno obravnavo v samostojnih
poročilih. Zato so obravnavani le v obsegu, ki je za to
poročilo nujno in smiselno.
Glede na vlogo in aktualnost, ki jo ima pri urejanju
prostora in smotrnem gospodarjenju z njim, je v poročilu
še posebej izpostavljeno varstvo kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti. Čeprav stalno prisotni in
zaostreni problemi različnih interesov v zvezi z rabo kmetijskih zemljišč terjajo še posebno pozornost, pa je za
popolnejši prikaz problematike urejanja prostora prav, da
poročilo obravnava tudi ta vprašanja. Zato je varstvo kmetijskih zemljišč obdelano v posebnem, samostojnem
poglavju. Podobno velja tudi za področje planiranja v
prostoru.
Poročilo je oblikovano tako, da je v prvem poglavju
orisano stanje in trendi urejanja prostora v SR Sloveniji ter
prikazani osnovni in širši vzroki ugotovljenemu stanju.
Navedene so bistvene ugotovitve, ki so podrobneje razčlenjene v nadaljevanju poročila ter omogočajo pregled nad
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Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Tomaž VUGA, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora,
- Vilibald PREMZL, namestnik predsednika Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora.
Poročilo bodo v mesecih septembru in oktobru 1987
obravnavala pristojna delovna
telesa, ki bodo po
podrobni preučitvi ugotovila ali je potrebna obravnava te
problematike tudi v pristojnih zborih.
širšo problematiko prostorskega urejanja. V tem poglavju
so nakazane nekatere možne poti za iskanje tudi tistih
rešitev in sprememb, ki pred oblikovanjem konkretnih
odločitev terjajo širše ovrednotenje in temeljitejšo družbeno analizo.
V nadaljevanju poročila je prikazana problematika urejanja prostora po posameznih problemskih sklopih, pri
čemer je dan še poseben poudarek prikazu stanja, vzrokov
in posledic dosedanjega izvajanja ustreznih zakonskih
predpisov. Težišče je na analizi stanja in pojavov v zvezi s
pripravo prostorskih sestavin planskih aktov občin ter
varovanja kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti, v zvezi z urbanističnim načrtovanjem oziroma izvajanjem plansko določenih nalog prostorskega
urejanja, vključno s problematiko pridobivanja stavbnih
zemljišč, neobvladane urbanizacije in nedovoljenih posegov ter v zvezi z organizacijskimi oblikami in drugimi
dejstvi, ki pomembneje vplivajo na urejanje prostora.
V zaključnih ugotovitvah je povzeta vsa temeljna problematika, ki jo obravnava poročilo in je hkrati tudi podlaga
za oblikovanje predlogov in sklepov, ki jih je glede na
svoje pristojnosti sprejel Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. S sklepi Izvršnega sveta so republiškim upravnim
organom in organizacijam naložene zlasti tiste naloge, ki
zaradi ugotovljenega stanja na področju urejanja prostora
ne dopuščajo nikakršnega odlaganja.
Glede na številne probleme, ki jih načenja to poročilo, bi
le to postalo preobsežno, če bi vanj vključevali podrobnejši prikaz oziroma analizo stanja po posameznih tematikah. Vendar pa so stanje in pojavi na nekaterih področjih
prostorskega urejanja za izvajanje nalog ključnega
pomena, zato so ta področja (varstvo kmetijskih zemljišč,
pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč, geodetska
služba z vidika urejanja prostora), podrobneje obravnavana v posebnih separatih, ki so na razpolago pri pripravIjalcu poročila, Republiškemu komiteju za varstvo okolja
in urejanje prostora.
Ker poročilo še s posebno pozornostjo obravnava problematiko varovanja kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti ter problematiko planiranja v prostoru,
sta pri oblikovanju tega dela poročila neposredno sodelovala Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Pri
pripravi ostalih delov poročila pa so s posebnimi prispevki, konzultacijami in mnenji sodelovala Republiška
urbanistična inšpekcija, Republiška geodetska uprava,
Republiški komite za družbeno planiranje, Republiški
sekretariat za pravosodje in upravo, Republiški komite za
promet in zveze, Republiški komite za energetiko, Republiški komite za industrijo in gradbeništvo ter Zavod SR
Slovenije za varstvo narave in kulturne dediščine. Uporab-
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Ijena so bila tudi gradiva in ugotovitve iz regijskih posvetov z občinskimi upravnimi organi in občinskimi urbanističnimi inšpekcijami ter druga gradiva, ki jih Republiški
komite za varstvo okolja in urejanje prostora pridobiva v
okviru izvajanja rednih nalog.
Za pridobitev uporabljenih podatkov oziroma njihovo

I.
OSNOVNE ZNAČILNOSTI UREJANJA
PROSTORA V SR SLOVENIJI
A/
Skupščina SR Slovenije je leta 1987 sprejela Stališča,
sklepe in priporočila za oblikovanje in izvajanje prostorske,
urbanistične in zemljiške politike v SR Sloveniji. Stališča!
oblikovana v tem dokumentu, so predstavljala okvir nalogam
in aktivnostim za izboljšanje stanja na področju urejanja prostora, s sklepi in priporočili pa so bile dane naloge raznim
družbenim subjektom. Kot ena osrednjih nalog je bila obveza
priprave oziroma novelacije predpisov, ki urejajo to področje.
Prvi tak predpis je bil zakon o sistemu družbenega planiranja
in o družbenem planu SR Slovenije iz leta 1980, ki je v zvezi z
urejanjem prostora, vidik prostorskega planiranja integriral z
ekonomskim in socialnim vidikom.
V tem obdobju se je izredno zaostrila problematika varovanja kmetijskih zemljišč, tako da je Skupščina SR Slovenije leta
1982 sprejela »interventni« zakon o varovanju kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. Z njim je bilo do
sprejema občinskih dolgoročnih planov praktično prepovedano graditi ali posegati v prostor na kvalitetnih kmetijskih
zemljiščih. V tem času, točneje leta 1984, je bila sprejeta tudi
nova »prostorska zakonodaja« (trije zakoni). Z njo je Urejanje
prostora na novo normativno opredeljeno ter prilagojeno
novim potrebam in zahtevam, zlasti pa je v okviru sistema
družbenega planiranja razčlenjeno in hkrati celovito urejeno
prostorsko planiranje oziroma urejanje prostora nasploh.
Čeprav je nerealno pičakovati, da bi se stanje v zvezi z
urejanjem prostora koreniteje spremenilo le z novim zakonskim nominiranjem, pa vendarle lahko ugotovimo, da se stanje na področju prostorskega urejanja od sprejema skupščinskih stališč, sklepov in priporočil oziroma sprejema novih
prostorskih zakonov ni veliko spremenilo. Velik del takratnih
trendov in perečih vprašanj pri urejanju prostora, zlasti pa
naselij se prenaša naprej, priča pa smo tudi novim problemom.
Kljub jasno zastavljenim ciljem policentričnega razvoja
poselive oziroma organizacije dejavnosti na območju republike, poteka razvoj v prostoru še vedno preveč ekstenzivno in
premalo uravnoteženo. V preteklem obdobju se je sicer uravnotežila rast največjih slovenskih mest, venadar tega ne
moremo pripisati le načrtnejši politiki policentričnega razvoja, temveč v veliki meri tradicionalnim gospodarskim prednostim in distribuciji ekonomske moči oziroma spontanim
razvojnim težnjam nasploh. Razvojni trendi v regijah največje
koncentracije poselitve - širša ljubljanska, mariborska, murskosoboška, celjska in obalna regija - kažejo zaprtost v regijske okvire, med njimi še vedno ni dovolj jasne delitve družbenih in gospodarskih funkcij, za katere ima posamezna regija
oziroma njeno središče optimalne pogoje in prednosti.
Podobno stanje je tudi na nivoju občin in krajevnih skupnosti. Politiko policentričnega oziroma uravnoteženega razvoja
poselitve in dejavnosti v prostoru se praviloma razlaga tako,
da je treba razvijati ves spekter dejavnosti ter z njimi povezano poselitev in infrastrukturo tudi v tistih območjih oziroma
naseljih, ki za to objektivno nimajo ne pogojev in ne potreb.
Največji pritisk na poselitev je v oziroma ob večjih naseljih
in ob glavnih prometnih koridorjih. Tak razvoj poselitve sicer
ni nepričakovan, je pa še vedno(premalo kontroliran. Posledice opisanih teženj se odražajo v preveliki razpršenosti poselitve in dejavnosti v prostoru, v prekomernih potrebah po
novih površinah za poselitev, ter v pojavu, da posamezna
naselja ali cela območja zgubljajo svojo identiteto. Nekontrolirano preraščanje tradicionalnih kmetijskih naselij (in območij) v polurbana naselja vodi poleg konfliktov v rabi prostora
in njegovi neprimrni preobrazbi v težave, ki jih prinaša nepoporočevalec

ažuriranje, je bila izvedena anketa med nosilci posameznih nalog (organi družbenopolitičnih skupnosti, samoupravne organizacije in skupnosti). Tako zbrani podatki,
kakor tudi druga gradiva, ki podrobneje ilustrirajo in
pojasnjujejo posamezne ugotovitve, so prikazana v prilogah tega poročila.

polna komunalna in druga infrastruktura v teh naseljih in med
njimi. To vse povečuje družbene stroške urbanizacije ali pa
siromaši pogoje bivanja in dela v teh naseljih.
Posledice preveč ekstenzivnega gospodarjenja s prostorom
se kažejo zlasti v vedno bolj kritičnih ekoloških in drugih
problemih varovanja človekovega okolja. Prostor prekomerno
obremenjujejo nedomišljeni infrastrukturni objekti in naprave
ter drugi posegi, ki nimajo značaj graditve (n.pr. odlagališča
odpadkov, deponije, meliorirana zemljišča ter druge kmetijske in vodnogospodarske ureditve). Načrtovali so se preveč
pod vplivom doseganja le sektorskih ciljev in s premalo
posluha za očuvanje kvalitetnih kmetijskih zemljišč in drugih
dobrin splošnega pomena ter kvalitet naravnega in grajenega
okolja.
Neuravnotežena rast mest in naselij, nekontrolirana razpršena poselitev ter nadomišljeni posegi v prostor vodijo v
vedno večje in trajne izgube dobrin splošnega pomena, zlasti
kmetijskih zemljišč in gozdov, kvalitetnih voda in podobno.
Čeprav se v zadnjem času začenjamo bolj zavedati vloge in
pomena prostora kot omejitvenega dejavnika in kot pogoja za
razvoj dejavnosti v njem, se v praktičnem delovanju še vedno
srečujemo z obnašanjem, ki prostor jemlje le kot neomejeno
sredstvo za načrtovanje družbene reprodukcije ter ga nekritično podreja kratkoročnim potrebam in možnostim. To se je
najostreje odrazilo v spreminjanju kmetijskih zemljišč v
stavbna, pri čemer so ta proces še pospeševali pretekli razvojni cilji, v katerih je bila vloga kmetijstva v narodnem gospodarstvu podcenjevana. Prebivalstvo se je iz kmetijskih območij izseljevalo v mesta, v zadnjih 25 letih pa zlasti prestrukturiralo v urbano oziroma polurbano. Temu je še pripomogel
premalo kontroliran promet s kmetijskimi zemljišči. Morda še
večji vzrok za ta pojav pa je iskati v dejstvu, da še do danes
nismo uspeli v večji meri vgraditi v razvojno politiko kmetijstva ekonomski interes, s katerim bi se kmetijska zemljišča
bolje in uspešneje ščitila. Vse preveč se iščejo rešitve le v
smeri normativne zaščite teh zemljišč, tako da smo priča
drugim skrajnostim, ki ne dopuščajo usklajevanja različnih
interesov rabe prostora tudi takrat, ko bi zaradi smotrnejšega
razvoja v prostoru morali nameniti določene kmetijske površine tudi drugim rabam.
Opuščanje obdelave kmetijskih zemljišč se zlasti v gorskem
svetu kaže v zaraščanju teh zemljišč z nekvalitetnim gozdom,
pri čemer ni pravega skrbnika za ta prostor. Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da gozdovi zaradi splošne onesnaženosti
okolja vedno bolj propadajo. Često posegi v gozd tudi niso
dovolj pretehtani - zlasti to velja za prometnice in druge
infrastrukturne objekte, tako da se ta prostor ekološko (erozija) pa tudi drugače degradira. Podobno velja tudi za reke,
morje in morsko obalo, kjer na splošno opažamo vse večjo
onesnaženost. Regulacijski posegi na teh zemljiščih so prevečkrat podvrženi le ozkim sektorskim interesom (regulacije
vodotokov in morske obale, melioracije) brez ocen dolgoročnejših posledic in upoštevanja tudi drugih rab prostora, zlasti
turizma in rekreacije.
Varovanje naravne in kulturne dediščine je še preveč deklarativno in načelno, pa tudi ne dovolj organizirano. Pri načrtovanju v prostoru nastopa ta družbena dobrina prej kot ovira
razvoju, oziroma danili kvalitet naravnega in bivalnega okolja
še nismo v polni meri dojeli kot prednosti za razvoj. Dejstvo je
tudi, da imajo neposredni skrbniki teh dobrin do njih prevečkrat le varovalni (konzervatorski) odnos, namesto da bi te
dobrine aktivneje vključevali v razvojne družbene programe.
Tako bi tudi uspešneje reševali včasih na izgled neobvladljive
finančne zahteve, ki jih terja njihovo varovanje in razvoj.
Kljub določnim družbenim usmeritvam in sprejetim planskim odločitvam o kompleksni prenovi obstoječih mest in
naselij, s čimer naj bi izboljšali in deloma povečali obstoječi
stanovanjski fond in v teh okoljih ustvarili humanejše pogoje
bivanja in dela, hkrati pa omilili potrebe po novih površinah za
47

poselitev, na tem področju ni vidnejših rezultatov. Vzrok, da
tako prenovo, razen redkih izjem (mariborski Pristan, začete
aktivnosti prenove starih mestnih jeder nekaterih mest) ne
izvajamo v večji meri, je iskati predvsem v na prvi pogled višjih
stroških prenove, v lastninskih problemih ter v slabi organizacijski in strokovni pripravljenosti. Zelo značilen je odpor posameznikov, skupin ali celotne krajevne skupnosti do vnašanja
novih dejavnosti (razen dopolnjevanja oskrbnih in določenih
uslužnostnih dejavnosti) in celo do zidave novih stanovanj v
deloma že pozidanih območjih.Razlog za ta pojav je iskati
zlasti v težnjah, da si prizadeti skušajo ohraniti čimveč začetnih »pravic« in ugodnosti na škodo širših in skupnih družbenih interesov.
B/
Izvajanje plansko zastavljenih nalog v zvezi z urejanjem
prostora otežujejo predvsem nejasni in neusklajeni planski
cilji. Botrujejo jim neurejeni pogoji za odvijanje planskega
procesa (oblikovanje in sprejemanje odločitev), ki bi omogočili strokovno argumentirano soočanje vseh sektorskih oziroma parcialnih interesov, jih napravili jasno razvidne in omogočili kvalitetne pogoje za oblikovanje in uveljavljanje vsega,
kar ne predstavlja neposredno korist posameznika, skupine
(sektorja) ali ožje skupnosti.
Še vedno nimamo izoblikovanega pravega družbenega
odnosa do zadev prostorskega urejanja oziroma oblikovanih
jasnih ter v vseh posledicah ovrednotenih odločitev v prostoru in o njegovem urejanju. Vse preveč se čutijo posledice
dejstva, da so se še v bližnji preteklosti relativno lahko, po
»hitrem postopku« in na pamet oblikovale in realizirale
temeljne odločitve o rabi prostora, mnogokrat tudi mimo že
sprejetih in verificiranih odločitev ter na škodo širših družbenih interesov. Obenem je bila (oziroma je še) odgovornost za
oblikovanje in vztrajanje na posameznih odločitvah v praksi
preveč zabrisana oziroma razpršena po posameznih subjektih.
V zadnjem času se sicer vedno bolj zavzemamo za kvalitetnejše okolje oziroma za načrtnejše prostorsko urejanje, vendar ta spoznanja še nimajo ustreznega odraza v samih prostorskih rešitvah. V konkretnih primerih se te zadeve skoraj
praviloma deformirajo v egoistično obrambo subjektivnih
ugodnosti na škodo splošnih, širših interesov. Tako opažamo
drobljenje družbe na zaprte, izolirane otroke partikularnih
interesov v stalni medsebojni napetosti, pri čemer vloga in
odgovornost posameznih družbenih struktur ter njihova medsebojna razmerja (republika, občina, krajevna skupnost) pri
zadevah urejanja prostora ni jasno določena.
Očitna je potreba in zahteva, da se dosedanje pristojnosti
družbenopolitičnih skupnosti natančneje opredelijo in razmejijo, tako da bomo lokalnim skupnostim sicer zagotavljali vse
možnosti uveljavljanji njihovih interesov, vendar ne na škodo
zadovoljevanja skupnih potreb. Večja pooblastila in odgovornosti širše družbenopolitične skupnosti (republike) v zadevah
prostorskega urejanja so nujnost za preprečevanje omenjene
družbene fragmentacije.
Hkrati je tudi vedno bolj jasno, da mora sodobna družba z
usmerjevalnimi inštrumenti ekonomske politike postaviti
okvire delovanju različnih nosilcev odločanja v prostoru.
Sedanje normativne zahteve na ta vprašanja ne dajejo zadovoljivih rešitev, saj jih sama praksa vse bolj obhaja. Za dosego
bolj uravnoteženega družbenega razvoja SR Slovenije v prostoru bo treba dosledneje uveljavljati ekonomske kategorije
na vseh področjih delovanja. Gospodarjenje s prostorom
mora dobiti svojo realno ekonomsko težo. Praktično nemogoče je zagotavljati kvaliteten razvoj v prostoru, če nadaljujemo z nepravilnim vrednotenjem (podcenjevanjem) različnih
prostorskih fondov, kot n. pr. stanovanjski, komunalni, zemljiški, gozdni fond, ki predstavljajo velik delež družbenega bogastva.
Sistem prostorskega urejanja in planiranja v prostoru bo
treba razvijati tako, da bomo ob upoštevanju sicer dolgoročno zastavljenih ciljev družbenega razvoja izhajali predvsem iz stalnih potreb usmerjanja in demokratičnega razreševanja konfliktnih interesov različnih nosilcev odločanja v prostoru. Večja pooblastila in večje materialne osnove širši družbenopolitični skupnosti, s čimer bomo ustvarili pogoje za
potrebno hierarhijo odločanja v prostoru, so nujne za pravil48

nejši in bolj uravnotežen razvoj dejavnosti širšega pomena ter
za večje varovanje dobrin splošnega pomena. To pa bo
seveda terjalo, da se tudi pristojni republiški upravni organi in
organizacije pri svojem delu bolj usmerjajo v sprotno spremljanje nalog na področju urejanja prostora v občinah (z vzpostavitvijo stalnih oblik izmenjavanja medsebojnih informacij)
ter jim še posebej nudijo vso potrebno strokovno pomoč.
V praksi planiranja in načrtovanja je prisotna kriza zaupanja
v objektivnost strokovnega dela in njegove rezultate. Gotovo
je eden izmed vzrokov za ta pojav določen voluntarizem pri
oblikovanju prostorskih odločitev, ki je ustvaril vtis o nepotrebnosti temeljitejših predhodnih strokovnih preverjanj in
raziskav, po drugi strani pa tudi strokovna gradiva niso vedno
prikazovala objektivnih dejstev in spoznanj; skratka, bila so
često pisana na kožo investitorja. Kontinuiranost strokovnega
dela je bila prekinjena, opuščati so se pričele potrebne naloge
in raziskave o slovenskem prostoru in razvojnih problemih v
njem, stroka pa se je pričela predvsem ukvarjati z nalogami, ki
so bile trenutno tržno zanimivejše. Večina temeljnih raziskav
iz tega obdobja je izrazito teoretično naravnana, njihovi rezultati pa so manj uporabni za razreševanje prisotnih problemov
urejanja prostora.
Nenačrtno delo na tem področju se odraža zlasti v pomanjkanju celo osnovnih podatkov o prostoru (naravne lastnosti
prostora in njegova sprejemljivost, dejanska raba prostora in
pod.) oziroma v neizdelanem informacijskem sistemu za urejanje prostora nasploh.
Zapostavljanje raziskovalnega in strokovnega dela v zvezi z
urejanjem prostora je ustvarilo vtis, da je prostorsko načrtovanje nezahtevno in zato terja relativno malo finančnih sredstev
in strokovno nezahteven kader. V večini slovenskih občin tem
potrebam namenjajo vedno manj denarja, zlasti pa je stalno in
aktualno pomanjkanje sredstev za osnovno prostorsko dokumentacijo oziroma njeno dopolnjevanje. Težišče zagotavljanja finančnih sredstev za prostorsko dokumentacijo je polagoma prešlo iz družbenopolitične skupnosti na druge subjekte (zlasti neposredno zainteresirane investitorje). S tem
družbenopolitična skupnost zgublja vlogo nosilca, odgovornega za oblikovanje politike in strategije urejanja prostora na
svojem območju, prostor se ureja parcialno in sektorsko ter
preveč podvrženo kratkoročnim interesom posameznih investitorjev. Tako stanje se bo nadaljevalo vse dotlej, dokler ne
bomo raziskovanje in strokovno delo na tem področju ustrezneje organizirali, mu zagotovili materialne pogoje in možnosti
večjega pretakanja znanja in raziskovalnih in strokovnih organizacij v upravne in obratno.
Problemi v zvezi z urejanjem prostora odkrivajo, da mnogi
interesi (ekologoja, energija, okolje) ob pripravi dolgoročnih
planskih aktov republike, občin in nekaterih samoupravnih
interesnih skupnosti še niso bili ustrezno ovrednoteni. Zato
bo treba proučiti delovanje sistema sprejemanja prostorskih
odločitev in njihovo vsebino s ciljem pravočasne in celovite
vključitve vseh interesov na področju strategij družbenega
razvoja v prostoru. Pripravo strategije mora spremljati široka
razprava v vseh krogih, ki so na različne načine odgovorni za
stanje v prostoru. Vsekakor pa bo za prevrednotenje strategije
družbenega razvoja SR Slovenije v prostoru potrebno vzpodbuditi sistematični porast temeljnega, aplikativnega in razvojnega znanja, s katerim bomo v vseh strukturah oziroma pri
prebivalstvu nasploh dosegli boljše poznavanje skupnih interesov na področju prostorskega urejanja in celotne družbene
reprodukcije.
C/
V občinah so po sprejemu prvih celovitejših zakonov o
prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju vložili
veliko truda in sredstev, tako da so koncem šestdesetih in v
začetku sedemdesetih let imeli, glede na takratna spoznanja
in predpise, zadovoljive osnove za izvajanje nalog s področja
urejanja prostora. Vendar je ta dejavnost iz prej navedenih
razlogov počasi zamirala in dosegla v zadnjih letih najnižjo
točko. Po sprejemu novih prostorskih zakonov so bili v občinah soočeni z jasnimi zahtevami in usmeritvami, da svoje delo
in prostorske akte ponovno ovrednotijo ter to področje uredijo ustrezno novim zahtevam. Po relativno dolgem prehodnem roku, ki je z novimi zakoni določen za izvedbo teh
aktivnosti, ugotavljamo, da danes v marsikateri občini nimajo
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celo najnujnejših podlag za korektno izvajanje nalog prostorskega urejanja in za zakonito izdajanje dovoljenj za posege v
prostor.
Čeprav so za tako stanje krive tudi opisane objektivne
okoliščine, pa v občinah vse prevečkrat opažamo premalo
volje, zavzetosti in posluha, da se stanje na tem področju
izboljša ali da se vsaj zadosti minimalnim zakonskim zahtevam. Priče smo celo določeni družbeni toleranci do negativnih pojavov in neurejenega stanja na področju urejanja prostora, pri čemer se rešitve ne iščejo v odpravi vzrokov za tako
stanje, temveč se zanj krivijo novi zakoni, češ da so prezahtevni. Dejstvo pa je, da nova prostorska zakonodaja tega
stanja ni povzročila, temveč ga je le razgalila in zaostrila ter
opozorila na nepravilnosti na drugih področjih; zato bi odstopanje od sprejetih zakonskih zahtev pomenilo sprijazniti se s
takim stanjem.
Procesi, ki jih navajamo v poročilu, vodijo do zaključka, da
■je stanje na področju urejanja prostora v krizi. Menimo, da se
ta kriza lahko še poveča, če bi jo razreševali le z ukrepi v
pristojnosti Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije oziroma
njegovih upravnih organov, brez sočasnega razreševanja širših vprašanj oblikovanja in izvajanja strategije dolgoročnega
razvoja republike v prostoru. Zato predlagamo, da se o problemih urejanja prostora v naši republiki organizira čim širša
razprava na vseh ravneh, tudi v Skupščini SR Slovenije, na
podlagi katere naj se oblikujejo dolgoročnejši ukrepi in aktivnosti za uspešnejše reševanje vprašanj prostorskega razvoja.
II. STANJE IN PROBLEMATIKA UREJANJA
PROSTORA
1.0. Planiranje v prostoru
1.1.
Načrtno in dolgoročno usmerjanje razvojnih procesov v
prostoru narekujejo skladno, sočasno in celovito sprejemanje
in sprejemanje razvojnih odločitev, pri čemer morajo biti
odločitve v zvezi z urejanjem prostora nujno zasnovane na
predhodni uskladitvi interesov. Le na ta način je možno zagotoviti, da se planiranje uveljavi kot način sprejemanja teh
odločitev; prostorske sestavine planskih aktov morajo tako
postati sredstvo za učinkovito obvladovanje razvojnih procesov v prostoru, pa tudi podlaga za smotrno gospodarjenje s
prostorom in za njegovo urejanje.
Uresničevanje sistema planiranja spremljajo nekateri resni
problemi, ki seveda niso značilni le za planiranje prostorskega vidika. Normativno so zahteve v zvezi s planiranjem v
prostoru opredeljene z zveznim in republiškim zakonom o
temeljih oziroma o sistemu družbenega planiranja, ki prostorsko planiranje uveljavljata kot neločljivo sestavino celovitega
družbenega planiranja. Dodatno smo v SR Sloveniji z zekonom o urejanju prostora podrobneje opredelili zlasti načela in
splošne pogoje, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju
družbene reprodukcije v prostoru, vsebino in postopek priprave prostorskih sestavin planskih aktov družbenopolitičnih
skupnosti, postopek za razreševanje neskladij in uskladitev
interesov v prostoru. S tem zakonom je tudi bolj jasno določena ustavna pristojnost republike pri sprejemanju odločitev
v zvezi z urejanjem prostora.
A/
Prostor urejamo z dolgoročnimi in srednjeročnimi plani
družbenopolitičnih skupnosti ter s prostorskimi izvedbenimi
akti. Vse družbene odločitve morajo biti sprejete v planskih
dokumentih, prostorski izvedbeni akti pa tehnično konkretizirajo te odločitve. Torej večina težav operativnega urejanja
prostora temelji v sistemu sprejemanja odločitev, to je v
sistemu planiranja. Težave operativnega nivoja nastanejo
predvsem zaradi (1) neusklajenih in necelovitih odločitev, (2)
premalo operacionaliziranih odločitev ter (3) neuresničevanja
odločitev - planov (odpove koordinacija kompleksnih programov).
V planskem procesu se vzroki za premalo jasne, necelovite
ali celo konfliktne odločitve kažejo kot:
-Zapleten postopek, katerega rezultat je mnogokrat parcialna in necelovita odločitev. Velikokrat je vzrok težavam
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nepoznavanje postopka in nepripravljenost nosilcev planiranja. Problemi, o katerih se v postopku odloča, niso vsestransko strokovno proučeni in razvidni, posamezni interesi so
pomanjkljivo argumentirani. Ali drugače: nosilci planiranja
vidijo problem kot prezapleten postopek, planerji pa kot strokovno nepripravljenost nosilcev.
- Nespoštovanje načela sočasnosti pri pripravi planov s
strani nosilcev planiranja, ki niso niti pravočasno niti istočasno pristopili k pripravi svojih planov. Zaradi tega ni omogočeno usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru. Največ
občin je svoj dolgoročni plan in nov srednjeročni družbeni
plan sprejelo šele v letu 1986, v nekaj primerih pa občine še
celo v začetku leta 1987 niso sprejele teh planskih aktov
(prilogi 1 in 2). Večina SIS materialne proizvodnje na ravni
republike pa tudi še nima sprejetih popolnih planskih aktov
(kartografskih delov plana in kartografske dokumentacije).
Posebno kritično je sodelovanje samoupravnih organizacij in
skupnosti pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov
družbenopoltičnih skupnosti. Ti nosilci večinoma niso opredelili in ponudili niti svojih dolgoročnih potreb v zvezi z
urejanjem prostora, niti elementov za samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje o temeljih planov glede prostorskih
sestavin srednjeročnih planskih aktov. Ta pomanjkljivost je
bila deloma odpravljena le v primerih, ko so organizacije, ki
so pripravljale planske akte občin, same izdelale omenjene
sestavine.
- Nespoštovanje načela celovitosti planiranja. Velika količina samoupravnih organizacij in skupnosti v občinah, pa tudi
v republiki, ni pravočasno pripravila oziroma je izdelala
pomanjkljive strokovne podlage za svoje plane.
Neustrezno poteka planiranje velikih oziroma zahtevnih
posegov v prostor, med katere spada zlasti graditev ali urejanje magistralnih in regionalnih cest, železnic, elektrarn, daljnovodov, vodnih zbiralnikov, melioracij ipd. Nosilci teh investicijskih namer so organizirani na republiški ali regionalni
ravni, svoje potreba po prostoru pa slabo ali sploh ne usklajujejo z občinami. Ti nosilci oziroma njihova strokovna služba
tudi ne izdelujejo ustreznih strokovnih podlag (predhodnih
del), s katerimi bi za predvidene posege v prostor morale biti
predhodno podane alternativne rešitve in proučeni vsi njihovi
vplivi na urejanje prostora. Zato občine v svojih planih ne
morejo sprejemati celovitih in usklajenih odločitev.
Občine se medsebojno premalo povezujejo in praviloma ne
sodelujejo pri pripravi planskih aktov. Sosednje občine največkrat niso niti opredelile skupnih razvojnih problemov, niti
niso predvidele nalog za njihovo reševanje. Razen zakonsko
določene obveznosti namreč niso uveljavljeni mehanizmi, ki
bi vzpodbujali takšno sodelovanje. Zato občine tudi ne sodelujejo zadovoljivo pri pripravi in usklajevanju prostorskih
izvedbenih načrtov za posege v prostor, ki segajo na območje
dveh ali več občin, kar je še posebej pereče pri načrtovanju
prometnih, energetskih, komunalnih in drugih objektov oziroma naprav. Ustrezno medsebojno sodelovanje občin je
zagotovljeno le takrat, ko jih k temu zavezuje program priprave prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih bo sprejel Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
-Nespoštovanje hierarhije planskih odločitev glede republiških obveznih izhodišč. Zakon o urejanju prostora zahteva
obvezno usklajenost planskih aktov občin in samoupravnih
interesnih skupnosti, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnosti
posebnega družbenega pomena, s prostorskimi sestavinami
planskih aktov SR Slovenije. Zlasti je poudarjena obveznost
uskladitve dolgoročnih planov občin in republiških SIS s
tistimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije, ki so določene kot obvezna izhodišča za pripravo
srednjeročnih planov. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je
ustanovil medresorsko komisijo, ki ugotavlja usklajenost planov z obveznimi izhodišči, hkrati pa preverja zakonitost
postopka priprave planskih aktov ter njihovo popolnost glede
predpisanih sestavin.
Dosedanje ugotovitve medresorske komisije odkrivajo številne pomanjkljivosti planskih aktov. Velik je obseg neusklajenosti prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin z obveznimi izhodišči iz dolgoročnega plana SR Slovenije. Največja
odstopanja od obveznih izhodišč se kažejo v predvidenih
spremembah rabe prvega območja kmetijskih zemljišč, kar je
predvsem posledica planirane širitve naselij in infrastrukture.
Podobne neusklajenosti lahko pričakujemo ob pregledu sred49

njeročnih družbenih planov občin ter dolgoročnih planov
samoupravnih interesnih skupnosti, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnost oziroma zadeve posebnega družbenega
pomena. Samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje na ravni republike s pomočjo Zavoda SR Slovenije za
družbeno planiranje šele dopolnjujejo svoje pomanjkljive
planske akte in izdelujejo predpisano kartografsko dokumentacijo.
Nepopolni planski akti navedenih nosilcev so glavni razlog,
da medresorska komisija še ni pričela ugotavljati usklajenosti
prostorskih sestavin srednjeročnih družbenih planov občin za
obdobje 198&-1990 z dogovorom o temeljih srednjeročnega
družbenega plana SR Slovenije oziroma s kartografskim
delom Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990.
Medresorska komisija v primeru ugotovljenih neusklajenosti
predlaga občinam uskladitev planov do njihovega sprejemanja oziroma v primerih že sprejetih planov njihovo naknadno
spremembo ali dopolnitev, ob opozorilih, da neusklajenih
delov planov ni možno uresničiti.
Dolgoročni plani kot dokumenti so v večini pregledanih
primerov nepopolni - pomanjkljivi ali prepodrobni. Prepodrobnost dolgoročnih planov lahko namreč povzroči njihovo
pogosto in glede na zakonsko določeno vsebino nepotrebno
spreminjanje.
B/
Vzroki za opisano stanje (očitki postopku sprejemanja odločitev, nespoštovanja sočasnosti, celovitosti in hierarhije planskih odločitev) koreninijo v pogojih, v katerih se odvija planiranje, upravljanje in gospodarjenje s prostorom. Strnemo jih
lahko v naslednje ugotovitve:
- Ni interesa nosilcev planiranja za pripravo in usklajevanje
planov, ker v planih ne vidijo instrumenta za razreševanje
svojih problemov. Vzrok je v neuresničevanju planov, kar je
pogojeno s širšo družbeno situacijo.
- Dosedanja nedosledna praksa planiranja je omogočala
necelovit in površen pristop, ker so se odločitve in njihovo
usklajevanje prenašale v prostorske izvedbene akte. Zakon o
urejanju prostora pa je operacionaliziral povezavo srednjeročnih planov z izvedbeno ravnijo in načelno onemogočil
prenašanje sprejemanja družbenih odločitev v izvedbene
akte. Nerazumevanje tega premika težišča odločanja na raven
procesa planiranja (in s tem tudi strokovnega dela, povezanega s temi odločitvami) je vzrok za večino neodgovornega
obnašanja nosilcev v procesu planiranja ob pripravi dolgoročnih in srednjeročnih planov.
- Nosilci planiranja, posebno SIS na ravni republike,
nimajo celovitega pregleda nad lastnimi osnovnimi resursi. Ni
zanesljivih in ažurnih evidenc ter valorizacij, h katerim jih
sicer zavezujejo sektorski zakoni - dobra evidenca in valorizacija pa je predpogoj za kvalitetno planiranje. Samoupravne
interesne skupnosti se torej ne obnašajo kot dobri gospodarji.
- Nosilci niso strokovno pripravljeni za usklajevanje v prostoru. Nimajo pripravljenih ustreznih zasnov dolgoročnega
razvoja, niti idejnih študij, na podlagi katerih je šele mogoče
usklajevanje prostorskih sestavin v srednjeročnih planih
(glede na prej naznačen premik težišča odločanja). V občinah
je nezadovoljivo stanje planskih aktov le v manjši meri možno
pojasniti in opravičiti z objektivno zahtevnostjo priprave prostorskih sestavin planov, pa tudi z omejenimi finančnimi sredstvi, ki so jih nekatere občine lahko uporabile za ta namen.
Pomembnejše vzroke moramo iskati v neprimerni organiziranosti priprave in izvajanja programa priprave planov in v
premajhni usposobljenosti strokovnih služb in upravnih organov v občinah za planiranje.
-Ni razvitega informacijskega sistema na področju urejanja
prostora. Glede koncepta so opravljene le nekatere temeljne
raziskave, kar pomeni, da prostorsko planiranje poteka brez
sodobne informacijske podpore. Ovire hitrejšemu napredku
na tem področju so zlasti v institucionalni nedorečenosti
glede razvijanja in vzdrževanja uporabniško naravnanega
informacijskega sistema, pa tudi v pomanjkljivi strojni in programski opremi ter v pomanjkanju ustrezno usposobljenih
kadrov.
Ocenjujemo torej, da glavni problem korenini v pomanjkanju kvalitetnih pogojev za gospodarjenje, upravljanje in planiranje: nevzpostavljene ali slabo so vzdrževane evidence in
50

valorizacije prostora posameznih sektorjev družbene reprodukcije (so sektorji, ki nimajo pregleda nad potencialom in
izkoriščenostjo resursov, s katerimi upravljajo), nosilci planiranja so strokovno pomanjkljivo usposobljeni, ni discipline v
izvajanju načela sočasnosti planiranja, elementi za usklajevanje interesov so ali enostransko pripravljeni ali pa jih sploh ni.
Naštete pomanjkljivosti že resno ovirajo uresničevanje razvojnih odločitev. Zato morajo imetr prednost vse tiste aktivnosti, ki bodo zagotovile zakonite in celovite osnove za urejanje
prostora. Tudi ni razlogov za poenostavljanje in skrajševanje
postopkov, kadar take zahteve odražajo strokovno nepripravljenost nosilcev planiranja.
1.2.
Prostor je neločljiva sestavina sprejemanja odločitev o celoviti družbeni reprodukciji. V okviru sistema sprejemanja planskih odločitev in na izvedbeni ravni se kaže potreba, da se
nekatera temeljna vprašanja o njegovi vlogi in mestu na
osnovi izkušenj osvetlijo in dodatno proučijo. Osnovne rešitve
gre iskati v naslednjih smereh:
aJ
Integralnost planiranja; to načelo je treba ohraniti in še
dograjevati, pri čemer je treba opredeliti vlogo prostora kot
absolutni omejitveni dejavnik razvoja, v katerem je brezpogojno potrebno spoštovati zakonitosti njegove reprodukcije
(ekologijo). Opustitev integralnosti lahko le dodatno organizacijsko zaplete reševanje problema. Potrebno pa je prevrednostiti mesto prostora v okviru integralnega planiranja tako,
da bo glede na svojo omejenost v čim manjši meri in s čim
manjšimi posledicami nosil breme negotovosti ekonomskega
življenja.
b/
Načelo sočasnosti; spoštovanje načela sočasnosti je problem, ki ni rešljiv z novimi zakonskimi rešitvami. Gre za
vprašanje organizacije aktivnosti, potrebnih za usklajevanje
ter za vprašanja discipline ter odgovornosti subjektov planiranja za spoštovanje tega načela. V nespoštovanju tega načela
se kaže kriza planiranja - nezaupanje subjektov v njegovo
vlogo in'pomen zanje. Pri tem velja opozoriti tudi na pogosto
omahovanje upravnih organov pri doslednem izvajanju
zakonskih določil.
c/
Hierarhija planskih odločitev; potrebno je natančneje
opredeliti vlogo obveznih izhodišč, to je hierarhijo planskih
odločitev in kontrolo te hierarhije. Izhodišče za razmišljanje o
potrebnih spremembah mora izhajati iz zakonske zahteve, da
naj bo prostor SR Slovenije s srednjeročnimi občinskimi plani
v celoti pokrit z merilom 1:5000 (parcelna natančnost). V njem
se morajo odraziti usmeritve in odločitve, sprejete v dolgoročnem planu SR Slovenije, v srednjeročnem planu SR Slovenije,
v dolgoročnih in srednjeročnih planih SIS posebnega družbenega pomena na ravni republike ter v dolgoročnih planih
občin samih tako, da bo razviden prispevek vsakega časovnega horizonta in ravni, s čimer bo le-ta strokovno preverljiv
in pravno jasen. Natančneje bo potrebno opredeliti plan kot
dokument in vztrajati na tem, da ima sprejete vse odločitve
(ne več in ne manj), ki so v pristojnosti nosilca.
d/
Celovitost planiranja ter v njenem okviru odnos med dolgoročnim in srednjeročnim planom; osnova razmišljanja je
končni cilj celovitega planiranja - vsaka ureditev in objekt
mora biti donosen, v prostoru in okolju funkcionalen, socialno argumentiran in estetski. Odgovor na vprašanje, kako in
kakšna celovitost tvori okostje uspešnega integralnega planiranja, je opredeljen kot obveznost vseh, da se vključujejo v
proces planiranja s celovitimi (ekonomsko, socialno, prostorsko utemeljenimi) predlogi, ki so pripravljeni strokovno,
odgovorno ter dovolj poglobljeno.
Dolgoročno planiranje; dolgoročni plan naj rešuje predvsem probleme konceptualne narave - četudi mnogokrat brez
jasnega časovnega horizonta. Postavlja koncept sistema
naselij, (z njihovimi proizvodnimi, oskrbnimi, upravnimi in
drugimi funkcijami), koncepte infrastrukturnih sistemov in
opredeljuje odnos do pomembnejših naravnih virov. Zato bi
bil morda ustreznejši naziv »konceptualni plan«. Celovitost
dolgoročnega plana se kaže v celoviti (ekonomski, socialni in
prostorski) presoji konceptov. Hkrati bo treba proučiti in po
potrebi na novo definirati dolgoročno planiranje prostora na
ravni občine.
poročevalec

Srednjeročni plani; dolgoročni koncepti in poznani instrumenti so osnova za jasno oblikovano politiko uresničevanja
željenih konceptov. Najbolj učinkovita je politika, ki je podprta z ekonomskimi instrumenti, katerih uporabo lahko v
prostoru strukturiramo in diferenciramo.
Če so dolgoročni plani »konceptualni plani«, potem so
srednjeročni plani »operativni plani«. Nanje gledamo z dveh
vidikov. Prvič v njih skozi ekonomske in druge instrumente
konkretiziramo konceptualne usmeritve ter v operativnem
merilu (1:5000) z oblikovanjem statusta vsaki površini
natančno določamo operativno osnovo za gospodarjenje s
prostorom in razvoj dejavnosti v prostoru. Okvir možnih lokacij proizvodnje, stanovanj itd. ter pogoji gospodarjenja v prostoru morajo biti vnaprej določeni in znani, potencialni investitorji pa na širšem nivoju - regiji ali republiki - seznanjeni z
alternativnimi možnostmi in pogoji lociranja.
Druga dimenzija srednjeročnega plana, ki se odvija v okviru
operacionaliziranih konceptnih rešitev, pa je določanje in
usklajevanje spiska predvidenih investicij in ureditev v prostoru. Tudi nanje se nanaša pojem celovitosti. Investicijske
naloge, posebno infrastrukturne, se v procesu planiranja ne
bi smele obravnavati, če niso strokovno dovolj poglobljeno in
celovito pripravljene. Kot strokovna osnova za oblikovanje
elementov za usklajevanje v prostoru je potrebna vsaj priprava predhodnih študij.
Za investicije, ki niso verificirane skozi dogovor oziroma
pjanski dokument in za katere ne bi bilo potrebno usklajevanje lokacij v planskem procesu, mora biti prostor s programskimi zasnovami v okviru srednjeročnih planov in s prostorskimi izvedbenimi akti urejen tako natančno, da so iz njega
razvidni prostorski in ekološki pogoji za nadaljnje načrtovanje. To zahteva strokovno poglobljeno in podprto, v planih
določeno ter v prostorskih izvedbenih -aktih razdelano
ponudbo prostora - njegove pogoje in omejitve. Pred družbenopolitično skupnost je postavljena zelo odgovorna naloga:
planirano urejenost prostora in odkrivanje relativnih prednosti posameznih lokacij je potrebno operacionalizirati v
informacijski sistem za potencialne investitorje,
e/
Kontinuiranost planiranja; glede na nujno celovitost se v
novi luči kaže tudi načelo kontinuirnega planiranja. To načelo
mora, poleg spremljanja uresničevanja planov in beleženja
novih okoliščin, ki lahko povzročijo spremembo planov omogočati:
- da se dovolj zgodaj začne s pripravo naslednjega srednjeročnega plana. Gre tudi za nalogo investitorjem, posebno na
področju infrastrukture, da začno pravočasno pripravljati
ustrezna strokovna gradiva, predhodna dela in idejne projekte v skladu z zahtevami ustreznih zakonov. Tako bodo imeli
strokovno dovolj pripravljene in celovite podlage in elemente
za usklajevanje tudi v prostoru. Slabo pripravljene predloge je
potrebno odločno zavrniti. Razmisliti pa velja tudi o možnosti
rednega dopolnjevanja planov vsake dve ali tri leta.
- Možnost usklajevanja ostalih investicij v prostoru, pripravljenih do ravni idejnega ali glavnega projekta. To pomeni, da
so prostorski izvedbeni akti pripravljeni tako natančno in
elastično, da nudijo parametre za pripravo idejnega projekta.
Za racionalnejše lociranje proizvodnih objektov je potrebno
prostor pripraviti kot »ponudbo« z ustreznimi ekološkimi in
drugimi pogoji, ter kot informacijo potencialnim investitorjem. Razmišljamo lahko tudi o natečajnem razpisu za posamezno lokacijo ali skupino lokacij.
F/
Pravočasna priprava planskih aktov; srednjeročne plane
za obdobje 1991-1995 je potrebno organizacijsko in strokovno že pripravljati, ne samo republika, temveč tudi drugi
nosilci planiranja (priprava predhodnih študij). Priprava planov bo tako strokovno ustrezno podprta, nosilci pripravljeni
za celovito vključitev v proces usklajevanja. Pobude, ki strokovno ne bi bile dovolj pripravljene, bi bilo treba zavrniti ali pa
jih vključiti v srednjeročni plan za obdobje 1991-1995 le kot
organizacijsko nalogo in ne kot izvedbeno odločitev.
Pred pripravo novih srednjeročnih planov bo treba dokončati preverjanje usklajenosti dolgoročnih in srednjeročnih
planov občin in samoupravnih interesnih skupnosti posebnega družbenega pomena z obveznimi izhodišči ter vzpostaviti kvalitetne pogoje za gospodarjenje, upravljanje in planiranje. Ob tem bo treba predvsem analizirati uresničevanje dolporočevalec

goročnega plana republike in ga po potrebi dopolniti.
Potrebno je tudi jasneje opredeliti obvezna izhodišča in vzpostaviti učinkovitejše pogoje usklajevanja dolgoročnih planov
med seboj.
g/
Informacijski sistemi; informacijske sisteme, ki na posameznih področjih družbene reprodukcije že obstajajo, je
potrebno analizirati in poenotiti tako, da bo zagotovljeno:
- enotno vodenje prostorskih evidenc in registrov za
potrebe gospodarjenja na vsakem področju (inventarizacija,
valorizacija, registracija problemov);
- sprotno spremljanje procesov v prostoru, sprejemanje
usklajenih razvojnih odločitev in njihovo smotrno uresničevanje.
Za vzpostavitev povezljivosti delnih informacijskih sistemov
bi bilo potrebno dopolniti in spremeniti posamezne metodologije in ustrezne predpise. Posebej naj se zagotovi ažurnost
teh evidenc in registrov v prostoru, izpopolni sistem enotnih
obveznih kazalcev ter konceptualno postavi in zgradi
upravno-planski informacijski sistem za urejanje prostora.
Oblikovanje informacijskega sistema za urejanje prostora naj
se zastavi kot projektna naloga.
2.0. Varstvo kmetijskih zemljišč h dolgoročnih
planskih aktih za obdobje 1986-2000
2. 1.
Na podlagi kategorizacije in razvrstitve kmetijskih zemljišč
po določbah interventnega zakona o varstvu kmetijsikih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (Ur. list SRS, št. 44/
82), so bili ob koncu leta 1985 ugotovljeni s planimetriranjem
novi podatki o površinah kmetijskih zemljišč v SR Sloveniji.
Te podatke ocenjujemo kot dokaj neugodne.
Vseh kmetijskih obdelovalnih zemljišč (od I. do IV. kategorije) je ugotovljenih 511.649 ha, kar ne zadošča več za doseganje planskega cilja iz dolgoročnega plana SR Slovenije ki za
leto 2000 načrtuje 650.000 ha obdelovalnih zemljišč. Površina
vseh kmetijskih zemljišč, razvrščenih v 1. območje, ki so
temelj proizvodnje hrane v SR Sloveniji, meri 410.655 ha. Od
tega je zemljišč I. in II. kategorije le 206.931 ha. Prav ta
zemljišča so z načrtovano urbanizacijo najbolj ogrožena.
Vseh (obdelovalnih in neobdelovalnih) kmetijskih zemljišč v
SR Sloveniji je cca 772.000 ha. Ta podatek tudi kaže, da
statistika prikazuje približno 100.000 ha kmetijskih zemljišč
več, kot jih v SR Sloveniji dejansko premoremo. Ker so kmetijska zemljišča v zaraščanju v izračunu površin že upoštevana
kot kmetijska zemljišča, ocenjujemo, da so manjkajoča kmetijska zemljišča že postala gozd, da so zazidana ali da so
izgubljena zaradi vodnih akumulacij in drugih posegov v
prostor. Podatki kažejo, da so planski cilji iz dolgoročnega
plana SR Slovenije, ki se nanašajo na površino vseh kmetijskih zemljišč (760.000 ha) le pogojno dosegljivi, saj nova
kmetijska zemljišča lahko pridobimo le z navažanjem humusa
na nerodovitne površine, s krčitvijo nekaterih ravninskih gozdov in s podobnimi ukrepi. Za nadomeščanje kmetijskih zemljišč, ki še bodo spremenila namembnost, v SR Sloveniji
nimamo več rezervnih površin. Proizvodni potencial razpoložljivih zemljišč sicer lahko še nekoliko povečamo z melioriranjem zamočvirjenih zemljišč (teh je cca 75.000 ha in so všteta
v površino 1. območja), vendar to zahteva stalno vzdrževanje
in obnavljanje melioracijskih sistemov in povečuje stroške
pridelovanja.
Tako stanje zahteva ne le strogo varovanje kmetijskih zemljišč 1. območja, pač pa tudi smotrno poseganje na druga, za
kmetijstvo še primerna zemljišča.
2. 2.
Po statističnih podatkih je v SR Sloveniji v letih 1960-1985
zmanjšana površina njiv in vrtov za 46.198 ha, oziroma povprečno 1.800 ha letno. Podatki o vplačani odškodnini zaradi
spremembe namembnosti v letih 1973 do 1982 kažejo, da je
bila letno vplačana odškodnina za spremembo namembnosti
za povprečno 900 ha kmetijskih zemljišč in gozda, vendar
odškodnina ni plačana za vsa kmetijska zemljišča, ki so dejansko spremenila namembnost. Potrebno je upoštevati tudi vse,
z zakonom o kmetijskih zemljiščih dovoljene izjeme, vse nelegalizirane črne gradnje ter posredno degradirana kmetijska
zemljišča zaradi posegov v prostor.
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V času veljavnosti interventnega zakona po vplačani
odškodnini ugotavljamo, da je sprememba namembnosti
padla na 354 ha v letu 1983, do leta 1984 pa je v stalnem
porastu in je leta 1986 dosegla 607 ha (priloga 5).
Ugotavljamo, da se v prostorskih sestavinah dolgoročnih
planskih aktov občin uveljavljajo mnogi posegi na kmetijska
zemljišča 1. območja, ki niso bili skladni z interventnim zakonom. Posegi, ki jih usklajena zakonodaja dopušča le kot
izjemo, se v večini dolgoročnih planov uveljavljajo kot pravilo,
kar kažejo tudi načrtovani posegi v kmetijska zemljišča 1.
območja (Cerknica 192 ha, Koper 189,7 ha, Krško 409 ha,
Nova Gorica 101,1 ha, Novo mesto 194,6 ha itd.). Za potrebe
urbanizacije se še premalo izkoriščajo slaba kmetijska zemljišča in manjvredne gozdne površine. Po oceni na osnovi
doslej pregledanih dolgoročnih planskih aktov občin za
obdobje 1986-2000 je cca 60 - 70 % vseh načrtovanih izjemnih posegov na 1. območje lociranih na kmetijskih zemljiščih
I. in II. kategorije.
Znano je sicer, da je načrtovana sprememba namembnosti
kmetijskih zemljišč vedno večja od realizirane. Zato lahko
predvidevamo, da bodo izgube kmetijskih zemljišč v tem
planskem obdobju nekoliko nižje od načrtovanih. Vendar
želimo opozoriti na škodljivost tako predimenzioniranega planiranja, saj že samo načrtovanje spreminjanja namembnosti
spodbuja ekstenziviranje pridelovanja in deagrarizacijo.
Interventni zakSn ni pomembneje vplival na spreminjanje
dolgoročne politike prostorskega razvoja v mestih in občinskih središčih. Pa tudi usklajena zakonodaja v povezavi z
dolgoročnim planom SR Slovenije ne zagotavlja trajnejšega
varstva najboljših kmetijskih zemljišč. V dolgoročnih planskih
aktih so z vidika varstva kmetijskih zemljišč najbolj pereča
naslednja vprašanja:
- dodatna obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnih
planskih aktov, ki jih sprejemajo občine, so zelo široka, pri
čemer v predpisih ni dovolj razčlenjena nadrejena vloga planskih aktov SR Slovenije;
- predvidene spremembe rabe kmetijskih zemljišč 1.
območja zaradi planirane širitve naselij in infrastrukture so
neusklajene z obveznim izhodiščem »1. območja kmetijskih
zemljišč« iz dolgoročnega plana SR Slovenije;
- posegi na kmetijska zemljišča 1. območja so večinoma
načrtovani brez strokovne proučitve variantnih možnosti, ki bi
upoštevale varstvo najboljših kmetijskih zemljišč;
- vključevanje kmetijskih zemljišč 1. območja v ureditvena
območja naselij močno presega dejanske potrebe;
- v planih občin se pojavlja prerazvrščanje kmetijskih zemljišč v prvo oziroma iz prvega območja, ki je skladno z interventnim zakonom opredeljeno kot republiško obvezno izhodišče; v predpisih takšni postopki niso predvideni;
- poseben problem predstavlja načrtovanje republiških
infrastrukturnih objektov in usklajevanje interesov med samoupravnimi interesnimi skupnostimi in nosilci zemljiške politike v občinah;
- kriteriji za razreševanje navzkrižnih interesov v prostoru
(poglavje 3.4.24. dolgoročnega plana SR Slovenije) so preširoki, saj ob različnih interpretacijah dopuščajo skoraj sleherni
poseg na kmetijska zemljišča 1. območja;
- odprti so problemi širjenja ruralnih naselij, obkroženih z
najboljšimi kmetijskimi zemljišči, pri katerih naj se dovoli
dograjevanje le tistih funkcij, ki so v takšnih nujne, prepreči
pa neutemeljeno gradnjo na najboljših kmetijskih zemljiščih.
Ker je varstvo kmetijskih zemljišč 1. območja ter izjemno
spreminjanje njihove namembnosti določeno z republiškimi
predpisi, zaradi zgoraj navedenega vendar kaže presoditi, da
bi republiški upravni organ, pristojen za kmetijstvo, dajal
soglasja k lokacijskim dovoljenjem za izjemne posege na 1.
območje. Takšna rešitev se kaže kot nujna zlasti zato, ker
kmetijske zemljiške skupnosti niso pristojne dajati k posegom
na kmetijska zemljišča 1. območja svoje soglasje, saj gre za
republiško obvezno izhodišče.
2.3.
Čeprav je varstvo kmetijskih zemljišč v zakonodaji načelno
urejeno in usklajeno, ugotavljamo, da so predpisi premalo
konsistentni, izvajajo se necelovito ter interpretirajo parcialno. Manjkajo pa tudi nekateri podzakonski predpisi, ki bi
operacionalizirali posamezne določbe zakona o urejanju prostora (7. člen, kriteriji za nadomeščanje kmetijskih zemljišč) in
zakona o kmetijskih zemljiščih (kriteriji za spremembe kate52

gorizacije in razvrstitve kmetijskih zemljišč, vodenje in vzdrževanje evidenc o kategorizaciji kmetijskih zemljišč). Te
pomankljivosti je nujno treba čimprej odpraviti.
Ugotavljamo tudi, da kmetijska stroka praktično ne sodeluje pri prostorskem planiranju v kmetijskem prostoru, pri
urejanju ruralnih naselij, pri izdelavi krajinskih zasnov ipd. in
da tudi nima za to usposobljene organizacije. Potreba po
takšni strokovni inštituciji se kaže tudi zaradi ažuriranja, korigiranja in vzdrževanja različnih kmetijskih strokovnih podlag
(kategorizacije za razvrstitev kmetijskih zemljišč, agrokart) in
drugih evidenc. Zato smatramo, da je potrebno na republiški
ravni razrešiti vprašanje organiziranja kmetijskega prostorskega načrtovanja in njegovega financiranja.

3.0. Varstvo naravne in kulturne dediščine
z vidika urejanja prostora
Dosedanji koncepti družbenega razvoja še vedno odražajo
predstavo, da je edini pomemben vidik razvoja nenehna
ekspanzija proizvodnih sredstev. Spričo vse bolj jašnega
spoznanja, da so številni naravni viri in druge dobrine splošnega pomena omejeni, je tako razmišljanje danes nevzdržno.
Za obstoj malega naroda ni edini pogoj le samostojna materialna osnova, ampak tudi razvoj lastne kulturne identitete, pri
čemer je vsekakor ključnega pomena varovanje naravne in
kulturne dediščine.
Poleg normativnega varovanja naravne in kulturne dediščine se le to zagotavlja v samem procesu planiranja in sicer z
aktivnim vključevanjem naravne in kulturne dediščine v prostorske sestavine planskih dokumentov. Planske odločitve se
dalje razdelajo in izvajajo s prostorskimi izvedbenimi akti, pri
čemer morajo pri pripravi teh aktov sodelovati tudi strokovne
organizacije za področje naravne in kulturne dediščine in
sicer tako, da pripravijo pogoje oziroma predloge programa
varstvenih in drugih ukrepov, ki jih mora pripravljalec prostorskega izvedbenega akta upoštevati.
Ugotavljamo, da v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov, področje naravne in kulturne
dediščine ni bilo celovito strokovno obdelano (priloga 3).
Največja pomanjkljivost je v tem, da v strokovnih podlagah
manjkajo ali pa so nepopolno obdelane predvsem potrebe in
možnosti razvoja ter predlogi rešitev, ukrepov, varstvenih
režimov in razvojnih usmeritev. Problem se kaže zlasti v tem,
da strokovne organizacije za varstvo naravne in kulturne
dediščine iz več vzrokov (premajhna osveščenost družbe
glede pomembnosti varovanja območij in objektov naravne in
kulturne dediščine, pretežna usmerjenost stroke v konzervatorski vidik varovanja teh območij in objektov oziroma v
izvajanje dnevnih nalog, pomanjkanje finančnih sredstev)
pravočasno in kontinuirano ne pripravljajo strokovnih podlag
in drugih potrebnih gradiv o kvalitetah naravne in kulturne
dediščine v prostoru in o usmeritvah za njihov razvoj. Praviloma se šele ob pripravi planskih aktov, zlasti pa ob pripravi
prostorskih izvedbenih aktov postavljajo zahteve in potrebe
po pripravi takih strokovnih gradiv, ki pa jih konkretni investitorji niso pripravljeni (niti dolžni) posebej financirati.
Glede na te pomankljivosti v planskem procesu ni bilo
mogoče celovito opredeliti razvojnih usmeritev oziroma rabe
prostora v skladu z zahtevami in možnostimi varovanja
naravne in kulturne dediščine, predvsem pa so se pojavile
velike težave pri usklajevanju navzkrižnih interesov v prostoru
z drugimi nosilci planiranja. Vse te nedorečenosti in konflikti
se nato prenašajo na raven prostorskih aktov, vendar jih na
tem nivoju ni več mogoče na ustrezen način razrešiti oziroma
se razrešujejo le parcialno.
Glavni vzrok za to stanje je v tem, da nosilci planiranja za
področje naravne in kulturne dediščine v postopku priprave
in sprejemanja planskih dokumentov niso dovolj sodelovali,
medtem ko pooblaščene strokovne organizacije za planiranje
obvezno vsebino in namen vključevanja tega področja v planske akte zelo slabo poznajo, pri čemer pa so prav te organizacije pripravljale strokovna gradiva za planske akte oziroma
praktično prevzemale vlogo nosilca planiranja na tem področju.
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4.0. Urejanje naselij in drugih posegov v prostor
4.1.
Že opisane težave in pomanjkljivosti pri pripravi planskih
aktov družbenopolitičnih skupnosti in pri posameznih nosilcev planiranja so eden glavnih vzrokov, da je stanje na
področju izvajanja plansko določenih nalog v zvezi z urejanjem prostora v mnogih občinah postalo že kritično. V večini
slovenskih občin kasnijo s pripravo in sprejemom prostorskih
izvedbenih aktov, kot to določajo zakon in njihovi plani.
Situacija se je še zaostrila s prenehanjem možnosti uporabe
nekaterih predhodnih določb zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor, ki so omogočale občinam voditi
postopke za izdajo lokacijskih dovoljenj na podlagi urbanističnih programov in urbanističnih načrtov, tako, da v nekaterih občinah zaradi pomanjkanja ustreznih prostorskih izvedbenih aktov praktično nimajo več zakonitih podlag za izdajo
lokacijskih dovoljenj.
Novi zakon še bolj dosledno kot zakon o urbanističnem
planiraju uveljavlja zahtevo, da mora dovoljenje za poseg v
prostor temeljiti na ustreznem prostorskem izvedbenem aktu.
Po zadnjih podatkih, s katerimi razpolaga Republiški komite
za varstvo okolja in urejanje prostora so v občinah v treh letih
po sprejemu nove prostorske zakonodaje, sprejeli cca 200
novih prostorskih izvedbenih aktov. V več kot polovici primerov so ti akti zgolj formalno skladni z zahtevami novega
zakona - zlasti so pomanjkljivi v svoji vsebini, tako, da je
njihova zakonitost in ustreznost kot podlaga za vodenje
upravnih postopkov vprašljiva.
Po novem zakonu morajo prostorski izvedbeni načrti določati rešitve oziroma pogoje za posege v prostor tako jasno, da
se lokacijsko dovoljenje izda neposredno na njihovi podlagi
Glede na nepopolnost teh načrtov pa v večjih primerih ugotavljamo, da v praksi izdajajo lokacijsko dovoljenje na podlagi
predhodno izdelane lokacijske dokumentacije tudi v primeru
priprave prostorskega izvedbenega načrta po novem zakonu.
To je neposredna kršitev zakona in na račun neposredneaa
investitorja.
Kot podlago za vodenje upravnih postopkov dopušča zakon
do leta 1990 pod določenimi pogoji tudi uporabo zazidalnih
načrtov in urbanističnih redov, sprejetih po zakonu o urbanističnem planiranju, vendar analize teh aktov kažejo na njihovo vejiko nepopolnost in zastarelost. Zato je malo takih
zazidalnih načrtov in urbanističnih redov, za katere je možno
ugotoviti dejansko skladnost s tekočim družbenim planom in
se lahko še naprej izvajajo. Relativno veliko število teh aktov
(preko 1050), ki so jim občine podaljšale veljavnost pa kaže,
da se na tak način skušajo zagotoviti zgolj formalne podlage
za izdajo lokacijskih dovoljenj oziroma na tak (v bistvu nezakonit) način zagotoviti možnost graditve.
Iz občinskih družbenih planov za obdobje 1986-1990 je
razvidno, da v tem srednjeročnem obdobju zaradi potrebe po
pokritosti prostora s prostorskimi izvedbenimi akti, pripravljajo ali predvidevajo zlasti pripravo prostorskih ureditvenih
pogojev za pretežni dert občine, torej tudi tam, kjer bi predvidevanja o prostorskem razvoju oziroma zahtevnost prostorskega urejanja določenega območja terjala pripravo praviloma vsebinsko zahtevnejših prostorskih izvedbenih načrtov
Tak način urejanja prostora pa pomeni le podaljšanje stare
prakse, da se tudi zahtevnejše odločitve o posegih v prostor
oblikujejo v postopku pridobitve lokacijskega dovoljenja oziroma v lokacijski dokumentaciji, le na željo investitorja ter
brez vpliva in sodelovanja širše družbene skupnosti.
Nepopolnost sprejetih planskih aktov družbenopolitičnih
skupnosti in nekaterih nosilcev planiranja, zlasti pa vsebinska
praznost in nedorečenost njihovih prostorskih sestavin (v
mnogih primerih se namreč temeljne odločitve za urejanje
prostora - urbanistične, krajinske in programske zasnove odlagajo kot organizacijske naloge na kasnejši čas) je razlog
očitnim težnjam, da se daljnosežne prostorske odločitve prenašajo s planskega nivoja na izvedbeno raven oziroma, se
osnovna vprašanja v zvezi z urejanjem prostora često razrešujejo šele ob pripravi prostorskih izvedbenih aktov. To vse
zavlačuje njihovo pripravo. Hkrati so opazne tudi težnje, da se
ob pripravi prostorskih izvedbenih aktov na zahteve in vztrajanja posameznih nosilcev investicij skušajo vsiliti drugačne
odločitve, kot so določene v sprejetih planskih aktih.
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Pripravo prostorskih izvedbenih aktov dodatno otežujejo in
zavlačujejo nekonkretni in premalo zavezujoči dogovori o
temeljih družbenih planov, še posebej glede obveznosti posameznih udeležencev pri realizaciji nalog prostorskega urejanja in zemljiške politike (mišljene so predvsem naloge v zvezi
s pripravo in izvajanjem prostorskih izvedbenih aktov). Očitno
je to tudi eden izmed razlogov, da so do konca letošnjega
februarja le v 19 občinah sprejeli programe prostorskih izvedbenih aktov za to srednjeročno obdobje. To pa tudi pomeni,
da se v občinah v polni meri še ne zavedajo pomembnosti
tega akta, saj bi podrobnejša opredelitev nalog in nosilcev
posameznih aktivnosti, v zvezi s pripravo predvidenih prostorskih izvedbenih aktov lahko skrajšala čas njihove priprave,
zlasti pa bi se s takim programom lahko izognili mnogim
nesporazumom in nejasnostim, ki se kasneje pojavljajo ob
sami pripravi prostorskega izvedbenega akta .
Strokovno delo v zvezi s pripravo protorskih izvedbenih
aktov in drugih nalog prostorskega urejanja v preteklem
obdobju ni bilo kontinuirano in je celo nazadovalo. Strokovne
podlage in druga gradiva za prostorske izvedbene akte se
niso in se ne pripravljajo v potrebni vsebini in obsegu, večkrat
pa so tudi preveč prilagojene ožjim interesom posameznih
subjektov, zlasti investitorjem. To vse ustvarja vtis o nezahtevnosti strokovnih nalog prostorskega urejanja, vnaša dvom v
potrebnost in objektivnost strokovnih utemeljitev o prostorskih odločitvah ter vodi v nezaupanje do stroke nasploh. Ob
takih dvomih v objektivnost strokovnega dela in njegove
rezultate ter ob dejstvu, da pri načrtovanju posegov v prostor
še vedno ni dovolj jasna ločnica med strokovno utemeljenimi
ugotovitvami (strokovno ponudbo) ter med odločitvami, sprejetimi v procesu družbene verifikacije, seveda marsikdaj
odpovedo tudi strokovno utemeljeni argumenti pred odklonilnim in egoističnim odnosom ožjih skupnosti do kakršnega
koli posega v »njihovo okolje«.
Pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov otežuje
tudi neustrezno vključevanje posameznih družbenih subjektov v ta proces. To velja zlasti za organe, organizacije in
skupnosti, ki morajo pred pričetkom priprave teh aktov določiti pogoje za njihovo pripravo. Pogoji so često zgolj formalne
narave, brez specifičnih usmeritev in zahtev z ozirom na
predvidene prostorske ureditve, v nekaterih primerih pa ti
subjekti celo odklanjajo dajanje omenjenih pogojev. Vzrok
temu je iskati v ustrezni neorganiziranosti in nepripravljenosti
navedenih subjektov, da na podlagi lastnega znanja in na
podlagi svojih strokovnih in drugih gradiv v okviru delovnega
področja (sicer so ta gradiva mnogokrat zelo pomanjkljiva,
npr. kmetijstvo - agrokarta, vodno gospodarstvo - podrobnejše vodno gospodarske osnove, gradiva v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine) še pred pričetkom priprave prostorskega izvedbenega akta dajo usmeritve za oblikovanje prostorskih rešitev, in ne le »soglasja« na že pripravljeno rešitev.
4.1.1.
Novi zakon zahteva izdelavo ustreznega prostorskega
izvedbenega akta tudi za območja posegov v prostor, ki niso
graditev, torej tudi za območja melioracij (hidromelioracij). Ta
novost glede na stare predpise je utemeljena z dejstvom, da
usposobitev kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo pomeni praviloma zahteven poseg v prostor, ki lahko
trajno spremeni ekološko ravnovesje v naravi ali njene krajinske značilnosti. V nekaterih primerih že izvedbenih melioracij
se je namreč pokazalo, da imamo od njih prej škodo kot
korist, predvsem zaradi premalo proučenih vplivov in posledic teh posegov na okolje ter na spremembe v prostoru
nasploh. Zahteva po načrtnejšem urejanju takih območij pa v
praksi često naleti na odpore zlasti s strani investitorjev
(hidro) melioracij, češ, da to pomeni le »birokratsko oviro in
nepotrebne postopke«. Vendar tako Republiški komite za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot tudi Zveza vodnih
skupnosti Slovenije ugotavljata, da urejanje omenjenih omogočij poteka ustrezno in po programu povsod tam, kjer so v
skladu z novo prostorsko zakonodajo pravočasno pripravili
potrebne strokovne podlage in druga predhodna dela za
izdelavo prostorskih izvedbenih aktov. Zato težnje po »poenostavitvi postopkov« - praktično so te težnje v smeri opustitve
ustreznih prostorskih izvedbenih aktov, zlasti načrtov - niso
utemeljene in je treba tudi pri načrtovanju teh posegov v
prostor vztrajati na spoštovanju nove prostorske zakonodje.
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4.1.2.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
določa, da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejema
prostorske izvedbene načrte za najbolj zahtevne prostorske
ureditve, kot jih določa srednjeročni družbeni plan republike.
Republiški Izvršni svet je že v lanskem letu sprejel program
priprave teh načrtov in zajema zahtevnejše energetske
objekte in naprave ter odseke avtocest v naši republiki.
Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, ki
v skladu z omenjenim programom skrbi za pripravo teh izvedbenih načrtov ugotavlja, da delo sicer še poteka po programu,
vendar se vedno bolj srečuje s podobnimi problemi, kot jih
opažamo pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov v občinah.
Prav posebne težave povzročajo neopravljena predhodna
dela, študije in druge rešitve s strani nosilcev investicijskih
namer oziroma nepopolnost in neusklajenost teh rešitev v
njihovih planih. Zato so tudi ustrezni občinski planski akti v
teh delih nepopolni (to velja še zlasti za odseke avtocest) in ne
nudijo zadostne osnove za pripravo potrebnih prostorskih
izvedbenih načrtov. Da priprava teh načrtov ne bo kasnila, bo
treba bodoče aktivnosti usmeriti predvsem v dopolnitev planov posameznih nosilcev omenjenih investicij na nivoju republike ter nato v dopolnitev planskih aktov ustreznih občin, s
čimer bodo podane tudi zakonite podlage za pripravo in
sprejem omenjenih prostorskih izvedbenih načrtov.
4. 2.
Pomanjkljivosti in težave v zvezi s pripravo ter izvajanjem
prostorskih izvedbenih aktov v občinah so osnovni vzrok, da
nepravilnosti in pomanjkljivosti v postopkih za izdajo lokacijskih dovoljenj in potrdil iz leta v leto naraščajo. Ob obravnavi
pritožb na odločbe, izdane pri občinskih upravnih organih
opažamo, da se postopki za izdajo lokacijskih dovoljenj
vodijo še po določbah zakona o urbanističnem planiranju, saj
je število prostorskih izvedbenih načrtov, sprejetih po novem
zakonu sorazmerno majhno. Zato še ne moremo ocenjevati
vseh posledic, ki jih bo na tem področju prinesla nova zakonodaja (priloga 7).
Ugotavljamo pa, da iz že opisanih razlogov, lokacijska
dovoljenja in potrdila vse večkrat temeljijo na nezakonitih
podlagah. Predvsem so značilni primeri, da se zaradi »nepokritosti« območij z ustreznim prostorskim izvedbenim aktom
izdajajo lokacijska dovoljenja kar na osnovi srednjeročnega
družbenega plana ali pa na podlagi neveljavnih (preklicanih)
odlokov o urbanističnih dokumentih, sprejetih še po določbah zakona o urbanističnem planiranju. Prav tako so odloki o
ugotovitvi skladnosti obstoječih urbanističnih dokumentov z
družbenim planom često nejasni in le formalnega značaja
tako, da iz njih ni razvidno, ali se v konkretnem primeru
oziroma na določenem območju tak dokument še lahko uporablja ali pa je v dejanskem nasprotju z občinskim družbenim
planom.
Razmere v zvezi z zakonitimi podlagami za izdajo lokacijskih dovoljenj in potrdil so se s prenehanjem veljavnosti
urbanističnih načrtov, kot podlagami za vodenje upravnih
postopkov še zaostrile, tako, da je vedno več območij, kjer
zakonitih podlag za izdajo lokacijskih dovoljenj ni - dovoljenjenja pa se vendarle izdajajo. Pri tem niso izvzete najrazvitejše občine (npr. nekatere ljubljanske). To kaže na inertnost
stare prakse, ki je imela objektivne možnosti (23. člen zakona
o urbanističnem planiranju) prikrojevanja izdajanja lokacijskih dovoljenj trenutnim potrebam in zahtevam, pri čemer
zakonitost in ažurnost podlag ni imela velikega pomena
4. 3.
Pod pojmom nedovoljenih posegov smo v preteklosti razumevali predvsem stihijsko urbanizacijo, pozneje tako imenovano črno gradnjo, danes pa je potrebno ta pojem razširiti na
vse posege, ki samovoljno spreminjajo značilnosti krajine in
vplivajo na slabšanje človekovega okolja.
Na leto je povprečno odkritih 1700 nedovoljenih gradenj
(7% dovoljene). Ocenjujemo pa, da je število nedovoljene
gradnje še večje, le da zaradi premajhne kadrovske zasedenosti in zaradi razmer in pogojev dela urbanistične inšpekcije ni
odkrita. Letno se realizira - izvrši le 1/5 (22%) vseh odločb o
odstranitvi objektov in le 1/3 (35%) vseh odločb o uskladitvi
gradnje s pogoji izdanih dovoljenj. Vzroki za to so predvsem v
tem, da občine ne zagotovijo sredstev za upravne izvršbe in
ne sklenejo pogodb z delovnimi organizacijami za opravljanje
izvršb (prilogi 8 in 9).
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Problematika nedovoljenih gradenj dobiva vse širše družbene dimenzije, ki jih z dosedanjimi ukrepi nismo obvladali.
Tako naj bi občinske skupščine popisale in razvrstile vse
nedovoljeno zgrajene objekte, ki so bili v uporabi do leta
1978, kar pa se je le delno uresničilo. Tako je v naši republiki
še 2000 nerazvrščenih objektov. Po letu 1978 pa naj bi bili
nedovoljeno zgrajeni objekti ali odstranjeni na podlagi
inšpekcijskih ukrepov ali pa naj bi o njih odločali za urbanizem pristojni organi. Vendar tega nismo dosegli, saj je bilo s
strani inšpekcijskih organov od 4600 objektov porušenih le
1200, za urbanizem pristojni organi pa so od 8200 nelegalno
zgrajenih objektov odločili še v manjši meri.
Posebno obliko nedovoljenih gradenj predstavlja gradnja
infrastrukturnih objektov, bodisi da se gradijo ali brez ali v
nasprotju z izdanimi dovoljenji ali pa na podlagi nepravilno
izdanih dovoljenj. To velja tako za gradnjo magistralnih, regionalnih kot gozdnih cest, poti in vlak, za regulacije vodotokov
in hidromelioracije. V porastu so »divja« odlagališča odpadkov ter peskokopi in kamnolomi brez potrebnih dovoljenj. Vse
več pa je tudi nedovoljenih posegov na območjih naravne in
kulturne dediščine, kjer najbolj izstopa gradnja počitniških
hiš, gradnja gozdnih in kmetijskih cest in zasipavanje kraških
jam z odpadki.
Osnovni razlogi za tolikšen obseg nedovoljenih posegov v
prostor so v nedodelani zemljiški politiki, od nenadzorovanega prometa z zemljišči, slabostih v sistemu obdavčenja
kmetijskih in stavbnih zemljišč, do pomanjkanja urejenih
stavbnih zemljišč za gradnjo. Nedovoljene posege pospešuje
tudi velik obseg finančnih sredstev, ki je potreben za pridobitev dovoljenj za gradnjo. Med vzroke sodijo tudi slaba organiziranost služb na področju urejanja prostora, pomanjkljivi in
zastareli prostorski izvedbeni akti ter zapleteni in dolgotrajni
postopki pridobivanja dovoljenj v pogojih, ko se v praksi
znova prostorska zakonodaja še ni uveljavila. Z vidika družbene klime vse to vodi k nezaupanju v pravno ureditev nasploh.
Eden od vzrokov za takšno stanje je tudi kadrovska problematika "urbanistične inšpekcije. V SR Sloveniji opravlja dela in
naloge občinske urbanistične inšpekcije 47 oseb, 50% inšpektorjev pa opravlja dela in naloge tudi iz drugih inšpekcijskih
področij. Ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom ima le 21
inšpektorjev, 8 inšpektorjev pa celo le srednješolsko izobrazbo (priloga 4). Inšpektorji v občinah tudi nimajo zagotovljenih vseh materialnih pogojev dela, nad njimi se izvajajo
pritiski, vedno bolj pa se pojavlja splošna toleranca nedovoljenih posegov v prostor.
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da je v zadnjih petih letih
število predlogov za uvedbo postopkov o prekršku v upadanju, kar ugotavlja tudi Republiški senat za prekrške. Kar v 12
občinah SR Slovenije s strani urbanistične inšpekcije ni bilo
podanega niti enega predloga za uvedbo postopka o prekršku.
5.0. Urejanje stavbnih zemljišč
V sklopu prostorskih zakonov je bil sprejet tudi zakon o
stavbnih zemljiščih, ki ureja družbene odnose pri pridobivanju, urejanju in oddajanju stavbnih zemljišč. S tem zakonom
naj bi v povezavi s prvima dvema, to je zakonom o urejanju
prostora in zakonom o urejanju naselij zaokrožili celovito
gospodarjenje z zemljišči in sicer na tak način, da bi na osnovi
konkretnih dolgoročnih in srednjeročnih prostorskih dokumentov zagotovili racionalnejšo, namensko, predvsem pa
družbeno organizirano rabo prostora.
S stavbnimi zemljišči razpolaga skupščina družbenopoliične skupnosti, ki v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih prenese posle v zvezi s pridobivanjem, urejanjem in
oddajenjem stavbnih zemljišč na sklad stavbnih zemljišč. V
skladu z določili zakona so vse občinske skupščine do 31. 12.
1986 z odloki ustanovile sklad stavbnih zemljišč s tem, da le-ta
v navedenem roku še ni bil konstituiran v dveh občinah
(Titovo Velenje in Ilirska Bistrica), registriran pa ni bil v devetih občinah in sicer v Hrastniku, Logatcu, Ptuju, Ribnici ter v
ljubljanskih občinah. V Ljubljani in Mariboru je sklad ustanovljen za območje vseh mestnih občin.
Enotna je ugotovitev, da skladi še niso v celoti zaživeli;
deloma ker delujejo šele kratek čas, najpomembnejše vzroke
pa je potrebno iskati drugje.
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5.1.
Na področju pridobivanja stavbnih zemljišč se skladi srečujejo z vrsto problemov:
- zaradi nesprejetih ali pomankljivih dolgoročnih planov
občin oziroma njihovih prostorskih sestavin (v večini primerov se bistvene odločitve o prostoru in o namenski rabi
zemljišč v sprejetih dolgoročnih planih prenaša kot naloga na
kasnejši čas), niso podane možnosti za postopen in sistemski
prenos zemljišč v družbeno lastnino. Pravni promet na takih
zemljiščih se zato prične odvijati mimo občine oziroma sklada
stavbnih zemljišč;
- zaradi nestrokovno pripravljenih zasnov prostorskih izvedbenih načrtov, ki jih določa srednjeročni družbeni plan
občine ter zaradi pomanjkanja finančnih sredstev v skladih
stavbnih zemljišč za takojšnji odkup zemljišč, občinske
skupščine ne sprejmejo tudi ustreznih spremljajočih dokumentov (odloki o razlastitvi, odloki o prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi graditve itd.), s katerimi bi preprečile
nadaljnji promet z zemljišči in zagotovile pravočasno pridobitev zemljišč;
- zaradi nedorečenosti oziroma neusklajenosti nekaterih
zakonskih določil, ki se nanašajo na vprašanja stavbnih zemljišč, urejanja prostora in prometa z nepremičninami in nedoslednosti pri njihovem izvajanju, pogosto lastniki zemljišča
oziroma javno pravobranilstvo sprožijo pravne postopke, ki
so dolgotrajni in imajo za posledico časovni zamik ter povečanje stroškov opremljanja, kar seveda vpliva na realizacijo
programov izgradnje.
5.2.
Vprašanja urejanja stavbnih zemljišč so vezana na problematiko zagotavljanja finančnih sredstev:
- v skladu stavbnih zemljišč, ki so glede na določila zakona o
stavbnih zemljiščih dolžni zagotoviti izgradnjo sekundarnega
komunalnega omrežja;
- v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje, ki naj zagotavljajo sredstva za izgradnjo primarnega
omrežja.
S tem problemom je povezano tudi vprašanje investitorja
posameznih objektov in naprav iste vrste na enem območju,
namenjenim za kompleksno graditev in pa seveda usklajenost
planskih dokumentov skladov stavbnih zemljišč in samoupravnih interesnih skupnosti na ravni občine
5.3.
Glede na naštete probleme je razumljivo, da pridobivanje in
oddajanje stavbnih zemljišč poteka prepočasi. V skladu z
določili zakona o stavbnih zemljiščih bi skladi morali oddajati
le opremljena zemljišča in le izjemoma neopremljena. V slednjem primeru sicer sklad s pogodbo zaveže investitorja, da bo
zemljišče opremil ali pa ga je le-ta dejansko opremil, vendar
se to preverja (v kolikor se) mnogo kasneje, torej potem, ko je
lahko že nastala družbena škoda. V praksi se še vedno
dogaja, da se zemljišče oddaja na osnovi neposrednih
pogodb z investitorji, kar povzroča veliko pritožb na račun
neurejenega območja.
V zvezi z delovanjem skladov stavbnih zemljišč kakor tudi z
urejanjem naselij je posebej potrebno opozoriti na več let
prisotno pomanjkanje usposobljenih kadrov v upravnih organih občin, skladih stavbnih zemljišč ter v komunalnih in drugih gospodarskih dejavnostih posebnega družbenega
pomena, kar še posebej velja za manjše oziroma manj razvite
občine.
6.0. Dokumentacijske in informacijske osnove
za urejanje prostora
6.1.
Tako v fazi planiranja kot načrtovanja prostora ni moč
urejati brez geodetskih podlag - načrtov, kart, evidenc in
geodetskih terenskih del. Geodetska služba v SR Sloveniji se
od sedemdesetih let dalje z družbeno verificiranimi programi
del razvija in prilagaja predvsem potrebam, urejanja prostora
in osnovanju družbenega sistema informiranja.
Med obsežnejšimi nalogami, ki jih je geodetska služba
izvedla, velja predvsem navesti celovit sistem načrtov in kart
za potrebe planiranja in delno tudi projektiranja. Nadalje je
uvedla optimalni sistem cikličnega aerosnemanja - CAS, ki
omogoča splošen vpogled v dejansko stanje prostora predvsem za potrebe načrtovanja. Tem potrebam sta namenjeni
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tudi_evidenci ROTE - register območij teritorialnih enot in
EHIS - evidenca hišnih številk, ki ju računalniško vodi Zavod
SR Slovenije za statistiko. Večnamenska je tudi uporaba digitalnega modela reliefa - DMR 100 x 100 m in izbirnega
katastra komunalnih naprav.
Sprejeta zakonodaja s področij urejanja prostora, kmetijstva, gozdarstva, okolja in drugih resorjev predvideva še več
evidenc, ki naj jih vodi geodetska služba. Te evidence kasnijo,
ker v upravni službi ni dovolj kadrov, za izvedbo preko organizacij združenega dela pa ni sredstev.
Prav tako zaostaja za potrebami izdelava geodetskih podlag
za prostorske izvedbene akte, zlasti pa je vedno bolj neažurno
vzdrževanje načrtov, kart in evidenc geodetske službe. Realna
vrednost vlaganj v programe geodetskih del upada iz leta v
leto. Prizadevanja za izboljšanje stanja na tem področju so se
pričela uresničevati šele letos, koje izvršni svet Skupščine SR
Slovenije zagotovil za te namene več finančnih sredstev. Če
bomo načrtovani trend realnih vlaganj v programe geodetskih
del uresničevali, bomo stanje uspeli sanirati do leta 1990 in
tudi začeli s pospešeno nastavitvijo uzakonjenih evidenc. Ob
tem pa je potrebno poudariti, da velike in nepremostljive
težave povzroča nad 150 let star zemljiški kataster grafične
izmere, ki ga je treba nujno obnoviti in preračunati v Gauss-Krugerjev koordinatni sistem.
6. 2.
Informacijski sistem za urejanje prostora v SR Sloveniji še
ni uveden, postavljen je le osnovni koncept kot sestavina
družbenega sistema informiranja ter opravljene nekatere
temeljne raziskave. Informacijske osnove za urejanje prostora
so za posamezne segmente v različni meri razvite le pri
nekaterih subjektih. Večji del podatkov, potrebnih za urejanje
prostora (varovanje prostora, njegove naravne lastnosti in
dejanska raba, stavbna zemljišča, kataster komunalnih
naprav, onesnaženost okolja in pod.) je šele v razvojni fazi
testiranju ali začetnih delih. Ovire hitrejšemu napredku na
tem področju so zlasti v institucionalni nedorečenosti o razvijanju in vzdrževanju uporabniško naravnanega informacijskega sistema, v pomanjkljivi opremi ter v pomanikaniu
ustrezno usposobljenih kadrov.
S| Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je
cer pripravil koncept razvoja uvajanja prostorskega informacijskega sistema, vendar razen temeljnih raziskav sistem ni
uveden. Potrebno je še doreči povezave in pristojnosti, načine
zbiranja, posredovanja in agregiranja podatkov, izločiti podvajanja in podobno. Predvsem pa je potrebno zagotoviti sistematiko in ažurnost zbiranja, saj enkratne akcije ne zaaotava
Ijajo uspeha.
Enotnost vsebine in ažurnost je temelj informacijskega
sistema. Ob tem pa ima republika premajhen vpliv na občine,
kar je povzročilo, da je stdpnja opremljenosti in razvitosti zelo
heterogena. Taka ugotovitev velja tudi za kadre in samostojnost odločanja občin, katere segmente in kako bodo podatke
zbirale in obdelovale. Nizki osebni dohodki odtegujejo vse
preveč kvalitetnih kadrov iz upravnih služb v delovne organizacije Kasnitev izgradnje družbenega sistema informiranja se
v vseh pomanjkljivostih neposredno odraža tudi pri urejanju
prostora; izpad že ene same občine pa sistem poruši.
Največ informacijskih osnov za urejanje prostora bi po
vsebini in naravi dela morala zagotavljati občinska geodetska
upravna služba. Ta v 45 občinskih upravnih organih sicer
pokriva celotno območje SR Slovenije, vendar je finančno
odvisna od občinskih proračunov in zelo različno kadrovsko
usposobljena in tehnološko opremljena.
Končno je pri informacijskih osnovah prisotno še zapiranje
(varovanje) podatkov. Mnoge organizacije, ki delujejo na ekonomskem računu, niso pripravljene odstopati podatkov brez
finančne odškodnine. Podatki pri takih organizacijah so
pogosto neurejeni in nedokumentirani, s tem pa tudi nezanesljivi.
7. 0. Kadri in organiziranost služb na področju
urejanja prostora
7. 1.
Po podatkih Republiškega sekretariata za pravosodje in
upravo je v občinskih upravnih organih (torej tudi v organih,
pristojnih za urejanje prostora) mnogo premalo (cca 40%)
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delavcev z višjo in visoko izobrazbo, preveč pa je delavcev s
srednjo in nižjo izobrazbo (priloga 6). Pri delavcih z visoko
izobrazbo opažamo veliko fluktuacijo, predvsem zaradi neustrezne stimulacije za opravljanje zahtevnih nalog prostorskega urejanja, pa tudi zaradi slabe usposobljenosti delavcev
samih za opravljanje teh halog. Delavcem v teh organih oziroma v »upravi« nasploh niso dane večje možnosti strokovnega usposabljanja in načrtnejšega dopolnjevanja znanja v
širšem okviru delovnega področja, tako da zlasti sposobnejši
z visoko izobrazbo težijo k zaposlitvi v gospodarstvu, kjer
vidijo večje možnosti za strokovno izpopolnjevanje in večjo
materialno stimulacijo.
Pomanjkljiva usposobljenost upravnih delavcev za opravljanje specifičnih nalog urejanja prostora (od skrbi za pripravo
planskih in izvedbenih aktov, do vodenja upravnega postopka
in inšpekcijskega ukrepanja) ter omenjeni primanjkljaj delavcev z višjo in visoko izobrazbo je eden izmed vrzokov, da v
večini slovenskih občin upravnih in z njimi povezanih strokovnih nalog urejanja prostora ne opravljajo pravočasno in kvalitetno. Omenjene strokovne službe zato niso sposobne aktivneje sodelovati pri oblikovanju strategije prostorskega urejanja, pravočasno reševati aktualne probleme urejanja prostora
in s tem uspešneje preprečevati negativne pojave v praksi.
Zaradi tega so se te naloge (in odgovornosti) vedno bolj
prenašale na pooblaščene strokovne organizacije. V naši
republiki je registrirano 33 takih delovnih organizacij, pri
čemer naloge urbanističnega načrtovanja v večini primerov
niso njihova glavna dejavnost. Ker te organizacije pridobivajo
dohodek po tržnem principu, se naloge prostorskega urejanja
vedno bolj podrejajo njihovim ožjim interesom - trenutnim
interesom oziroma interesom tržišča (posameznih investitorjev), s tem pa so tudi te organizacije strategijo prostorskega
urejanja v občini, pričele vedno bolj krojiti v okviru svojih
interesov in na škodo interesov širše družbene skupnosti
7. 2.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor je zato
organiziranost tega področja drugače določil. Namesto dosedanjih pooblaščenih strokovnih organizacij za naloge urbanističnega načrtovanja zakon določa, da ta dela lahko opravljajo upravne organizacije za družbeno planiranje oziroma, da
se zanje ustanovijo (zlasti medobčinske) upravne organizacije
za urbanistično načrtovanje. Poleg nalog, ki jih zakon nalaga
taki upravni organizaciji, bodo v skladu z odločitvami v večini
slovenskih občin, le-te opravljale tudi strokovno-organizacijske in tehnične naloge, pa tudi določene strokovne naloge za
sklad stavbnih zemljišč ter za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje. Zakonsko je taka organizacijska
oblika sicer možna, lažje financiranje - nevarnost, da taka
upravna organizacija postane samozadostna v občinskem
merilu. S tem seveda odpade potreba po občinskem povezovanju na področju urbanističnega načrtovanja.
Čeprav je rok za uveljavitev nove organiziranosti 31. 12.
1987, pa doslej še v nobeni slovenski občini ni dosledno
izpeljana taka organiziranost. Vzrok za to je iskati v dejstvu,
da družbenopolitične skupnosti niso niti organizacijsko niti
kadrovsko ustrezno pripravljene prevzeti naloge upravne
organizacije, zlasti pa s tem v zvezi prevzeti odgovornost za
oblikovanje in izvajanje politike urejanja prostora na svojem
območju. V večini občin zaradi slabih izkušenj s financiranjem in delovanjem medobčinskih organov in organizacij tudi
niso naklonjeni ustanovitvi medobčinskih upravnih organizacij; njihovo hitrejše organiziranje pa še dodatno otežujejo
številni primeri odporov, ki izhajajo iz težnje po ohranitvi
nesprejemljivih osebnih ali skupinskih vplivov na oblikovanje
in izvajanje politike urejanja prostora.
Če do zakonskega roka obravnavane upravne organizacije
ne bodo ustanovljene in pričele z delom, bo neposredna
posledica, poleg oteženega izvajanja nalog prostorskega urejanja v občinah nasploh, da v občinah ne bodo mogli izdajati
dovoljenj za posege v prostor - razen tistih, ki bodo temeljili
na prostorskih izvedbenih načrtih, sprejetih v skladu z novim
zakonom (torej v primerih, ko ni potrebno predhodno izdelati
lokacijske dokumentacije). Teh pa bo očitno zelo malo.
8.0. Sredstva, ki jih občine namenjajo zadevam
urejanja prostora
Priprava planskih aktov občin je zahtevala zlasti v zadnjih
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treh letih velika finančna sredstva. Za vse naloge, ki bi jih
občine morale poleg priprave planskih aktov opraviti v zvezi z
nujno potrebnimi prostorskimi izvedbenimi akti, ni bilo
možno hkrati zagotoviti niti dovolj kadrovskih potencialov niti
potrebnih finančnih sredstev.
Še vedno je problem finanaciranje strokovnih podlag za
planske akte oziroma planskih aktov samih. Vrsto strokovnih
podlag za posamezne namembnosti in dejavnosti v prostoru
bi praviloma morali zagotavljati neposredni nosilci (interesne
skupnosti in organizacije združenega dela), ki pa zaradi
nepoznavanja svojih obveznosti tega niso izvedle. Financiranje teh nalog je marsikdaj prevzela družbenopolitična skupnost, kar pa predstavlja veliko obremenitev njihovih proračunov, zlasti še, ker že same občine v teh proračunih niso
namenile niti približno potrebnih sredstev za izvedbo nalog
urejanja prostora, ki so jih zastavile.
Iz ankete je razvidno, da tudi v tem planskem obdobju velik
del sredstev namenjajo dopolnitvi planskih aktov; pri tem pa
ugotavljajo, da bo z ozirom na zastavljene naloge primanjkovalo sredstev tako za dopolnitev planskih aktov (zlasti njihovih prostorskih sestavin), še bolj pa za pripravo predvidenih
prostorskih izvedbenih aktov. V občinah samih ugotavljajo,
da bi moralo biti glede na obseg nalog, predvidenih v srednjeročnih planih, teh sredstev vsaj ža 150% več. Sicer je 29 občin
prejelo 18 milijonov iz republiških sredstev za dopolnitev
planskih aktov in prostorskih ureditvenih pogojev - to so
predvsem občine, na katerih območij se načrtujejo posegi
širšega pomena za republiko in občine, ki izkazujejo najmanjši narodni dohodek - vendar ugotavljamo, da bodo s
temi dodatnimi sredstvi še vedno pokrile le manjši del zastavljenih in potrebnih nalog.
Splošna ocena, temelječa na podatkih ankete in drugih
gradivih Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje
prostora je, da občine nimajo dovolj materialnih osnov (ali pa
jih včasih tudi ne znajo in nočejo poiskati) za zagotavljanje
finančnih sredstev predvsem za pripravo tistih prostorskih
izvedbenih aktov, ki nimajo neposrednega nosilca (primer
prostorških ureditvenih pogojev), pri čemer jim limitirane
možnosti za koriščenje takih sredstev položaj še zaostrujejo.
Opažamo pa tudi, da občine zaradi nepoznavanja vsebine in
obsega dela večkrat preplačujejo strokovne podlage in druga
gradiva za planske in prostorske izvedbene akte, saj so le-ta
često presplošna in nepopolna, vsebinsko pomanjkljiva ter za
korektno pripravo teh aktov skoraj neuporabna.
9.0 Medrepubliško in mednarodno sodelovanje
Na področju medrepubliškega sodelovanja prihaja do
delovnih kontaktov in usklajevanja planskih aktov obeh republik — SR Hrvatske in SR Slovenije ter pri skupni obravnavi
vplivov tehničnih rešitev na obmejnih področjih. Skupni interes nastopa predvsem pri ureditvi naslednjih vprašanj:
- usklajevanje tras nekaterih cestnih odsekov, zlasti po
Osimskih sporazumih trase Trst-Reka, za katero so v SR
Hrvatski izredno zainteresirani;
- uskladitev odločitev o urejanju prostora ob zgornjem
toku reke Kolpe na podlagi proučitve vplivov morebitne energetske izrabe reke Kolpe, ki jo načrtuje SR Hrvatska in je v
nasprotju z dolgoročimi planskimi usmeritvami SR Slovenije
o zavarovanju tega območja;
- uskladitev melioracij ob reki Sotli, ki jih namerava izvajati
SOZD Hmezad v SR Sloveniji z interesi hrvatske strani, da ne
bi prišlo do sprememb pri vodnem režimu Hrvatske;
- ureditev porečja Dragonje z izvedbo melioracij v rečni
dolini, vodnogospodarskih rešitev in ureditev v zvezi s preskrbo Slovenskega primorja z vodo, pri čemer je objekt za
črpanje vode postavljen na hrvatski strani.
Poleg nekaterih skupnih točk obravnave je v programu
sodelovanja tudi problematika predvsem ekološkega vidika
urejanja prostora, kot je obravnava Portoroškega zaliva, sanacijski program reke Save, urejanja območja Sotelskega jezera
in drugih, kar pa je obdelano v poročilu o stanju na področju
onesnaževanja okolja.
Na področju mednarodnega sodelovanja je bila izvedena
vrsta sestankov komisij za koordinacijo urejanja prostora
Avstrije, Italije in Madžarske. Prioritetno je bilo usklajevanje in
informiranje o nameravanih izgradnjah deponije odpadkov na
avstrijskem Koroškem, izgradnja termoelektrarne Milje in
poročevalec

vrsta

?.ru9'h objektov, ki prizadevajo obe strani obmejnih
območij sosednjih držav. Še posebej je intenzivno sodelovanje pri urejanju prostora mejnih rek Drave, Mure ter Soče pri
izkoriščanju njihovega energetskega potenciala in njenih
zajezitev. Odprtih problemov, ki so vezani na neposredno
urejanje prostora, ni. Posamični tehnični elementi, npr. daljnovodi in prometne povezave, neposredno usklajujejo v
okviru ustreznih meddržavnih podkomisij.
SKLEPNE UGOTOVITVE
1.
Stanje in pojavi na področju planiranja in načrtovanja v
prostoru ter izvajanje drugih nalog v zvezi s prostorskim
urejanjern v SR Sloveniji kažejo, da je to področje v krizi.
Vedno več je območij, za katera ni ustreznih in najnujnejših
podlag za nemoteno izvajanje prostorskega urejanja ali celo
za nezakonito izdajanje dovoljenj za posege v prostor. Priče
smo zelo razširjeni družbeni toleranci do negativnih pojavov
in neurejenega stanja na tem področju, pri čemer postaja v
občinah kršenje osnovnih pravil zakonitosti že splošen pojav.
Rešitve se praviloma ne iščejo v odpravi vzrokov za tako
stanje, temveč se zanj krivijo predpisi s področja družbenega
planiranja, zlasti pa novi prostorski zakoni. Ob tem pa so se
predpisi o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v
praksi komajda pričeli izvajati. To kaže, da družba oziroma
posamezni nosilci razvoja, zaradi premajhne zainteresiranosti
za probleme prostorskega urejanja v preteklosti in objektivnih
možnosti neupoštevanja dogovorjenih ciljev in odločitev v
praktičnem izvajanju, niso bili pripravljeni na doslednejše in
jasnejše zahteve, ki jih določa nova prostorska zakonodaja.
Odstopanje od sprejetih zakonskih zahtev (pri čemer ni
mišljeno njihovo dograjevanje) bi bilo nedopustno in bi pomenilo le sprijazniti se s problemi in neurejenim stanjem na tem
področju.
2.
Plani občin in samoupravnih interesnih skupnosti, ki za
republiko opravljajo dejavnosti posebnega družbenega
pomena, so nepopolni, v nekaterih segmentih pa prepodrobni. Mnoge odločitve o urejanju prostora, zlasti tiste, ki so
pomembne za urbano reprodukcijo, se prenašajo kot organizacijske naloge na poznejši čas, kar pomeni, da so plani v teh
sestavinah nedorečeni; zasnove organizacije in rabe prostora
pa posebno pri obravnavanju poselitve vsebinsko nekosistentne. Obvezna izhodišča iz republiškega dolgoročnega
plana niso dosledno prevzeta, predvsem tista, ki se nanašajo
na 1. območje kmetijskih zemljišč in na infrastrukturne
sisteme, pri čemer merila, ki so jih občine uporabile za opredeljevanje dodatnih občinskih obveznih izhodišč niso jasna..
Odločitve v zvezi z urejanjem prostora so glede na zahteve
zakona o kmetijskih zemljiščih in dolgoročnega plana SR
Slovenije v mnogih primerih premalo utemeljene, zlasti pri
posegih na 1. območje kmetijskih zemljišč. V večini primerov
ni bilo medobčinskega sodelovanja pri pripravi planov (oziroma je le splošno nakazano), pomanjkljivo pa sta obdelana
tudi vidika naravne in kulturne dediščine ter obrambni vidik.
Vzroke za tako stanje je iskati zlasti v:
- nezaintersiranosti nosilcev planiranja za planiranje, ker v
planih ne vidijo učinkovitega inštrumenta za reševanje'svojih
problemov;
- nerazvitem informacijskem sistemu za urejanje prostora;
- trditvah o preveč zapletenem in prezahtevnem postopku
priprave planov, ki izvirajo iz pomanjkljive strokovne priprave
in nepoznavanja postopka s strani nosilcev planiranja ter iz
nejasnih razmejitev pristojnosti in odgovornosti nosilcev planiranja pri pripravi elementov za usklajevanje v planskem
procesu, slabega poznavanja predpisov o urejanju prostora in
o varstvu kmetijskih zemljišč ter njihovega nedoslednega
upoštevanja. Cesto so interesi nosilcev planiranja tudi preveč
polarizirani, kar ovira ali onemogoča spoznavo splošnega
družbenega interesa oziroma učinkovito usklajevanje sektorskih interesov;
- neuresničevanju načela sočasnosti in celovitosti planiranja
ob pripravi planov družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti, kar je posledica zlasti inercije
dosedanje nedosledne prakse, ki je omogočala necelovit in
površen pristop pri planiranju oziroma oblikovanju in sprejeporočevalec

manju odločitev. Težave pri planiranju in njegove nezadovoljive rezultate dodatno povzročajo neustrezni pogoji za
gospodarjenje? upravljanje in planiranje; zlasti niso vzpostavljene ali pa so slabo vzdrževane evidence in valorizacije prostora v posameznih sektorjih družbene reprodukcije, nosilci
planiranja so pomankljivo strokovno pripravljeni, premajhna
je disciplina in doslednost v izvajanju načela sočasnosti planov, elementi za usklajevanje pa so pomanjkljivi, enostranski,
ali pa se sploh ne pripravijo oziroma posredujejo.
3.
Zmanjšanje površin kmetijskih zemljišč na račun spremembe njihove rabe, ki je bilo v preteklih letih začasno
zaustavljeno zaradi vpliva interventnega zakona o varovanju
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, je
ponovno v porastu. Med izgubljenimi kmetijskimi zemljišči je
znaten delež najboljših, ki so bila v skladu z zakonom trajno
namenjena kmetijski proizvodnji. Glede na pomembnost tega
naravnega vira ter za doseganje ciljev v zvezi s proizvodnjo
hrane iz dolgoročnega plana SR Slovenije, bo treba preveriti
dejansko razpoložljiva kmetijska zemljišča ter vzpostaviti
učinkovit način nadomeščanja izgubljenega potenciala teh
zemljišč.
Poleg ugotovitev iz točke 2 so v sedanji praksi pereči zlasti
naslednji pojavi:
- preširoko poseganje na kmetijska zemljišča 1. območja brez
predhodnih proučitev variantnih možnosti;
- vsebinske in organizacijske nedorečenosti o nadomeščanju
kmetijskih zemljišč;
- nepotrebno preširoko vključevanje kmetijskih zemljišč 1.
območja v ureditvena območja naselij in mnogokrat neutemeljeno širjenje naselij, obkroženih z najboljšimi kmetijskimi
zemljišči;
- prerazvrščanje kmetijskih zemljišč iz 1. v 2. območje ali
obratno;
- premajhno usklajevanje med nosilci zemljiške politike in
drugimi porabniki prostora v občinah.
4.
V slovenskih občinah je vedno manj prostorskih izvedbenih
aktov, ki so vsebinsko in glede na zakonske zahteve ustrezna
podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor; vedno več je
območij za katera teh aktov sploh ni. Tako pri prostorskih
izvedbenih aktih, ki se jim veljavnost podaljšuje v to srednjeročno obdobje, kot pri prostorskih izvedbenih aktih, sprejetih
po novi zakonodaji ugotavljamo, da so le - ti v mnogih
primerih le v formalnem in ne v vsebisnkem skladju s tekočim
srednjeročnim družbenim planom oziroma so glede na
zakonske zahteve pomanjkljivi. To pomeni, da se na tak način
skušajo zagotoviti zgolj formalne podlage za izdajo lokacijskih dovoljenj. Tako stanje tudi pogojuje nepravilnosti in
pomanjkljivosti v upravnih postopkih, ki so zadnja leta v
izrazitem porastu.
Vzroki za opisano stanje so zlasti v:
- pomanjkljivostih in nedorečenostih prostorskih sestavin
planskih aktov, pri čemer se zaradi prenašanja temeljnih
odločitev o prostoru kot organizacijska naloga na kasnejši
čas, le - te skušajo oblikovati v okviru priprave prostorskih
izvedbenih aktov;
- težnja po nadaljevanju dosedanje prakse, ki je imela tudi v
bivših zakonih s področja prostorskega urejanja dejanske
možnosti nekontroliranega prilagajanja in spreminjanja odločitev o rabi prostora trenutnim željam in zahtevam posameznih investitorjev posegov v prostor. To je polagoma ustvarilo
prepričanje o nezahtevnosti prostorskih odločitev oziroma o
nepotrebnosti priprave ali novelacije ustreznih prostorskih
izvedbenih aktov;
- stalnem pomanjkanju finančnih sredstev za naloge prostorskega urejanja;
- neustrezni usmerjenosti ter nekontinuiranosti raziskovalnega in strokovnega dela v zvezi z urejanjem prostora, ki se
kaže zlasti v pomanjkanju celo osnovnega znanja o prostoru,
njegovih danostih in omejitvah oziroma neizdelanem informacijskem sistemu za urejanje prostora nasploh. To pa pomeni,
da je ob pripravi prostorskih izvedbenih aktov (pa tudi planskih) v skladu z novo prostorsko zakonodajo treba te naloge
opraviti, kar vse zapleta, podaljšuje in draži njihovo pripravo;
-odporih in odklanjanju ožjih skupnosti kdo kakršnegakoli
posega v »njihovo okolje« oziroma v egoistični obrambi sub57

jektivnih ugodnosti na škodo splošnih, širših družbenih interesov;
- neorganiziranem pristopu k pripravi prostorskih izvedbenih aktov v občinah (več kot polovica slovenskih občin še ni
sprejela programa priprave teh aktov za tekoče srednjeročno
obdobje) in v nepripravljenosti posameznih družbenih subjektov, da se v skladu z novimi zakonskimi zahtevami pravočasno
in kreativno vključujejo v proces priprave prostorskih izvedbenih aktov.
5.
Število nedovoljenih posegov v prostor se ne zmanjšuje, kar
velja zlasti za nedovoljeno gradnjo objektov z manjšo investicijsko vrednostjo in stanovanjskih objektov; v porastu je tudi
nedovoljena gradnja cest, regulacij vodotokov in drugih infrastrukturnih objektov, torej objektov, ki jih ne financirajo posamezni občani. Ta pojav potrjuje ugotovitev v zvezi z nepravilnostmi na tem področju in vodi v vedno večje toleriranje
nedovoljene gradnje nasploh. Ugotavljamo tudi premajhno
podporo družbenopolitičnih skupnosti ukrepom organov
urbanistične inšpekcije.
6.
Rezultati raziskovalnega dela še vedno ne zagotavljajo
ustrezno znanstveno podlago za uresničevanje nalog pri urejanju prostora. Le na redkih področjih je s trajnejšim sodelovanjem uporabnikov in izvajalcev raziskav odpravljena njihova tradicionalna nepovezanost in parcialnost, kar pomeni,
da trajnega obnavljanja in dopolnjevanja znanja na tem
področju ne bo možno zagotoviti brez ponovnega ovrednotenja od programa temeljnih in aplikativnih raziskav, do samega
sistema raziskav in raziskovalnega dela nasploh.
7.

Enotni informacijski sistem za urejanje prostora v SR Sloveniji še ni uveden - urejanje prostora poteka praktično brez
sodobne informacijske podpore. Problemi so zlasti v premalo
definiranih potrebah glede izbora in zajemanja informacij z
ozirom na njihovo uporabo, pa tudi v institucionalni nedorečenosti glede razvijanja in vzdrževanja uporabniško naravnanega informacijskega sistema. Pri tem je še posebej zaskrbljujoče,da posamezni sektorji družbene reprodukcije nimajo
vzpostavljenih ali pa slabo vzdržujejo potrebne evidence in
valorizacije prostora.
8.
Dolgoročnost odločitev o prostoru in veliki materialni interesi, v katere se posega pri urejanju prostora, zahtevajo
dosledno zakonitost in strokovnost upravnega delovanja ter
ustrezno usposobljen in strokovno pripravljen kader.
Pomanjkljiva usposobljenost delavcev v občinskih in republiških upravnih organih za specifične naloge prostorskega urejanja, njihova slaba stimulacija za višjo kvaliteto dela, neustrezna organizacija in togost v načinu dela ter pomanjkanje
strokovnih delavcev z visoko in višjo izobrazbo zlasti v občinskih upravnih organih, so glavni vzroki, da se upravne in z
njimi povezane strokovne naloge prostorskega urejanja ne
opravljajo pravilno, pravočasno in kvalitetno. Omenjeni
upravni organi in njihove strokovne službe zato tudi slabo
sodelujejo pri oblikovanju strategije prostorskega urejanja,
niso sposobne pravočasno reševati aktualne naloge in probleme ter s temi v zvezi uspešneje preprečevati negativne
pojave v praksi.
9.
Nedosledna in premalo definirana politika urejanja prostora
v preteklosti je ustvarila nejasna razmerja med upravo in
stroko. Nova prostorska zakonodaja skuša te nejasnosti
odpraviti z obvezo ustanovitve upravne organizacije za urbanistično načrtovanje oziroma družbeno planiranje v občini in
sicer najkasneje do 31. 12. 1987. V večini slovenskih občin
kasnijo z aktivnostmi za njeno ustanovitev, v nekaterih občinah pa s temi aktivnostmi sploh še niso pričeli. Ustanovitev
upravnih organizacij zahteva v skladu z zakonom jasno razmejitev pristojnosti in odgovornosti med družbenopolitično
skupnostjo in strokovnimi delovnimi organizacijami pri nalogah urejanja prostora, kar je eden glavnih vzrokov za določene odpore do spreminjanja obstoječega stanja ter za
obrambo neupravičenih ugodnosti na eni aii drugi strani.
Obstajajo pa tudi objektivne težave, ki se kažejo predvsem v
problemih zagotavljanja zagonskih sredstev za ustanovitev in

IV.
PREDLOGI IN SKLEPI IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE
Za zagotovitev smotrne in uravnotežene razvojne politike v
prostoru SR Slovenije ter za njeno učinkovitejše izvajanje, je
treba čimprej določiti tet- izvesti naloge in aktivnosti, s katerimi bodo odpravljeni glavni vzroki ugotovljenih nepravilnosti,
pomanjkljivosti in neurejenega stanja na področju urejanja
prostora ter ustvariti pogoje za uspešnejše izvajanje dogovorjenih nalog v tem in kasnejših planskih obdobjih.
A) PREDLOGI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga:
1. Izvršnim svetom skupščin občin ter izvršilnim organom
skupščin posebnih družbenopolitičnih skupnosti, da:
- pospešijo dopolnitev planskih aktov oziroma v primeru že
ugotovljenih neusklajenosti ali pomanjkljivosti planov, te
plane v skladu z mnenjem medresorske komisije Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, čimprej dopolnijo. Občine, ki
še niso sprejele planov, naj to čimprej opravijo;
- v občinah, kjer pri pripravi dolgoročnih planov niso
utemeljili posegov na 1. območje kmetijskih zemljišč s proučitvijo variantnih rešitev na slabših kmetijskih zemljiščih v
skladu z 11. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, to
naknadno opravijo ob pripravi novih srednjeročnih planov in
po potrebi dopolnijo oziroma spremenijo dolgoročne plane;
- pri pripravi prostorskih sestavin planov upoštevajo, da
ureditveno območje naselja obsega le površine, ki so neposredno potrebne za zagotovitev sedanje in načrtovane funkcije naselja in kamor se predvsem usmerja nova poselitev;
- v skladu z družbenim planom SR Slovenije za obdobje
1986-1990 in v skladu z dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (126. člen) sprejmejo programe, s katerimi bodo definirali dinamiko zagotavljanja proračunskih sredstev za uskladitev obstoječih in izdelavo novih prostorskih izvedbenih aktov v skladu z zakonom o
urejanju prostora in zakonom o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor;
- v skladu s planskimi nalogami, zakonskimi zahtevami in
programom priprave prostorskih izvedbenih aktov pospešijo
pripravo in sprejem prostorskih izvedbenih aktov, zlasti za
tiste ureditve, ki so ključnega pomena za nemoten družbeni
razvoj v občini in za zagotovitev zakonitih podlag za izdajanje
dovoljenj za posege v prostor na celotnem območju občine;
- s programom priprave prostorskih izvedbenih aktov oziroma njegovo dopolnitvijo določijo pravočasno pripravo strokovnih podlag in drugih gradiv za prostorske izvedbene akte,
katerih priprava in sprejem je predvidena v tem in v začetku
naslednjega srednjeročnega obdobja ter v fazi priprave teh
aktov zagotovijo sodelovanje vseh zainteresiranih družbenih
subjektov, zlasti pa organov, organizacij in skupnosti, ki v
skladu z omenjenim programom dajejo pogoje za pripravo
protorskih izvedbenih aktov;
- pravočasno zagotovijo in pospešijo preko programa
geodetskih del pripravo potrebnih geodetskih podlag za prostorske izvedbene akte. Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organi morajo skrbeti, da so te podlage pripravljene v obsegu in vsebini, ki jo terja zahtevnost predvidenih
prostorskih ureditev na posameznem obravnavanem območju;
poročevalec
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delovanje teh organizacij. Ce hočemo v družbenopolitični
skupnosti (občini) dosledno uresničiti njeno ustavno vlogo in
odgovornost v zvezi z urejanjem prostora, je treba vztrajati na
zakonsko predvidenem oblikovanju upravnih organizacij in
jim tudi zagotoviti finančne in kadrovske pogoje za njeno
delovanje.
10.
Delovanje skladov stavbnih zemljišč še ni zadovoljivo,
deloma zaradi pomanjkljivih ali prepozno sprejetih planskih
in prostorskih izvedbenih aktov, deloma pa zaradi pomanjkanja sredstev, s katerimi bi omogočili pravočasno pridobivanje
in opremljanje stavbnih zemljišč. Uskladiti bo treba tudi nekatera zakonska določila, zlasti tista, ki se nanašajo na promet s
stavbnimi zemljišči, s čimer bi zagotovili hitrejše reševanje
upravnih in sodnih zadev.

%

takoj pričnejo oziroma pospešijo izvajanje organizacijskih in drugih nalog, potrebnih za ustanovitev upravnih organizacij za urbanistično načrtovanje;
- namenijo večja finančna sredstva zadevam prostorskega
urejanja, zlasti dopolnjevanju prostorskih sestavin planskih
aktov, pripravi prostorskih izvedbenih aktov in delu urbanistične inšpekcije. Če družbenopolitična skupnost nikakor ne
more zagotoviti potrebnih sredstev za pripravo prostorskih
izvedbenih aktov v tem srednjeročnem obdobju, naj se za
učinkovitejše zagotavljanje sredstev poveže z gospodarskimi
in drugimi družbenimi subjekti v občini in republiki;
- kadrovsko okrepijo svoje strokovne, upravne in inšpekcijske službe z delavci z visoko in višješolsko izobrazbo ter jim
dajo pri njihovem delu ustrezno podporo. Z načrtnejšim
dopolnilnim usposabljanjem in izobraževanjem strokovnih
delavcev v upravnih organih in organizacijah ter z ustreznejšo
materialno in drugo stimulacijo je treba izboljšati njihovo
kvaliteto dela;
- realizirajo obveznosti glede nelegalno zgrajenih objektov, ki so bili v uporabi pred 16. 4. 1978 ter zagotovijo
dosledno ukrepanje glede drugih nedovoljenih poseaov v
prostor;
- zagotovijo organizacijske, kadrovske in materialne
pogoje za uvedbo in delovanje iformacijskega sistema za
urejanje prostora v skladu z enotnim informacijskim sistemom v SR Sloveniji.
2. Samoupravnim organizacijam in skupnostim, da:
- zlasti samoupravne interesne skupnosti, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnosti posebnega družbenega pomena
čimprej dopolnijo svoje planske akte s kartografskim delom in
kartografsko dokumentacijo ter dopolnijo strokovne podlage
tako, da bo omogočeno usklajevanje prostorskih sestavin;
- nosilci investicijskih namer, predvsem v primerih zahtevnih posegov v prostor, izdelajo oziroma dopolnijo predhodna
dela oziroma idejne projekte, da bodo občine v skladu s 125.
členom dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije
za obdobje 1986-1990 lahko zagotovile nemoteno pripravo in
sprejem prostorskih izvedbenih načrtov;
- subjekti, ki gospodarijo in upravljajo s prostorom oziroma njegovimi resursi, vzpostavijo ter sprotno vzdržujejo
svoje evidence in valorizacije prostora (evidence osnovnih
sredstev).
B/SKLEPI
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije republiškim upravnim
organom in organizacijam nalaga;
1. Republiškemu komiteju za družbeno planiranje, da v sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in urejanje
prostora ter Republiškim komitejem za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano ob pripravi sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana SR Slovenije izdela predlog podrobnejših meril ki
jih v okviru usmeritev za usklajevanje navzkrižnih interesov v
prostoru določa dolgoročni plan SR Slovenije. S temi merili je
treba zlasti podrobneje določiti pogoje in omejitve za uveljavljanje širših družbenih interesov občin pri izjemnem spreminjanju rabe 1. območja kmetijskih zemljišč.

poročevalec

2 Republiškemu komiteju za družbeno planiranje in Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, da v
sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi in Zavodom SR Slovenije za družbeno planiranje proučita možnosti
poenostavitve postopka dopolnitve oziroma spremembe planskih aktov ter po potrebi predlagata dopolnitev ustreznih
predpisov. Proučiti je treba možnosti in predlagati rešitve za
pospešitev dela medresorske komisije za ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občin in planskih
aktov SIS, ki za SR Slovenijo opravljajo dejavnost oziroma
S?ovenije°Sel3ne^a dru^l3ene9a P°mena, s planskimi akti SR
3. Pristojnim republiškim upravnim organom, da skupaj z
ustreznimi SIS zagotovijo vse ustrezne analitične, dokumentacijske in druge strokovne podlage za sprejem celovitih in
usklajenih odločitev v srednjeročnih planih občin. Zavod SR
Slovenije za družbeno planiranje naj koordinira to nalogo ter
podrobneje opredeli postopek izvedbe in njeno vsebino.
4. Republiškemu komiteju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi
organi zagotovi ter spremlja dosledno uresničevanje določb
zakona o kmetijskih zemljiščih in zakona o urejanju prostora
ki v primeru spremembe namembnosti zemljišč, trajno namenjenih kmetijski proizvodnji, nalagajo usposobitev drugih
kmetijskih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v enakem
obsegu.
5. Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje
prostora in Republiškemu sekretariatu za pravosodje in
upravo, da pripravita in izvedeta redni program dodatnega
usposabljanja delavcev v občinskih upravnih organih o upravnih in inšpekcijskih nalogah v zvezi z urejanjem prostora.
6. Republiškemu komiteju za družbeno planiranje in Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora, da v
postopku kontinuiranega družbenega planiranja v okviru svojih pristojnosti predlagata ustrezne dopolnitve in spremembe
strokovnih podlag in navodil ter izvajata druge aktivnosti za
pripravo planskih aktov, zlasti pa naloge v zvezi s pripravami
na naslednje srednjeročno obdobje.
7. Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, da v
sodelovanju z Republiškim komitejem za varstvo okolja in
urejanje prostora ter Republiškim komitejem za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pripravi predlog ukrepov za učinkovitejšo organiziranost in delovanje organov urbanistične in
kmetijske inšpekcije v SR Sloveniji.
RePubliškemu komiteju za družbeno planiranje in Republiškemu komiteju za varstvo okolja in urejanje prostora da v
sodelovanju z drugimi republiškimi upravnimi organi proučita
in predlagata spremembo predpisov z bolj določeno razmejitvijo pristojnosti republike in občin pri urejanju prostora V
tem okviru je treba tudi opredeliti smotrn izbor predmetov
planiranja v prostoru na različnih ravneh, da ne bi občine v
testni pristojnosti urejale zadev, ki presegajo občinski pomen
Pri tem naj se upoštevajo rešitve, ki so že ustrezno podane z
zakonom o urejanju prostora. Proučijo se naj tudi določbe
ustave bH Slovenije, ki se nanašajo na to področje in predlagajo ustrezne spremembe in dopolnitve.

59

60

poročevalec

poročevalec

61

\D
■ 00
O
CM

C
03
03
rQ
£
O
o
poročevalec

ZMANJŠANJE RODOVITNIH POVRŠIN V SR SLOVENIJI
V OBDOBJU 1973 - 1986
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PRILOGA: 5

PRILOGA: 6
STOPNJA IZOBRAZBE V UPRAVNIH ORGANIH OBČIN V SR SLOVENIJI,
PRISTOJNIH ZA UBAKEZEN, GRADBENIŠTVO IN KOMUNALNE ZADEVE
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Vir: Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije
LEGENDA:
Opombe: - od leta 1973 do 1981 ni podatkov, raznjive
deljenih po katastrskih kulturah;
B- travniki
- vinogradi
- podatki od 1982 do 1985 niso povsem točni, ker nekatere kmetijske zemljiške
sadovnjaki
gjj- drugo (gozd, pašnik,
skupnosti ne razpolagajo z vsemi podatki,
mešano, drugo)
razdeljenimi po katastrskih kulturah;
f~[- ni podatka po katastr- podatki za leto 1986 prikazujejo le stanje
skih kulturah
od 1. 1. 1986 do 30. 6. 1986;
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OSTALO stopnja izobrazbe
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UPRA.V NI POSTOPEK
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DOVOLJENJA PO ZAKONU
0 URBANISTIČNEM PLANIRANJU
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1984
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Vir: okolja
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komite prostora
za varstvoanketa
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DOVOLJENJA PO ZAKONU O
UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH
POSEGOV V PROSTOR
- lokacijsko dovoljenje
^ - priglasitev
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PRILOGA: 8
NEDOVOLJENA GRADNJA IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
PODATKI O KAZENSKIH SANKCIJAH OBČINSKIH URBANISTIČNIH INŠPEKCIJ
ZA OBDOBJE 19 81 - 1985

leto

vse izdane
odločbe
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8 1-85
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1489
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% podanih kaznovalnih
predlogov od vseh storjenih prekrškov oz. prestopkov (izdane odločbe)
60
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65
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56%
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Vir: Republiška urbanistična inšpekcija
od leta 1984 dalje se na podlagi zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor kaznuj ej o tudi gospodarski prestopki, kijih storijo organizacije združenega dela ali druge pravne osebe

NEDOVOLJENA GRADNJA IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
PODATKI O UKREPIH OBČINSKIH URBANISTIČNIH INŠPEKCIJ ZA OBDOBJE
19 81 - 19 85
IZDANE ODLOČBE IN OPRAVLJENE IZVRŠBE
leto vse izda- odločbe
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do v.)
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z lek . dov.)
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% izvršbe
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11,1 70

IZDANE ODLOČBE GLEDE NA VRSTO GRADNJE
leto vse
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%
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PRILOGA : 9

pomožni
obj ekti
296
298
286
283
374

delež nedovoljene gradnje
od dovoljene
%

%

33
39
22

38.8
37.9
51,2

8

11,4

8
7
6,5
6

35 %

7

%
16
15
18
19
23
18%

drugi
%
posegi
v prostor

150

9
9%

Vir: Republiška urbanistična inšpekcija
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Obvestilo Ustavnega sodišča SR
Slovenije o nekaterih pojavih
in problemih na področju varstva
kmetijskih zemljišč in urejanja
prostora

V Poročevalcu štev. 21 z dne 4. 8. 1987 smo objavili
stališče Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k obvestilu Ustavnega sodišča SR Slovenije o nekaterih pojavih in problemih na področju varstva kmetijskih zemljišč
in urejanja prostora.
Tokrat objavljamo tudi obvestilo Ustavnega sodišča
SR Slovenije o nekaterih problemih na področju varstva
kmetijskih zemljišč in urejanja prostora.

/
Uvod
Ustavno sodišče se ob reševanju zadev, ki spadajo v njegovo pristojnost, ves čas svojega delovanja srečuje s pojavi
neodgovornega spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč in njihove nesmotrne in neracionalne uporabe, to se
pravi, s pojavi neupoštevanja ustavnih in zakonskih določb, ki
urejajo varstvo kmetijskih zemljišč, v zvezi s tem pa tudi s
kršitvami zakonskih določb, ki urejajo prostorsko urejanje,
prenos zemljišč v družbeno lastnino ter oddajanje zemljišč v
uporabo neposrednim uporabnikom. Praksa na tem področju
je mimo ustavnih in zakonskih določb, ob izrabljanju zakonskih vrzeli in spreminjanju nekaterih v zakonu dopuščenih
izjem v splošno pravilo, povzročila take posege v obdelovalne
kmetijske površine, da je morala Skupščina SR Slovenije
sprejeti v 1982. letu poseben zakon o varstvu kmetijskih
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti. Ta zakon je prejšnjo splošno prakso ekstezivnega spreminjanja kmetijskih
zemljišč v gradbena zemljišča v določeni meri zavrl, vendar so
tendence dajanja prednosti interesom družbene in zasebne
gradnje na škodo obdelovalnih kmetijskih zemljišč in pojavi
izrabljanja v zakonih predvidenih izjem v normativni in operativni praksi v občinah še vedno prisotni. Ta ocena izhaja iz
ugotovitev v konkretnih postopkih, začetih pred ustavnim
sodiščem na podlagi predlogov in pobud neposredno prizadetih predlagateljev in pobudnikov, ki jih ustavno sodišče
prejema tudo po uveljavitvi omenjenega zakona in tudi po
sprejetju novih zakonov s področja prostorskega urejanja ter
novelizaciji zakona o kmetijskih zemljiščih.
V ustavnih sporih, začetih zaradi ocene ustavnosti in zakonitosti konkretno izpodbijanih občinskih družbenih planov,
prostorskih izvedbenih aktov in odlokov o prenehanju lastninske pravice, ki jih je ustavno sodišče reševalo v času po
sprejetju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, je ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z ustavo oziroma zakonom v 34 primerih. V 10 primerih
so občinske skupščine med postopkom pred ustavnim sodiščem same uskladile obravnavani akt z ustavo in zakonom, 24
splošnih aktov oziroma v njih izpodbijane določbe pa je
ustavno sodišče razveljavilo. V zvezi s temi podatki pa je treba
pripomniti, da je ustavno sodišče po ustavi pristojno le za
oceno skladnosti predpisov in drugih splošnih aktov z ustavo
in zakonom, kar pri spredaj omenjenih splošnih aktih pomeni
oceno, ali so za sprejem akta in v njem zajetih odločitev
izpolnjeni v zakonu predpisani pogoji in ali je bil akt sprejet v
postopku in na način, kot je določeno v zakonu. Pri prostorskih izvedbenih aktih spada v okvir te ocene tudi ugotovitev,
ali ima akt vse v zakonih predpisane vsebinske sestavine,
vštevši pri tem tudi v zakonih predpisana soglasja pristojnih
organov in organizacij. Ustavno sodišče pa ni pristojno za
oceno družbenopolitične, ekonomskopolitične in strokovnotehnične primernosti in ustreznosti konkretnih rešitev v
obravnavanem družbenem planu oziroma prostorskem izved66

benem aktu in tudi ne za oceno, ali in v kakšni meri se z
izpodbijanimi rešitvami dejansko zagotavljajo smotrno izkoriščanje zemljišč in drugi splošni interesi.
Iz novejših vlog na ustavno sodišče ugotavljamo, da se
problemi na tem področju zaostrujejo. Pri tem ne gre le za
kršitve ustave in zakona v primerih, ki so bili sproženi pred
ustavnim sodiščem, marveč dobivajo pojavi neustavne in
nezakonite normativne in operativne prakse na tem področju
širše družbenoekonomske in družbenopolitične razsežnosti,
pri čemer se ne samo s strani neposredno prizadetih, marveč
tudi v širši javnosti in tudi na odgovornih mestih utemeljeno
poudarja dejstvo, da so napake na tem področju, ko so enkrat
storjene, take narave, da ji ni več mogoče popraviti oziroma bi
odprava njihovih posledic zahtevala sredstva, ki jih družba ne
samo v sedanji gospodarski situaciji, marveč tudi v prihodnosti objektivno ne bo zmogla. V javnosti nastaja vtis, kot da
nimamo izoblikovanega jasnega stališča do teh problemov in
tudi ne dovolj politične volje za zagotovitev doslednega spoštovanja ustave in zakonov na tem področju, kar zahteva tudi
zaostritev odgovornosti vseh, ki ustavne in zakonske določbe
s tega področja kršijo bodisi pri sprejemanju predpisov bodisi
pri njihovi uporabi v neposredni praksi.
Glede na navedeno, šteje ustavno sodišče za potrebno, da
skladno s 410. členom ustave SR Slovenije v okviru spremljanja pojavov, ki so pomembni za uresničevanje ustavnosti in
zakonitosti, obvesti Skupščino SR Slovenije o pojavih in problemih, s katerimi se srečuje pri obravnavanju splošnih aktov
s področja varstva kmetijskih zemljišč in urejanja prostora in s
tem povezane zemljiške politike. Po mnenju ustavnega
sodišča terja stanje na tem področju širšo družbenoekonomsko in družbenopolitično analizo, s katero je treba seznaniti
tudi družbenopolitične organizacije, z namenom, da se z
usklajeno akcijo vseh za ustavnost in zakonitost odgovornih
organov in organizacij in sprejetjem ustreznih ukrepov
doseže dosledno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti na tem
področju, in sicer tako pri sprejemanju predpisov in drugih
splošnih aktov kot pri izvajanju zakonov in drugih splošnih
aktov v praksi.
II
Varstvo zemljišč po ustavi
V 102. in 103. členu ustave SR Slovenije je izrecno določeno, da so zemljišča dobrine splošnega pomena, ki so pod
posebnim varstvom, in da je treba vsako zemljišče izkoriščati
v skladu s splošnimi v zakonu določenimi pogoji, s katerimi se
zagotavlja njihovo smotrno izkoriščanje in drugi splošni interesi. Iz teh ustavnih določb izhaja, da je tako pri zakonskem,
podzakonskem in samoupravnem urejanju odnosov na
področju uporabe zamljišč kot pri izvajanju na to področje se
nanašajočih splošnih aktov v praksi poleg smotrnega izkoriščanja konkretnih zemljišč treba obvezno upoštevati tudi
druge splošne interese, to se pravi, interese širše družbene
skupnosti na področju določenja in izvajanja zemljiške politike. To velja za vsa v 102. in 103. členu ustave omenjena
zemljišča in druga naravna bogastva, pi čemer je v drugem
odstavku 103. člena in 67. členu ustave dan še poseben
poudarek smotrnemu izkoriščanju kmetijskih zemljišč ter
zagotavljanju splošnih interesov na teh zemljiščih ter ohranitvi in gojitvi gozdov.
V 102. in 103. členu ustave predvideno zakonsko urejanje
pravnih odnosov na navedenih področjih opredeljujeta in
razmejujeta 321. in 324. člen ustave. Po teh ustavnih določbah
se gospodarjenje s prostorom, sistem prostorskega in urbanističnega planiranja, ukrepi za uresničevanje s prostorskim in
urbanističnim planom začrtane razvojne politike ter raba,
izkoriščanje in varstvo kmetijskih površin in gozdov urejajo z
zakonom, pri čemer prostorsko urejanje naselij, urejanje in
uporabo stavbnih zemljišč ter urejanje in izkoriščanje zemljišč na svojih območjih urejajo občani samostojno v občini, v
karjevni skupnosti, v samoupravnih interesnih skupnostih in v
organizacijah združenega dela v skladu s temeljnimi načeli, ki
jih določa zakon.
Omenjena področja urejajo oziroma so urejali v SR Sloveniji številni zakoni. Na pravne odnose, ki so zajeti v tem
obvestilu, se nanašajo predvsem tile zakoni:
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 26/73,
24/75, 23/77, 1/79-prečiščeno besedilo-, 4/79, 11/81 in 1/86);
poročevalec

— zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
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zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84);
— zakon o urejanju naselij in drugih poseaov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84);
zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih pravic
na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev (Uradni list
SRS, št. 19/76), ki je veljal od 31/8-1976 do 26/4-1984
— zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.' 18/84);
zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnim v
družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 5/80); in
— zakon o sistemu družbenega planiranja in o družbenem
planu SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 1/80 in 33/80).
II
Spreminjanje namembnosti kmetijskih zemljišč
1)Že po zakonu o kmetijskih zemljiščih iz 1973. leta so bile
občine dolžne sprejeti prostorske plane in v njih opredeliti
zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko rabo. Te plane
pa so sprejele le redke občine. V zvezi s tem na splošno za vse
občine velja, da so se pri izvajanju zemljiške politike opirale
predvsem na v zakonu predvideno izjemo ter namembnost
kmetijskih zemljišč množično spreminjale, pri čemer so si v
pretežnem številu primerov izposlovale tudi predpisano
soglasje kmetijske zemljiške skupnosti. Kmetijske zemljiške
skupnosti so bile tedaj šele ustanovljene, bite so nesamostojne, tako da so načrtovalci gradnje lahko od njih pridobili
soglasje za gradnjo na kakršnemkoli zemljišču. Običajno teh
sprememb nemembnosti niti ni obravnavala skupščina
ampak je soglasja izdajal njen izvršilni odbor.
2) Obseg predvidenega spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč v srednjeročnih družbenih planih občin za
obdobje 1981-1985je bil razlog za izdajo spredaj omenjenega
zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti. Ta je prepovedal vsakršne posege v prostor do
uskladitve občinskih družbenih planov z zakonom in dogovorom o temljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje
1981-1985. Kljub tej zakonski prepovedi pa so občine še ,
naprej sprejemale zazidalne načrte in izdajale dovoljenja za
graditev, predpisano usklajevanje srednjeročnih družbenih
planov pa zavlačevale. Pri večini družbenih planov je bil
postopek usklajevanja izpeljan šele v zadnjem letu srednjeročnega planskega obdobja.
3) Zakon o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem
namembnosti je prisilil občine, da so opravile kategorizacijo
kmetijskih zemljišč, ki so jo bile dolžne opraviti že po zakonu
iz leta 1973. Ob tej kategorizaciji se je ustavnemu sodišču
marsikdaj pojavil dvom v pravilnost razvrstitve kmetijskih
zemljišč. Medresorska komisija, ki je ugotavljala skladnost
kategorizacije zemljišč z zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, je že na podlagi
podatkov, s katerimi je razpolagala, imela številne pripombe
in vračala družbene plane občinam v popravilo in dopolnitev.
Zaradi obsežnosti dela pa medresorska komisija ni mogla
preverjati v vseh primerih kategorizacije na terenu. Zato je
prihajalo do tega, da je bilo isto zemljišče v konkretnih
postopkih bistvno različno ovrednoteno. Pravilnost ovrednotenja zemljišč v prejšnjih srednjeročnih družbenih planih pa je
pomembna, ker je ta ocenitev podlaga za sedanje družbeno
planiranje in odločanje o namembnosti in uporabi konkretnega zemljišča. Glede na prakso na tem področju ne izključujemo možnosti, da so bila nekatera zemljišča, ki bi morala biti
razvrščena v I. območje, v prejšnjih družbenih planih razvrščena v slabše kategorije.
4) Z zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti, ki velja do sprejema srednjeročnega
družbenega plana za obdobje 1986-1990 — ta pa mora biti
sprejet v skladu z dolgoročnim planom občine, z zakonom o
kmetijskih zemljiščih in z zakonom o urejanju prostora — so
posebej varovana zemljišča, ki so temelj proizvodnje hrane v
SR Sloveniji. Ta zemljišča, so trajno namenjena kmetijski
proizvodnji in se v dolgoročnih in srednjeročnih planih razvrstijo v prvo območje kmetijskih zemljišč. Pri usklajevanju
navzkrižnih interesov v prostoru so občine dolžne upoštevati
obvezna izhodišča, določena v dolgoročnem planu SR Sloveporočevalec

nije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
y86), s katerimi so opredeljeni širši družbeni interesi
(poglavje 3.4.24), pri čemer po tej določbi lahko občine za
določanje drugih širših interesov na svojem območju določijo
v svojem dolgoročnem planu še dodatna obvezna izhodišča.
5) Zaradi izjem v zakonih in tudi zaradi zelo na splošno
oblikovanih obveznih izhodišč v dolgoročnem planu SR Slovenije imajo občine tudi po sedanji zakonski ureditvi še vedno
možnost, da pri izvajanju svoje zemljiške politike obidejo
dolgoročne širše družbene interese ter uveljavijo svoje ožje
interese oziroma interese nekaterih kategorij pravnih subjektov na svojem območju na škodo interesov občanov in organiza
cij. ki se ukvarjajo s kmetijsko proizvodnjo, in za katere je
ohranitev kmetijskih zemjišč osnovni pogoj za opravljanje
njihove dejavnosti. V nekaterih občinah se pri tem sklicujejo
na ze omenjeno, v dolgoročnem planu SR Slovenije predvi,eno. ™°žnost, dg lahko v svojem dolgoročnem planu določijo še dodatna obvezna izhodišča, in svoje odločitve utemeljujejo s specifičnimi širšimi družbenimi interesi na območju
konkretne občine. Pojem »širši družbeni interes na območju
občine- pa je zelo širok in raztegljiv pojem, s katerim se
poskušajo na področju zemljiške politike marsikdaj pokriti in
utemeljiti tudi odločitve, ki niso v skladu z dolgoročnimi
širšimi družbenimi interesi, opredeljenimi v dolgoročnem
planu SR Slovenije.
To e
> razvidno iz novejših vlog na ustavno sodišče. Vlagatelji pobud za oceno dolgoročnih planov občin zatrjujejo, da
občine v dolgoročnih planih načrtujejo pozidavo zemljišč, ki
so jim morale po zakonu o varstvu kmetijskih zemljišč pred
spreminjanjem namembnosti in s posredovanjem medresorske komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije opredeliti kot zemljišča, ki so trajno namenjena za kmetijsko rabo To
potrjujejo tudi ugotovitve omenjene medresorske komisije Ta
nam sproti dostavlja v vednost svoja mnenja k dolgoročnim
planom občin. V vseh nam doslej predloženih mnenjih ima
medresorska komisija pripombe na opredelitve I. območja
kmetijskih zemljišč v občinskih družbenih planih Pri tem
ugotavlja, da obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana SR
Slovenije v nekaterih občinskih planih niso niti prevzeta niti z
njimi usklajena, da so le v nekaterih planih sicer prevzeta ne
pa usklajena, in da so le v redkih primerih prevzeta in tudi
usklajena, pri čemer pa ima komisija tudi v teh primerih k
sprejetim opredelitvam določene pripombe.
6) Po drugem odstavku 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih se izjemoma lahko tudi zemljišča, ki spadajo v prvo
območje kmetijskih zemljišč, uporabijo za nekmetijsko rabo,
če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za
kmetijsko proizvodnjo, in če gre za posege, za katere je
ugotovljen širši družbeni interes v dolgoročnem planu SR
Slovenije ali v dolgoročnem planu občine, če je ta v skladu z
dolgoročnim planom SR Slovenije. To izjemo predvideva tudi
dolgoročni plan SR Slovenije, ki dopušča spremembo namenske rabe omenjenih kmetijskih zemljišč med drugim tudi
zaradi dograjevanja naselij z dejavnostmi, ki so nujno
potrebne za zadovoljevanje funkcij, ki jih naselje ima v
omrežju naselij, oziroma zaradi zaokrožanja že začetih stanovanjskih območij na zemljiščih, ki so že opremljena s primarno komunalno infrastrukturo in na katerih je zagotovljena
taka izraba zemljišč, ki je v skladu z že vloženimi sredstvi v
komunalno infrastrukturo in bo ekonomsko prenesla stroške
nadomestitve izgubljene proizvodne sposobnosti na teh kmetijskih zemljiščih.
Občine so že v prejšnjih srednjeročnih planih opravičevale
posege na najboljša kmetijska zemljišča z zaokrožitvijo obstoječih naselij oziroma z dokončanjem začetih sosesk ali z
vloženimi sredstvi v komunalno infrastrukturo. Običajno so
bila pri tem prizadeta najboljša kmetijska zemljišča na
obrobju naselij, na katerih se širi individualna stanovanjska
gradnja. Opirajoč se na zgoraj navedeno izjemo, občine tudi v
sedanjih družbenih planih določajo zelo široka ureditvena
območja naselij, pri čemer marsikdaj predvideno območje
presega dejanske potrebe za dograjevanje naselij, vprašanje
pa je tudi, koliko so zadevna zemljišča že opremljena s komunalno infrastrukturo.
7) Po 7. členu zakona o urejanju prostora je sprememba
namembnosti zemljišč, ki so trajno namenjena za kmetijsko
proizvodnjo, dopustna pod pogojem, da je v skladu z zakonom zagotovljena usposobitev drugih zemljišč za kmetijsko
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proizvodnjo vsaj v enakem obsegu. Realizacija te zakonske
določbe pa je močno vprašljiva. Občine lahko v svojih družbenih planih načrtujejo usposobitev drugih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo, vendar sedanji predpisi ne dajejo zagotovila,
da bo to tudi realizirano, ker običajno že za samo gradnjo
primanjkuje sredstev, vlaganja v izboljšave kmetijskih zemljišč pa zahtevajo zelo visoka sredstva. Še posebej vprašljivo
pa je, če individualna stanovanjska gradnja lahko prenese še
obremenitve za usposabljanje drugih kmetijskih zemljišč.
Občine bodo sicer lahko v svojih družbenih planih programirale realizacijo nevedenega 7. člena zakona, ker pa je realizacija tega že izvajanje občinskega družbenega plana, se upravičeno postavlja vprašanje, ali bo in kdaj bo predvideno usposabljanje in nadomeščanje kmetijskih zemljišč v teh primerih
dejansko realizirano.
IV
Sprejemanje, vsebina in objavljenje družbenih
planov
1) Po zakonu o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije dolgoročni plan med drugim določa
politiko za usmerjanje procesa urbanizacije, temeljne usmeritve za razvoj mest in naselij, politiko prostorskega urejanja in
posegov v prostor ter razvoj in varstvo kmetijskih zemljišč in
gozdov. Dolgoročni plan je podlaga in splošna orientacija za
opredelitev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnih planih ali za njihovo urejanje z zakoni in drugimi akti, v njem pa
se lahko določi, da so nekatere sestavine tega plana na
področju prostorskega urejanja itd. obvezno izhodišče za
pripravo in oblikovanje srednjeročnih planov (23. člen
zakona). To zakonsko določbo dopolnjuje zakon o urejanju
prostora, ki v 5. členu določa, da so obvezno izhodišče za
pripravo srednjeročnih planov prostorske sestavine dolgoročnega plana družbenopolitične skupnosti, ki se nanašajo na
dobrine splošnega pomena, sestavine, ki se nanašajo na
omrežje naselij in njihova območja, na organizacijo dejavnosti in na zasnovo namenske rabe prostora na teh območjih,
ter sestavine, ki se nanašajo na infrastrukturna omrežja magistralnega in regionalnega pomena. V 49., 50. in 51. členu
istega zakona je odločeno, da pri pripravi dolgoročnih družbenih planov občin pristojni republiški upravni organi še
pos<ebej skrbijo za njihovo usklajenost z obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Socialistične republike Slovenije, predpisan pa je tudi postopek in način tega
usklajevanja, z izrecno določbo, da do sprejema stališča v
Skupščini SR Slovenije neusklajene sestavine dolgoročnega
plana občine ne morejo biti izhodišče za pripravo srednjeročnega občinskega družbenega plana in da dotlej občina neusklajenih delov tega plana ne more izvajati.
Iz navedenega izhaja, da morajo biti navzkrižni interesi pri
določanju namenske rabe prostora rešeni že v postopku priprave dolgročnih planov, in da bi morale občine že pri pripravi
osnutkov svojih družbenih planov sodelovati z republiškimi
organi in skrbeti za usklajenost njihovih družbenih planov z
obveznimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR
Slovenije. Zelo pogosto pa občine sprejemajo družbene plane
brez predhodnega sodelovanja z republiškimi organi, kar ima
za posledico, da morajo v primeru ugotovljene neusklajenosti
ponovno opraviti celoten postopek družbenega planiranja.
2) Drug problem je usklajevanje interesov v sami občini.
Med usklajevanjem osnutka dolgoročnega oziroma srednjeročnega družbenega plana občine morajo biti po 46. členu
zakona o urejanju prostora razgrnjeni grafični prikazi njunih
prostoriskih sestavin, vključno z grafičnimi prikazi urbanističnih zasnov naselij in krajinskih zasnov območij, tako da imajo
delavci, delovni ljudje in občani vpogled v alternativne in
variantne rešitve ter možnosti za pismene pripombe. To vključuje tudi njihovo pravico, da so o razgrnitvi obveščeni na
primeren način.
Iz zadev, ki so bile predložene v obravnavo ustavnemu
sodišču, ugotavljamo, da se razgrnitev osnutkov družbenih
planov šteje več ali manj za formalnost, in sicer bolj zato, da
se zadosti v zakonu predpisanemu potopku, kot pa zaradi
dejanskega usklajevanja interesov. To sklepamo iz redkih
pripomb, ki so v postopku obravnavanja in sprejemanja dane
k tako pomembnim dokumentom, če pa so dane, so običajno
zavrnjene brez prepričljive strokovne utemeljitve. V razpravo
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običajno tudi niso ponuđene alternativne in variantne rešitve.
Z zakonom so predpisani sestavni deli, ki jih mora imeti
družbeni plan. So primeri, da občine sprejemajo nepopolne
družbene plane, zlasti grafične dele družbenih planov. Te
manjkajoče sestavine naknadno sprejemajo in z njimi dopolnjujejo družbeni plan, in sicer po postopku, kot sprejemajo
vse druge akte, in izven postopka družbenega planiranja. S
takim načinom dopolnjevanja družbenih planov je kršen z
zakonom predpisan postopek sprjemanja družbenih planov,
vprašljiva pa je tudi kvaliteta družbenega planiranja.
Ker zadeva obseg in vsebino družbenih planov, ki so bili
predloženi v oceno ustavnemu sodišču, ugotavljamo, da so to
zelo obsežna, po vsebini pa kljub temu nepopolna gradiva. Iz
njih ne izhajajo jasne opredelitve in odločitve, vključujejo pa
tudi naloge, za katere je očitno, da v zadevnem planskem
obdobju ne bodo realizirane. Razen tega so ta gradiva slabo
pregledna in za nestrokovnjaka masikdaj težko razumljiva.
Posledica vsega tega je, da se v postopku družbenga planiranja včasih prezro pomembne zadeve, po drugi strani pa taki
akti dopuščajo širše možnosti za sprejemanje aktov mimo
opredelitev v družbenem planu, ker le-te v njem niso dovolj
jasne.
3) Po 257. členu ustave morajo biti družbeni plani kot
splošni akti družbenopolitičnih skupnosti, preden začno
veljati, objavljeni v uradnem glasilu. Te ustavne določbe pa
mnoge občine ne upoštevajo, kar opravičujejo z razlogom, da
gre za preobsežna gradiva in da bi bila objava v uradnem listu
predraga. Čeprav je poteklo že več kot eno leto tekočega
planskega obdobja, je do 30/5-1987 dolgoročne plane objavilo v uradnem listu Ie 31 občin, 11 občin pa je objavilo le
sklepe o njihovem sprejetju. Srednjeročne plane pa je do
tedaj objavilo 43 občin. To pomeni, da dolgoročni in srednjeročni plani v tistih občinah, kjer še niso bili objavljeni, še
sploh niso začeli veljati, in da je njihova uporaba v praksi
protiustavna. To velja tudi za občine, ki so v uradnem listu
objavile samo sklep o sprejetju družbenega plana, ne pa
njegove celotne vsebine.
V
Prostorski izvedbeni akti
Po 2. členu zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor delavci, delovni .ljudje in občani urejajo naselja in
druge posege v prostor v skladu z usmeritvami dolgoročnega
plana glede razvoja dejvnosti v prostoru in njegove namenske
rabe ter v skladu z rešitvami, ki jih določa srednjeročni družbeni plan družbenopolitične skupnosti. Rešitve v srednjeročnem družbenem planu so tako podlaga za sprejem prostorskih izvedbenih aktov. Mednje spadajo protorski ureditveni
pogoji in prostorski izvedbeni načrti (zazidalni načrti, ureditveni načrti in lokacijski načrti za posamezne infrastrukturne
objekte). V zvezi s tem ugotavljamo, da se pomanjkljivosti
družbenih planov odražajo tudi pri sprejemanju prostorskih
izvedbenih aktov, zlasti glede usklajevanja interesov v prostoru.
Odloki o sprejemu prostorskih izvedbenih aktov so v glavnem predlagani v oceno ustavnemu sodišču iz razlogov varstva kmetijskih zemljišč, kar bi moralo biti rešeno pred sprejemom teh odlokov. Pogosto so izpodbijane tudi rešitve v tehničnem delu konkretnega protorskega izvedbenega akta, za
oceno katerih pa ustavno sodišče ni pristojno. V zvezi z
obravnavo teh zadev ustavno sodišče ugotavlja tole:
1) Enako, kot je določal prejšnji zakon o urbanističnem
planiranju, tudi sedaj veljavni zakon o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor predpisuje sestavne dele, ki jih
mora vsebovati prostorski izvedbeni akt. Namen teh zakonskih določb je, da se z aktom jasno in nedvoumno določi vsa
gradnja na zajetem območju. Občine pa marsikdaj to dokumentacijo poenostavljajo in sprjemajo prostorske izvedbene
akte, ki nimajo vseh predpisanih sestavnih delov (npr. samo
arhitektonski del, ali v območju zazidalnega načrta določen
večji kompleks z oznako »za bodoče nepredvidene potrebe«).
Nepopoln prostorski izvedbeni akt pa dopušča možnost, da
se izgradnja območja lahko prilagaja trenutnim parcialnim
interesom.
2) Zazidalni načrt naj bi bil sprejet za večja območja, ki se
bodo gradila ali rekonstruirala kot celota. Občine pa pogosto
taka območja delijo v manjše zazidalne otoke in za te posaporočevalec

mično sprejemajo zazidalne načrte.
Sprejem številnih zazidalnih načrtov za majhna območja
ima za posledico razpršeno gradnjo na območju občine, pri
čemer posamezno območje običajno ni urbanistično obdelano kot celota z vsemi potrebnimi infrastrukturnimi objekti.
Čeprav je utemeljen dvom, da je pozidava takega majhnega
območja v splošnem interesu, se glede na zakonsko besedilo
šteje, da je splošni interes ugotovljen in s tem dana podlaga
za razlastitev nepremičnin na območju takega zazidalnega
načrta.
3.) Enako kot osnutki družbenih planov, morajo biti tudi
prostorski izvedbeni načrti javno razgrnjeni preden so sprejeti. Ta razgrnitev pa je v praksi zgolj formalna, da je zadoščeno zakonskemu predpisu, ne pa, da bi se v tem postopku
usklajevali interesi pozidave,območja. Pripombe in predlogi,
ki so dani k osnutkom prostorskih izvedbenih aktov običajno
niso upoštevani, zavrnitev pa je podobno kot pri družbenih
planih le redko strokovno utemeljena.
4) Občine so pogosto uporabljale določbo 15. člena
zakona o urbanističnem planiranju, po kateri je pristojni svet
občinske skupščine lahko dovoljeval manjše odmike od sprejetega urbanističnega programa, urbanističnega načrta in
zazidalnega načrta glede posameznih objektov in komunalnih
naprav. Na podlagi te določbe je izvršni svet občinske skupščine dovoljeval tudi take 'Odmike, ki po navedeni zakonski
določbi ne štejejo za manjše odmike, ampak dejansko pomenijo že spremembo urbanistične dokumentacije (npr. sprememba namembnosti pozidave, sprememba prometnega
režima, dopolnitev zazidave z novimi objekti in podobno).
VI.
Prenehanje lastninske pravice na zemljiščih
Ustava v 98. členu in zakon o stavbnih zemljiščih dajeta
občinam možnost, da z odlokom predpišejo prenehanje lastninske pravice na zemljiščih, ki so namenjena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev. Iz določb zakona o
stavbnih zemljiščih izhaja, da občine lahko sprejemajo odloke
o prenehanju lastninske pravice, če ima odlok podlago v
srednjeročnem družbenem planu občine. V 4. členu zakona je
določeno, da površine in meje območij za kompleksno graditev določi občinska skupščina s srednjeročnim družbenim
planom, v 11. členu pa, da se z odlokom, v skladu s srednjeročnim družbenm planom določi, katero zemljišče v mestu ali
naselju mestnega značaja ali na območju, namenjenem za
kompleksno graditev, je stavbno zemljišče v družbeni lastnini.
Tudi po prejšnjem zakonu o prenehanju lastninske pravice
in drugih pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno
graditev, je občinska skupščina lahko sprejela odlok o prenehanju lastninske pravice, če je bilo območje določeno za
kompleksno ter družbeno usmerjeno in organizirano gradnjo,
kar je opredelila v družbenem planu.
Navedene ustavne in zakonske določbe so omogočile občinam, da si z občinskim odlokom pridobijo večje komplekse
zemljišč za kompleksno pozidavo območja. Iz vlog za oceno
ustavnosti in zakonitosti tovrstnih občinskih odlokov ugotavljamo tole:
1) Na podlagi navedenih zakonskih določb občina lahko
sprejme odlok o prenehanju lastninske pravice za območje, ki
je v srednjeročnem družbenem planu določeno za kompleksno gradnjo in ki ima določene površine in meje tega
območja. Kljub temu, da nobena občina ni imela v letu 1986
sprejetega dolgoročnega plana, za katerega bi medresorska
komisija ugotovila, da je usklajen z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana SR Slovenije, ter na podlagi takega dolgoročnega plana sprejet srednjeročni plan, so občine v letu 1986
sprejele 33 odlokov o prenehanju lastninske pravice.
2) V srednjeročnih družbenih planih bi moralo biti jasno
opredeljeno, na katerih območjih bo v planskem obdobju
izvajanja kompleksna graditev. V postopku družbenega planiranja bi morali odlok o prenehanju lastninske pravice le
realizacija odločitve v družbenem planu. Družbeni plani pa
načrtujejo pozidavo na številnih območjih, ne da bi bilo v njih
posebej opredeljeno, na katerih od teh za pozidavo predvidenih območjih bo kompleksna graditev. Zato je pri ocenjevanju
ustavnosti in zakonitosti teh odlokov marsikdaj vprašljivo če
je z opredelitvijo v družbenem planu zadoščeno zakonskim
pogojem za sprejem odloka o prenehanju lastninske pravice.
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3) Zakon o stavbnih zemljiščih v 4. členu določa, kaj se
šteje za kompleksno graditev, vendar je opredelitev v tem
členu toliko splošna, da jo občine različno tolmačijo. Imeli
smo primere, da je občina sprejela odlok o prenehanju lastninske pravice le za zemljišče, na katerem je bila predvidena
gradnja 5 individualnih hiš, oziroma za dokončanje izgradnje
pločnika na 95 m* zemljišča, ali za ureditev dovozne poti med
dvema sosedoma in podobno. Iz vlog na ustavno sodišče
izhaja, da se občina marsikdaj raje odloči za izdajo odloka o
prenehanju lastninske pravice, kot da bi vodila razlastitveni
postopek.
4) V več primerih je občina izdala odlok o prenehanju
lastninske pravice z namenom, da zagotovi zemljišča za gradnjo vnaprej predvidenim individualnim investitorjem, zlasti v
primerih, ko občina podružblja zemljišča za gradnjo manjšega števila individualnih hiš. To potrjuje tudi ugotovitev, da v
zelo redkih primerih občine oddajo stavbno zemljišče investitorju na podlagi javnega razpisa (51. člen zakona o stavbnih
zemljiščih), ampak ga oddajo na podlagi sklepa izvršnega
sveta občine s pogodbo brez javnega razpisa.
5) Pri načrtovanju gradnje in podružbljanju zemljišč občine
ne namenjajo dovolj pozornosti odškodninam kmetom.
Zakoni ločijo postopke podružbljanja zemljišč od postopkov
za določitev odškodnine. Drugi se začne šele, ko je prvi
pravnomočno končan.
Po zakonu o razlastitvi in o prisilnem prenosu nepremičnin
v družbeni lastnini je razlastitveni upravičenec dolžan prejšnjemu lastniku preskrbeti prvenstveno druga ustrezna zemljišča približno enake katastrske kulture in približno enake
lege v primerni oddaljenosti, če je razlaščenec kmet, ki mu
kmetijska dejavnost pomeni glavno dejavnost, ali če so razlaščena zemljišča, ki so deli kmetije, ki se po predpisih o dedovanju ne sme deliti (34. člen). Ta določba se v praksi redko
realizira, ker tedaj, ko se upravičencu določa odškodnina, v
občini ni na razpolago takih kmetijskih zemljišč. Zato bi
morale občine že, ko načrtujejo pozidavo in odvzem zemljišča
kmetom, hkrati razpravljati tudi o nadomestilu odvzete zemlje
ter svoje plane in odločitve glede spremembe namembnosti in
odzvzema kmetijskih zemljišč uskladiti z dejanskimi možnostmi za realizacijo tega nadomestila na zadevnem
območju. Odškodnina v denarju ne zagotavlja socialne varnosti, zlasti ne v primerih, ko je kmetu odvzeto vse zemljišče,
kmet pa se zaradi starosti, čeprav je za d&lo še sposoben, ne
more prekvalificirati v drug poklic. Kmetje se ob tem sklicujejo na 97. člen ustave, po katerem je kmetom zajamčena
lastninska pravica na kmetijskem obdelovalnem zemljišču, ki
meri največ deset hektarov na kmečko gospodarstvo. Imeli
smo primer, da je bilo zaščitenemu kmetu podružbljeno
zemlišče za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš, pri
čemer je bilo za2 posamezno individualno hišo predvidenih
več kot 1.200 m zemljišča.
6) Po zakonu o prenehanju lastninske pravice in drugih
pravic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno graditev ie
moral izvršni svet skupščine občine predložiti osnutek odloka
v razpravo zainteresiranim organizacijam združenega dela
samoupravnim interesnim skupnostim, krajevnim skupnostim
ter drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim. V
večini primerov pa občine tega postopka niso izpeljale marveč so te odloke sprejemale tako kot druge občinske'predpise. V nekem konkretnem primeru, ki ga je obravnavalo
ustavno sodišče, je bilo ugotovoljeno, da je tako pomemben
odlok sprejelo v zboru krajevnih skupnosti vsega skupaj šest
delegatov. Od celotnega števila delegatov zbora, ki šteje 16
delegatskih mest, je bilo navzočih 9 delegatov, od katerih ie
šest glasovalo za sprejem odloka, trije pa so bili proti.
7) Primeri podružbljanja zemljišč so največkrat ob obstoječih naseljih, kjer so običajno najboljša kmetijska zemljišča in
s tem prizadete številne kmetije. Iz dosedanje prakse sklepamo, da občine podružbljajo več zemljišč, kot jih rabijo za
gradnjo. Čeprav podružbljeno zemljišče ostane v posesti bivšega lastnika, dokler mu občina ne izda odločbe, da mora
zemljiše izročiti občini, prejšnji lastnik ne sme menjati oblike
in svojstva zemljišča. Ker se vlaganja v tako zemljišče, ki bi
povečala njegovo donosnost in vrednost, pri določitvi
odškodnine ne upoštevajo, kmet na takem zemljišču, čim je
podružbljeno, čeprav je še v njegovi posesti, ne more več
intenzivno kmetovati.
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VII
Mnenja in predlogi
Izhajajoč iz spredaj navedenih ugotovitev in ocen, daje
ustavno sodišče skladno s 410. členom ustave Skupščini SR
Slovenije v obravnavo tale mnenja in predloge:
1) Prouči naj se vprašanje ali obstoječi predpisi zagotavljajo
varstvo in smotrno izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter v
ustavi poudarjene splošne družbene interese na tem področju
v zadostni meri, in ali v zakonih določene oblike nadzorstva
omogočajo in zagotavljajo organom širše družbene skupnosti
dovolj učinkovito kontrolo nad zakonitostjo aktov, ki jih na
tem področju izdajajo občinski organi. Pri tem ne gre le za
vprašanje postopka in načina sprejemanja teh aktov, to se
pravi, za vprašanje postopka in načina sprejemanja teh aktov,
to se pravi, za vprašanje njihove skladnosti z zakonskimi
določbami formalnopravne narave, marveč gre predvsem za
vprašanje skladnosti sprejetih odločitev z zakonskimi določbami, ki opredeljujejo vsebinske pogoje za urejanje pravnih
odnosov s tega področja, ob tem pa tudi za vprašanje take
zakonske ureditve teh odnosov, ki naj v skladu z vsebino in
intencijo na to področje se nanašajočih ustavnih določb v čim
večji meri zagotovi dosledno uresničevanje teh ustavnih
določb v praksi. Pri tem je treba upoštevati ustavni položaj
občine kot samoupravne in temeljne družbenopolitične skupnosti, upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da gre pri varovanju
in smotrnem izkoriščanju kmetijskih zemljišč za dobrine
splošnega pomena, ki so po ustavi pod posebnirrrvarstvom, ki
ga zagotavlja republika po 102., 103. in 321. členu ustave s
svojim zakonom, po katerem se morajo pri urejanju pravnih
odnosov s tega področja ravnati po 254. členu ustave tudi
občine. S tem v zvezi naj se čim bolj določno razmejijo
pristojnosti republike in občin, da ne bi občine v lastni pristojnosti urejale zadeve, ki niso le občinskega pomena, marveč
njihov pomen presega občinske interese, prouči pa naj se tudi
možnost zakonske ureditve bolj učinkovitega nadzorstva
republiških organov pri izvajanju predpisov na tem področju.
Ob tem je treba zaostriti tudi odgovornost strokovnih, upravnih in izvršilnih organov tako glede pripravljanja, predlaganja
in sprejemanja splošnih aktov s tega področja kot glede
doslednega spoštovanja ustave in zakonov pri njihovem izvrševanju v noramtivni in operativni praksi.
2) Pregledajo naj se •v zakonih in v dolgoročnem planu
republike predvidene izjeme, ki dovoljujejo spremembo
namembnosti kmetijsih zemljišč, in oceni, ali so med njimi
trudi take, ki bi jih bilo možno črtati, oziroma, pri katerih bi
bilo treba njihovo uporabo v praksi zaostriti z določenimi
dodatnimi pogoji. Te izjeme naj bi bile določene tako, da bi
dejansko pomenile utemeljene izjeme, ne pa tako kot v dosedanji praksi, ko so postale pravilo.
S tem v zvezi naj se pregledajo tudi usmeritve za usklajevanje navzkrižnih interesov v prostoru, ki so določene v 3.4.24.
poglavju dolgoročnega plana republike. V tem poglavju republiškega družbenega plana določene izjeme, ki dopuščajo
spremembo namenske rabe najboljših kmetijskih zemljišč, so
tako splošne, da občine lahko na njihovi podlagi utemeljujejo
obsežne posege na najboljša kmetijska zemljišča, npr. zaradi
dograjevanja naselij z dejavnostmi, ki so nujno potrebne za
zadovoljevanje funkcij, ki jih naselje ima v omrežju naselij,
oziroma zaradi zaokroženja že začetih stanovanjskih območij.
Na podlagi te določbe občine določajo ureditvena območja
naselij in pri tem posegajo na najkvalitetnejša zemljišča ob
naseljih.
Prouči naj se tudi določba navedenega poglavja v republiškem družbenem planu, ki pooblašča občine, da v svojih
dolgoročnih planih določajo še dodatna obvezna izhodišča za
določanje širših družbenih interesov na svojem območju.
Zagotoviti je treba, da bodo občine pri določanju teh dodatnih
izhodišč dosledno spoštovale določbo v istem odstavku republiškega družbenega plana, po kateri morajo občine pri usklajevanju navzkrišnih interesov v prostoru upoštevati obvezna
izhodišča dolgoročnega plana SR Slovenije, kar pomeni, da
so dodatna občinska izhodišča lahko sprejeta le v okviru in v
skladu z republiškimi izhodišči. Da dodatna obvezna izhodišča za usklajevanje interesov v prostoru v občinskem družbenem planu ne smejo biti v nasprotju z obveznimi izhodišči
republiškega plana, popolnoma določno izhaja tudi iz 11.
člena zakona o kmetijskih zemljiščih, po katerem se zem70

ljišča, ki so temelj proizvodnje hrane, lahko namenijo za
nekmetijsko rabo le izjemoma, in sicer, če gre za posege, za
katere je ugotovljen širši družbeni interes v dolgoročnem
planu SR Slovenije ali v dolgoročnem planu občine, če je to v
skladu z dolgoročnim planom SR Slovenije. Preprečiti je
treba situacije, kot se je primerila v konkretni zadevi, ki jo je
obravnavalo ustavno sodišče, ko je občina sprejela svoj dolgoročni plan v direktnem in očitnem nasprotju z obveznimi
izhodišči sprejetega in v uradnem listu objavljenega dolgoročnega plana republike, nato pa je, sklicujoč se na neke širše
družbene interese na svojem območju, predlagala spremembo republiškega dolgoročnega plana.
3) Po 7. členu zakona o urejanju prostora je možno spremeniti namembnost zemljišč, ki so trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo le, če je v skladu z zakonom zagotovljena
usposobitev drugih zemljišč za kmetijsko proizvodnjo vsaj v
enakem obsegu. Z dopolnitvijo zakona bi bilo treba zagotoviti
tudi dejansko realizacijo nadomestitve zemljišč in ne dopustiti, da občine v svojih družbenih planih to le načrtujejo ne pa
tudi realizirajo.
4) V sporih pred ustavnim sodiščem ugotavljamo, da se
postopki oblikovanja in sprejemanja družbenih planov ne
izvajajo dosledno po določbah zakona, ampak se v praski
poenostavljajo in sprejemajo brez sodelovanja delovnih ljudi
in občanov v javni razpravi. Zato bi bilo treba zagotoviti
obvezno javno razpravo in omogočiti delovnim ljudem in
občanom uresničevanje njihove ustavne pravice sodelovanja
v postopku družbenega planiranja. S tem bi odpadli marsikateri spori ob izvajanju družbenih planov, dosegla pa bi se tudi
večja kontrola in smotrnost posameznih rešitev.
Glede na splošno zamujanje pri sprejemanju družbenih
planov v občinah bi se bilo treba dogovoriti tudi o tem, kako
pospešiti te postopke, zlasti pa, kako doseči hitrejše usklajevanje družbenih planov z obveznimi izhodišči republiškega
družbenega plana v primeru ugotovljene neusklajenosti s
temi izhodišči. Po obstoječi praksi, temelječi na 49. in 50.
členu zakona o urejanju prostora, medresorska komisija v
primeru ugotovljene neusklajenosti le predlaga občinam
spremembo oziroma dopolnitev družbenega plana, pri čemer
ne določa nobenega uskladitvenega roka, in je le od občine
odvisno, kdaj in kako bo zadevno neusklajenost odpravila.
Treba je proučiti tudi vprašanje, kako doseči, da bi občine
sodelovale z republiškimi organi že pri pripravi družbenih
planov in na ta način že pred njihovim sprejetjem poskrbele
za njihovo usklajenost s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana SR Slovenije. To se v praksi ne dogaja, marveč
občine pošiljajo svoje plane medresorski komisiji za ugotavljanje usklajenosti prostorskih sestavin v teh planih s planskimi akti SR Slovenije šele potem, ko so jih že sprejele. To
ima za posledico, da morajo v primeru ugotovljene neusklajenosti ves postopek ponoviti.
Ob tem naj bi se proučilo tudi vprašanje sodelovanja občinskih organov z republiškimi organi tudi pred sprejetjem prostorskih izvedbenih aktov. Ustavno sodišče je nekajkrat ugotovilo, da so bile rešitve v tehničnem delu zazidalnega načrta
z vidika neracionalne izrabe prostora in strokovne utemeljenosti sporne, vendar za oceno teh aktov s teh vidikov ni
pristojno.
Treba je tudi zagotoviti objavo celotnih družbenih planov v
uradnem glasilu, ker ob dosledni uporabi na to področje se
nenašajočih ustavnih in zakonskih določb občine ne bi smele
izvajati nikakršnih posegov v prostor, dokler nimajo veljavno
sprejetih, z republiškim planom usklajenih in v uradnem glasilu objavljenih družbenih planov.
5) Prh odvzemanju zemljišč kmetom ne gre le za problem
zmanjševanja kmetijskih površin, ampak se ob tem odpira
tudi vprašanje socialne varnosti širšega kroga občanov. Sedanji predpisi temu vprašanju ne namenjajo dovolj pozornosti.
Zato naj bi se z dopolnitvijo 34. člena zakona o razlastitvi in o
prisilnem prenosu pravice uporabe zaostrila obveznost nadomestitve zemljišča kmetom. Z dopolnitvijo zakona bi bilo
treba zagotoviti, da občina lahko odvzame zemljo kmetu, ki se
ukvarja le s kmetijstvom, le, če mu hkrati z odvzemom
zemljšča da drugo nadomestno zemljišče. Obvezna nadomestitev drugega kmetijskega zemljišča bi morala biti obvezna
zlasti v primerih odvzema zemljišča zaščiteni kmetiji. Določitev zaščitenih kmetij z občinskimi odloki sicer varuje te kmetije pred drobitvijo, ko pa občine načrtujejo posege v prostor,
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razlogov, zaradi katerih je bila kmetija zaščitena, več ne
upoštevajo.
Ob tem naj se prouči tudi vprašanje zakonske omejitve
spreminjanja namembnosti kmetijskih zemljišč I. območja za
pozidavo z individualnimi stanovanjskimi hišami in zaostrijo
pogoji za uporabo takih zemljišč za te namene.
6) Po 98. členu ustave je pogoj za prenehanje lastninske
pravice na zemljiščih, namenjenih za stanovanjsko graditev,
kompleksna graditev. Intencija te ustavne določbe prav
gotovo ni, da naj bi občina na njeni podlagi in na podlagi
zakona dobila pooblastilo za izdajanje odlokov o prenehanju
lastninske pravice tudi izven območij, določenih za kompleksno graditev, to se prvi, za gradnjo posameznega objekta
oziroma za gradnjo nekaj individualnih stanovanjskih hiš. V
praksi pa se to pogosto dogaja. Zato naj bi zakon jasno
opredelil, kdaj se izgradnja nekega območja šteje za kompleksno izgradnjo. Zakon o stavbnih zemljiščih določa v 4.
členu le, da se za kompleksno graditev šteje »stanovanjska in
druga graditev«. Pod tem pojmom pa je možno razumeti tudi
gradnjo manjšega števila individualnih stanovanjskih hiš.
Prejšnji zakon o prenehanju lastninske pravice in drugih
PJBVic na zemljiščih, namenjenih za kompleksno gradnjo, je
določal kot pogoj za sprejem odloka, da je bila za območje
določena družbeno usmerjena in organizirana gradnja Sedanji zakon tega pogoja nima. Ta pogoj bi bilo umestno

»oročevalec

ponovno vključiti, ker bi s tem preprečili zlašti na podeželju
podružbljanje zemljišč, za pozidavo katerih ne obstaja širši
splošni družbeni interes.
Proučiti bi bilo treba tudi možnost take ureditve, da občine
lahko sprejmejo odlok o prenenanju lastninske pravice le
takrat, ko dejansko rabijo zemljišče za kompleksno, družbeno
usmerjeno in organizirano gradnjo. S tem bi preprečili
podružbljanje zemljišč za gradnje, ki so časovno za dalj časa
odmaknjene, oziroma sploh še ne predvidene gradnje kot se
je dogodilo v konkretnem primeru, ki ga je obravnavalo
ustavno sodišče, ko je bil podružbljen večji kompleks za
» bodoče nepredvidene potrebe«.
Glede na dosedanjo prakso bi morali z zakonom preprečiti
oddajo zemljišč družbene lastnine za gradnjo občanom z
neposredno pogodbo. Zakon o stavbnih zemljiščih predpisuje, kdaj je možno oddati zemljišče brez javnega razpisa. V
prasksi pa se stavbna zemljišča oddajajo z javnim razpisom v
zelo redkih primerih, pač pa občine zelo pogosto podružbIjajo zemljišča za vnaprej znane investitorje in nato podružbI jen a zemljišča oddajajo tem investitorjem za gradnjo neposredno s pogodbo, vštevši pri tem tudi oddajanje zemljišč s
pogodbo posameznim občanom, čeprav takega načina
oddaje stavbnih zemljišč individualnim zasebnim graditeljem
zakon ne predvideva.
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