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OSNUTEK ZAKONA
o energetskem gospodarstvu (ESA-206)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 8. 10.
1987 določil besedilo:
- OSNUTEKA ZAKONA O ENERGETSKEM GOSPODARSTVU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 21 o.
člena. 266. in 267. 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 Slovenije

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za eneraetiko.
- Alojz S A VIOZZI, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za energetiko,
- Matko POHAR, republiški podsekretar v Republiškem
komiteju za energetiko.

POVZETEK
v SFR Jugoslaviji in tujini. S temeljnimi načeli urejanja
Skupščina SR Slovenije je na sejah vseh treh zborov dne 24. objekte
dohodkovnih
odnosov se v osnutku zakona skuša v skladu s
6. 1987 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in sklepi Skupščine
SR Slovenije opredeliti deleže posameznih
dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu ter zadol- subjektov v sistemu
in na tej osnovi ugotavljati dejanske
žila Izvršni svet, da pripravi osnutek zakona in pri tem upo- rezultate organizacij združenega
dela ter s tem zagotavljati
števa pripombe, predloge in mnenja skupščinskih teles. Spre- čiste račune.
membe in dopolnitve zakona menjajo vsebinski pristop
Osnutek zakona o poglavju o organiziranosti izhaja iz ekozakonskega urejanja področja energetskega gospodarstva,
zato predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nov osnu- nomskih odnosov s ciljem, da organizacije združenega dela,
ki opravljajo energetske dejavnosti, znotraj sistema elektrotek zakona o energetskem gospodarstvu.
Osnutek zakona za razliko od sedaj veljavnega določa z gospodarstva in premogovništva oziroma znotraj naftno-plinzadevami posebnega družbenega pomena ključne vsebinske skega gospodarstva zagotavljajo uresničevanje ciljev na svosklope v energetskem gospodarstvu, od katerih je odvisna jem področju tako, da se bo v okviru delovnih organizacij
energetska politika v SR Sloveniji. Zadeve, ki niso posebnega omogočilo učinkovito opravljanje funkcij in nalog ter prepredružbenega pomena, urejajo dalavci znotraj organizacij zdru- čilo njihovo podvajanje, v višji obliki združevanja delovnih
ženega dela energetskih dejavnosti v skladu s splošno veljav- organizacij pa zagotovilo posebej združevanje funkcij ozinimi predpisi. S takšnim pristopom se želi zagotoviti identifi- roma nalog s področja elektrogospodarstva in premogovnikacija nosilcev uresničevanja zadev posebnega družbenega štva in posebej s področja naftno-plinskega gospodarstva.
pomena, s tem kontrolo nad uresničevanjem teh zadev ter Republiška energetska skupnost je pri ITEO naročila študijo o
hkrati zožiti obseg in vsebino zadev na tiste, ki so dejansko organiziranosti sistema elektrogospodarstva in premogovnizadeve posebnega družbenega pomena, kar je tudi v skladu z štva Slovenije, ki utemeljuje eno sestavljeno organizacijo
združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva z
zahtevo Skupščine SR Slovenije.
Osnutek zakona ne spreminja dejavnosti v energetskem zmanjšanim številom delovnih organizacij. V študiji je med
gospodarstvu. Opredeljuje pa vlogo organizacij združenega drugim tudi ugotovljeno, da je zaradi velikega števila subjekdela, ki oskrbujejo naselja s toplotno energijo in plinom iz tov v vseh organizacijskih ravneh v celotnem sistemu elektrolokalnih omreži/, kar je v skladu z zahtevo Skupščine SR gospodarstva in premogovništva močno prisoten problem
podvajanja funkcij na istem ali različnih nivojih. Za razliko od
Slovenije, da se opredeli komunalna energetika.
Na področju samoupravne organiziranosti uporabnikov in veljavnega zakona o energetskem gospodarstvu je v osnutku
izvajalcev je predlagana ena obvezna republiška energetska določeno, da se v okviru združenih sredstev za realizacijo
skupnost, pri čemer pa se dopušča glede na interes konkret- temeljnih planov za srednjeročno obdobje zagotovijo tudi
nih izvajalcev in uporabnikov organiziranje ožjih energetskih sredstva za realizacijo programov smotrne rabe energije ter
skupnosti, katerih obseg dela bo moral biti usklajen s sprejeto da se da naložbam v smotrno rabo prednost pred naložbami v
energetsko politiko v republiški energetski skupnosti Zaradi energetske objekte pri enakih učinkih.
določene specifičnosti v energetskem gospodarstvu je opreEnergetska soglasja, tarifni sistem za prodajo energije in
deljeno tudi področje planiranja, zlasti tudi zato, da bo splošni pogoji za dobavo in odjem.energije kot javna pooblamogoče indentificirati posamezne odgovorne nosilce nalog. stila ostanejo v republiški energetski skupnosti, pri čemer je
Za razliko od sedaj veljavnega zakona dobiva letni plan nov pri tarifnem sistemu za prodajo energije in splošnih pogojih
značaj družbeno dogovorjenega akta, s katerim se urejajo za dobavo in odjem energije določeno, katere elemente
odnosi med uporabniki in izvajalci energetskih dejavnosti ter morajo uporabniki in izvajalci upoštevati pri sprejemanju. Na
njihove medsebojne obveznosti in pravice. Poleg tega pa je vse tri navedene akte daje soglasje Izvršni svet Skupščine 5H
letni plan skupaj z ostalimi zadevami posebnega družbenega Slovenije.
pomena ena od pomembnejših usmerjevalcev energetske
Ker je bilo ugotovljeno, da določbe o inšpekcijskem nadzorpolitike zlasti z vidika usmerjanja porabe energije, njene smotrne rabe, prestrukturiranja gospodarstva ter hkrati tudi okvir stvu natančno ne opredeljujejo obsega dela energetskega
obveznega zagotavljanja kvalitetne energije s strani proizva- inšpektorata ter razmerja med občinskimi in republiškimi
inšpekcijskimi organi na tem področju je v osnutku zakona
jalcev in nenazadnje tudi podlaga za njeno ovrednotenje.
Za urejanje dohodkovnih odnosov v sistemu elektrogospo- natančneje opredeljena pristojnost energetskega inšpektodarstva in premogovništva so v osnutku zakona predlagana rata in občinskih elektroenergetskih inšpekcij in inšpekcij
temeljna načela za urejanje teh odnosov, ki izhajajo iz ovred- parnih kotlov. Ker bo za inšpekcijsko nadzorstvo na področju
notenja letnega plana, ki mora temeljiti na normativih in jedrske varnosti ustanovljen poseben republiški upravni
standardih, ki so odraz tehno-ekonomskih karakteristik inve- organ, določb o tej inšpekciji osnutek zakona ne vsebuje več.
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna sredstva iz
sticijskih programov za izgradnjo posameznih energetskih
objektov, korigiranih za normative in standarde za podobne proračuna družbenopolitičnih skupnosti.

sistem za prodajo energije, splošne pogoje za dobavo in
odjem energije ter inšpekcijsko nadzorstvo.
2. člen
V energetskem gospodarstvu so naslednje zadeve posebnega družbenega pomena:
- zagotavljanje tehnično-tehnološke enotnosti in gospodarjenja z energetskimi napravami, napeljavami in objekti ter
razvoj energetskih dejavnosti,
- planiranje zadovoljevanja potreb po energiji,
- zagotavljanje smotrnega pridobivanja, pretvarjanja, transporta in porabe energije,
- določanje tarifnih sistemov za prodajo energije,
- določanje pogojev za izdajanje energetskih soglasij,
- določanje splošnih pogojev za dobavo in odjem energije.
3. člen
Energetske dejavnosti po tem zakonu so: dejavnost premogovništva, jedrska dejavnost, naftno-planska dejavnost, elektrogospodarska dejavnost in dejavnost daljinskega ogrevanja
s toploto.
Za organizacije združenega dela; ki oskrbujejo naselja s
toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij, veljajo
določbe tega zakona, ki urejajo odnose z uporabniki za
dobavo energije.
I. NAČIN URESNIČEVANJA POSEBNEGA
DRUŽBENEGA INTERESA V ENERGETSKEM
GOSPODARSTVU
4. člen
Posebni družbeni interes v energetskem gospodarstvu se
zagotavlja s tem:
1. da se obvezno ustanovi republiška energetska skupnost;
2. da Skupščina SR Slovenije daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi republiške energetske skupnosti in njenem statutu;
3. da Skupščina SR Slovenije daje soglasje k letnemu planu
republiške energetske skupnosti;
4. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje soglasje na
kriterije in merila za izdajanje energetskih soglasij;
5. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje soglasje na
tarifni sistem za prodajo energije;
6. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje soglasje na
splošne pogoje za dobavo in odjem energije;
7. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje soglasje k
tistim določbam samoupravnih sporazmov delovnih in sestavljenih organizacij združenega dela, ki v skladu s tem zakonom
urejajo ekonomske odnose ter organiziranost delavcev teh
organizacij združenega dela;
8. da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje predhodno
mnenje k imenovanju in razrešitvi poslovodnih organov
sestavljenih organizacij združenega dela ter delovnih organizacij energetskih dejavnosti.
II. ZDRUŽEVANJE UPORABNIKOV IN
IZVAJALCEV V REPUBLIŠKO ENERGETSKO
SKUPNOST
5. člen
Delavci po temeljnih organizacijah združenega dela in
delovnih skupnostih, drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih organizacijah ter občani po krajevnih skupnostih kot
uporabniki energije se obvezno združujejo z delavci organizacij združenega dela energetskih dejavnosti kot izvajalci v
republiško energetsko skupnost.
Če imajo uporabniki in izvajalci za področje energetike na
določenem območju interes, ki mora biti v skladu s cilii
opredeljenimi v republiški energetski skupnosti, lahko na tem
območju ustanovijo energetsko skupnost.
6. člen
V republiški energetski skupnosti uporabniki in izvajalci
poročevalec

obravnavajo zlasti naslednje zadeve:
- sprejemajo dolgoročne, srednjeročne in letne planske
akte,
- sprejemajo metodologijo za ovrednotenje letnega plana
in na tej osnovi postavljene normative in standarde,
- sprejemajo analize o vrstah, stopnjah in kakovosti oskrbljenosti z energijo ter poročila z ukrepi.
- sprejemajo kriterije in merila za izdajanje energetskih
soglasij,
- sprejemajo tarifni sistem za prodajo energije,
- sprejemajo splošne pogoje za dobavo in odjem energije,
- sprejemajo programe varčevanja in smotrne rabe energije, ki morajo ločeno prikazati predvidene učinke za izvajalce
in uporabnike, ter spremljajo njihovo izvajanje,
- sprejemajo enoten program investicij za gradnjo in
rekonstrukcijo energetskih objektov, pri čemer ima naložba v
smotrno rabo prednost pri enakih učinkih,
- sprejemajo vrstni red redukcij dobav energije na
območju republike Slovenije,
- odločajo o načinu zagotavljanja sredstev za gradnio in
rekonstrukcijo energetskih objektov, ekološke sangcije in
izvajanje programov smotrne rabe in varčevanja z energijo ter
medsebojnih pravicah in obveznostih za uresničevanje planskih aktov.
- odločajo o investitorjih za gradnjo in rekonstrukcijo s
planom določenih energetskih objektov,
- spremljajo učinkovitost izvajanja izgradnje in rekonstrukcije energetskih objektov,
- določajo območja oskrbljenosti s posameznimi energetskimi viri.
7. člen
Republiška energetska skupnost ima skupščino.
Skupščina republiške energetske skupnosti ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev.
Za območja, kjer niso ustanovljene energetske skupnosti,
družbenopolitične skupnosti z dogovorom oblikujejo konference delegacij za delegiranje delegatov v zbor uporabnikov
republiške energetske skupnosti.
Delegate v zbor uporabnikov republiške energetske skupnosti delegirajo zbori uporabnikov energetskih skupnosti in
predstavljajo konference delegacij za območje, za katero je
ustanovljena energetska skupnost.
Delegate v zbor izvajalcev republiške energetske skupnosti
delegirajo delavski sveti temeljnih organizacij združenega
dela energetskih dejavnosti in konference delegacij trgovinskih organizacij, ki opravljajo tudi nakup in razdeljevanje
premoga za široko potrošnjo in industrijo ter konference
delegacij organizacij združenega dela, ki oskrbujejo naselja s
toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij.
&. člen
Naloge v zvezi s planiranjem gradnje in rekonstrukcij energetskih objektov, zagotavljanjem sredstev za te namene, oblikovanjem in vzdrževanjem informacijskega sistema in druge
strokovne naloge ter organizacijsko-tehnične naloge za
potrebe republiške energetske skupnosti opravljajo republiški upravni organ, pristojen za energetiko in organizacije
izvajalcev oziroma uporabnikov.
Republiški upravni organ, pristojen za energetiko in republiška energetska skupnost s sporazumom določita strokovne
naloge, ki jih bo opravljal republiški upravni organ za republiško energetsko skupnost, ter uredita druge s tem povezane
pravice, obveznosti in odgovornosti. K sporazumu iz prejšnjega odstavka da soglasje Izvršni svet Skupščine SR Slovenije.
Varianta:
Za opravljanje nalog planiranja gradnje in rekonstrukcij
energetskih objektov, zagotavljanje sredstev za te namene,
oblikovanje in vzdrževanje informacijskega sistema ter
spremljanje uresničevanja nalog in sprejetih planskih aktov
se v republiški energetski skupnosti oblikuje delovna skupost.
9. člen
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi republiške
energetske skupnosti in njenim statutom se določijo naloge
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skupnosti, število delegatskih mest v skupščini, število delegatov, ki jih v zboru skupščine delegirajo posamezne konference delegacij oziroma število delegatov, ki jih delegirajo
delavski sveti temeljnih organizacij združenega dela energetskih dejavnosti, nadzor nad delom organov ter druge zadeve,
ki so pomembne za delo skupnosti, za delavce s področja
energetskih dejavnosti in za uporabnike energije,
V samoupravnem sporazumu iz prejšnjega odstavka se
določi položaj, pravice in obveznosti združevalcev sredstev v
skupno naložbo za realizacijo , programa gazifikacije v SR
Sloveniji.
10. člen
Če uporabniki in izvajalci za področje energetike na določenem območju ustanovijo energetsko skupnost, opravljajo v
njej zlasti naslednje naloge:
- ugotavljajo, usklajujejo in določajo skupne potrebe po
energiji;
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in
cilje družbenega razvoja na svojem območju na področju
energetskega gospodarstva, ki morajo biti usklajeni s politiko
in cilji družbenega razvoja, sprejetimi v republiški energetski
skupnosti;
- se sporazumevajo o cenah pri daljinskem oskrbovanju s
toploto in cenah energetskih plinov v lokalnih omrežjih;
- sprejemajo programe razvoja in načrte graditve proizvodnih objektov za daljinsko oskrbo s toploto, distribucijske
objekte in skladišč energetskih virov, ki morajo biti usklajeni s
politiko in cilji razvoja energetskega gospodarstva, sprejetimi
v republiški energetski skupnosti;
- sprejemajo programe smotrne rabe in varčevanja z energijo ter skrbijo za učinkiovitost njihovega izvajanja;
- določajo osnove, obseg in način zagotavljanja sredstev
za realizacijo programov iz četrte in pete alinee;
- določajo vrstni red redukcij dobav električne in toplotne
energije, zemeljskega plina, naftnih derivatov ter premoga v
izjemnih primerih na svojem območju v skladu z dogovorom v
republiški energetski skupnosti.
III. PLANIRANJE

11. člen
Za določitev dolgoročne zasnove in strategije oskrbe z
energijo, ki mora biti v skladu z usmeritvami dolgoročnega
razvoja energetike, sprejme republiška energetska skupnost
dolgoročne plane.
Dolgoročni plan republiške energetske skupnosti je podlaga in splošna orientacija za srednjeročni plan na področju
graditve in rekonstrukcije energetskih objektov.
12. člen
Srednjeročni plan republiške energetske skupnosti temelji
na samoupravnem sporazumu o temeljih plana republiške
energetske skupnosti in na dogovoru o temeljih družbenega
plana SR Slovenije.
13. člen
Z letnim planom republiške energetske skupnosti se določajo količine, kakovost in vrednost obsega pridobivanja, proizvodnje, nabave, prenosa, distribucije in rabe energetskih
virov.
Organizacije združenega dela energetskih dejavnosti
morajo svoje poslovanje in planske akte uskladiti z letnim
planom republiške energetske skupnosti.
14. člen
Skupščina republiške energetske skupnosti določi predlog
smaoupravnega sporazuma o temeljih plana republiške energetske skupnosti na podlagi elementov, ki jih uskladijo uporabniki in izvajalci.
Uporabniki oblikujejo elemente tudi o:
- vrsti, količini, kakovosti, dinamiki in lokaciji potreb po
energiji,
- smotrni rabi s prikazom predvidenih učinkov,
- načinu in pogojih združevanja sredstev za gradnjo in
rekonstrukcijo energetskih objektov ter izvajanje programov
smotrne rabe.
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Izvajalci oblikujejo elemente tudi o:
- obsegu in vrstrah energetskih objektov ter ukrepih za
zagotovitev smotrne izrabe teh objektov,
- obsegu potrebne gradnje in rekonstrukcije energetskih
objektov,
- vrednotenju obsega enostavne reprodukcije v letnem
planu,
- obsegu in razporeditvi sredstev glede na vrste energetskih objektov.
15. člen
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana republiške
energetske skupnosti se uporabniki in izvajalci sporazumevajo tudi o:
- strukturi, obsegu potreb po energiji in območju oskrbljenosti s posameznimi energetskimi viri oziroma energijo,
- fizičnem in vrednostnem obsegu graditve in rekonstrukcije energetskih objektov v srednjeročnem obdobju vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem srednjeročnem obdobju,
- programu izdelave strokovnih podlag za graditev in
rekonstrukcijo energetskih objektov za pripravo lokacijskih
načrtov,
- lokaciji, dinamiki gradnje, roku dograditve ter potrebnih
sredstvih za posamezne energetske objekte,
- programu znanstveno-raziskovalnega dela na področju
pridobivanja, pretvarjanja, transporta in distribucije energije,
- programu oblikovanja in vzdrževanja informacijskega
sistema za področje oskrbe z energijo,
- programu razvoja nekonvencionalnih virov energije,
- programu ukrepov za skladno proizvodnjo in rabo energije,
- vrstnem redu redukcij dobav energije na območju SR
Slovenije,
- merilih in kriterijih za uveljavitev solidarnosti in za
pospeševanje skladnejšega razvoja.
16. člen
Energetska bilanca je strokovna, analitično dokumentacijska podlaga plana republiške energetske skupnosti, ki vsebuje strokovne ugotovitve, predloge odločitev in njihovo utemeljitev.
17. člen
Zaradi planirane graditve ali rekonstrukcije energetskih
objektov se potrebno zemljišče varuje kot območje izključne
in omejene rabe prostora.
Območje izključne in omejene rabe prostora se določi na
predlog republiške energetske skupnosti v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine oziroma SR
Slovenije.
Na zemljišču, ki je varovano za potrebe graditve in rekonstrukcije energetskih objektov, ni dovoljeno graditi drugih
objektov. Izjemoma se lahko dovoli posamezna graditev, če
se da ugotoviti, da ne bo oteževala ali onemogočala predvidene graditve oziroma rekonstrukcije energetskega objekta.
18. člen
Občani, delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom
opravljajo dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in civilne pravne osebe lahko svoje elektroenergetske
potrebe pokrivajo z naložbami v lastne proizvodne objekte, če
je to v skladu s planskimi akti republiške energetske skupnosti.
Organizacije združenega dela energetskih dejavnosti so
dolžne pod pogoji, sprejetimi v republiški energetski skupnosti, prevzemati proizvedeno energijo od občanov, delovnih
ljudi, ki samostojno z osebnim delom opravljajo dejavnost z
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in civilnih pravnih
oseb iz prejšnjega odstavka.
IV. EKONOMSKI ODNOSI V ENERGETSKEM
GOSPODARSTVU
19. člen
Vrednostni prikaz predvidene proizvodnje električne energije, premoga in urana ter prenosa in distribucije morajo
temeljiti na ovrednotenih normativih in standardih.
poročevalec

Za določanje normativov in standardov se uporabljajo
tehno ekonomske karakteristike investicijskega programa za
izgradnjo posameznih energetskih objektov.
Za obstoječe energetske objekte, brez investicijskega programa se uporabljajo izkustveni normativi in standardi, korigirani za podobne objekte v SFR Jugoslaviji in tujini.
Ovrednoteni normativi in standardi so osnova internim
cenam proizvedene električne energije, premoga in urana ter
prenosa in distribucije električne energije.
20. člen
Odmik od internih cen iz prejšnjega člena je mogoč za
določeno obdobje in v skladu s planskimi akti republiške
energetske skupnosti.
21. člen
Prihodek, ustvarjen s prodajo električne energije, se razporeja med organizacije združenega dela v sistemu elektrogospodarstva in premogovništva na osnovi v letnem planu republiške energetske skupnosti upoštevanih internih cen in proizvedenih količin energije.
22. člen
V primeru, da je ustvarjena struktura proizvodnje električne
energije udeležencev v ustvarjenem prihodku ugodnejša od
planirane, pripada organizaciji združenega dela, ki je ustvarila
večji obseg proizvodnje, ustrezno večji del prihodka.
Del prihodka, pridobljenega na podlagi prejšnjega
odstavka, pridobivajo v skladu z normativi in standardi tudi
delavci tistih organizacij združenega dela, ki so zaradi optimalnosti delovanja sistema zmanjševali svojo proizvodnjo.
23. člen
V primeru, da je struktura proizvodnje električne energije
neugodnejša od predvidene v letnem planu republiške energetske skupnosti in so zato skupni stroški sistema elektrogospodarstva in premogovništva večji, se uporabniki in izvajalci
dogovorijo o spremembah letnega plana.
24. člen
če tekoča politika cen energije ne omogoča v celoti pokritja
stroškov, določenih z letnim planom republiške energetske
skupnosti, se uporabniki in izvajalci v republiški energetski
skupnosti dogovorijo o načinu zagotavljanja potrebnih dodatnih sredstev oziroma o zmanjšanem obsegu proizvodnje
energije in nabave in s tem oskrbe vseh uporabnikov.
V. ORGANIZIRANOST ORGANIZACIJ
ZDRUŽENEGA DELA V ENERGETSKEM
GOSPODARSTVU
25. člen
Organizacije združenega dela, ki opravljajo dejavnost premogovništva, jedrsko dejavnost in elektrogospodarske dejavnosti, morajo zagotavljati:
- skupno načrtovanje in izdelavo planskih aktov na podlagi
uporabe enotnih normativov in standardov,
- razvoj enotnega informacijskega sistema,
- učinkovito proizvodnjo energije in razvojno raziskovalno
delo,
- usklajeno vodenje obratovalnega sistema,
- skupno finančno funkcijo,
- skupni program raziskovalnega dela in njegovo financiranje,
stalno racionalizacijo proizvodnje, organiziranosti in
upravljanja,
- skupni program razvoja elektroenergetskih objektov in
objektov premogovništva.
Za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka se morajo organizacije združenega dela organizirati tako, da zagotavljajo enoten,
tehnično-tehnološki in dohodkovno povezan sistem.
26. člen
Objekti, naprave in napeljave v proizvodnji, prenosu in
distribuciji električne energije se povezujejo z elektroenergetporočevalec

skimi sistemi drugih republik in avtonomnih pokrajin v jugoslovanski elektroenergetski sistem in z elektroenergetskimi
sistemi sosednjih držav.
Obratovanje vseh elektroenergetskih objektov, naprav in
napeljav mora biti takšno, da je vsak čas zagotovljena tehnično-tehnološka enotnost v proizvodnji, prenosu in distribuciji električne energije.
27. člen
Zaradi zagotovitve enotnega tehnično-tehnološkega in
dohodkovno povezanega sistema elektrogospodarstva in premogovništva ter smotrnega in optimalnega poslovanja organizacij združenega dela energetskih dejavnosti se temeljne
organizacije združenega dela organizacijsko povezujejo tako,
da se v okviru delovnih organizacij omogoči učinkovito opravljanje funkcij in nalog ter prepreči njihovo podvajanje, v višji
obliki združevanja delovnih organizacij pa zagotovi združevanje funkcij oziroma nalog iz 25. člena.
28. člen
Organizacije združenega dela, ki opravljajo naftno-plinsko
dejavnost, morajo zagotavljati:
- skupno načrtovanje in izdelavo planskih aktov,
- razvoj enotnega informacijskega sistema,
- učinkovito proizvodnjo energije,
- usklajeno vodenje obratovanja objektov, naprav in napeljav,
- skupno finančno funkcijo,
- skupni program raziskovalnega dela na tem področju in
njegovo financiranje,
- skupni program razvoja naftno-plinskih objektov,
- stalno racionalizacijo proizvodnje, organiziranosti in
upravljanja.
29. člen
Za dosego ciljev iz prejšnjega člena se morajo organizacije
združenega dela organizirati tako, da zagotavljajo skupno,
enotno in racionalno organizirano nabavo nafte in naftnih
derivatov na domačem in tujem trgu, njihovo razporejanje ter
opravljanje poslov v zvezi s tranzitno prodajo, skupno izvajanje raziskav za nafto in plin ter tehnično-tehnološko enoten
plinovodni sistem SR Slovenije, ki ga sestavljajo objekti,
naprave in napeljave v proizvodnji, transportu in distribuciji
zemeljskega plina.
30. člen
Zaradi zagotovitve racionalnega in optimalnega poslovanja
organizacij združenega dela v naftno-plinski dejavnosti, se
temeljne organizacije združenega dela povezujejo tako, da se
v okviru delovnih organizacij omogoči učinkovito opravljanje
funkcij in nalog ter prepreči njihovo podvajanje, v višji obliki
združevanja delovnih organizacij pa zagotovi združevanje
funkcij oziroma nalog iz 28. in 29. člena.
VI. SMOTRNA RABA ENERGIJE
31. člen
Delavci, delovni ljudje in občani, organizacije združenega
dela in druge samoupravne organizacije in skupnosti so
dolžne skrbno in varčno uporabljati razpoložljivo energijo v
skladu s stanjem tehnike.
32. člen
Skupščina občine lahko sprejme odlok, s katerim določi
način smotrne rabe in varčevanja z energijo na svojem območju.
33. člen
Delavci, ki delajo z energetskimi napravami, morajo zaradi
zagotovitve varnosti in zanesljivosti obratovanja, nemotene
dobave in smotrne rabe energije imeti ustrezno strokovno
izobrazbo in delovne izkušnje ter se obvezno usposabljati in
opraviti preizkus znanja v skladu s predpisom, ki ga izda
republiški upravni organ, pristojen za energetiko.
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34. člen
Gospodarska zbornica Slovenije ter splošna združenja
sodelujejo pri pripravi programov in ukrepov smotrne rabe in
varčevanja z energijo, pri določanju območij oskrbljenosti s
posameznimi energetskimi viri oziroma energijo, usklajevanju
programov razvoja proizvodnje, opreme in naprav, ki smotrneje rabijo energetske vire, pri oblikovanju standardov ter pri
usposabljanju ustreznih strokovnih kadrov v energetiki.
VII. ENERGETSKO SOGLASJE
35. člen
Vsak nov uporabnik ali uporabnik, ki povečuje obseg
porabe energetskega vira iz omrežja, si mora pridobiti energetsko soglasje.
36. člen
Organizacije združenega dela, ki dobavljajo energetski vir
iz omrežja uporabnikom energetskih virov, izdajo energetsko
soglasje v skladu s kriteriji in merili, sprejetimi v republiški
energetski skupnosti.
37. člen
Če organizacija združenega dela, ki dobavlja energetski vir
iz omrežja, zavrne izdajo energetskega soglasja, je dolžna
navesti razloge zavrnitve.
Proti zavrnitvi izdaje energetskega soglasja ima uporabnik
pravico pritožbe na republiški upravni organ, pristojen za
energetiko.
VIII. TARIFNI SISTEM ZA PRODAJO ENERGIJE
38. člen
S tarifnim sistemom za prodajo energije iz omrežij se določijo osnovni tarifni elementi za obračunavanje energije,
načela in kriteriji za ugotavljanje tarifnih postavk ter način
ugotavljanja in porabe obračunskih elementov.
39. člen
Republiška energetska skupnost sprejme tarifni sistem iz
38. člena tega zakona tako, da upošteva zlasti:
- smotrno rabo energije,
- smotrno koriščenje proizvodnih naprav,
- stroškovno načelo tarifiranja,
- narodnogospodarski vidik.
IX. SPLOŠNI POGOJI ZA DOBAVO IN ODJEM
ENERGIJE
40. člen
Uporabniki in izvajalci v republiški energetski skupnosti
sprejmejo splošne pogoje za dobavo in odjem energije, v
katerih določijo:
- pogoje priključevanja uporabnikov na omrežje,
- pogoje zaščite energetskih objektov,
- osnove in elemente za sklepanje pogodb o dobavi in
odjemu energije,
- obveznosti in odgovornosti organizacij združenega dela,
ki dobavljajo energijo do uporabnikov energije,
-obveznosti in odgovornosti uporabnikov v zvezi z odjemom energije,
-pogoje merjenja dobavljene energije,
-načine obračunavanja in plačevanja dobavljene energije,
-pogoje, po katerih je organizacija združenega dela, ki
dobavlja energetski vir ali uporabnik dolžan plačati odškodnino, če krši pogodbene obveznosti.
41. člen
Energetski objekti, naprave in napeljave organizacij združenega dela, ki dobavljajo energijo iz omrežja (električna energija, plin, toplotna energija), ter energetski objekti, naprave in
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napeljave uporabnikov teh energetskih virov, morajo izpolnjevati predpise o tehničnih normativih ter druge pogoje, s
katerimi je zagotovljena nemotena dobava energije v dogovorjeni količini, kvaliteti, moči in stalnosti ter varnost ljudi in
premoženja.
Organizacija združenega dela energetske dejavnosti iz
prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: dobavitelj) sme
začasno odkloniti priključitev novih energetskih objektov,
naprav ali napeljav uporabnika na svoje omrežje oziroma sme
začasno prekiniti dobavo energije, če ugotovi, da energetski
objekti, naprave ali napeljave ne izpolnjujejo predpisov o
tehničnih normativih in drugih pogojev; priključitev na svoje
omrežje izvede šele, ko ugotovi, da so odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti.
Dobavitelj energije pa je dolžan priključiti oziroma znova
priključiti energetske objekte, naprave ali napeljave na svoje
omrežje, če pristojna inšpekcija ugotovi, da so izpolnjeni
predpisi o tehničnih normativih in drugi pogoji.
42. člen
Dobavitelj sme začasno prekiniti dobavo energije zaradi
naslednjih del na svojih objektih, napravah in napeljavah:
-rednega in izrednega vzdrževanja;
-pregledov in remontov;
-preizkusov in kontrolnih meritev;
-razširitve.
Za predvideno prekinitev mora izbrati dobavitelj energije
čas, ki najmanj prizadene uporabnika.
Dobavitelj mora o predvideni prekinitvi obvestiti uporabnike z neposrednim obvestilom, po dnevnem časopisju ali
prek radia vsaj 24 ur pred prekinitvijo.
43. člen
Uporabnik mora pri odjemu energije zagotavljati naslednje:
1. odjem energije, ki ne povzroča motenj drugim uporabnikom;
2. na opomin dobavitelja znižati odjemno moč oziroma
količino energije na dogovorjeno vrednosi v zahtevanem
roku;
3. omogočiti osebam, ki imajo pooblastilo dobavitelja,
dostop do energetskih objektov, naprav in napeljav uporabnika in do vseh delov priključka ter do zaščitnih in merilnih
naprav;
4. omogočiti dobavitelju pravilno registriranje obračunskih
veličin in uporabljati zahtevane oziroma dogovorjene merilne
naprave;
5. v primeru pomanjkanja energije upoštevati posebne
ukrepe o omejevanju odvzema energije iz omrežja;
6. plačati dobavljeno energijo v roku, določenem v splošnih
pogojih za dobavo energije oziroma v roku, določenem v
pogodbi o dobavi;
7. obratovanje svojih energetskih objektov, naprav in napeljav, tako da ne ogrožajo življenje ali zdravje ljudi ali ogrožajo
premoženje;
8. znižanje motenj, ki jih povzročajo njegovi energetski
objekti, napeljave in naprave ali porabnik, v roku in obsegu, ki
ga določi dobavitelj oziroma pristojni inšpekcijski organ;
9. brez soglasja dobavitelja ne sme priključevati svoje energetske objekte, naprave ali napeljave na njegovo omrežje
oziroma ne bo omogočal priključevanja energetskih objektov,
naprav ali napeljav drugih uporabnikov.
Ce dobavitelj ugotovi, da uporabnik ni izpolnil svoje obveznosti iz 1., 2,. 3,. 5. in 6. točke prejšnjega odstavka, je dolžan
uporabnika pismeno opozoriti z rokom, v katerem je le-ta
dolžan izpolniti svoje obveznosti in mu ustaviti dobavo energije, če uporabnik v roku, določenem v pismenem opozorilu
ne izpolni svoje obveznosti.
Dobavitelj ustavi dobavo energije brez predhodnega opozorila uporabniku, če le-ta ne izpolnjuje svoje obveznosti iz 4,.
7,. 8. in 9. točke prvega odstavka tega člena.
44. člen
Dobavitelj, ki je neutemeljeno odrekel ali ustavil dobavo
energije, mora v roku 24 ur na svoje stroške znova priključiti
energetske objekte, naprave ali napeljave uporabnika na
svoje omrežje, računajoč od takrat, ko se ugotovi, da mu je
neutemeljeno odrekel, ustavil ali prekinil dobavo energije.
poročevalec

Uporabnik, ki mu je dobavitelj neutemeljeno odrekel, ustavil ali prekinil dobavo energije, ima pravico do povračila
škode, ki mu je bila povzročena s tem.
45. člen
Spore v zvezi z dobavo in odjemom energije na podlagi
splošnih pogojev za dobavo in odjem energije rešujejo redna
sodišča.
X. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
46. člen
Izvrševanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov ter drugih predpisov, samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov s področja energetike nadzorujejo pristojni občinski organi za elektroenergetsko inšpekcijo
in inšpekcijo parnih kotlov ter republiški energetski inšpektorat.
47. člen
Republiški energetski inšpektorat nadzoruje po republiških
elektroenergetskih inšpektorjih in inšpektorjih parnih kotlov,
kako organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in posamezniki pri svojem delu upoštevajo zakone,
predpise o tehničnih normativih in normah kakovosti proizvodov in storitev ter standarde in druge predpise, družbene
dogovore in samoupravne sporazume s področja elektroenergetike, termoenergetike, plinovodnih in naftovodnih omrežij
ter tlačnih posod.
48. člen
Republiški elektroenergetski inšpektorji opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo pri projektiranju, izdelavi, izgradnji, funkcionalnih in zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju in
uporabi objektov, postrojev, vodov, napeljav uporabnikov, ki
so namenjeni proizvodnji, prenosu, razdelitvi, merjenju in
porabi električne energije, in sicer:
- pri napravah za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, nuklearnih elektrarnah in termoelektrarnah z
močjo nad 10 MVA, daljnovodih za napetost nad 20 kV in
transformatorskih postajah na takih daljnovodih;
- pri proizvodnji elektrotehničnih materialov in opreme;
- pri izpopolnjevanju tehničnih pogojev za dobavo električne energije, posebno glede kvalitete, prekinitev in omejitev v dobavi ter smotrni rabi z električno energijo v objektih in
postrojih iz republiške pristojnosti.
49. člen
Republiški inšpektorji parnih kotlov opravljajo inšpekcijsko
nadzorstvo pri projektiranju, izdelavi, izgradnji, funkcionalnih
in zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju in uporabi
objektov, postrojev, napeljav, naprav uporabnikov ki so
namenjeni za proizvodnjo, prenos, razdelitev, merjenje in
porabo toplotne energije, plinov, nafte in naftnih derivatov in
sicer;
i ~ Pri parnih, vročevodnih, toplovodnih in termooljnih kotlih, katerih skupna toplotna moč v posamezni organizaciji
združenega dela ali drugi organizaciji presega 10 mW
- pri toplotnih strojih za proizvodnjo električne eneraiie
katerih moč presega 500k kW;
'
P^em'čn'h 'n stabilnih tlačnih posodah s prostornino
nad 50 m in posodah v tehnoloških procesih s skupno prostornino nad 30 m3;
- pri magistralnih plinovodih, naftovodih ter pripadajočih
objektih in internih plinovodih kotlovskih postrojev če so v
republiški pristojnosti;
- pri proizvodnji in izdelavi kotlovskih postrojev in tlačnih
posod;
- pri polnilnicah tehničnih plinov in premičnih tlačnih
posodah - jeklenkah v teh polnilnicah;
- pri smotrni rabi s toplotno energijo in gorivi pri napravah
in postrojih iz republiške pristojnosti.
50. člen
Za elektroenergetsko inšpekcijo pristojni občinski upravni
poročevalec

organ nadzoruje, kako organizacije združenega dela, druge
samoupravne organizacije in posamezniki pri svojem delu
upoštevajo zakone, predpise o tehničnih normativih in normah kakovosti proizvodov in storitev ter standarde in druge
predpise, družbene dogovore in samoupravne sporazume za
področje elektroenergetike pri projektiranju, izdelavi, izgradnji, funkcionalnih in zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju in uporabi objektov, postrojev, vodov, napeljav,
naprav uporabnikov, ki so namenjeni za proizvodnjo, prenos!
razdelitev, merjenje in porabo električne energije, ki niso v
republiški pristojnosti ter smotrni rabi z električno energijo na
teh objektih, napravah in postrojih.
51. člen
Za inšpekcijo parnih kotlov pristojni občinski upravni
organi nadzorujejo, kako organizacije združenega dela,
druge samoupravne organizacije in posamezniki pri svojem
delu upoštevajo zakone, predpise o tehničnih normativih in
normah kakovosti proizvodov in storitev ter standarde in
druge predpise, družbene dogovore in samoupravne sporazume za področje termoenergetike, plinovodnih omrežij in
tlačnih posodah pri projektiranju, izgradnji, funkcionalnih in
zagonskih preizkusih, poskusnem obratovanju in uporabi
objektov, postrojev, napeljav, naprav uporabnikov, ki so
namenjeni za proizvodnjo, prenos, razdelitev, merjenje in
porabo toplotne energije, plinov, nafte in naftnih derivatov in
ki niso v republiški pristojnosti ter smotrni rabi s toplotno
energijo in gorivi na teh objektih in postrojih.
52. člen
Republiški energetski inšpektorat ima pravico, da nadzoruje delo občinskega upravnega organa, pristojnega za elektroenergetsko inšpekcijo in inšpekcijo parnih kotlov ter daje
obvezna strokovna navodila za njihovo delo.
Občinski upravni organ, ki je pristojen za elektroenergetsko
inšpekcijo in inšpekcijo parnih kotlov, mora opraviti inšpekcijsko nalogo iz pristojnosti republiškega energetskega
inšpektorata, če inšpektorat to zahteva. Za zagotovitev take
inšpekcijske naloge zagotovi sredstva organ, ki je zahteval
izvršitev naloge.
53. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva imajo elektroenergetski in inšpektorji parnih kotlov pravico in dolžnost:
1. odrediti, da se nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki jih
ugotove, odpravijo v roku, ki ga sami določijo;
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja gradnja oziroma uporaba
objekta, naprav, postrojev, napeljav ali izdelava oziroma uporaba materiala oziroma prekine dobava energije:
- če se objekti, naprave in postroji ter napeljave oziroma
materiali ne gradijo oziroma ne izdelujejo po vnaprej izdelani
tehnični dokumentaciji ali če se uporabljajo v nasprotju s
predpisi o tehničnih normativih in normami kakovosti proizvodov in storitev in standardi in utegne to spraviti v nevarnost
stabilnost in obstoj, življenje in zdravje ljudi ali varnost prometa ter sosednjih objektov;
- če se ne odpravijo ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti v roku, ki ga je določil inšpektor;
3. odrediti, da je treba objekte, naprave in postroje ali
njihove dele podreti ali odstraniti, če se ugotovijo nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ki pomenijo neposredno nevarnost za
stabilnost in obstoj objekta, za varnost objekta, naprav in
postrojev, za varnost življenja in zdravje ljudi, prometa, sosednjih objektov in okolice, pa teh nepravilnosti in pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti;
4. prepovedati nadaljnjo proizvodnjo takih proizvodov oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki ne ustrezajo predpisanim standardom, predpisom o tehničnih normativih in normah kakovosti proizvodov in storitev in zaradi tega obstoji
nevarnost za življenje ljudi ali nevarnost, da utegne nastati
večja materialna škoda;
5. prepovedati nadaljnje upravljanje energetske naprave
delavcu, ki ni strokovno usposobljen v skladu s predpisi o
usposabljanju in drugimi predpisi in standardi ter tehničnimi
navodili za upravljanje energetske naprave.
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54. člen
Če obstoji neposredna nevarnost za življenje in zdravje
ljudi, za promet, za sosednje objekte ali za okolico, lahko
določi inšpektor s svojo odločbo, s katero odredi ukrepe iz 53.
člena, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, kar mora v
odločbi posebej utemeljiti.
55. člen
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija ali posameznik so dolžni izvršiti ukrepe iz določbe, ki jo
izda elektroenergetski oziroma inšpektor parnih kotlov in ga
obvestiti o izvršitvi ukrepov najkasneje v osmih dneh po
preteku roka, določenega za odpravo nepravilnosti.
56. člen
Organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije ali posamezniki, ki imajo energetske objekte, naprave
ali napeljave, za katere je predpisano inšpekcijsko nadzorstvo, so dolžne o nastalih poškodbah in okvarah, ki imajo za
posledico prekinitev dobave energije ali obstoji nevarnost za
življenje in zdravje ljudi ali sosednjih objektov, obvestiti za
elektroenergetsko oziroma inšpekcijo parnih kotlov pristojni
upravni organ.
57. člen
Republiški energetski inšpektorat lahko pooblasti organizacijo združenega dela ali drugo organizacijo, katere osnovna
dejavnost je polnjenje premičnih tlačnih posod - jeklenk s
tehničnimi plini, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, za opravljanje notranjih pregledov in
tlačnih preizkusov.
Pooblaščena organizacija iz prejšnjega odstavka je dolžna
republiškemu energetskemu inšpektoratu posredovati v potrditev poročila in ocene teh preizkusov.
Republiški energetski inšpektorat izda skupno s pooblastilom tudi obvezno navodilo za opravljanje pregledov iz prvega
odstavka tega člena.
58. člen
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija ali posameznik - uporabnik parnega ali vročevodnega
kotla in tlačne posode iz katere je s predpisi o tehničnih
normativih in standardih predpisan način priprave za inšpekcijski pregled, je dolžna za inšpekcijo parnih kotlov pristojni
upravni organ obvestiti o datumu pripravljenosti za izvršitev
takega pregleda. Obvestilo se mora inšpektorju posredovati
najmanj deset dni pred dnevom pregleda.
Ce pregleda ni mogoče opraviti v roku, ki ga predlaga
uporabnik, ga mora inšpektor pravočasno obvestiti ter predlagati nov rok.
59. člen
Za inšpekcijo parnih kotlov pristojni upravni organ izda za
vsak parni ali vročevodni kotel oziroma tlačno posodo
kotelno knjižico in vodi evidenco ter glavno knjigo z arhivom.
Organizacija združenega dela, druga samoupravna organizacija ali posameznik je dolžan upravnemu organu iz prejšnjega odstavka posredovati s pravilnikom o tehničnih normativih in standardih predpisano tehnično dokumentacijo in si
za vsak parni ali vročevpdni kotel oziroma tlačno posodo
pridobiti kotelno knjižico.
60. člen
Za inšpektorja sme biti imenovan, kdor ima visoko izobrazbo ustrezne stroke, pet let delovnih izkušenj v tej stroki in
opravljen strokovni izpit za inšpektorja
Izjemoma sme biti imenovan za občinskega inšpektorja
tudi kdor ima višjo izobrazbo ustrezne stroke in najmanj
deset let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za
inšpektorja.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
61. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek organizacija združenega
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dela ali druga družbena pravna oseba, ki je uporabnik energije:
1. če njeni energetski objekti, naprave in napeljave ne
izpolnjujejo tehničnih normativov in pogojev, s katerimi je
zagotovljena nemotena dobava energije v dogovorjeni količini, moči, kakovosti in stalnosti ter varnost ljudi in premoženja (prvi odstavek 41. člena);
2. če z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje (7. točka prvega odstavka 43. člena);
3. če v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma pristojna
inšpekcija, ne zniža do dovoljene meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, napeljave in naprave ali uporabniki (8.
točka prvega odstavka 43. člena);
4. če brez soglasja dobavitelja priključi ali omogoči priključitev na njegovo omrežje energetskih objektov, naprav in
napeljav (9. točka prvega odstavka 43. člena);
5. če ne ravna po izvršljivi odločbi, s katero je inšpektor
odredil izvršitev ukrepov, ki jih določajo predpisi o tehničnih
normativih, normah kakovosti proizvodov in storitev in standardi ter drugi predpisi, v roku, ki ga je določil inšpektor (1.
točka 53. člena);
6. če ne obvesti za elektroenergetsko in inšpekcijo parnih
kotlov pristojni upravni organ o nastalih poškodbah in okvarah energetske naprave (56. člen);
7. če si za parni ali vročevodni kotel oziroma tlačno posodo
ne pridobi kotelne knjižice (59. člen).
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali
druge pravne osebe, ki stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
62. člen
Z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 dinarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek temeljna organizacija
združenega dela s področja energetskih dejavnosti.
1. če njeni energetski objekti, naprave in napeljave ne
izpolnjujejo tehničnih normativov in pogojev, s katerimi je
zagotovljena nemotena dobava energije v dogovorjeni količini, moči in stalnosti ter varnost ljudi in premoženja (prvi
odstavek 41. člena).
Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba temeljne organizacije združenega
dela v energetskem gospodarstvu, ki stori gospodarski prestopek iz prejšnjega odstavka.
63. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 500.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek temeljna organizacija združenega dela v energetskem gospodarstvu;
1. če ustavi uporabniku dobavo energije iz omrežij, ne da bi
ga predhodno pisno opozorila na pomanjkljivosti oziroma
nepravilnosti, zaradi katerih bi mu morala ustaviti dobavo
električne energije, ali mu ne da primernega roka, da te
pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti odpravi (drugi odstavek
43. člena);
2. če ne priključi znova v roku 24 ur na svoje stroske
uporabnika energije iz omrežij, kadar se ugotovi, da mu je bila
dobava energije neutemeljeno ustavljena (prvi odstavek 44.
člena);
3. če ne obvesti oziroma ne sporoči elektroenergetskemu
oziroma inšpektorju parnih kotlov izvršitev ukrepov iz
odločbe (55. člen);
4. če pravočasno ne obvesti za inšpekcijo parnih kotlov
pristojni upravni organ o datumu pripravljenosti kotlovskega
postroja oziroma tlačne posode za izvršitev predpisanih pregledov in je pri tem nastala gospodarska škoda (58. člen):
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba temeljne organizacije združenega dela,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
64. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek posameznik, ki odjema energijo iz omrežij:
1. če njegovi objekti, naprave in napeljave ne izpolnjujejo
predpisanih tehničnih normativov in pogojev, s katerimi je
zagotovljena nemotena dobava energije v dogovorjeni koliporočevalec

čini, moči, kakovosti in stalnosti ter varnost ljudi in premoženja (prvi odstavek 41. člena).
65. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev se kaznuie
za prekršek posameznik:
1 • če z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali
napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi, ali ogroža premoženje (7. točka prvega odstavka 43. člena);
2. če v roku, ki ga določi dobavitelj oziroma pristojna
inspekcija, ne zniža do dovoljene meje moteni, ki jih povzročajo njegovi objekti, napeljave in naprave ali uporabniki (8
točka prvega odstavka 43. člena).
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Posebna samoupravna interesna skupnost za elektroqospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije mora v štirih
mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejeti normative in standarde za ureditev ekonomskih odnosov v sistemu elektrogospodarstva in premogovništva.
67. člen
Organizacije združenega dela energetskih dejavnosti
morajo v štirih mesecih po sprejetih normativih in standardih
iz prejšnjega člena uskladiti organiziranost in ekonomske
odnose z določbami tega zakona.
68. čien
Republiška energetska skupnost se ustanovi v dveh mesecih po uskladitvi organiziranosti organizacij združenega dela
s področja energetskega gospodarstva.

69. člen
Prenos obstoječih pravic in obveznosti posebne samoupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije in posebne samoupravne interesne
skupnosti za nafto in plin SR Slovenije, se v skladu z zakonom
uredi v samoupravnem sporazumu o ustanovitvi republiške
energetske skupnosti.
70. člen
Skupščine občinskih energetskih skupnosti, ki ugotovijo,
da ne obstoji interes za nadaljnje delo teh skupnosti, sprejemajo zaključne račune skupnosti do 30. 9. 1988
Sredstva, opremo, arhiv in dokumentacijo, drugo premoženje ter ostale pravice in obveznosti po zaključnem računu
občinskih energetskih skupnosti iz prejšnjega odstavka, prevzame republiška energetska skupnost ozironv. ista energetska skupnost, ki se bo ustanovila ne podlagi drugega
odstavka 5. člena tega zakona in bo organizacijsko vključevala tudi območje te skupnosti.
71. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81, 29/86).
Do sprejetja novih predpisov se uporablja pravilnik o racionalni rabi energije pri gretju in prezračevanju objektov ter
pripravi tople vode (Uradni list SRS, št. 31/84).
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter
obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih
naprav (Uradni list SRS, št. 30/83, 31/84, 1/87), ostane v veljavi.
72. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu

Obrazložitev:
Skupščina SR Slovenije je na sejah vseh treh zborov dne 24
6. 1987 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o energetskem gospodarstvu ter zadolžila izvršni svet, da pripravi osnutek zakona in pri tem upošteva pripombe, predloge in mnenje skupščinskih teles.
Razprava o predlogu za izdajo zakona v Skupščini SR
Slovenije je potrdila cilje sprememb in dopolnitev zakona ki
so zlasti v naslednjem:
- da energetika ne more biti več dejavnost za zagotavljanje potreb po energiji v kakršnemkoli obsegu, temveč mora
postati tudi pomemben vzvod za prestrukturiranje industrije
in racionalne rabe energije,
iz e, e ro
~ da se
R i oženja
P cesobsega
reorganizacije
in na novo
oblikuje
z vidika
in vsebinesistema
zadev posebneaa
družbenega pomena,
- da dohodkovni odnosi temeljijo na natančno opredeljenih standardih in normativih, ki bodo omogočali izračun družbeno priznane cene posameznih energentov ter vzpodbujali
delavce v organizacijah združenega dela energetskega
gospodarstva k boljšemu gospodarjenju in učinkovitejšemu
poslovanju,
- da se mora energetsko gospodarstvo učinkovito organizirati, kar zahteva zmanjšanje števila nivojev odločanja, zožitev dejavnosti na tisto, kar je neposredno povezano z energijo, pri čemer mora organiziranost izhajati iz vsebine in
narave dela,
- da se obvezno organizira ena republiška energetska
skupnost, organiziranje območnih energetskih skupnosti pa
naj bo prepuščeno dejanskemu interesu določenih uporabnikov in izvajalcev na določenem področju,
. — da se v zakon vgradi aktiven odnos do varovanja okolja
in racionalnega ravnanja z energijo ter opredeli mesto usklajevanja teh aktivnosti,
- da sočasno s pripravo in sprejemanjem zakonov v okviru
interesne skupnosti poteka opredelitev in poenotenje sistema
oblikovanja skupnega prihodka in samoupravne organiziraporočevalec

Navedeni cilji sprememb in dopolnitev zakona menjajo vsebinski pristop zakonskega urejanja področja energetskega
gospodarstva, zato predlaga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nov osnutek zakona o energetskem gospodarstvu
Ustava SR Slovenije predvideva v 66. členu možnost ustanovitve samoupravne interesne skupnosti na področju energetike, v 70. členu pa celo dopušča ustanovitev samoupravne
interesne skupnosti z zakonom oziroma določitev obvezne
ustanovitve samoupravne interesne skupnosti z zakonom
kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve samoupravne
interesne skupnosti posebnega družbenega pomena
Ustava SR Slovenije v 321. členu določa, da se poleg razmerij glede katerih je v Ustavi posebej določeno, da se uredijo z
zakonom, uredijo z zakonom tudi druga razmerja, v okviru
pravic in dolžnosti republike, ki so skupnega pomena za
delovne ljudi in občane na področjih kot sta tudi elektrogospodarstvo in rudarstvo (6. točka prvega odstavka), izkoriščanje in varstvo voda, rudnin in drugih naravnih bogastev (4
točka prvega odstavka).
Iz navedenega izhaja, da je podana ustavna podlaga za
sprejem zakona, ki celovito ureja področje energetskega gospodarstva.
Osnutek zakona za razliko od prejšnjega z zadevami posebnega družbenega pomena določa ključne vsebinske sklope v
energetskem gospodarstvu, od katerih je odvisna energetska
politika v SR Sloveniji. Hkrati pa so določeni tudi nosilci in
oblike uresničevanja zadev posebnega družbenega pomena.
Zadeve, ki niso posebnega družbenega pomena, urejajo
delavci znotraj organizacij združenega dela energetskih
dejavnosti v skladu s splošno veljavnimi predpisi. S takšnim
pristopom želimo zagotoviti identifikacijo nosilcev uresničevanja zadev posebnega družbenega pomena, s tem kontrolo
nad uresničevanjem teh zadev ter hkrati zožiti obseg in vsebino zadev na tiste, ki so dejansko zadeve posebnega družbenega pomena, kar je tudi v skladu z zahtevo Skupščine SR
Slovenije. Pri načinu uresničevanja posebnega družbenega
interesa je Izvrsni svet Skupščine SR Slovenije upošteval
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sklep Skupščine SR Slovenije, da soglasje na imenovanje in
razrešitev poslovodnih organov ne zagotavlja reševanja
bistvenih problemov v energetskem gospodarstvu, hkrati pa
tudi ocenil, da je lahko dajanje predhodnega mnenja na
imenovanje in razrešitev eden od načinov uresničevanja
posebnega družbenega interesa.
Osnutek zakona ne spreminja dejavnosti v energetskem
gospodarstvu. Za razliko od veljavnega zakona pa določa, da
se določila tega zakona nanašajo tudi na tiste organizacije
združenega dela, ki urejajo odnose z uporabniki za dobavo
toplotne energije in plinom. To pomeni, da morajo takšne
organizacije združenega dela odnose z uporabniki, ki jih
oskrbujejo z energijo, urejati po enakih pravilih tega zakona,
kot veljajo za energetske dejavnosti. Za urejanje teh odnosov
pa se uporabljajo v republiški energetski skupnosti in Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije sprejeti akti. Na ta način je
opredeljena tudi vloga organizacij združenega dela. ki oskrbujejo naselja s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij, kar je tudi v skladu z zahtevo Skupščine SR Slovenije, da
se opredeli komunalno energetiko.
Na osnovi razprav o predlogu za izdajo zakona se v osnutku
zakona predlaga ena obvezna republiška energetska skupnost, pri čemer pa se dopušča glede na interes konkretnih
izvajalcev in uporabnikov organiziranje ožjih energetskih
skupnosti, katerih obseg dela bo moral biti usklajen s sprejeto
energetsko politiko v republiški energetski skupnosti. V
skladu z razpravo in sklepi zborov Skupščine SR Slovenije je v
osnutku zakona opredeljena okvirna vsebina dela neobveznih
energetskih skupnosti in način delegiranja delegatov v republiško energetsko skupnost. Način medsebojnega usklajevanja znotraj skupnosti je prepuščen samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi republiške energetske skupnosti Eden od
možnih načinov medsebojnega usklajevanja zaradi eventualno različnih interesov za posamezne energetske vire oziroma energije so lahko skupni samoupravni organi.
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi republiške energetske skupnosti bo potrebno urediti tudi položaj, pravice in
obveznosti združevalcev sredstev v skupno naložbo za realizacijo programa grazifikacije v Sloveniji. Slovensko plinovodno omrežje je bilo zgrajeno na podlagi samoupravnega
sporazuma o združevanju sredstev v skupno naložbo za realizacijo programa gazifikacije v Sloveniji. Podpisnice samoupravnega sporazuma so pooblastile sovlagateljico DO Zemeljski plin. da posluje z združenimi sredstvi sovlagateljev v
njihovem imenu in v skladu z določili samoupravnega sporazuma. Sovlagatelji svoje pravice in interese pri upravljanju
uveljavljajo preko svojih delegatov v Skupščini podpisnic
samoupravnega sporazuma. Sovlagatelji podpirajo tako organiziranost, ki bo zagotavljala usklajevanje skupnih interesov
slovenske družbe, vendar pa istočasno upoštevala tudi dejstvo skupne naložbe s ciljem trajne prisotnosti sovlagateljev
pri neposrednem upravljanju slovenskega plinovodnega sistema.
V skladu s stališči ob obravnavi problematike uresničevanja
družbenoekonomskih odnosov in samoupravne organiziranosti v samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje v letu 1985 in 1986 je v 8. členu osnutka zakona
uporabljena možnost iz 20. a člena zakona o sistemu državne
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o
republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79. 12/82.
39/85). Zaradi smotrnega opravljanja strokovnega dela na
področju energetike naj bi za republiško energetsko skupnost
strokovne in organizacijsko-tehnične naloge, določene s sporazumom, opravljal za to področje pristojni republiški upravni
organ. V odnosu do republiške energetske skupnosti bo republiški upravni organ v enakem položaju, kot bi bila strokovna
služba, če bi si jo organizirala ta skupnost, v ničemer pa ne bo
okrnjena pravica, da na podlagi strokovnih predlogov republiškega upravnega organa odločajo organi te skupnosti o vseh
vprašanjih iz svoje pristojnosti. Predlagana rešitev pomeni
racionalnejšo organizacijo strokovnega dela in odpravljanje
možnosti za podvajanje strokovnih opravil na istem področju.
Variantno pa Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga,
da je v republiški energetski skupnosti organizirana delovna
skupnost za opravljanje nalog planiranja gradnje in rekonstrukcije energetskih objektov, zagotavljanje sredstev za te
namene, oblikovanje in vzdrževanje informacijskega sistema,
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ter spremljanje uresničevanja nalog in sprejetih planskih
aktov.
Ocenjujemo, da je zaradi določene specifičnosti v energetskem gospodarstvu potrebno opredeliti področje planiranja,
zlasti tudi zato, da bo mogoče identificirati posamezne odgovorne nosilce nalog. Letni plan dobiva nov značaj družbeno
dogovorjenega akta, s katerim se urejajo odnosi med uporabniki in izvajalci energetskih dejavnosti ter njihove medsebojne
obveznosti in pravice. Bistvenejše v letnem planu pa je to, da
ni le goli prikaz želja po potrebni energiji, temveč je skupaj z
ostalimi zadevami posebnega družbenega pomena eden od
pomembnejših usmerjevalcev energetske politike zlasti z
vidika usmerjanja porabe energije, njene smotrne rabe, prestrukturiranja gospodarstva ter hkrati tudi okvir obveznega
zagotavljanja kvalitetne energije s strani proizvajalcev in ne
nazadnje tudi podlaga za njeno ovrednotenje. Zato je letni
plan tudi obveza organizacij združenega dela energetskih
dejavnosti, da svoje poslovanje in planske akte uskladijo z
letnim planom ter hkrati podlaga za ukrepanje v republiški
energetski skupnosti za njeno izvajanje. Energetska bilanca
pa za razliko od veljavnega zakona postane strokovno, analitično dokumentacijska podlaga plana republiške energetske
skupnosti, ki vsebuje strokovne ugotovitve, predloge odločitev in njihovo utemeljitev.
Zaradi planirane graditve in rekonstrukcije energetskih
objektov bo zemljišče potrebno na predlog republiške energetske skupnosti določiti v prostorskih sestavinah srednjeročnega družbenega plana občine oziroma SR Slovenije kot
območje in omejene rabe prostora. Na ta način ne bo dovoljena gradnja drugih objektov razen v izjemnih primerih z
dovoljenjem pristojnega upravnega organa in v soglasju s
predlagateljem območij varovanega prostora.
Priprava in izgradnja objektov je urejena v zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu ter zakonu o graditvi objektov. zato osnutek teh določil ne ponavlja.
Pri zagotavljanju sredstev za izgradnjo energetskih objektov izhajamo iz izhodišča, da primarno odgovornost za
oskrbo z energijo nosijo izvajalci v okviru letnega plana in iz
predvidevanj, da bodo skupni elementi za oblikovanje cen
energije postopoma zagotavljali tudi del sredstev za razširjeno reprodukcijo.
Manjkajoča sredstva po sprejetem investicijskem programu
posameznega energetskega objekta se bodo zagotavljala z
združevanjem sredstev uporabnikov in drugimi viri. Podrobnejša razdelava načina zagotavljanja sredstev za uresničevanje plana izgradnje energetskih objektov, medsebojno urejanje pravic in obveznosti iz naslova združevanja sredstev bo
prepuščeno uporabnikom in izvajalcem v republiški energetski skupnosti.
Veljavni zakon o energetskem gospodarstvu izhaja iz izhodišča. da je težišče dogovarjanja o cenah energetskih virov v
energetski skupnosti. Zakon o družbeni kontroli cen pa
določa, da se cene energetskih virov določajo na podlagi
skupnih elementov za oblikovanje cen, sprejetih v okviru
zveznih združenj in potrjenih s strani Zveznega izvršnega
sveta. To dejstvo je bilo upoštevano pri pripravi osnutka
zakona. Ker socialistične republike in socialistični avtonomni
pokrajini še naprej odgovarjajo za oskrbo z energijo, je v
osnutku zakona predviden način ovrednotenja letnega plana
na podlagi v republiški energetski skupnosti sprejetih normativov in standardov z namenom, da se na ta način ugotovi
upravičen obseg stroškov za dogovorjeno količino energije.
Ce tako ugotovljen obseg stroškov ne bo pokrit z veljavno
ceno, se bo v republiški enegetski skupnosti ugotovil obseg in
predlagal način zagotaljanja nepokritega dela sredstev oziroma zmanjšan obseg proizvodnje energije in s tem oskrbe
vseh uporabnikov. Predlog eventualnega zagotavljanja nepokritega dela sredstev bo potrebno uskladiti v republiški energetski skupnosti, reševati pa v Skupščini SR Slovenije, kar je v
skladu s sprejetimi sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga za izdajo zakona.
Nesporno je, da družbenoekonomskega položaja elektrogospodarstva in premogovništva ne more rešiti zakon, če
cene energije ne pokrivajo vsaj stroškov enostavne reprodukcije. Nesporno pa je tudi. da so družbenoekonomski odnosi
znotraj elektrogospodarstva in premogovništva neurejeni in
po udeležencih v skupnem prihodku ne izkazuje dejansko
potrebnih stroškov in cen za nemoteno obratovanje posamezporočevalec

nih delov kot tudi celotnega sistema elektrogospodarstva in
premogovništva. V osnutku zakona so predlagana temeljna
načela za urejanje ekonomskih odnosov, ki izhajajo iz ovrednotenega letnega plana, ki mora temeljiti na normativih in
standardih, ki so odraz tehno-ekonomskih karakteristik investicijskih programov za izgradnjo posameznih energetskih
objektov, korigiranih za normative in standarde za podobne
objekte v SFR Jugoslaviji in tujini. V odvisnosti od razvojne
politike, sprejete v republiški energetski skupnosti ter obstoječega stanja, kije posledica razvojnih odločitev v preteklosti,
bo v okviru republiške energetske skupnosti za določeno
obdobje možno dogovoriti odmik od normativov in standardov.
Ker mora sistem elektrogospodarstva in premogovništva
delovati optimalno, bo prihajalo do situacij, ko bo ekonomičneje in v družbenem interesu, da je določena proizvodnja
energije nadplanska (npr. HE), druga pa bo zaradi tega zmanjševala svojo proizvodnjo (npr. TE). V takšnem primeru bo
moralo temeljni organizaciji združenega dela, ki bo ustvarila
večji obseg proizvodnje, pripasti ustrezno večji del prihodka.
Del tako ustvarjenega prihodka pa bo moral v skladu z normativi in standardi pripasti tudi delavcem tistih temeljnih organizacij združenega dela, ki bodo zaradi optimalnct delovanja
sistema zmanjševale svojo proizvodnjo. Če f. ossmezni subjekt ne bo proizvajal zaradi družbenega interesa, bo potrebno
zagotoviti oblike kompenzacije, ki bodo stimulativne, saj bo v
takih primerih šlo za uveljavljanje skupnega interesa. Eventualni preostali del prihodka, ki ne bo rezultat večjega dela, se
bo uporabljal npr. za kritje večjih stroškov zaradi večje proizvodje dražje električne energije, ko bodo to terjale nepredvidene okoliščine.
Podrobnejše oblikovanje prihodka in ugotavljanje udeležbe
v prihodku ter delitev dohodka, zlasti pa tudi oblikovanje
stimulativnih kriterijev pridobivanja dohodka temeljnih organizacij združenega dela, bodo morali urediti delavci s samoupravnim sporazumom, upoštevajoč v zakonu spreieta
temeljna načela.
S temeljnimi načeli urejanja dohodkovnih odnosov se v
osnutku zakona skuša v skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije opredeliti deleže posameznih subjektov v sistemu in na
tej osnovi ugotavljati dejanske rezultate organizacij združenega dela ter s tem zagotavljati čiste račune.
Družbeni dogovor o natančnejši razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o združenem delu določenih pogojev za organiziranje oziroma za spremembo v organiziranju temeljnih
organizacij združenega dela energetskih dejavnosti in o smernicah za organiziranje drugih organizacij združenega dela v
energetskem gospodarstvu se ni uresničil. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da realizacija družbenega dogovora ne bi zagotavljala funkcionalno in poslovno učinkovito
organiziranost energetskega gospodarstva, zaradi prevelikega števila nivojev odločanja. Družbeni dogovor namreč
predvideva poleg obstoječih treh sestavljenih organizacij
združenega dela na področju elektrogospodarstva in premogovništva tudi DO inženiring, delovno organizacijo informatika ter posebno delovno skupnost skupnega pomena ter
interno banko za opravljanje opravil oziroma funkcij, skupnih
vsem trem sestavljenim organizacijam združenega dela.
Natančnejše predpisovanje meril in kriterijev za organiziranje
organizacij združenega dela bi lahko zaviralo poslovnost in
učinkovitost delovanja sistema ter hkrati povzročalo nezainteresiranost izvajalcev za boljšo organizacijo. Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije zato ocenjuje, da je glede na ugotovitve Skupščine SR Slovenije smotrneje v zakon vgraditi določene pogoje, ki bodo silili k racionalnejši organiziranosti.
Osnutek zakona v poglavju o organiziranosti izhaja iz ekonomskih odnosov s ciljem, da organizacije združenega dela,
ki opravljajo energetske dejavnosti, znotraj sistema elektrogospodarstva in premogovništva oziroma znotraj naftnoplinskega gospodarstva zagotavljajo uresničevanje ciljev na svo/em področju, tako da se bo v okviru delovnih organizacij
omogočilo učinkovito opravljanje funkcij in nalog ter preprečilo njihovo podvajanje, v višji obliki združevanja delovnih
organizacij pa zagotovilo posebej združevanje funkcij oziroma nalog s področja elektrogospodarstva in premogovnistva m posebej s področja naftnoplinskega gospodarstva
Z medsebojnim povezovanjem in usklajevanjem organizacij
združenega dela bo moralo biti zagotovljeno optimalno izkoporočevalec

riščanje objektov in naprav, njihovo usklajeno obratovanje ter
tehnično-tehnološka enotnost sistema. Za zagotavljanje tehnično-tehnološke enotnosti funkcioniranja naprav in objektov, ki obratujejo kot sistem, bodo morale organizacije združenega dela medsebojno usklajevati zlasti programiranje
obratovanja primarnih objektov, proizvodnih in prenosnih
oziroma transportnih objektov in naprav v okviru planskih
aktov in ob upoštevanju dejanskih razmer v sistemih ter
spremljanje njihovega izvajanja. Nadalje bodo morale usklajevati tudi sodelovanje s sistemi izven SR Slovenije, programe
razbremenjevanja sistemov ter organizacijo obveščanja o
motnjah, spremembah obratovalnega stanja sistemov in
usklajevanja zahtev o odklopih in priklopih.
Skupščina SR Slovenije je zadolžila organizacije združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva, da se v
okviru republiške energetske skupnosti uskladijo o spremembah organiziranosti sistema elektrogospodarstva in premogovništva.
Hkrati je razprava i/ delovnih telesih Skupščine SR Slovenije
posebej opozorila, s čimer so se strinjali tudi predstavniki
organizacij združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva, da morajo spremembe v organiziranosti temeljiti
na strokovnih podlagah. V ta namen je republiška energetska
skupnost naročila pri Inštitutu za trženje, ekonomiko in organizacijo študijo o organiziranosti sistema elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije, ki utemeljuje eno sestavljeno organizacijo združenega dela elektrogospodarstva in
premogovništva z zmanjšanim številom delovnih organizacij.
Inštitut za trženje, ekonomiko in organizacijo ugotavlja, da
preveliko število organizacijskih oblik v sistemu elektrogospodarstva in premogovništva povzroča številne povsem
nepotrebne povezave na osnovi dela in sredstev, ki bistveno
otežujejo tako opravljanje delovnega procesa, zlasti poslovodenje, kakor tudi uresničevanje ekonomskih odnosov. Zaradi
velikega števila subjektov na vseh organizacijskih ravneh je v
celotnem sistemu elektrogospodarstva in premogovništva
močno prisoten problem podvajanja funkcij na istem ali
različnih nivojih. Na nivoju TOZD-ov se zlasti podvaja funkcija
vzdrževanja, na nivoju DO-jev in SOZD-ov pa upravljalske
funkcije (planiranje, analize, evidence, obračuni), pa tudi
poslovne funkcije (prodaja, nabava, kadri, finance). Predstavniki OZD elektrogospodarstva in premogovništva se ne strinjajo s študijo Inštituta za trženje, ekonomiko in gospodarjenje, pri čemer ne uporabljajo tehtnih argumentov razen tega,
da bo takšne spremembe referendumsko zelo težko ali nemogoče realizirati.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira usmeritev
Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije, da je treba
družbeni razvoj usmerjati, tako da bo rast primarnih energetskih virov čim manjša in da bo družbeni proizvod letno naraščal hitreje kot končna energija. Glede oblikovanja ustrezne
energetske piolitike, glede sanacije ter trajnega varstva človekovega okolja bo potrebno organizirati aktivnosti za nadaljnjo
vsestransko strokovno proučevanje rabe energije in obremenjevanja okolja zlasti zaradi odkrivanja ekonomsko, ekološko
in energetsko optimalnih rešitev. V okviru realnih sredstev pa
bo potrebno zagotoviti tudi ustrezno preusmeritev finančnih
tokov za zamenjavo starih in poenostavitev novih energetskih
objektov, za odpravljanje onesnaževanja okolja in preprečevanje novega, zlasti pa za preusmeritev proizvodnih naprav in
energetskih porabnikov z namenom, da zmanjšujemo rabo
energije na enoto proizvoda in v široki potrošnji.
Za razliko od veljavnega zakona o energetskem gospodarstvu je v osnutku določeno, da se v okviru združenih sredstev
za realizacijo temeljnih planov za srednjeročno obdobje zagotovijo tudi sredstva za realizacijo programov smotrne rabe
energije ter da naložbam v smotrno rabo prednost pred naložbami v energetske objekte pri enakih učinkih.
Glede obvezne pridobitve strokovnih mnenj za gradivo oziroma akte, ki so bili opredeljeni v predlogu za izdajo zakona,
pa je dosedanja razprava potrdila stališče Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, da je to nekaj, kar je
samo po sebi razumljivo in zato vprašljivo, da se z zakonom
predpiše.
V poglavju energetskih soglasij predlagamo ukinitev posebnih energetskih soglasij, ker ocenjujemo, da v razmerah
pomanjkanja energije ni mogoče delati razlik med količino
odjema energije posameznih uporabnikov in da se mora
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poraba energije uokviriti v republiški energetski skupnosti
sprejetih planskih aktih. Organizacije združenega dela, ki
proizvajajo oz. dobavljajo energijo, bodo dolžne na podlagi v
republiški energetski skupnosti določenih kriterijev in meril
za izdajanje energetskih soglasij ter meril in kriterijev o povračilih za nove priključitve in za povečanje obstoječih priključnih moči oz. obsega porabe, izdajati energetska soglasja in na
osnovi tega dobavljati energijo uporabnikom. S povračili
bodo uporabniki zagotavljali sredstva za delno financiranje
gradnje in rekonstrukcije energetskih objektov, ekološke
sanacije in izvajanje programov smotrne rabe in varčevanja z
energijo. S kriteriji in merili za povračila, ki jih bo sprejemala
republiška energetska skupnost, bo tako kot do sedaj določena odvisnost plačila višine sredstev uporabnikov od njihove
priključne moči oz. njene povečave. Bolj kot doslej pa bo
treba realno vrednotiti višino povračil uporabnikov, s čimer se
bo delno zagotavljal tudi vpliv na smotrno rabo energije. V
primeru, da bo dobavitelj zavrnil izdajo energetskega
soglasja, je predvidena pritožba na republiški upravni organ,
pristojen za energetiko. Uporabniki energetskih virov bodo
imeli v skladu s kriteriji in merili pravico do povrnitve stroškov, če bodo vrnili energetska soglasja organizaciji združenega dela, ki dobavlja energetski vir. Ker je energetsko
soglasje javno pooblastilo, je predvideno, da Izvršni svet daje
soglasje na kriterije in merila za njegovo izvajanje.
Tarifni sistem za prodajo energije kot javno pooblastilo
ostane v republiški energetski skupnosti, pri čemer je določeno, katere elemente mora obvezno upoštevati. Ker je tarifni
sistem za prodajo energije eden od bistvenejših elementov
usmerjanja porabe energetskih virov ter hkrati tudi ukrepanja
na tem področju, je v osnutku zakona predlagano, da Izvršni
svet Slovenije daje nanj soglasje.
Vzdrževanje sistema, ko gre za dobavo energetskih virov iz
omrežja, je možno le ob upoštevanju določenih pravil v zvezi z
dobavo in odjemom energetskih virov iz omrežja. V osnutku
zakona so povzete določbe iz veljavnega zakona o energetskem gospodarstvu. Splošne pogoje za dobavo in odjem
energije ni mogoče označiti s splošnimi pogoji pogodbe, saj
niso v celoti izpolnjeni pogoji, ki jih določi en pogodbenik, saj
jih je do sedaj sprejela skupščina Posebne samoupravne
interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije v smislu izvajanja pooblastil iz veljavnega
zakona o energetskem gospodarstvu. V osnutku zakona so za
razliko od veljavnega zakona republiški energetski skupnosti
predpisani obvezni elementi, ki jih mora upoštevati pri sprejemanju splošnih pogojev za dobavo in odjem energije. Ker so ti
pogoji javno pooblastilo, je v osnutku zakona pedlagano, da
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije daje nanj soglasje. Eventualne spore v zvezi z dobavo in odjemom energije na podlagi
splošnih pogojev za dobavo in odjem energije pa bodo reševala redna sodišča.
Pri izvajanju določb zakona o energetskem gospodarstvu je
bilo ugotovljeno, da določbe o inšpekcijskem nadzorstvu ne
opredeljujejo natančnega obsega dela energetskega inšpektorata ter razmerja med občinskimi in republiškimi inšpekcijskimi organi na tem področju. Zato določbe o inšpekcijskem
nadzorstvu v osnutku zakona natančneje opredeljujejo pristojnosti energetskega inšpektorata in občinskih elektroenergetskih inšpekcij in inšpekcij parnih kotlov. Na novo je določena tudi pristojnost opravljanja inšpekcijskih nalog pri
toplotnih strojih oziroma proizvodnji električne energije ter
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polnilnicah tehničnih plinov, ki jih veljavni zakon ni posebej
določal, spadajo pa v skupino energetskih naprav in post rojev.
.. .
Zaradi predlaganih sprememb zakona o organizaciji in
delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, po katerem bo za inšpekcijsko
nadzorstvo na področju jedrske varnosti ustanovljen poseben
republiški upravni organ, določb o tej inšpekciji osnutek
zakona ne vsebuje več. Za neposredno ukrepanje elektroenergetskih in inšpektorjev parnih kotlov so določbe o pravicah in dolžnostih razširjene tudi na izdajo prepovedi upravljanja energetske naprave tistim delavcem, ki niso predpisano
strokovno usposobljeni.
Na novo je tudi določena obveznost delovnih in drugih
organizacij ter posameznikov, da obveščajo inšpekcijske
službe o poškodbah in okvarah energetskih postrojev in
naprav oziroma objektov, ki imajo za posledico prekinitev
dobave, proizvodnje ali pretvorbe energije ali v primerih, ko
obstaja neposredna nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali
če utegne nastati večja materialna škoda.
Določena je tudi obveznost uporabnikov kotlovskih postrojev oziroma tlačnih posod o obveščanju datuma pripravljenosti teh postrojev in naprav, ki jih določajo zvezni predpisi o
tehničnih normativih in standardih. V teh primerih je potrebno
te postroje posebej pripraviti za inšpekcijski pregled. Način in
obseg priprave take naprave določajo tako predpisi o tehničnih normativih kakor tudi obvezni standardi.
Zaradi predloga zveznih predpisov o tehničnih normativih s
področja kotlovskih postrojev oziroma tlačnih posod, ki prepuščajo izdajanje kotelnih knjižic republiškim predpisom,
osnutek zakona določa obveznost inšpekcije parnih kotlov za
izdajo kotelnih knjižic, ki so za tovrstne naprave obratovalna
dovoljenja. S tem v zvezi je opredeljena tudi obveznost uporabnikov, da si pridobijo za vsak kotlovski postroj oziroma
tlačno posodo kotelno knjižico.
Na zahtevo nekaterih organizacij združenega dela in občinskih upravnih organov je v osnutku zakona pod določenimi
pogoji dana možnost izdaje pooblastil za opravljanje notranjih pregledov in tlačnih preizkusov jeklenk za tehnične pline.
Tak način opravljanja inšpekcijskega nadzorstva omogoča
pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o tehničnih
normativih za premične zaprte posode za komprimirane, utekočinjene in pod tlakom raztopljene pline (Uradni list SFRJ,
št. 9/86) in 62. člen zakona o sistemu državne uprave in o
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških
upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79).
Kazenske določbe so vsebinsko povzete iz veljavnega
zakona o energetskem gospodarstvu in dopolnjene z gospodarskimi prestopki iz 5., 6. in 7. točke 61. člena in prekrški iz 3.
in 4. točke 63. člena osnutka zakona zaradi večje učinkovitosti
elektroenergetske inšpekcije in inšpekcije parnih kotlov.
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna sredstva iz
proračuna družbenopolitičnih skupnosti. Zaradi tega zakona
za republiko, občine in druge uporabnike družbenih sredstev
ter za občane ne bodo nastale nove materialne obveznosti,
prav tako pa tudi ne nove upravno-administrativne naloge.
Nasprotno, zakon bo prispeval k bolj racionalni in poslovno
učinkoviti organiziranosti tako organizacij združenega dela
energetskega gospodarstva, kakor tudi interesnih skupnosti
na tem področju.
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PREDLOG ZAKONA
o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000
(ESA-298)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 8.
10. 1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ODLOŽITVI GRADITVE
JEDRSKIH ELEKTRARN DO LETA 2000.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena. 266. in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.

1. člen
Do leta 2000 se odlagata graditev jedrskih elektrarn v SR
Sloveniji in vlaganje sredstev iz SR Slovenije za graditev
jedrskih elektrarn v drugih republikah in avtonomnih
pokrajinah v SFR Jugoslaviji.
2. člen
Odložitev iz prejšnjega člena se nanaša na dela v SR
Sloveniji in na financiranje del v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah v SFR Jugoslaviji, ki obsega predhodna dela, izdelavo investicijskega programa, izdelavo
tehnične dokumentacije, pripravljalna dela za gradnjo in
gradnjo jedrskih elektrarn ter na investicijske odločitve v
organizacijah združenega dela in v samoupravnih interesnih skupnostih, ki so potrebne za izvajanje navedenih del.

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Gvidon KACL, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za energetiko,
- Alojz SAVIOZZI, namestnik predsednika Republiškega komiteja za energetiko.

Odložitev iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na raziskovalno delo na tem področju, zlasti v zvezi z varnim
obratovanjem jedrskih elektrarn, na spremljanje, proučevanje in razvoj novih tehnologij ter na izobraževanje in
usposabljanje kadrov na teh področjih.
3. člen
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mora hkrati s predložitvijo poročila o uresničevanju srednjeročnega plana
SR Slovenije enkrat letno poročati Skupščini SR Slovenije
o izvajanju tega zakona.
4. člena
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

Obrazložitev:
i.
Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 24. septembra 1987 obravnavala in
sprejela osnutek zakona o odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000. Družbenopolitični zbor Skupščine SR
Slovenije je prav tako obravnaval na svoji seji 24. septembra
1987 osnutek zakona in pri tem ugotovil, da je predlagatelj
pripravil besedilo osnutka zakona o odložitvi graditve jedrskih
elektrarn do leta 2000 v skladu z dosedanjimi sklepi in stališči
Skupščine SR Slovenije.
Zbor Združenega dela in Zbor občin sta Izvršnemu svetu
Skupščine SR Slovenije naložila, da pripravi predlog tega
zakona ob upoštevanju pripomb, predlogov in mnenj delovnih teles zborov in Skupščine, pripombe skupin delegatov in
pripombe iz razprave delegatov na sejah zborov.
II.
Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona je predlagatelj
proučil vse pripombe, predloge in mnenja, podana ob obravnavi osnutka zakona in jih upošteval v obsegu, kot jih po
njegovi oceni dopušča z dosedanjimi sklepi določen okvir
zakona.
Predlagatelj je pri oblikovanju predloga zakona upošteval
naslednja mnenja, pripombe in predloge:
1. Odbor za družbenoekonomske odnose Družbenopolitičnega zbora je opozoril na vsebinsko in po vsej verjetnosti ne
na zgolj jezikovno različnost med »spremljanjem, proučevanjem in razvojem tehnologij« in »spremljanjem, proučevanjem in razvojem novih tehnologij« v drugem odstavku 2.
člena osnutka zakona. Predlagatelj je ponovno proučil drugi
odstavek 2. člena in upošteval pripombo.
2. Predlagatelj je upošteval pripombo Zaonodajno-pravne

komisije in v 4. členu predloga zakona določil, da zakon
začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.
Mnenja, pripombe in predlogi, ki jih po oceni predlagatelja
ni bilo moč upoštevati pri oblikovanju predloga zakona, so
naslednji:
1. Odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora
združenega dela je izrazil mnenje, da bi tudi ob sprejemanju
tega zakona morali razmišljati o prestrukturiranju našega
gospodarstva, saj bo težko zagotoviti energijo v zadostnem
obsegu brez novih in dodatnih virov za proizvodnjo električne
energije. Zavzel se je tudi za izdelavo programa varčevanja
zlasti z električno energijo, ki bi ob njegovem doslednem
izpolnjevanju zapolnil vrzel v energetski bilanci, nastali zaradi
ustavitve gradnje jedrskih elektrarn.
Predlagatelj se strinja z mnenjem odbora, vendar tega mnenja
v predlogu zakona ni mogoče vključiti. Pri spremembah in
dopolnitvah planskih dokumentov je Izvršni svet Skupščine
SR Slovenije predlagal potrebne ukrepe, ki bod v čim večji
možni meri upoštevali zahteve po prestrukturiranju našega
gospodarstva.
2. Predlagatelj je proučil mnenje delegata Zveze društev za
varstvo okolja in ocenil, da je predlog zakona zajel vse
bistvene usmeritve in predloge problemske konference »Ekologija, energija, varčevanje« SZDL ter sklepe Skupščine SR
Slovenije in da vprašanje ekonomičnega izkoriščanja uranove
rude iz Rudnika urana Žirovski vrh ter vprašanja varstva
okolja rudnika niso predmet, ki bi ga reševali z zakonom o
odložitvi graditve jedrskih elektrarn do leta 2000. Sedanje
kapacitete rudnika so namenjene za obratovanje Nuklearne
elektrone Krško in zato tudi ni nikakršnega razloga za skladiščenje uranovega koncentrata za dobo nadaljnjih 13 let.
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III.
Za proračun republike in za občine zaradi sprejetja zakona
ne bo materialnih obveznosti. Nastopile pa bodo določene
materialne posledice za republiško energetsko skupnost,
torej za porabnike in proizvajalce električne energije, zaradi
usklajevanja ustreznih planskih aktov, odstopa od graditve
druge skupne slovensko-hrvatske jedrske centrale ter zagotovitve novih in dodatnih virov za proizvodnjo električne energije za potrebe SR Slovenije. Potrebna bodo tudi sredstva za
nujne varčevalne ukrepe in ukrepe smotrne rabe energije pri
prestrukturiranju našega gospodarstva, da bo mogoče v
naslednjih obdobjih zadovoljiti pokrivanje potreb po električni energiji v SR Sloveniji ob zmanjšanih stopnjah rasti rabe
energije. Ovrednotenje navedenih materialnih posledic je
odvisno tudi od usmeritev in ukrepov, ki bodo sprejeti na
zveznem nivoju v Programu razvoja energetike SFRJ do leta
2000 s pogledi na razvoj do leta 2020. kar je predmet sedanjih
razprav tudi v Skupščini SR Slovenije. Predvidevanja, koliko
novih elektroenergetskih objektov bomo potrebovali v naslednjih obdobjih, so odvisna od ocenitve uspešnosti izvajanja že
sprejetih programov, sklepov in ukrepov v SR Sloveniji pri
varčevanju in smotrni rabi ter proizvodnji električne energije,
kakor tudi pri prestrukturiranju našega gospodarstva v
naslednjih obdobjih. Pri ovrednotenju posledic sprejetja tega
zakona so pomembne razlike, ki nastanejo pri zamenjavi
enega primarnega energetskega vira - v tem primeru urana z drugimi možnimi primarnimi viri za proizvodnjo električne

energije. Zato bi bilo možno zanesljivo oceniti materialne
posledice sprejetja zakona samo v primeru, če bi SOZD Elektrogospodarstvo Slovenije razpolagal z izdelanimi investicijskimi programi za vse možne elektroenergetske proizvodne
kapacitete v SR Sloveniji in za objekte sovlaganja v drugih
republikah in na SAP Kosovo, vključno s potencialnimi objekti
kontinuitete v srednjeročnem obdobju 1995-2000. Ker takih
točnih podatkov nima SOZD Elektrogospodarstvo Slovenije,
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ne more natančno ovrednotiti posledic zahtevanega zakona.
Glede na še vedno neznana stališča Združenja elektrogospodarskih organizacij Hrvatske o vprašanjih nadaljnje
izgradnje jedrskih elektrarn in s tem povezanega vprašanja
soudeležbe SOZD Elektrogospodarstva Slovenije pri eventualni izgradnji druge slovensko-hrvatske jedrske elektrarne na
teritoriju SR Hrvatske je prav tako za sedaj še nemogoče
podati ocene odstopa SR Slovenije in njenih elektrogospodarskih organizacij od sprejetih obveznosti iz dogovorov,
sporazumov in pogodb med Elektrogospodarstvom Slovenije
in Združenimi elektrogospodarskimi organizacijami Hrvatske
za drugo siovensko-hrvatsko jedrsko elektrarno.
Upoštevaje program aktivnosti tako v Elektrogospodarstvu
Slovenije, kakor tudi v Združenih elektrogospodarskih podjetjih Hrvatske in v skupščinah družbenopolitičnih skupnosti bo
predlagatelj tekoče obveščal Skupščino SR Slovenije o doseženi stopnji razreševanja odprtih vprašanj in ovrednotenja
nastajajočih posledic.

ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO LJUBLJANA
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST
ZA ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET
SR SLOVENIJE

POROČILO
o uresničevanju programa za varen in urejen
železniški promet (ESA-339)*

1.0 UVOD - VPLIVI NA VARNOST
ŽELEZNIŠKEGA PROMETA,
DRUŽBENOEKONOMSKI ODNOSI V
ŽELEZNIŠKEM GOSPODARSTVU
UKREPI
Sedanje neustrezno stanje na JŽ je treba reševati z doslednim uveljavljanjem poslovnosti, s preusmeritvijo železnice k
svojim uporabnikom in sicer s konkretnimi akcijami: s projektom za uveljavitev nove gospodarsko-poslovne usmeritve JŽ
na temelju realnega voznega reda kot osnovnega tehničnotehnološkega dokumenta železnice, s projektom računalniško-informacijskega sistema za upravljanje prometa in z
neposrednim dogovarjanjem z uporabniki o vseh elementih
prevozne storitve, vključno s ceno. Usmeritev v poslovnost na
ravni JŽ terja uskladitve v notranji organizaciji posameznih
ŽTO in podreditev vseh funkcij, kot sta na rimer tudi kadrovska politika in sistem nagrajevanja tej usmeritvi. S temi ukrepi
bo možno postopoma sanirati tudi finančno stanje železnice
in se bodo odprle možnosti za realizacijo tehnoloških programov razvoja ter s tem možnosti čim višje stopnje nadomestitve človekovega fizičnega poseganja v tehnološke procese s
podobnimi tehničnimi sredstvi - vse to pa tudi osnova za
realno in stalno izboljševanje varnosti železniškega prometa.
•Program za varen in urejen železniški promet je na vpogled v dokumentaciji Skupščine SR Slovenije
>14

IZVRŠITEV
Navedeni projekti, ki so bili sprejeti v Skupnosti JŽ se že
uresničujejo in postavljajo odnose med ŽTO na mreži JŽ na
ekonomske osnove, ki stimulirajo dobro delo in sankcionirajo
odstopanja od dogovorjene kakovosti. Na teh osnovah so že
bili spremenjeni trije samoupravni sporazumi o izvrševanju
voznega reda, predlagana pa je sprememba še vrste drugih
samoupravnih sporazumov v zvezi s skupno rabo zmogljivosti
in organizacijo prometa. Kar zadeva uskladitev v odnosih
znotraj posameznih ŽTO velja ugotovitev, da so ukrepi, ki so
bili sprejeti na posameznih področjih dela v ŽG Ljubljana in ki
so opisani v posameznih točkah tega poročila, tudi dobra
osnova za izboljševanje učinkovitosti poslovanja. Doseženi so
že prvi rezultati, vendar neenakopravni pogoji gospodarjenja
železnice, njen obupen položaj v primarni delitvi in kot posledica vse večje izgube v poslovanju, zavirajo večjo motiviranost delavcev za boljše poslovanje.

OCENA IN NADALNJE AKTIVNOSTI
Sprejem ukrepov za izboljšanje materialnega položaja
železnice tako v okviru sprejemanja dolgoročnih, srednjeročnih in letnih družbenih planskih aktov kot v okviru sprejemanja ukrepov tekoče ekonomske politike je predpogoj tudi za
tako ureditev družbenoekonomskih odnosov v železniškem
gospodarstvu, ki bo trdna in trajna osnova za učinkovitejše
delovanje sistema Jugoslovanskih železnic, pri tem seveda
tudi za izboljšanje varnosti železniškega prometa.
poročevalec

2.0 NOTRANJI NADZOR
2.1 NEPOSREDNI NOTRANJI NADZOR
UKREPI
Za povečanje učinkovitosti neposrednega notranjega nadzora bo v vsakem delu tehnološkega procesa uveljavljeno
načelo, da vsak delavec neposredno in osebno odgovarja za
izpolnitev nalog tiste enote oziroma procesne faze, ki jo vodi
in usmerja.
IZVRŠITEV
Uveljavljena so merila za kakovostno delo v zvezi z varnostjo in urejenostjo železniškega prometa. V ta merila so
vključena tudi dela in naloge za neposredni notranji nadzor
vseh odgovornih delavcev. Z njihovo uveljavitvijo je urejeno
tudi sankcioniranje za površno izvajanje ali neizvajanje neposrednega nadzora. V ta sistem so bila vključena tudi dela in
naloge notranjega nadzora pri vzdrževanju železniških vozil
in vpeljano dodatno šolanje in obdobno preverjanje znanja
delavcev.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Neposredni notranji nadzor postaja vse učinkovitejši in
integralni del delovnega procesa. Analize stanja varnosti in
urejenosti železniškega prometa namreč kažejo, da se je
število izrednih dogodkov v letih 1985 in 1986 zmanjšalo v
primerjavi z letom 1984 in to predvsem na račun zmanjšanja
izrednih dogodkov za katere je odgovorna železnica:

Izredni dohodki
skupaj
- po krivdi
železnice
- odgovornost
drugih

1984

1985

1986

1972

1784

1765

1288

1173

1126

684

611

639

Trend zmanjšanja je še ugodnejši pri izrednih dogodkih, pri
katerih so nastale posledice oziroma zaradi katerih je bila
ogrožena varnost prometa:
1984
461

1985
379

1986
357

Tudi posledice izrednih dogodkov so precej manjše kot v
preteklih letih, saj ni bilo izrednih dogodkov s hujšimi posledicami.
Nadaljnje aktivnosti bodo potekale v utrjevanju doseženega
stanja pri aktiviranju neposrednega nadzora v ŽG Ljubljana.
Kar zadeva notranji nadzor pri vzdrževanju železniških vozil je
pripravljen še predlog za oblikovanje bolj učinkovite kontrolno-prevzemne strokovne službe.
2.2. PROFESIONALNA NOTRANJA KONTROLA
UKREPI
Za učinkovitejše in objektivnejše spremljanje izrednih
dogodkov se bo vodila izpopolnjena statistična evidenca z
dodatnimi podatki o izrednih dogodkih. Njena učinkovitost
naj se doseže tudi s povečanjem števila kontrolnih pregledov.
IZVRŠITEV
Ukrepi so v celoti uveljavljeni in se izvajajo kot trajne
naloge. Sistem objektivnejšega spremljanja izrednih dogodkov je sprejet in se uporablja tudi v poročilih Skupnosti JŽ.
V ŽG Ljubljana je za statistično spremljanje izrednih dogodkov in baznih podatkov v zvezi z njimi vpeljana računalniška
obdelava.
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OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Ukrepi na področju profesionalne notranje kontrole so uveljavljeni in dajejo pozitivne učinke pri čemer sta v veliko
pomoč računalniška obdelava spremljanja izrednih dogodkov
in novi informacijski sistem upravljanja železniškega prometa. To se odraža predvsem v povečani učinkovitosti neposrednega notranjega nadzora in rezultira v zmanjšanju števila
izrednih dogodkov, kar je že bilo prikazano v točki 2.1. Nadaljnje aktivnosti bodo zato še nadalje usmerjene predvsem k
ugotavljanju učinkovitosti neposrednega notranjega nadzora
in preventivnemu odkrivanju negativnih pojavov v zvezi z
njim.
3.0 NEKAJ POSEBEJ AKTUALNIH PROBLEMOV
VARNOSTI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA
3.1 NIVOJSKA KRIŽANJA
UKREPI
Izdelan bo program ureditev in zmanjšanja števila nivojskih
križanj cest z železniškimi progami skladno z določili Zakona
o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa. Program bodo poleg ŽG Ljubljana financirale
še ostale zainteresirane organizacije, republiške in območne
skupnosti za ceste ter družbenopolitične skupnosti občin
oziroma republike.
IZVRŠITEV
Na območju SR Slovenije je 1200 križanj cest z železnico v
istem nivoju Za 353 nivojskih križanj že sam zakon določa
način ureditve. Za ostalih 847 nivojskih križanj je način zavarovanja določila komisija, ki jo je leta 1986 imenoval Republiški komite za promet in zveze. Od tega je komisija predlagala,
da se 172 cestnih prehodov ukine in junija 1987 je Republiški
komite za promet in zveze prepovedal njihovo uporabo. Za
ureditev ostalih prehodov so dogovorjene tehnične rešitve
zavarovanja in izdelana ocena potrebnih investicij, ki znašajo
30 mlrd din (po cenah 1986). ŽG Ljubljana za financiranje
ureditve prehodov nima planiranih sredstev niti niso ta sredstva posebej zagotovljena.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Za zagotovitev deleža ŽG Ljubljana pri ureditvi križanj cest z
železnico je treba finančna sredstva posebej zagotoviti, da
bodo skupaj s sredstvi upravljalcev cest ter sredstvi družbeno-političnih skupnosti tvorila celovito finančno konstrukcijo programa. Primerno bi bilo, da se v ta namen usmeri del
bencinskega dinarja (v letih 1983 in 1984 je bil del bencinskega dinarja že usmerjen za financiranje naložb ŽG Ljubljana).
3.2. NEPRAVILNI NAKLAD IN TEHNIČNO
STANJE VAGONOV
UKREPI
Poostren bo nadzor tehničnega stanja vagonov in pravilnosti nakladanja vagonov na celotni mreži JŽ, posebno na
obmejnih postajah z uporabo mednarodnih kriterijev. Dopolnjeni bodo samoupravni splošni akti na JŽ, ki urejajo ta
področja.
IZVRŠITEV
V avgustu 1987 je bil sprejet samoupravni sporazum o
urejanju razmerij med ŽTO na mreži JŽ v zvezi z napačnim
odpravljanjem vagonov s kosovnimi pošiljkami ter nepravilnim nakladanjem in predajo tovornih vagonov v skupnem
prometu (samoupravni sporazum 121). Tako ŽG Ljubljana ne
nosi več stroškov zadrževanja takih vagonov, ki so na njegovo
območje prispeli z območij drugih ŽTO.
Z namenom, da se izboljša tehnično stanje vagonov se je
pričel postopek spreminjanja samoupravnega sporazuma o
sprotnem vzdrževanju tovornih vagonov (samoupravni sporazum 205). Izkušnje pri izvajanju dosedanjega sporazuma
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narekujejo spremenjen koncept ureditve tega za ŽTO na
omrežju JŽ kompleksnega in finančno zahtevnega področja,
pri čemer je eden od temeljnih problemov ustrezna nadomestitev stroškov vzdrževanj.
Podatki za leto 1986 in prvih osem mesecev leta 1987 kažejo,
da je bilo nujno potrebno pričeti reševati ta problem, saj se je
število nepravilnosti precej povečalo. Število tehnično
pomanjkljivih in nepravilno naloženih vagonov, ki so bili izločeni na postajah ŽG Ljubljana je znašalo:
V letu 1986:
Tehnične
Nepravilni naklad
Skupaj
pomanjkljivosti
v celem povpreč. v celem povpreč. v celem povpreč.
letu dnevno
letu dnevno
letu dnevno
Sežana
6251
17
2398
6
8649
23
Nova Gorica
7091
19
1093
3
8184
22
Jesenice
8855
24
4580
11 12935
35
Maribor
4080
11
102
4182
11
Zalog
12669
35
2566
~7 15235
42
Ostale
postaje
27978
77
2022
6 30000
83
SKUPAJ
66924
183 12261
33 79185
216
V obdobju l-VII 1/1987:
Tehnične
Nepravilni naklad
Skupaj
pomanjkljivosti
v celem povpreč. v celem povpreč. v celem povpreč.
obdobju dnevno obdobju dnevno
letu dnevno
Sežana
6547
36
2402
13
8949
49
Nova Gorica
4586
25
1087
6
5673
31
Jesenice
5323
29
2207
12
7530
41
Maribor
2051
11
62
1
2113
12
Zalog
8261
46
1523
8
9784
54
Ostale
postaje
14923
82
1088
6 16011
88
SKUPAJ
40691
225
8369
46 49060
271
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Poleg neustreznih medsebojnih ekonomskih odnosov na
tem področju je vzrok za poslabševanje stanja tudi poslabševanje gospodarskega položaja železnice. Zaradi slednjega je
bilo v okviru Skupnosti JŽ celo predlagano, da se podaljšajo
revizijski roki pri vzdrževanju vozil. ŽG Ljubljana temu
odločno nasprotuje, saj bi podaljševanje revizijskih rokov
negativno vplivalo na varnost železniškega prometa. Namesto
tega je nujno potrebno vložiti vse napore v izboljšanje materialnega položaja železnice in dosledno uvajati ekonomske
kriterije v medsebojne odnose med ŽTO pri skupni rabi
osnovnih sredstev.
3.3. ZLOMI TIRNIC
UKREPI
Podaljševanje optimalnih ciklusov remontov prog v preteklosti povzroča vse pogostejše zlome tirnic. Za izboljšanje
stanja je cikluse potrebno skrajšati. Pri bolj obremenjenih
progah pa je med dvema ciklusoma treba še dodatno menjati
obrabljene tirnice.
IZVRŠITEV
Podatki o izvršenih remontih prog kažejo, da v letih 1986 in
1987 le-ti bistveno zaostajajo za planom:
planirano (km)
izvršeno (km)
% izvršitve

1986
50
30
60%

ocena 1987
50
20
40%

Tudi dodatna menjava obravljenih tirnic in zamenjava kretnic ne potekata po planu:
Dodatna menjava tirnic:
1986
ocena 1987
planirano (km)
69
127
izvršeno (km)
63
69
% izvršitve
91%
54%
Zamenjava kretnic:
1986
ocena 1987
planirano (km) 89
111
izvršeno (km)
77
50
% izvršitve
87%
45%
Vzrok za odstopanje od planskih ciljev so nezagotovljena
finančna sredstva za pokrivanje enostavne reprodukcije ŽG
Ljubljana in za financiranje programa razvoja.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Zagotoviti je treba normalno enostavno reprodukcijo ŽG
Ljubljana in planirane vire finančnih sredstev za financiranje
programa razvoja zmogljivosti ŽG Ljubljana tako, da bodo
nadomeščeni tudi zaostanki iz 1986. in 1987. leta.
3.4. SIGNALNO VARNOSTNE IN
TELEKOMUNIKACIJSKE (SV in TK) naprave
UKREPI
ŽG Ljubljana bo pospešeno vlagalo v modernizacijo tistih
SV in TK naprav, ki so odločujočega pomena za varnost
železniškega prometa ter dajalo prednost tistim postajam in
progovnim odsekom, kjer je problematika glede na poročilo
republiške komisije posebej aktualna.
IZVRŠITEV
V letu 1985 so bile vgrajene sodobne relejne SV naprave na
postajah Borovnica in Tezno na glavnem prometnem križu.
V letu 1986 je bila opremljena z radiodispečerskimi napravami proga Divača-Koper, dokončana 1. faza UKV naprav na
postajah Koper in Dobova ter obnovljena ŽAT centrala na
postaji Borovnica.
V letu 1987 je bila na postaji Jesenice dokončana 1. faza
UKV naprav in obnovljena ŽAT centrala.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Vgrajevanje sodobnih SV in TK naprav napreduje prepočasi
zaradi premajhnih finančnih sredstev, čemur botruje predvsem nerešen gospodarski položaj ŽG Ljubljana. V letih
1985-1987 sta bili naprimer z elektrorelejnimi SV napravami
zavarovani le dve postaji na glavnem prometnem križu, tako
da ostaja 16 postaj še naprej opremljenih z zelo starimi
elektromehanskimi SV napravami. Tudi TK naprave se prepočasi posodabljajo.
Z rešitvijo gospodarskega položaja in zagotovitvijo vseh
planiranih virov za financiranje programa razvoja ŽG Ljubljana bo treba pospešiti vgrajevanje sodobnih SV in TK naprav
v skladu z usmeritvami programa, sicer bo potrebno več kot
10 let samo za dokončanje posodobitve SV naprav na glavnem prometnem križu.
3.5. PREVOZ NEVARNIH SNOVI
UKREPI
Dopolnjeni in usklajeni na mreži JŽ bodo normativni akti, ki
urejajo to področje. Poostrena bo kontrola prevozov nevarnih
snovi in dodatno usposobljeno izvršilno osebje. Prevozi
nevarnih snovi bodo spremljani preko informacijskega sistema.
IZVRŠITEV
Opravljen je bil pregled vseh pretakališč in prekladališč
nevarnih snovi in izdelan sanacijski program, ki je v realizaciji.
Za ukrepanje ob izrednih dogodkih so zagotovljeni štirje
intervencijski vagoni - cisterne, potrebna univerzalna zaščita
poročevalec
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obleka in posode za preprečevanje odtekanja tekočin v zemljo. V sklopu informacijskega sistema za upravljanje prometa
je vpeljano računalniško spremljanje prevoza nevarnih snovi.
Izdelani so tudi posebni opomniki za nevarne snovi z navedbo
konkretnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Za izvršilno osebje
je izdelano posebno Navodilo za prevoz in ukrepe pri poškodbah vagonov, naloženih z nevarnimi snovmi in kartonček z
najpomembnejšimi podatki za ukrepanje. Za opravljanje del
in nalog v zvezi s prevozom nevarnih snovi je predvidena
uvedba posebnega referata. Na JŽ je pričel postopek uskladitve in dopolnitve normativnih aktov.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Po izdelanem programu se bodo postopoma sanirala vsa
pretakališča in prekladališča nevarnih snovi v ŽG Ljubljana.
Opomniki za nevarne snovi se bodo stalno dopolnjevali glede
na nove snovi, ki se bodo pojavile v transportu. Aktivnpsti pri
dopolnjevanju in usklajevanju normativnih aktov na JŽ bodo
potekale usklajeno tudi s postopkom dopolnjevanja Zakona o
prevozu nevarnih snovi.
3.6. UREJENOST PROMETA IN POSLOVANJA
UKREPI
Odnos železničarjev s potniki in strankami naj bo čim bolj
prijazen, korekten, strokoven in ustrežljiv. Sanirati je treba
stanje sanitarij v objektih, vlakih in železniških okoljih.
IZVRŠITEV
Rezultati testiranj, ki potekajo v okviru tekmovanja za najbolj urejeno postajo na območju ŽG Ljubljana (»Naj postajo«)
kažejo, da je z izboljšanim sistemom nagrajevanja in sprotno
kontrolo že uspelo nekoliko izboljšati odnos železničarjev do
potnikov in strank.
Z uresničevanjem programa ureditve sanitarij se je v dveh
letih število postaj z zadovoljivo urejenimi sanitarijami potrojilo (v letu 1984: 18 postaj, v letu 1987: 65 postaj). V približno
takem razmerju se je izboljšala tudi urejenost okolja železniških objektov.
Uresničevanje programa sanacije sanitarij na vlakih poteka
nekoliko bolj počasi.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Prijaznost, korektnost, strokovnost in ustrežljivost železničarjev je treba z ustreznim kadrovanjem (npr. vključitev psihologa, posebne sposobnosti delavcev za komunikativnost)
delavcev, ki prihajajo v stik s potniki in strankami ter njihovim
ustreznejšim izobraževanjem (n. pr. vzorci in načini obnašanja in reševanja konfliktnih situacij) še precej izboljšati.
Sanacijo sanitarij je treba intenzivno nadaljevati in jo končati v treh letih.
4.0. UREDITEV TEHNOLOŠKIH PROCESOV
UKREPI
Dolžino trajanja delovne izmene strojnega osebja je treba
skrajšati ter proučiti zasedbo vlečnih vozil po strojnem osebju
in možnost, da vozijo vlaki brez vlakospremnega osebja.
Z avtostop napravami bo ŽG Ljubljana opremilo še naslednje proge:
- Pivka- Rijeka
leta 1985
- Ljubljana-Kamnik, Ljubljana-Metlika
leta 1986
-Pragersko-Čakovec
leta 1987
Vzporedno z opremljanjem prog z avtostop napravami bo
ŽG Ljubljana postopno opremljalo z avtostop napravami tudi
vsa vlečna sredstva, ki bodo vozila po teh progah.
Z realizacijo novega koncepta usposabljanja strojevodij, s
katerim se bo pričelo v šolskem letu 1985/1986, bo ŽG Ljubljana dodatno pridobilo še 160 strojevodij. S tem bo zagotovljena dvojna zasedba na progah in vozilih, ki še niso opremljene z avtostop napravami.
IZVRŠITEV
Dnevna razporeditev in dolžina časa neprekinjenega dela

strojnega osebja je urejena s posebnim navodilom. Le-to se
dosledno izvaja, izvajanje pa nadzoruje.
Zasedba vlečnih vozil po strojnem osebju je urejena s
posebnimi predpisi enotno za mrežo JŽ (Navodilo 248, Navodilo 44).
Koncept sodobnega usposabljanja strojevodij (V - stopnja
usmerjenega izobraževanja) in postopno uvajanje kandidatov
v praktično delo, se odvija v skladu s programom.
Zaradi pereče ekonomske situacije v ŽG, ni v celoti uresničen program vgradnje avtostop naprav na progah Ljubljana-Metlika in Pragersko-Čakovec, prav tako niso še vsa dizelska vozila opremljena z avtostop napravami.
OCENA IN NADALNJE AKTIVNOSTI
Spremljanje in zagotavljanje ustreznih pogojev za izobraževanje in delo strojevodskega kadra je stalna aktivnost.
Izdelani programi za dokončanje vgradnje avtostop naprav
na progah Ljubljana-Metlika in Pragersko-Čakovec imajo
značaj prioritete. Program opreme dizelskih vozil, ki poteka
vzporedno, zajema še opremo 72 dizelskih lokomotiv in 33
dizelmotornikov. Uresničen bo v naslednjih rokih:
19dizelskih lokomotiv
do31.1.1988
20 dizelskih lokomotiv
do 30. 5.1988
20 dizelskih motornih vlakov
do 30. 5.1988
ostala vozila
do 30. 5.1989
5.0. KADROVSKA POLITIKA
UKREPI
Aktivnosti na kadrovskem področju je potrebno okrepiti
zlasti s pridobivanjem učencev za železniške šole, z izobraževanjem strojevodij ter drugih poklicev v prometu in transportu, z zagotavljanjem stanovanj in nastanitvami za samske
delavce, z zagotavljanjem družbene prehrane, pridobivanjem
počitniških zmogljivosti, z zagotavljanjem varstva pri delu,
zdravstvenega varstva, rekreacije in aktivnega oddiha; z razporejanjem delavcev ob izgubi zdravstvene sposobnosti ter z
ustreznejšimi osebnimi dohodki.
IZVRŠITEV
S sodobnejšimi oblikami pridobivanja učencev v železniške
šole (razgovori s starši, dnevi odprtih vrat, informativni dnevi,
obiski učencev in poklicnih usmerjevalcev na železnici, obiski
po osnovvnih šolah) so izpolnjene načrtovane potrebe po
rednem izobraževanju mladine v železniških šolah. V šolskih
letih 1985/86 in 1986/87 je bilo uresničeno usposabljanje
delavcev z dodatnnimi oddelki po prilagojenih programih za
profile strojevodij, prometno transportnih tehnikov, vozovnih
preglednikov in sprevodnikov. V skladu z zahtevo po povečanem obsegu izobraževanja so bile v letu 1986 povečane domske zmogljivosti in obrat za prehrano Železniške srednje šole
v Ljubljani.
Nov dodaten štiriletni program izobraževanja za strojevodje
se je začel izvajati v šolskem letu 1985/86 in poteka v skladu z
načrtovano dinamiko. Prav tako so bili v tem šolskem letu
uvedeni izpolnjeni in prilagojeni programi 4 in 5 stopnje
strokovne izobrazbe v programu Železniški transport (redno
in izobraževanje iz dela). Skrajšani program Transportna
manipulacija se izvaja, vendar ni bila verificirana tretja stopnja strokovne izobrazbe, ker bi zahtevala glede na vključitev
dodatnih znanj podaljšanje šolanja nad dve leti. Ker so najbolj
kritične kadrovske potrebe pokrite, se je težišče izobraževanja prometnih profilov v letu 1987 prevesilo v korist rednega
izobraževanja mladine.
Od planiranega pridobivanja stanovanj do leta 1990 je bilo
do sedaj:
- pridobljenih 382 novih stanovanj (34%),
- adaptiranih 52 službenih stanovanj (26%),
- na lokaciji CO - Kolodvor v Ljubljani rezervirano 42
službenih stanovanj za potrebe ljubljanskega vozlišča.
Stališče, da je zamenjava stanovanj, ki pripadajo ŽG Ljubljana, pogojena s soglasjem Delavskega sveta ŽG Ljubljana,
se dosledno izvaja. Stališče Skupščine SR Slovenije, da ŽG
Ljubljana ne bi več združevalo solidarnostnih stanovanjskih
sredstev pa ni bilo realizirano zaradi odkonilnega stališča
Zveze stanovanjskih skupnosti SRS.
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Vzrok zaostanka pri pridobivanju stanovanj glede na planirano je v nesorazmernem porastu cen stanovanj v primerjavi s
formiranimi sredstvi stanovanjskega dela sklada skupne
porabe in izpadu planiranih sredstev solidarnosti. Obnova
službenih stanovanj pa je zaradi pomanjkanja poslovnih sredstev v te namene popolnoma zastala že v letu 1986.
Po programu ureditve nastanitvenih zmogljivosti za samske
delavce so bile v letih 1986 in 1987 adaptirane bivalnice v
Grosupljem (39 ležišč), Ivančni Gorici (10 ležišč) in Črnomlju
(26 ležišč) ter zgrajen dom malih stanovanj v Ankaranu (48
ležišč za potrebe na področju Kopra), vse skupaj 34% uresničitve plana.
Za izboljšanje družbene prehrane je bilo urejenih 9 razdeljevalnic hrane tako, da je le ta zagotovljena 85% delavcem.
Plan pridobitve novih počitniških zmogljivosti je usmerjen
iz srednjeročnega programa (obnovitev 50 ležišč letno) in
nadomestitve Rovinja v izgradnjo 400 ležišč v Fiesi, kjer so z
letošnjim letom že stekle aktivnosti glede pridobitve tehnične
dokumentacije za ureditev infrastrukture in izdajo lokacijskega in gradbenega dovoljenja.
Glede na vlogo varstva pri delu in železniškega zdravstva
pri zagotavljanju varnega železniškega prometa je UKC Ljubljana - Inštitut za razvoj medicine dela v sodelovanju s strokovnimi službami ŽG Ljubljana izdelal elaborat Opredelitve
nalog in vlog zdravstvenega varstva s posebnim poudarkom
na preventivnem zdravstvenem varstvu in razvoju medicine
dela na železnici. Aktivnega oddiha v Atomskih toplicah in
Kranjski gori se je v letu 1987 udeležilo 10% več delavcev
izvršilne službe kot v letu 1986.
Za ustrezno prerazporejanje delavce ob izgubi zdravstvene
sposobnosti so bila na ravni ŽG Ljubljana sprejeta načela, ki
opredeljujejo pravice in obveznosti teh delavcev ter naloge
skupne posredovalnice ŽG Ljubljana v zvezi z razporeditvami
na ustrezna dela in naloge.
Osebni dohodki delavcev ŽG Ljubljana so odvisni predvsem
od kakovosti opravljenega dela in se:
- za delavce, ki so razporejeni z vidika varnosti železniškega prometa na najbolj zahtevne delokroge v železniški
izvršilni službi, upoštevajo kriteriji, na osnovi katerih pripada
delavcem ustrezna stimulacija glede na odgovornost in zahtevnost dela ob kvalitetno opravljenem delu,
- upošteva stimulacija za omejevanje fluktuacije deficitarnih kadrov ŽG Ljubljana,
- upoštevajo kriteriji za stimulativnejše nagrajevanje nadpovprečnih delavnih rezultatov z vidika povečane kakovosti in
količine dela,
- izvajajo ukrepi za kritje izpada dohodka zaradi posledic
nepravilnega ravnanja oziroma nesmotrnega gospodarjenja s
sredstvi.
Zaradi Nerešenega gospodarskega položaja pa ni bilo
mogoče uresničiti usmeritve o postopni rasti osebnih dohodkov v ŽG Ljubljana do tiste ravni, ki je objektivno opredeljena
s kvalifikacijsko strukturo, pogoji dela, delom v izmenah ter
odgovornostjo delavcev ŽG Ljubljana posebno v zvezi z zagotavljanjem varnosti železniškega prometa (po ugotovitvah
Poročila o stanju varnosti v železniškem prometu na območju
SR Slovenije bi morala biti njihova raven za okoli 25% nad
ravnijo povprečnih osebnih dohodkov v gospodarstvu SR
Slovenije). Nasprotno, realna raven, osebnih dohodkov celo
stalno pada. V letu 1984 so bili za 7 - 8% višji od povprečnega
osebnega dohodka v gospodarstvu SRS, v letu 1986 še za
3,6%, v prvem polletju 1987 pa so se znižali na raven osebnih
dohodkov gospodarstva SRS.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
V naslednjem obdobju je potrebno predvsem vzpodbujati
redno izobraževanje mladine, manj pa enoletne izobraževalne
oblike delavcev po prilagojenih programih.
Zaradi uveljavitve zakona o ugotavljanju skupnega prihodka in dohodka s 1. 7. 1987 je v prihodnjem letu in pol
pričakovati popolno stagnacijo pridobivanja stanovanj, kar
pomeni, da plan pridobivanja do leta 1990 ne bo realiziran.
Edina rešitev za nastali položaj je pridobitev posojila iz sredtev solidarnosti, ki se združujejo pri stanovanjskih skupnostih. Za zagotovitev financiranja 42 službenih stanovanj na
lokaciji CO Kolodvor bo potrebno v sodelovanju z Zvezo
stanovanjskih skupnosti SRS izdelati poseben program.

V letu 1988 se bodo pričela adaptacijska dela za pridobitev
nastanitvenih zmogljivosti za samske delavce v Novem mestu
in Zidanem mostu. Za območje Celja in Ljubljane je v izdelavi
tehnična dokumentacija, ki bo predvidoma gotova v letu 1988.
Za dosego cilja zagotovitve družbene prehrane 90% delavcem bo potrebno urediti in razširiti še 10 obratov in razdeljevalnic družbene prehrane, za katere se izdeluje projektna
dokumentacija.
V skladu s srednjeročnim programom izgradnje počitniških
zmogljivosti se bodo nadaljevale že začete aktivnosti za pridobitev novih počitniških ležišč v Fiesi.
Na temelju elaborata »Opredelitev nalog in vlog zdravstvenega varstva« bo izdelan proaram dolaoročneaa razvoja
medicine dela.
Okrepljena bo vloga skupne posredovalnice ŽG Ljubljana v
zvezi s prerazporejanjem delavcev. Dokončan bo program za
njeno delo na podlagi računalniškega informacijskega
sistema (PERS) in v povezovanju s skupnostmi pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in skupnostmi zaposlovanja.
Z zagotovitvijo pogojev gospodarjenja in dosledno realizacijo gospodarsko poslovne usmeritve ŽG Ljubljana, je treba
do leta 1990 postopoma doseči v Programu za varen in urejen
železniški promet opredeljeno raven osebnih dohodkov v ŽG
Ljubljana.
6.0. POGOJI GOSPODARJENJA,
IZKORIŠČENOST KAPACITET IN
URESNIČEVANJE PLANIRANEGA RAZVOJA
6.1. CENE ZA ŽELEZNIŠKE STORITVE
UKREPI
Neposredno dogovarjanje z uporabniki prevoznih storitev o
vseh elementih prevozne storitve, tudi o ceni, bo postala
prevladujoča oblika odnosov z uporabniki.
Kjer dogovorov ne bo, se bo še nadalje uporabljal tarifni
sistem, cene v okviru le-tega pa se bodo oblikovale na osnovi
skupnih elementov.
Dogovorjena je politika hitrejše rasti cen železniških prevoznih storitev od splošne rasti cen.
Širša družbena skupnost mora ob tem uresničiti ukrepe
prometne politike in z ukrepi tekoče ekonomske politike
vzpodbujati uveljavljanje nove gospodarsko poslovne usmeritve železnice.
IZVRŠITEV
Okviri in možnosti za neposredno dogovarjanje z uporabniki se krčijo predvsem zaradi neusposobljenosti za zahtevnejše prevoze in manjše konkurenčne sposobnosti kot posledice izredno težkega ekonomskega položaja, prepolovljenih
investicij in neuresničevanja prometne politike.
V letu 1986 sprejeti skupni elementi so z začetkom leta 1987
prenehali veljati in z neposredno kontrolo cen je Zvezni
izvršni svet praktično blokiral njihovo rast. V juliju 1987 so bili
potrjeni dopolnjeni skupni elementi za oblikovanje cen železniških prevoznih storitev, vendar je Zvezni izvršni svet
ponovno interveniral in preprečil njihovo uporabo za korekcijo cen s 1. 10. 1987.
V celotnem preteklem obdobju so cene železniških prevoznih storitev zaostajale za splošno rastjo cen (splošna rast cen
je merjena z deflatorjem družbenega proizvoda):
Kumulativni indeksi
splošna cena železniških prevoznih storitev
rast cen
skupaj
potniški
prevoz
promet
blaga
1975
100
100
100
100
1980
239
164
183
159
1985
1738
950
695
1014
1986
3425
1918
1379
2053
To pomeni, da se tudi politika hitrejše rasti cen železniških
prevoznih storitev od splošne rasti cen, ki je bila v preteklih
dveh letih temeljna predpostavka za normalno poslovanje
železnice, ni uresničila:
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verižni indeksi
dogovorjena rast
realizirana rast
1985
196
161
235
202
1986
Še manj pa seje dogovorjena politika uresničila v letu 1987,
saj znaša po doslej izvršenih korekcijah cen železniških prevozov (28. 3. 1987 za 14,5% in 1. 8 1987 za 52,8%) indeks
njihove rasti v letu 1987 178, po dogovorjeni politiki v skupnih
elementih pa bi moral biti ta indeks okoli 279 (za 27% nad
splošno rastjo cen; splošna rast je ocenjena na 120%).
Zlasti je velik zaostanek cen železniškega potniškega prometa nasproti javnemu cestnemu prometu, kar ilustrira
naslednja primerjava:
relacija
za eno potovanje din
indeks
avtobus
vlak
165
Ljubljana-Kranj
600
363
186
1073
KLjubljana-Metlika
2000
r
257
3893
Ljubljana-Beograd
100
Razlike so še večje pri dei. -Kih in dijaških mesečnih
vozovnicah, ki so za avtobus 3,5 do 4,5 krat dražje kot za vlak
(na relaciji Ljubljana-Kranj je na primer delavska mesečna
vozovnica na avtobusu za 3,5 krat dražja, dijaška mesečna pa
3,7 krat) na relaciji Ljubljana-Litija pa sta ti vozovnici za
avtobus skoraj 4,5 krat dražji kot za vlak (vse cene iz septembra 1987).
Zaostajanje cen železniškega prevoza na JŽ je veliko tudi v
primerjavi s cenami drugih evropskih železnic, kar je razvidno
iz naslednje primerjave:
- potnik plača na povprečni razdalji 200 km v primerjavi s
ceno na JŽ:
- v Švici
13 krat več
- v Avstriji
7 krat več
- v Franciji
8 krat več
- v ZR Nemčiji
10 krat več
- v Italiji
4 krat več
- prevoz blaga je na povprečni razdalji 250 km, v primerjavi s cenami na JŽ:
- v Avstriji in ZR Nemčiji
4 krat dražji
- v Franciji
3 do 4 krat dražji
- v Švici
3,5 do 5 krat dražji
- v Italiji
od 40 do 70% dražji
Nerealizirana politika cen je bila poglavitni razlog, ki je ob
izredno visoki inflaciji pripeljal ŽG Ljubljana v najtežji gospodarski položaj v njegovem obstoju. V obdobju I—VI/1987 je
znašala izguba v poslovanju 21 mlrd din, primanjkljaj prihodkov 29 mlrd din. Primanjkljaj prihodkov za celo leto 1987 pa
znaša po sedanjih ocenah 56 mlrd dinarjev.
Prometna politika se praktično ni uresničevala; izenačitev
pogojev gospodarjenja med cestnim in železniškim prometom ni izpeljana, kar se kaže v neustrezni obremenitvi cestnih
prevoznikov s stroški cestne infrastrukture in izdajanju dovolilnic v mednarodnem cestnem prometu. Le-te ne temeljijo na
ustrezni ekonomski ceni obrabe cest, kar tretjina pa jih je
brezplačnih. Delež železnice na prometnem trgu pri prevozu
blaga v primerjavi z javnim cestnim prevozom se je še nadalje
zmanjšal (1983: 55,7%; 1985: 53,2%; 1986: 51,1%, I —VI/87:
51,1%).
Tudi v okviru tekoče ekonomske politike je bilo doslej
sprejetih zelo malo ukrepov za izboljšanje ekonomskega
položaja železnice, celo nasprotno, spremembe v deviznem
sistemu na primer še poslabšujejo možnosti za neobhodno
preskrbo rezervnih delov iz uvoza.

železnica nima več monopolnega položaja in postopoma
pokrivati vse večji del enostavne reprodukcije železnice s
transportnimi prihodki. Politiko hitrejše rasti cen je treba
dosledno realizirati na osnovi skupnih elementov in z neposrednimi dogovori z uporabniki.
Republiški organi se bodo na osnovi sklepov Republiškega
komiteja za promet in zveze z dne 22. 5. 1987 zavzemali pri
pristojnih zveznih organih za dosledno uresničevanje dogovorjene prometne politike.
6.2. POVRAČILA ZA POKRIVANJE DELA
STROŠKOV ENOSTAVNE REPRODUKCIJE
UKREPI
Povračila se bodo zagotavljala na osnovi Samoupravnega
sporazuma o temeljih plana SIS za železniški in luški promet
SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter v skladu s 56. členom
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990.
IZVRŠITEV
Prispevek za povračila se je v letu 1986 plačeval na osnovi
intervencijskega zakona, v letih 1987-1990 pa se plačuje na
osnovi samoupravnega sporazuma o temeljih plana SIS za
železniški in luški promet SR Slovenije in posebnega zakona.
Pri povračilih nastaja izpad sredstev zaradi zamika obračunske osnove za en kvartal in se vseskozi pojavlja vprašanje,
kako ta sredstva tekoče vključiti v bilance poslovanja.
Realna je domneva, da se bo zaradi vpliva novega obračunskega sistema od 1. 7. 1987 znižala prispevna osnova za
povračila, tako da planirani dotok povračil ne bo zagotovljen.
SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je za kritje
primanjkljaja prihodkov zaradi neuresničene politike cen
konec leta 1986 skladno z dogovorom o temeljih družbenega
plana SR Slovenije predlagala korekcijo prispevne stopnje za
povračila z interventnim zakonom, ki pa ga je bila primorana
umakniti iz postopka sprejemanja v Skupščini SR Slovenije.
Zaradi nekritega izpada prihodkov v letu 1986 se je dodatno
poslabšal gospodarski položaj ŽG Ljubljana v letu 1987.
ŽG Ljubljana je v okviru Skupnosti JŽ posredovalo organom
federacije zahtevek za kompenzacijo izpada transportnih prihodkov zaradi nerealizirane politike cen železniških prevoznih storitev od 1.1. 1987 do 31. 7.1987 v višini 22.521 mio din.
Kljub izjemno težkemu gospodarskemu položaju so delavci
ŽG Ljubljana doslej uspevali uresničevati svoj del nalog po
Programu za varen in urejen železniški promet glede na svoje
obveze za racionalnejše poslovanje. V letu 1986 so jih izpolnili
še v večji meri, kot je bilo planirano, pa tudi v letu 1987
uspešno uresničujejo in uveljavljajo gospodarsko poslovno
usmeritev železnice (med drugim bo v letu 1987 po sedanji
oceni znašala realizacija prihodkov od novih poslovnih storitev 5.200 mio din, znižanje stroškov poslovanja predvsem na
račun uporabe novega informacijskega sistema pa 6.000 mio
dinarjev), sicer bi bil primanjkljaj prihodkov še večji.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Sistemsko je treba zagotoviti, da se [ahko poračuni povračil
tekoče vključijo v bilance poslovanja-ŽG Ljubljana. Rešitev je
nujna že do izdelave bilance za leto 1987.
V zvezi z bilanco poslovanja za obdobje l-IX/1987 je zaradi
še nerešenih pogojev gospodarjenja potrebno železnico izvzeti pri izvajanju določil zakona o sanaciji v zvezi z izplačilom
osebnih dohodkov.
Nadomestiti je treba izpad dotoka povračil v letih
1987-1990, ki bo nastal zaradi manjše prispevne osnove kot
posledice vpliva nove obračunske zakonodaje po 1. 7. 1987.
V primeru odstopa od dogovorjene politike cen železniških
prevoznih storitev je treba dosledno realizirati načelo o
ustrezni korekciji prispevne stopnje za povračila.
ŽG Ljubljana bo dosledno izvrševalo program preventivne
sanacije gospodarskega položaja, ki se nanaša na povečanje
obsega dela v notranjem in mednarodnem prometu, znižanje
stroškov poslovanja, na ukrepe za racionalizacijo potniškega
prometa, ukrepe na področju finančnega poslovanja, na
področju pridobivanja kadrov itd. in realiziralo svoje obveznosti po srednjeročnem planu.

OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Ob vse večji konkurenci na trgu prevoznih storitev je treba
izboljšati kvaliteto storitev. Nova poslovna usmeritev se mora
celovito uveljaviti na vsej mreži JŽ. Intenzivirale se bodo
akcije za pridobivanje dodatnega tovora v notranjem in mednarodnem (tranzitnem) prometu, ki so bile pričete s programom preventivne sanacije gospodarskega položaja v letu
1987. Skladno s projektom Vozni red se bodo vgradili elementi vzpodbujanja h kakovostnejšemu delu še v vse preostale sporazume, ki urejajo medsebojne odnose v skupnem
delu na mreži JŽ.
Sprostiti je treba cene železniških prevoznih storitev, ker
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Realizirati je treba zahtevek organom federacije za kompenzacijo izpada transportnih prihodkov zaradi nerealizirane
politike cen od 1.1. 1987 do 31. 7. 1987 v višini 22.521 mio din.
Dodatno je treba zahtevati od zveznih organov kompenzacijo za nerealizirano korekcijo cen železniških prevoznih storitev s 1. 10. 1987.
Za leto 1987 je treba z zakonom korigirati prispevno stopnjo
za povračila, da bo nadomeščen primanjkljaj prihodkov
zaradi nerealizirane politike cen in izpad dotoka povračil
zaradi nove obračunske zakonodaje po 1. 7.1987. Ob predpostavki, da bo realiziran že podani zahtevek za kompenzacijo v
višini 22.521 mio din in kompenziran tudi izpad prihodkov
zaradi odloženega povišanja cen s 1. 10. 1987, znaša po
sedanji oceni primanjkljaj prihodkov še 28.309 mio din.

lastna sredstva
združena sredstva članic SIS
domače banke za infrastrukturo
domače banke za vozila
blagovni krediti
Eurofima
drugi tuji finančni krediti
neposredno interesno
združevanje
ostali viri
SKUPAJ

6.3. DEVIZNO POSLOVANJE
UKREPI
Uporabniki morajo zagotavljati redno plačevanje stroškov
tujim železniškim upravam. Doseči je treba realizacijo plačilno-devizne obveznosti IMV Novo mesto in redno zagotavljati trajne vire za odplačilo tujih kreditov, najetih za obnovo in
razvoj železniške infrastrukture in obveznosti za finančne
kredite, konvertirane v dinarje v skladu z zakonom. Za tranzitne prevoze blaga v države oziroma iz držav, s katerimi ima
SFRJ klirinški način obračuna, pa je treba konvertibilne
devizne obveznosti dosledno porazdeliti med udeležence v
skupnem poslu

1986
planizvršitev

v mlrd din, cene 1985
ocena
1987
% planizvr%
šitev

10,1

4,5

45

11,9

3,8

32

6,5

4,4

68

6,2

3,7

60

0,5

0,5

100

0,5

0,5

100

0,1
4,7
1,0

0,1
1,5
0,4

100
48
40

0,12,4
0,7

0,4
0,6

17
86

1,6

0,6

38

0,9

0,1

11

1,8
0,2
26,5

0,3
12,3

17
47

1,9
0,2
ŽTF

0,2
9J5

16
100
39

Najbolj kritičen je izpad lastnih sredstev kot najpomembnejšega planiranega vira za financiranje investicij (43% v celoviti
finančni konstrukciji), ki je nastal zaradi nerešenega gospodarskega položaja, pa tudi v preteklih letih znižane amortizacije še ni bilo mogoče nadomestiti. Dotok združenih sredstev
članic SIS za železniški in luški promet SR Slovenije je bil v
letu 1986 za 32 %, v letu 1987 pa je manjši za 40% od plana. Od
tujih finančnih kreditov je bil poleg kreditov Eurofima v letu
1986 koriščen preostanek kredita Evropske investicijske
banke (EIB). V okviru Skupnosti JŽ pa potekajo razgovori, da
bi ŽG Ljubljana z letom 1988 lahko začelo koristiti 7. posojilo
Mednarodne banka za obnovo in razvoj (okoli 50 mio USA
dolarjev) in 2. posojilo EIB (okoli 30 mio USA dolarjev) vendar je ob tem zaradi nezagotovljenega gospodarskega
položaja problematična zagotovitev deleža lastnih sredstev.
Lastnih sredstev je premalo tudi za udeležbo pri koriščenju
blagovnih kreditov.
ŽG Ljubljana je bilo v letih 1986 in 1987 primorano v celoti
odložiti oziroma ustaviti vrsto izredno pomembnih planiranih
investicij, tudi tistih, ki so predvidene kot nujen ukrep sanacije zaradi motenj v prometu ali izrednih dogodkov, ki so se
pripetili na teh mestih:
infrastruktura:
- remont glavnih prog je bil realiziran le polovično (50 km
namesto 100 km);
- nadaljevanje modernizacije postaje Divača;
- pričetek rekonstrukcije postaje Ptuj;
- rekonstrukcija postaj Logatec in Rakek;
- pričetek del na tirnih napravah v postaji Koper in pripravljalna dela za elektronapajalno postajo Černotiči;
- tirne naprave in podhod na postaji Celje;
- rekonstrukcija ranžirne postaje Tezno;
- 1. faza modernizacije železniške postaje Ljubljana;
nabava voznih sredstev:
- 15 štiriosnih potniških vagonov za nadomestitev dotrajanih vagonov, ki vozijo na mednarodnih relacijah ter za uporabo v domačem medmestnem prometu;
- 200 tovornih vagonov;
- odložena je nabava elektromotornih vlakov;
- odložena je nabava dvosistemskih lokomotiv za premostitev stičišča dveh sistemov elektrovleke v Dobovi.
- Iztrošenost osnovnih sredstev ŽG Ljubljana, ki je bila v
letu 1984 za 15% večja od iztrošenosti v gospodarstvu, se ne
zmanjšuje (ŽG Ljubljana 68%, gospodarstvo SR Slovenije
53%).

IZVRŠITEV
Vsi ukrepi na področju deviznega poslovanja iz sprejetega
programa so bili realizirani.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
S sprejetjem sporazuma o načinu in zagotavljanju pogojev
za opravljanje plačilnega prometa in kreditnih odnosov s
tujino v sistemu LB - Združene banke se uvaja načelo evidenčnih deviznih pozicij v skladu z realiziranimi deviznimi
prilivi in odlivi in se s tem ne upošteva 57. člena Zakona o
deviznem poslovanju. ŽG Ljubljana poravnava devizne stroške tujim železniškim upravam za prevoze domačih potnikov
in prevoze blaga organizacij združenega dela v višini okoli 19
mio USA $ letno. Tak način deviznega poslovanja povzroča v
ŽG Ljubljana večje motnje in škodo v poslovanju ter istočasno
ogroža izvajanje voznega reda, ker niso zagotovljeni najnujnejši rezervni deli iz uvoza.
Železniškemu gospodarstvu Ljubljana se mora v devizni
poziciji, ki se vodi v LB-Gospodarski banki, priznati stroške, ki
jih plačuje tujim železniškim upravam za prevoze potnikov in
blaga, oziroma zagotoviti devizna sredstva, ki so predvidena
za posamezne namene v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju.
6.4. PLANIRANI RAZVOJ
UKREPI
V srednjeročnem obdobju 1986-1990 je treba zagotoviti
potrebna sredstva za normalno tekoče vzdrževanje in nujno
obnovo osnovnih sredstev ter za financiranje programa
modernizacije in razvoja zmogljivosti ŽG Ljubljana.
Obseg naložb po dogovorjenem programu razvoja znaša
skupaj 132,1 mlrd din (cene iz leta 1985) od česar so v
Skupnem planu JŽ zajete naložbe v višini 108,9 mlrd din.
IZVRŠITEV
Zaradi nezagotovljene enostavne reprodukcije se zmanjšuje obseg tekočega in investicijskega vzdrževanja, močno je
otežkočena nabava osnovnega reprodukcijskega materiala in
rezervnih delov.
V letu 1986 je bilo izvršenih le 47%, v letu 1987 pa bo po
sedanji oceni izvršeno le 39% planiranih investicij. Uresničitev
posameznih planiranih virov za investicije je naslednja:

OCENA iN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Zagotovitev sredstev za enostavno reprodukcijo je nujna
osnova in predpogoj za celovito uresničitev planiranih investicij ŽG Ljubljana; na tej osnovi bo omogočen realen obračun
amortizacije in formiranje planiranega poslovnega sklada in s
tem zagotovljen planiran delež lastnih sredstev.
poročevalec
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Uveljaviti je treba tak mehanizem združevanja sredstev članic SIS za železniški in luški promet SR Slovenije, ki bo
zagotovil celoten obseg planiranih sredstev v obdobju
1986-1990.
Z zagotovitvijo tujih finančnih kreditov je treba nadomestiti
tudi izpad drugih virov za financiranje investicij po srednjeročnem planu za obdobje 1986-1990. V kolikor ŽG Ljubljana
samo ne bo imelo dovolj lastnih sredstev, bo potrebno zaokrožiti celovito finančno konstrukcijo v okviru družbenopolitičnih skupnosti podobno kot je to že storjeno za izgradnjo
cestne infrastrukture.
6. 5. OSTALI UKREPI
UKREPI
Sredstva, ki jih bo ŽG Ljubljana v obdobju 1986-1990
združevalo za razvoj elektrogospodarstva je treba usmeriti v
nabavo vozil za prevoz premoga. Zagotoviti je treba manjkajoča trajna obratna sredstva.
IZVRŠITEV
Skupščina SR Slovenije je 24. 12.1986 ob sprejemu zakona
o združevanju dela sredstev družbene reprodukcije za gospodarsko infrastrukturo v obdobju 1987 do 1990 sprejela tudi
sklep, da se sredstva, ki jih ŽG Ljubljana združuje za razvoj
elektrogospodarstva, namensko usmerijo v posodabljanje
vseh elementov železnice, ki vplivajo na transport surovin za
potrebe energetskega gospodarstva SR Slovenije.
Zaradi nerešenega gospodarskega položaja je primanjkljaj
trajnih obrtnih sredstev preko 25 mlrd dinarjev.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Sklep Skupščine SR Slovenije je bil le delno realiziran z
dogovorom med SIS za železniški in luški promet in ISEP o
uporabi teh sredstev za izgradnjo industrijske postaje Pesje
pri Titovem Velenju. Čimprej je treba realizirati že predlagani
nakup 100 vagonov za prevoz premoga in še druge investicije
v okviru višine sredstev, ki jih ŽG Ljubljana združuje kot
uporabnik električne energije na napetosti 1-35 kV.
Domače poslovne banke bodo v letih 1987-1990 zagotovile
kredite za pokrivanje tistih trajnih obratnih sredstev, ki jih
rezultati poslovanja oziroma realizirani poslovni skladi ne
bodo mogli zagotoviti.
7. 0. UČINKOVITEJŠA POSLOVNA POLITIKA
UKREPI
Potrebe uporabnikov po prevozih je treba zadovoljevati v
čimvečji možni meri, tako glede obsega kot glede kvalitete.
Neposredno dogovarjanje z uporabniki o kvaliteti in ceni
prevoznih storitev mora postati prevladujoča oblika prodaje
železniških prevoznih storitev. ŽTO, ki je nosilec posla prevzame tudi dogovorjeno jamstvo za njegovo izvršitev.
Prevozne cene se bodo določale predvsem v neposrednih
dogovorih z uporabniki. Selektivna višina cen bo osnova za
izravnavanje sezonske dinamike prevozov, kar bo vplivalo na
boljše izkoriščanje prevoznih zmogljivosti.
V realni vozni red mora biti poleg predvidenega obsega
prevozov vgrajena tudi dinamika prevozov.
Z uvajanjem transportnega inženiringa in prevzemom celotnega transporta za posamezne uporabnike se bo delež transportnih stroškov v skupnih stroških uporabnika zmanjševal,
kar bo prispevalo k racionalnejšemu poslovanju.
IZVRŠITEV
Neposredno dogovarjanje z uporabniki o vrsti in kvaliteti
prevozne storitve kot realizacija koncepta nove poslovne
usmeritve se začenja uveljavljati. Dogovorjeni prevozi pri prevozu blaga so v letu 1986 predstavljali okrog 15% vseh prevozov na JZ, v voznem redu 1987/88 je rezervirano preko 40
zelenih tras, ki dajejo tovrstnim prevozom prednost pred
drugimi.
Dogovorjeni prevozi so se pričeli uveljavljati tudi na
področju potniškega prometa (naprimer agencijski prevozi, v
ZG Ljubljana pa še zeleni vlaki, JAT vlak, Modri encijan;
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realizirani so bili tudi prvi dogovori z uporabniki o obstoju
tistih vlakov, ki ob vseh danih nadomestilih ne pokrivajo niti
gibljivih stroškov), vendar obstaja splošni tarifni sistem še
prevladujoč.
Koncept nove poslovne usmeritve železnice je bil potrjen v
republiki in federaciji.
Postopoma se v skupnem prometu uveljavlja princip, da je
ŽTO, ki je podpisnik pogodbe, nosilec posla in odgovoren za
urejanje vseh medsebojnih odnosov s sodelujočimi ŽTO.
Uresničevanje projektov Vozni red, Informacijski sistem in
Tranzit že daje prve rezultate. V Skupnosti JŽ je že bilo
spremenjeno več samoupravnih sporazumov o medsebojnih
ekonomskih odnosih med ŽTO, spreminjanje nekaterih pa je v
teku, vse s ciljem, da se zaostri odgovornost pri izvajanju
voznega reda in stimulira kvaliteta dela.
Raven prevoznih cen pa ne dosega predvidene ravni, ki naj
bi ob spremljanju tekoče rasti cen omogočili tudi postopno
nadomestitev dosedanjega zaostanka.
Razmere na transportnem trgu se vse bolj zaostrujejo
predvsem zaradi prestrukturiranje proizvodnje, zmanjšanja
uvoza in izvoza in povečane ponudbe cestnih prevoznikov. To
terja prilagoditev ponudbe železnice predvsem zaradi vedno
manjše količine masovnih tovorov.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Zastavljeni koncept nove poslovne politike - prevozne storitve v največji možni meri prilagoditi uporabnikom, obstoječim in potencialnim - se je pokazal kot pravilen in ga je treba
intenzivno izvajati.
Za njegovo izvajanje je treba uveljaviti tudi več novih projektov, ki so v pripravi v Skupnosti JŽ. S temi projekti se bo
razvijal in ojačal marketing na železnici, bolj uveljavil integralni transport ter zagotovilo določanje in spremljanje stroškov železniškega prevoza.
Spremenjene tržne razmere terjajo spremembe v organizaciji železniškega prevoza s ciljem, da postanejo prevozi posameznih vagonskih in kosovnih pošiljk bolj učinkoviti. Hkrati s
tem je potrebno izvajati fleksibilnejšo politiko prevoznih cen,
ki mora biti v funkciji pridobivanja prevozov.
Zaradi bistvenega slabšanja ekonomskega položaja potniškega prometa je potrebno zmanjšati število potniških vlakov,
predvsem tistih, ki dosegajo najslabše pokrivanje stroškov s
pripadajočimi prihodki. Rezultati popisa potniških vlakov v
lokalnem prometu, v prvem polletju 1987 bodo osnova za
presojo njihove ekonomske upravičenosti.
Zaradi svoje nezadostne tehnične opremljenosti ŽG Ljubljana doslej ni moglo prevzeti celotnih prevozov za posamezne večje uporabnike. Za realizacijo tega cilja je treba rešiti
gospodarski položaj železnice.
8.0. Samoupravna organiziranost
UKREPI
Železniško gospodarstvo Ljubljana bo svojo samoupravno
organiziranost dopolnjevalo skladno z novo gospodarskoposlovno usmeritvijo in poslovno politiko ter glede na učinke,
ki se bodo pokazali pri njenem izvajnaju.
IZVRŠITEV
Opravljene so bile naslednje spremembe in dopolnitve v
organiziranosti:
- v letu 1986 je prenehala delovna organizacija »Podjetje
za elektrifikacijo prog«, za opravljanje dejavnosti vzdrževanja
stabilnih naprav za električno vleko pa se je oblikovala nova
TOZD v okviru osnovne železniške dejavnosti;
- pri delovni organizaciji TTG Ljubljana je bila izvedena
sprememba organiziranosti tako, da je bilo v njej ukinjeno pet
TOZD: nova organiziranost obsega štiri TOZD, ki so organizirani po funkcionalnem principu;
- v zaključni fazi je postopek za prenehanje enovite
delovne organizacije »Nabavni servis«; njena dejavnost se bo
prenesla v DSSS ŽG Ljubljana;
- v zaključni fazi je reorganizacija delovne organizacije
Šolski center v Ljubljani;
- v DSSS ŽG Ljubljana je na področju integralnega železniškega transporta (direkcija za transport) uveden postopek za
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prilagoditev organiziranosti tega področja funkcionalno tehnološkemu principu, da se s tem zagotovi bolj usklajeno in
enotno vodenje delovnega procesa:
- uveden je postopek za prilagoditev organiziranosti TOZD
za transport, TOZD kontejnerski terminal in DO Feršped tuzemna in mednarodna špedicija, ciljem uresničevanja nove
gospodarsko-poslovne usmeritve.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
ŽG Ljubljana bo sproti preverjalo in dograjevalo svojo
poslovno in samoupravno organiziranost tako z vidika funkcionalnega delovanja sistema kot krepitve samoupravnih družbenoekonomskih odnosov s ciljem doseganja učinkovitosti,
racionalnosti in ekonomičnosti v poslovanju.
Celoten sistem se bo organizacijsko prilagajal strukturnim
in drugim spremembam na transportnem tržišču.
9.0. SAMOUPRAVNO ODLOČANJE
UKREPI
Že uveljavljene oblike samoupravnega odločanja se bodo
krepile in nadalje vsebinsko razvijale.
IZVRŠITEV
ŽG Ljubljana je poleg predpisanih oblik posrednega in
neposrednega samoupravljanja, kot novo obliko neposrednega odločanja delavcev uveljavilo samoupravne skupine in
delne zbore, kar tudi delavcem v dislociranih enotah omogoča neposredno samoupravno odločanje.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Skladno z organizacijskimi spremembami se bodo oblike
samoupravnega odločanja prilagajale spremenjeni organiziranosti in ciljem nove gospodarsko-poslovne usmeritve.
Spremembe in dopolnitve zakona o združenem delu in
drugih predpisov se bodo vključevale v normativno ureditev
samoupravnih odnosov v ŽG Ljubljana.
10.0. DELOVANJE SKUPNOSTI J Ž
UKREPI
Ureditev in način delovanja Skupnosti JŽ je potrebno izpolniti in dograditi z uveljavitvijo ukrepov, ki bodo zagotovili
večjo poslovno učinkovitost v delovanju in tehničnotehnološko enotnost.
IZVRŠITEV
Skupnost JŽ, ki svojo funkcijo uresničuje po svojih skupnih
organih, pri siceršnji sedanji ustrezni organiziranosti te svoje
funkcije ne izvaja dovolj učinkovito.
Pri tem se ugotavlja, da Skupščina Skupnosti JŽ uspešno
izvaja svoje pristojnosti. To se kaže v sprejetih dokumentih v
zvezi z uresničevanjem nove gospodarsko-poslovne usmeritve. Poslovodni odbor pa se doslej ni v zadostni meri zavzemal za dosledno uresničevanje sklepov in drugih dokumentov
Skupščine Skupnosti JŽ.

OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Aktivno vključevanje v Skupnost JŽ kot odgovornega dejavnika v uresničevanje politike in skupnih nalog, za katere je
zadolžena na osnovi sklepov Skupščine Skupnosti JŽ in
dogovorov med ŽTO;
Poslovodni odbor in DSS morata odgovorno izvrševati
naloge, za katere sta zadolžena v SJŽ po svojem položaju in
funkciji.
Skupnost JŽ kot poslovna skupnost mora svojo aktivnost
prioritetno in bolj učinkovito usmeriti v krepitev operativnotehnoloških funkcij in s tem zagotavljati bolj učinkovito delovanje sistema z vidika izvajanja skupnih tehnoloških nalog.
12. 0. NORMATIVNA UREDITEV
UKREPI
Pri normativnem urejanju odnosov na JŽ je potrebno
ločeno regulirati tehnično-tehnološko ureditev (s skupnimi
tehnično-tehnološkimi predpisi) in dužbenoekonomske
odnose (z ustreznimi samoupravnimi splošnimi akti).
IZVRŠITEV
Vsi tisti normativni akti, ki urejajo tehnično-tehnološka
vprašanja so bili preuvrščeni med tehnološke normativne
akte.
V celoti je uveljavljeno načelo, da se s polnim soglasjem
(konsenz) sprejemajo samoupravni sporazumi, ki urejajo
vprašanja družbenoekonomskih odnosov med vdruženimi
subjekti, tehnično-tehnološki normativni akti pa se sprejemajo s kvalificirano večino glasov.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Tehnično-tehnološki normativni akti se bodo dograjevali
skladno z novimi koncepti poslovanja in tehnično-tehnološkega razvoja.
13. 0. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
UKREPI
V železniškem gospodarstvu se mora uveljaviti poenotena
in bolj zaostrena politika o izvajanju disciplinske odgovornosti z vidika varnosti železniškega prometa.
IZVRŠITEV
Uveljavljeni so enotni poostreni kriteriji za ugotavljanje disciplinske odgovornosti in izrekanje ukrepov.
Disciplinska politika se izvaja dosledno, kar zlasti velja v
zvezi z varnostjo železniškega prometa.
OCENA IN NADALJNJE AKTIVNOSTI
Normativno je treba uveljaviti poenoteno organizacijo in
vodenje postopka pri izvajanju disciplinske odgovornosti.

poročevalec
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SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA
ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET SR
SLOVENIJE
PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za pokrivanje dela stroškov enostavne
reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
v letih 1987-1990 za leto 1987 z osnutkom zakona
(ESA-339)
Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije je na seji dne 28. 9. 1987
določila besedilo Predloga za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku za pokrivanje dela
stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 za leto 1987 z osnutkom
zakona in ga Skupščini SR Slovenije predlaga v obravnavo
na podlagi drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.

V skladu s periodičnim delovnim načrtom zborov
Skupščine SR Slovenije za IV. trimesečje 1987 in sklepi
Skupščine SR Slovenije z dne 24. 10. 1984 predlagamo v
obravnavo tudi Poročilo o uresničevanju Programa za
varen in urejen železniški promet, iz katerega je v okviru
problematike varnosti in urejenosti železniškega prometa
celovito obdelan gospodarski položaj ŽG Ljubljana, za
katerega rešitev je potrebno sprejeti tudi predlagani
zakon.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 za leto
1987
1. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 70. členu
ustave SR Slovenije, po katerem se dejavnostim samoupravne
interesne skupnosti posebnega družbenega pomena lahko z
zakonom predpiše obveznost plačevanja prispevkov teh
skupnosti.
2. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE
TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-1990, Družbeni plan SR Slovenije za obdobje'
1986- 1990, Samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje železniškega
prometa ter Zakon o prispevku za pokrivanje dela stroškov
enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana
v letih 1987-1990 določajo način pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana v obdobju 1986-1990: s
prihodki od transportnih storitev ter povračili za pokrivanje
dela stroškov enostavne reprodukcije.
Povračila so planirana v višini prispevka članic SIS za železniški in luški promet SR Slovenije po stopnji 1,8% od osnove
za plačilo davka iz dohodka TOZD brez davčnih olajšav,
povečane za odbitne postavke iz 4. člena zakona o davku iz
dohodka (ta predpostavka temelji na obračunskem sistemu,
ki je veljal do 30. 6. 1987).
Pri taki višini povračil bi se morale cene železniških prevoznih storitev povečati v obdobju 1986-1990 vsako leto povprečno za 10% nad splošno rastjo cen, od tega v letu 1986 za
19,3% v naslednjih letih pa manj.
Prispevna stopnja za povračila se bo po določilih navedenih
družbeno planskih dokumentov korigirala vsako leto v odvisporočevalec

nosti od uresničevanja politike cen železniških prevoznih
storitev.
Politiko cen železniških prevoznih storitev v letu 1987 opredeljuje vrsta dokumentov:
- po resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana
SR Slovenije v letu 1987 bi morala biti uveljavljena takšna
cenovna politika, ki bi pokrila stroške železniških storitev;
- po resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana
Jugoslavije v letu 1987 bi morali z ekonomskimi ukrepi že v 1.
polletju odpraviti pretežni del disparitet cen; dogovorjeno je
bilo, da bodo razčlenjeni in verificirani skupni elementi za
oblikovanje cen v železniškem prometu;
- po razčlenjenih skupnih elementih, ki jih je Zvezni izvršni
svet verificiral šele v juliju 1987 (sicer še z nekaterimi pripombami), bi se morale cene v naslednjih petih letih oblikovati
vsako leto na ravni, ki je za 27% večja od splošne rasti cen
(merjeno z rastio cen industrijskih izdelkov pri proizvajalcih).
Cene železniških prevoznih storitev so bile v letu 1987
povišane 28. 3. 1987 v povprečju za 14,5%, 1. 8. 1987 v
povprečju za 52,8%, 1.10. 1987 pa je predvideno povečanje
povprečno za 35,4%. Efekt povišanja cen železniških prevoznih storitev bo tako v decembru 1987 znašal 47,5% v primerjavi z decembrom 1986. Tako splošna rast cen, kot cen industrijskih proizvodov bo v istem obdobju bistveno večja (po
sedanjih ocenah bo splošna rast cen v letu 1987 vsaj 120%).
Cene železniških prevoznih storitev v letu 1987 zaostajajo
za splošno rastjo cen, še bolj pa za opredeljeno politiko
njihove hitrejše rasti, kot so zaostajale v letu 1986 in nasploh v
vsem preteklem obdobju.
ŽG Ljubljana je v okviru Skupnosti JŽ posredovalo zveznim
organom zahtevek za kompenzacijo izpada transportnih prihodkov zaradi neuresničene politike cen od 1. 1. 1987 do 31.
7. 1987 v višini 22.521 mio din.
Na osnovi določil družbenoekonomskih planskih dokumentov je treba izpad prihodkov zaradi neuresničene politike cen
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nadomestiti z ustrezno korekcijo prispevne stopnje za povračila za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije ŽG
Ljubljana. Seveda je treba nadomestiti tudi zmanjšanje
dotoka povračil zaradi delovanja nove obračunske zakonodaje po 1.7. 1987, kar je skladno z ugotovitvami in usmeritvami Izvršnega sveta Skupščine Slovenije ob obravnavi
gospodarskega položaja ŽG Ljubljana dne 2. 4. 1987.
Zaradi takega neskladja pri politiki cen - povezanega tudi z
neuresničevanjem načel prometne politike - delno pa tudi
zaradi pričakovanega manjšega dotoka povračil za kritje dela
stroškov enostavne reprodukcije od planiranega zaradi delovanja novega obračunskega sistema od 1. 7. 1987 naprej, se
nahaja ŽG Ljubljana v letu 1987 v najtežjem gospodarskem
položaju v svojem obstoju. Izguba v poslovanju v obdob|u
I —VI/1987 je znašala 20.939 mio dinarjev, celoten primanjkljaj
prihodkov pa 29.113 mio dinarjev.
Ocenjeni primanjkljaj prihodkov v letu 1987 znaša 50.830
mio din.
Zaradi nezagotovljene enostavne reprodukcije je bilo ŽG ,
Ljubljana primorano zmanjšati obseg tekočega vzdrževanja in
investicijskih popravil, hude posledice pa so tudi pri uresničevanju planiranih investicijskih naložb ŽG Ljubljana in nenazadnje v celotni družbeni reprodukciji. Odložitev vrste
pomembnih investicij v infrastrukturne objekte, vozila, integralni transport in vzdrževalne dejavnosti onemogoča doseganje zastavljenih ciljev v razvoju celotnega železniškega
gospodarstva, kar pa negativno vpliva tudi na zagotavljanje
take varnosti in urejenosti v železniškem prometu, kot je
opredeljena v Programu za varen in urejen železniški promet,
sprejetim oktobra 1985 s ciljem, da se uresničijo sklepi Skupščine SR Slovenije z dne 24. 10. 1984. Skupščina SR Slovenije
je tedaj obravnavala poročilo svojega izvršnega sveta o stanju
varnosti v železniškem prometu na območju SR Slovenije
(poročilo je bilo izdelano po nesreči v Divači v juliju 1984) in
sklenila, da je za varno odvijanje železniškega prometa nujno
potrebno izboljšati materialni položaj železniškega gospodarstva ter v okviru sprejemanja planskih aktov ter ukrepov
tekoče ekonomske politike sprejeti usmeritve in ukrepe za
hitrejši in stabilnejši razvoj materialne osnove železniškega
gospodarstva.
Gospodarski položaj ŽG Ljubljana kaže, da se ti sklepi
Skupščine SR Slovenije niso v ničemer uresničili.

Kljub izjemno težkemu gospodarskemu položaju so delavci
ŽG Ljubljana doslej uspevali uresničevati svoj del nalog po
Programu za varen in urejen železniški promet. V letu 1986 so
svoje obveze za racionalnejše poslovanje izpolnili še v večji
meri, kot je bilo planirano, pa tudi v letu 1987 uspešno
uresničujejo in uveljavljajo gospodarsko poslovno usmeritev
železnice (med drugim bo v letu 1987 po sedanji oceni znašala realizacija prihodkov od novih poslovnih storitev 5.2000
mio din, znižanje stroškov poslovanja predvsem na račun
uporabe novega informacijskega sistema pa 6.000 mio dinarjev), sicer bi bil primanjkljaj prihodkov še večji.
3. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
PREDLAGANE ZAKONSKE UREDITVE
Zveznim organom je bil posredovan zahtevak za kompenzacijo zaradi neuresničene politike cen železniških prevoznih
storitev v višini 22.521 mio dinarjev. Zato predlagamo, da se s
korekcijo prispevne stopnje za povračila za leto 1987 nadomesti še preostanek primanjkljaja v višini 28.309 mio din. Ob
upoštevanju ocene, da bo znašal dotok povračil za leto 1987
okoli 83.000 mio din pomeni to korekcijo prispevne stopnje za
okoli eno tretjino - prispevna stopnja za dodatni prispevek bi
ob upoštevanju dokončne osnove za leto 1987 znašala torej
okoli 0,6%.
Vendar pa glede na to, da mora biti ta nadomestitev realizirana v takem roku, da bodo sredstva prispevka zajeta v bilanci
ŽG Ljubljana za obdobje l-XII/1987, predlagamo, da se
dodatni prispevek obračuna na temelju prispevne stopnje
organizacij združenega dela, članic SIS za železniški in luški
promet SR Slovenije po obračunu poslovnega rezultata za
obodbje l-IX/1987 in plača do 10. januarja 1988. Ustrezna
prispevna stopnja bo določena, ko bo poznan poslovni rezultat za obdobje l-IX/1987, najkasneje pa do obravnave predloga
zakona.
4. FINANČNE POSLEDICE
Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti niti zakon ne zahteva novih
administrativnih del in nalog.

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevku
za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije
Železniškega gospodarstva Ljubljana v letih 1987-1990 za leto
1987
1. člen
V zakonu o prispevku za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana v
letih 1987-1990 (Ur. I. SRS, št. 51/86) se za 3. členom doda
nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
TOZD, ki so zavezane plačevati prispevek iz dohodka po 2.
in 3. členu tega zakona, se zavezujejo, da za celovito realizacijo svoje obveznosti skladno z Dogovorom o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1987
obračunajo in plačajo iz dohodka dodatni prispevek za pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije Železniškega gospodarstva Ljubljana po stopnji
od osnove iz 3. člena
tega zakona «

2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Prispevke iz 3,a člena se obračuna v sorazmerju z višino
prispevne osnove po obračunu poslovnega rezultata za
obdobje I — IX/1987 in plača do 10. januarja 1988 na račun
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR Slovenije«.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu SRS.

OBRAZLOŽITEV
Dogovor o temeljih družbenega plana SR Slovenije za
obdobje 1986-T990, Družbeni plan SR Slovenije za obdobje
1986-1990, Samoupravni sporazum o temeljih plana Samou24

pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR
Slovenije za obdobje 1986-1990 za področje železniškega
prometa ter zakon o prispevku za pokrivanje dela stroškov
poročevalec

enostavne reprodukcije Zeleznišega gospodarstva Ljubljana v
letih 1987-1990 določajo način pokrivanja stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana v obdobju 1986-1990: s
prihodki od transportnih storitev ter povračili za pokrivanje
dela stroškov enostavne reprodukcije.
Povračila so planirana v višini prispevka članic SIS za železniški in luški promet SR Slovenije po stopnji 1,8% od osnove
za plačilo davka iz dohodka TOZD brez davčnih olajšav,
povečane za odbitne postavke iz 4. člena zakona o davku iz
dohodka (ta predpostavka temelji na obračunskem sistemu,
ki je veljal do 30. 6. 1987).
Pri taki višini povračil bi se morale cene železniških prevoznih storitev povečati v obdobju 1986-1990 vsako leto povprečno za 10% nad splošno rastjo ceri, od tega v letu 1986 za
19,3% v naslednjih letih pa manj.
Prispevna stopnja za povračila se bo po določilih navedenih
družbeno planskih dokumentov korigirala vsako leto v odvisnosti od uresničevanja politike cen železniških prevoznih
storitev.
Politika hirejše rati cen železniških prevoznih storitev od
splošne rasti cen, ki je dogovorjena tudi v resolucijah o
uresničevanju družbenega plana v letu 1987 in v skupnih
elementih za oblikovanje cen železniških prevoznih storitev,
se tudi v letu 1987 ni uresničila. Cene železniških prevoznih
storitev so ponovno bistveno zaostale celo za splošno rastjo
cen. 28. 3. 1987 so bile povišane za 14,5%, 1. 8. 1987 za 52,8%
s 1. 10. 1987 je predvideno povečanje povprečno za 35,4%;
kar pomeni da bo efekt povišanja v decembru 1987 znašal v
povprečju 47,5% v primerjavi z decembrom 1986, medtem ko
bo splošna rast cen bistveno večja, po sedanjih ocenah bo
znašala vaj 120%.
Po določilih dogovora o temeljih družbenega plana SR
Slovenije je treba izpad prihodkov zaradi neuresničene politike cen nadomestiti z ustrezno korekcijo prispevne stopnje
za povračila za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana, pri tem pa je treba nadomestiti tudi zmanjšan dotok povračil zaradi delovanja nove obračunske zakonodaje po 1. 7. 1987.
Primanjkljaj prihodkov ŽG Ljubljna na ta račun v letu 1987
znaša po sedanjih ocenah 50.830 mio dinarjev. Ker je bil za
22.521 mio dinarjev posredovan v okviru Skupnosti JŽ zveznim organom zahtevek za kompenzacijo, je treba s korekcijo
prispevne stopnje za povračila nadomestiti še preostali primanjkljaj 28.309 mio dinarjev.
Glede na to, da mora biti ta nadomestitev realizirana v

takem roku, da bodo sredstva prispevka zajeta v bilanci ŽG
Ljubljana za obdobje l-XII/1987, predlagamo, da se dodatni
prispevek obračuna na temelju prispevne stopnje organizacij
združenega dela, člani SIS za železniški in luški promet SR
Slovenije po obračunu poslovnega rezultata za obdobje l-IX/
1987 in plača do 10. januarja 1988. Ustrezna prispevna stopnja bo določena, ko bo poznan poslovni rezultat za obdobje
l-IX/1987, najkasneje pa do obravnave osnutka zakona na
seji zbora.
Predvsem zaradi neuresničene politike cen železniških prevoznih storitev, pa tudi zaradi neuresničene prometne politike, se nahaja ŽG Ljubljana v najtežjem gospodarskem položaju v svojem obstoju. Izguba v poslovanju v obdobju I - VI/87
je znašala 20.939 mio-din, celoten primanjkljaj prihodkov pa
29.113 mio dinarjev. Posledice so izjemno težke tako pri
zagotavljanju enostavne reprodukcije v ŽG Ljubljana kot pri
uresničevanju planiranih investicij.
Gospodarski položaj ŽG Ljubljana kaže, da se sklepi Skupščine SR Slovenije, ki jih je le-ta sprejela 24. 10. 1984 po d i vaški
nesreči, v ničemer ne uresničujejo. Tudi zato je potrebno
sprejeti predlagani zakon, ki bo skladno s skupščinskimi
sklepi predstavljal enega od ukrepov za hitrejši in stabilnejši
razvoj materialne osnove železniškega gospodarstva in s tem
enega od temeljnih pogojev za varno odvijanje železniškega
prometa.
Kljub izjemno težkemu gospodarskemu položaju so delavci
ŽG Ljubljana doslej uspevali uresničevati svoj del nalog po
Programu za varen in urejen železniški promet. V letu 1986 so
svoje obveze za racionalnejše poslovanje izpolnili še v večji
meri, kot je bilo planirano, pa tudi v letu 1987 uspešno
uresničujejo in uveljavljajo gospodarsko poslovno usmeritev
železnice (med drugim bo v letu 1987 po sedanji oceni znašala realizacija prihodkov od novih poslovnih storitev 5.200
mio din, znižanje stroškov poslovanja predvsem na račun
uporabe novega informacijskega sistema pa 6.000 mio dinarjev), sicer bi bil primanjkljaj prihodkov še večji.
Po tem zakonu zbrana sredstva se bodo uporabila za pokrivanje dela razlike med družbeno priznanim obsegom sredstev
za enostavno reprodukcijo ŽG Ljubljana in prihodki iz prodaje
storitev železnice in so eden od pogojev za trajno, varno in
kakovostno opravljanje železniških storitev.
Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna finančna sredstva družbeno-potitičnih skupnosti niti zakon ne zahteva
novih administrativnih del in nalog.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah

in dopolnitvah zakona

o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju
osnovne preskrbe (ESA-311)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 70. seji dne 1. 10.
1987 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSPEŠEVANJU PROIZVODNJE
HRANE IN ZAGOTAVLJANJU OSNOVNE PRESKRBE,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266. in 267. 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

poročevalec

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Milan KNEŽEVIĆ, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve,
- Bojan TURK, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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1. člen
4. alinea prvega odstavka 8. člena zakona o pospeševanju
proizvodnje hrane in o zagotavljanju osnovne preskrbe
(Uradni list SRS, št. 46/86) se spremeni tako, da se glasi:
»- stopnja prispevka iz 12. člena tega zakona«.
2. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izvajanje zadev posebnega družbenega
pomena po tem zakonu se zagotavljajo s plačevanjem prispevka iz dohodka.
Prispevek iz dohodka plačujejo:
1. za izvajanje zadev iz 1. alinee 2. člena zakona:
- temeljne organizacije združenega dela oziroma delovne
organizacije, v katerih niso organizirane temeljne organizacije združenega dela s področja gospodarstva, kmetijske in
druge zadruge, temeljne zadružne organizacije, temeljne
organizacije kooperantov, delovne organizacije kooperantov,
v katerih niso organizirane temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije združenega dela ter delovne
skupnosti iz 95. člena zakona o združenem delu:
- delovni ljudje, ki samostojno z osebnim delom opravljajo
dejavnost z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov in
delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno opravljajo
poklicno dejavnost, in se jim po predpisih o davkih občanov
ugotavlja dohodek iz samostojnega opravljanja kmetijske,
gospodarske oziroma poklicne dejavnosti;
2. za izvajanje zadev iz 2., 3. in deloma 4. alinee 2. člena tega
zakona:
- temeljne organizacije združenega dela, delovne organizacije, v katerih niso organizirane temeljne organizacije združenega dela, kmetijske in druge zadruge, temeljne zadružne
organizacije, temeljne organizacije kooperantov, delovne
organizacije kooperantov, v katerih niso organizirane
temeljne organizacije kooperantov, pogodbene organizacije
združenega dela ter delovne skupnosti;
- delovni ljudje iz 2. alinee prejšnje točke.
Prispevek iz dohodka po tem členu plačujejo tudi temeljne
organizacije združenega dela, ki imajo sedež na območju
druge republike oziroma avtonomne pokrajine, pa v smislu
zakona o uporabi predpisov in o reševanju kolizije med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na področju davkov,
prispevkov in taks, trajno opravljajo dejavnost oziroma imajo
poslovne enote tudi na območju SR Slovenije in sicer glede
tistega dela dohodka, ki ga dosežejo z opravljanjem dejavnosti oziroma v poslovni enoti na območju SR Slovenije«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prispevek iz dohodka iz 1. alinee 1. točke in 1. alinee 2.
točke drugega odstavka prejšnjega člena se obračunava in
plačuje od osnove, od katere se po posebnem zakonu obraču-

I. UVOD
Zbor občin in Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije sta dne 24. 9. 1987 obravnavala in sprejela osnutek
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju
proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe, predlagatelju pa naložila, da ob upoštevanju pripomb, predlogov in
stališč, ki so jih podali delegati na zborih in delovnih telesih
zborov, pripravi predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanju proizvodnje hrane in zagotavljanju osnovne preskrbe (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona).
O osnutku zakona so razpravljala naslednja delovna telesa:
a) Zbora združenega dela: odbor za kmetijstvo, odbor za
finance in kreditnomonetarno politiko:
b) Zbora občin: odbor za družbenoekonomske odnose in
razvoj, odbor za finance:
c) Zakonodajno-pravna komisija.
Ta delovna telesa so osnutek zakona podprla, predlagatelju
pa naložila, da njihove pripombe, predloge in stališča ob
pripravi predloga zakona prouči in ustrezno upošteva.

nava in plačuje davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.
Prispevek iz dohodka iz 1. alinee 1. točke in 1. alinee 2.
točke drugega odstavka prejšnjega člena se obračunava in
plačuje na način kot je s posebnim zakonom določen za
obračunavanje in plačevanje davka iz dohodka temeljnih
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti.
Prispevek iz dohodka iz 2. alinee 1. točke in 2. alinee 2.
točke drugega odstavka prejšnjega člena se obračunava in
plačuje od osnove in na način, kot je s posebnim zakonom
določen za obračunavanje in plačevanje prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti
iz dohodka. Glede odmere, pobiranja in vračanja tega prispevka, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja in kaznovanja, se uporabljajo določbe zakona
o davkih občanov.
Prispevek iz dohodka se plačuje samoupravni interesni
skupnosti, na katere območju je sedež temeljne organizacije
združenega dela oziroma delovne skupnosti ali kjer delovni
človek trajno opravlja svojo dejavnost.
Če ima temeljna organizacija združenega dela poslovno
enoto na območju druge samoupravne interesne skupnosti,
plačuje prispevke iz dohodka za to poslovno enoto tisti samoupravni interesni skupnosti, na katere območju je sedež
poslovne enote.
Občinske skupnosti so dolžne opraviti postopek samoupravnega sporazumevanja glede zagotavljanja sredstev za
uresničevanje programov iz 1. alinele 5. člena zakona z namenom, da se na ta način zagotovijo pogoji za enakomeren
razvoj in izvajanje navedenih programov na območjih vseh
družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji«.
4. člen
Za 22. členom se doda nov 22. a člen, ki se glasi:
22. a člen
»Akontacije za prispevek iz dohodka iz 1. alinee 2. točke
drugega odstavka 12. člena tega zakona se za prve tri mesece
1988. leta obračunavajo in plačujejo od osnove za davek iz
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih
skupnosti po obračunu davka za obdobje januar-september
1987.
Akontacija za prispevek iz dohodka iz 1. alinee 1. točke in 2.
alinee 2. točke drugega odstavka 12. člena tega zakona se v
1988. letu obračunavajo in plačujejo od nazadnje ugotovljene
osnove«.
5. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

II. UPOŠTEVANJE STALIŠČ, MNENJ, PRIPOMB
IN PREDLOGOV, DANIH NA OSNUTEK ZAKONA
V vseh razpravah, tudi na zborih Skupščine SR Slovenije je
bil osnutek zakona podprl.
Delegati so menili, da je prilagoditev zakonu o celotnem
prihodku in dohodku nujna, da pa bo sprememba virov in
osnov za obračunavanje ter pripadnosti plačevanja prispevka
povzročila bistvene spremembe v sedanjem načinu zagotavljanja sredstev za financiranje zadev posebnega družbenega
pomena, s tem pa tudi za izvajanje programov navedenih
področij. V zvezi s tem so opozorili, da naj predlagatelj ob
pripravi predloga zakona prouči možnost uveljavitve samoupravnega sporazumevanja med občinskimi skupnostmi o
prelivanju sredstev, da bi na ta način približali obseg zbranih
sredstev po sedežnem principu plačevanja prispevkov, sedanjemu obsegu sredstev, zbranih po domicilnem principu.
V razpravi je predlagatelj pojasnil, da je treba zaradi novosti
v zakonu o celotnem prihodku in dohodku, spremeniti dosedanjo zakonsko ureditev, po kateri se sredstva za financiranje
programov družbeno organizirane tržne proizvodnje hrane,
poročevalec
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zagotavljanja nemotene osnovne preskrbe in deloma blagovnih rezerv, zagotavljajo s prispevkom iz osebnih dohodkov. Za
izvajanje navedenih zadev posebnega družbenega pomena je
namreč treba zagotoviti druge vire oziroma prenesti financiranje teh zadev iz osebnega dohodka na dohodek.
Poleg navedenega, je pomembnejša novost zakona o celotnem prihodku in dohodku tudi način poravnavanja nekaterih
obveznosti iz dohodka. Prispevek za financiranje programov
samoupravnih interesnih skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in za osnovno preskrbo, ki se bo v prihodnje
obračunaval iz dohodka, sodi med obveznosti, ki so odvisne
od velikosti dohodka. Te prispevke bodo torej plačevale samo
tiste temeljne organizacije, ki bodo dosegle ustrezen preostanek dohodka.
Hkrati z uskladitvijo virov in načina obračunavanja pa je
potrebno urediti tudi osnovo za obračun za obračunavanje in
plačevanje teh prispevkov iz dohodka.
Predlagatelj je ob pripravi predloga zakona upošteval opozorila delegatov, posredovana v razpravah o osnutku zakona,
po ureditvi zakonske podlage o dolžnosti občinskih skupnosti
glede postopka samoupravnega sporazumevanja. V ta namen
je v zadnjem odstavku 3. člena predloga zakona opredeljena
obveznost občinskih skupnosti, da opravijo postopek samoupravnega sporazumevanja glede zagotavljanja sredstev za
uresničevanje usklajenih programov pospeševanja družbeno
organizirane tržne proizvodnje hrane, zagotavljanja nemotene osnovne preskrbe in blagovnih rezerv, ki so v tekočem
srednjeročnem obdobju že tudi sprejeti, nova zakonska ureditev glede vira obračunske osnove in principa plačevanja prispevka, pa vsem občinskim skupnostim ne omogoča izvajanja
sprejetih programov.
S predlagano ureditvijo je občinskim skupnostim omogočeno, da se med seboj sporazumejo o prelivanju tistega dela
sredstev za te namene, ki ga delavci in delovni ljudje ustvarijo
v temeljnih organizacijah, katerih sedež je izven občine, kjer
le-ti stalno prebivajo. Na ta način bi lahko bile izravnane
razlike v obsegu zbranih sredstev, ki jih pogojuje sprememba
pripadnosti plačevanja prispevka iz domicilnega v sedežni
princip.
Za predlagano zakonsko rešitev je podana ustavna podlaga
v 148. členu ustave SR Slovenije. Za ureditev, ki je predlagana
v predlogu tega zakona, pa je v 592. členu zakona o združnem
delu opredeljeno, da lahko da predlog za sklenitev samoupravnega sporazuma vsaka samoupravna organizacija oziroma skupnost, na katero se ta obveznost nanaša. Kolikor v

predpisanem roku nobena samoupravnih organizacij oziroma
skupnosti ne da predloga za sklenitev samoupravnega sporazuma, ga lahko da pristojni organ družbenopolitične skupnosti. To pomeni da, če nobena samoupravna interesna skupnost ob pripravi in medsebojnem usklajevanju planskih aktov
(7. člen zakona) ne bo predlagala sklenitev samoupravnega
sporazuma, ga bo lahko predlagal pristojni organ družbenopolitične skupnosti.
Izvršni svet SR Slovenije meni, da bodo s tako rešitvijo
lahko urejena razmerja med vsemi občinskimi skupnostmi,
predvsem pa so na ta način (kot edini možni način) upoštevane pripombe delegatov v obravnavah o osnutku zakona.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA
Izvajanje predlaganih sprememb in dopolnitev zakona o
pospeševanju proizvodnje hrane in o zagotavljanju osnovne
preskrbe ne bo terjalo finančnih sredstev proračuna družbenopolitičnih skupnosti.
Finančne obveznosti, ki bodo nastale s spremembo vira,
bodo za organizacije združenega dela nove obveznosti iz
dohodka. Dosedanji zavezanci za poravnavo teh obveznosti
so namreč delavci in delovni ljudje iz osebnega dohodka v
skladu z interventnimi predpisi (zakon o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1987 in zakon o
določitvi obveznosti plačevanja prispevka za pospeševanje
družbenoorganizirane proizvodnje hrane v letu 1987 - Uradni
list SRS, št. 47/86). Zakon ne določa višine teh obveznosti, ker
bosta konkreten obseg sredstev in stopnja prispevka odvisna
od sprejetih planskih aktov samoupravnih interesnih skupnosti.
Predlagatelj meni, da skupne obveznosti za vse programe,
tako republiške kot občinskih skupnosti, ne bi smele v absolutnem obsegu presegati sedanjih obveznosti po primerljivih
osnovah in virih t. j. iz bruto osebnih dohodkov. Zaradi spremenjenega vira in obračunske osnove pa bo njihov obseg
odvisen od ustvarjene velikosti dohodka tako, kot je določeno
z zveznim zakonom o celotnem prihodku in dohodku.
Ker se bodo spremembe in dopolnitve v skladu z uveljavitvijo posameznih določb zveznega zakona začele uporabljati
po 1. 1. 1988. leta, bodo republiška in občinske skupnosti v
planskih aktih predvidele sredstva za izvajanje programov po
stopnjah, ki bodo v skladu z izračuni zagotavljale sredstva v
predvidenem obsegu po veljavnih osnovah in merilih.

PREDLOG ZAKONA
o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah
republiških davkov in taks (ESA-316)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 8.
10. 1987 določil besedilo:
-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
UVEDBI IN STOPNJAH REPUBLIŠKIH DAVKOV IN TAKS,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266 in 267. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
1. člen
Besedilo 1. člena zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (Uradni list SRS, št. 12/82, 45/82, 32/83,
41/83, 9/85 in 43/85) se spremeni tako, da se glasi:
»Republiški davek od skupnega dohodka občanov se
plačuje po naslednjih stopnjah:
znaša davek
če znaša letna osnova din
%
din
nad
do
din
3
500.000
500.000
500.000 1.000.000
15.000 + 6 nad
1.000.000
1.000.000 2.000.000
45.000 + 11 nad
2.000.000 3.000.000 155.000 + 17 nad 2.000.000
3.000.000 4.000.000 325.000 + 25 nad 3.000.000

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
-Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za družbene prihodke,
-Ivan ROJC, namestnik direktorja Republiške uprave za
družbene prihodke.
4.000.000 5.500.000 575.000 + 34 nad 4.000.000
5.500.000 7.000.000 1.085.000 + 44 nad 5.500.000
7.000.000 8.500.000 1.745.000 + 55 nad 7.000.000
8.500.000 10.000.000 2.570.000 + 67 nad 8.500.000
10.000.000
3.575.000 + 80 nad 10.000.000
Razponi iz prejšnjega odstavka se valorizirajo na podlagi podatkov o rasti čistih osebnih dohodkov v gospodarstvu v Socialistični republiki Sloveniji, ki jih za prvih devet
mesecev leta, za katero se ugotavlja davčna obveznost,
ugotovi Zavod SR Slovenije za statistiko. Valorizirane
vrednosti razponov ugotovi z aktom, ki se objavi v Uradnem listu SR Slovenije, Republiška uprava za družbene
prihodke.«

2. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1988. določbe prvega
odstavka prejšnjega člena pa se uporabljajo že pri odmeri
davka od skupnega dohodka občanov za leto 1987.
Obrazložitev
Skupščina SR Slovenije /e na sejah Zbora združenega dela
in Zbora občin dne 24/9-1987 obravnavala predlog za izdajo
zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks z osnutkom zakona Zbora sta sklenila, da
sprejmeta predlog za izdajo zakona z osnutkom ter da izvršni
svet Skupščine SR Slovenije pripravi predlog zakona. Pri
pripravi predloga zakona naj prouči in ustrezno upošteva
pripombe, predloge in mnenja delovnih teles zborov in
Skupščine ter pripombe skupin delegatov.
Na podlagi osnutka zakona ter pripomb, predlogov in
mnenj iz skupščinske razprave je za razpravo v Skupščini SR
Slovenije pripravljen predlog zakona. V postopku skupščinske razprave podprti variantni dodatek k drugemu odstavku 1.
člena osnutka zakona, po katerem naj bi valorizirane vrednosti razponov za davek od skupnega dohodka občanov ugotovila in objavila v Uradnem listu SR Slovenije Republiška
uprava za družbene prihodke, je v predlogu zakona upoštevan. Na pripombo odbora Zbora združenega dela za finance
in kreditno-monetarno politiko, da je potrebno proučiti
učinke spremenjene lestvice za davek od skupnega dohodka
občanov, je bil izdelan izračun davka od skupnega dohodka
občanov po veljavnem predpisu in po predlogu za izdajo
zakona ter posredovan delegatom na seji Zborov Skupščine
SR Slovenije dne 24/9-1987. Na predloženi izračun ni bilo
pripomb.
S tem zakonom naj bi se uskladila davčna lestvica za
odmero davka od skupnega dohodka občanov z dogovorom o
spremembah in dopolnitvah dogovora socialističnih republik
in socialističnih avtonomnih pokrajin o temeljih davčne politike. S predlagano novo davčno lestvico se v primerjavi z
veljavno povečujejo vrednosti razponov, medtem ko so
davčne stopnje pri začetni in končni vrednosti razponov zadržane v sedanji višini. Nova davčna lestvica, ki pomeni v primerjavi z veljavno blažjo obremenitev z davkom od skupnega
dohodka občanov, naj bi se uporabljala že za odmero davka
od skupnega dohodka občanov za leto 1987. Da bi bilo doseženo usklajeno delovanje davčnega mehanizma z rastjo osebnih dohodkov, je predlagana letna valorizacija vrednosti razponov na podlagi devetmesečnih podatkov Zavoda SR Slovenije za statistiko o rasti čistih osebnih dohodkov v gospodarstvu v SR Sloveniji. Valorizirane vrednosti razponov naj bi
ugotavljala in objavljala v Uradnem listu SR Slovenije Republiška uprava za družbene prihodke.
Socialistična republika Slovenija
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA DRUŽBENE
PRIHODKE
Primerjalni izračun za obdavčitev skupnega
dohodka občanov za leto 1987 glede na veljavno
lestvico in glede na predlagano lestvico v
predlogu zakona o spremembah zakona o uvedbi
in stopnajh republiških davkov in taks
OBDAVČITEV SKUPNEGA DOHODKA OBČANOV ZA LETO
1987
Neobdavčljivi dohodek za leto 1987:
Trikratni letni poprečni čisti osebni dohodek zaposlenih
delavcev v gospodarstvu v SR Sloveniji 1987 (izračunan na
podlagi ocenjenega osebnega dohdoka za obdobje I—IX/87 228.500*)
8,226.000
60% letnega čistega osebnega dohodka zaposlenih v gospodarstvu v SR Sloveniji leta 1987
1,645.200
Neobdavčljivi dohodek če zaveletno
mesečno
v din
v din
zanec:
a) ne vzdržuje družinskih članov
8,226.000
685.500
b) vzdržuje enega družinskega
9,871.200
822.600
člana
c) vzdržuje dva družinska člana
11,516.400
959.700
' Podatek Zavoda SRS za družbeno planiranje
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Zveza društev civilnih invalidov vojne SR
Slovenije
POBUDA
Zveze društev civilnih invalidov vojne SR Slovenije
za ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih
vojne
Predsedstvo Zveze društev civilnih invalidov vojne je na
svoji redni seji dne 14. IV. 1987 podrobno in temeljito razpravljalo o informaciji, ki jo je v zvezi s pobudami naše Zveze za
dograditev Zakona o CIV pripravil Republiški komite za borce
in vojaške invalide in dne 8. IV. 1987 pod zaporedno štev.
192-4/85 poslal Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije.
Predsedstvo ZD CIV je s presenečenjem ugotovilo, da ta
organ tudi tokrat ni pokazal pripravljenosti za dokončno ureditev naše problematike. Predsedstvo meni, da bi strokovni
delavci Komiteja ravnali bolje in smotrneje, če bi sile, moči in
znanje, ki so jih uporabili za dokazovanje nepotrebnosti sprememb, porabili za dokončno uresničitev upravičenih pobud
slovenskih civilnih invalidov vojne. Zato Predsedstvo ZD CIV
zavrača to poročilo, ki ga je Komite pripravil za Izvršni svet
Skupščine SR Slovenije in omenjenemu organu v naslednjem
posreduje svoja stališča, posebno še zato, ker je pobuda ZD
CIV dobila vso podporo Predsedstva RK SZDL na 70. seji dne
31. III. 1987.
RK SZDL je po vsestranski obravnavi pobude ZD CIV Slovenije v celoti potrdilo predložena stališča svojega Sveta za
socialno in zdravstveno politiko. To pomeni, da statusa vojaških in civilnih invalidov vojne ni potrebno spreminjati. Vendar pa zaostrene ekonomske razmere in slabšanje socialnega
položaja civilnih invalidov vojne zahtevajo bolj enakopravno
obravnavanje obeh kategorij invalidov, ter tekoče usklajevanje njihovih prejemkov, ko pri isti stopnji invalidnosti zboljšujejo socialni položaj invalidov ter zagotavljajo opravljanje
osnovnih in življenjskih funkcij. Tudi za civilne invalide vojne
bi morali bolj kot doslej uveljavljati načela socialne politike,
da je potrebno pomoč in skrb zanje širše razvijati tudi v
neposrednem okolju, kjer živijo in delajo (odnos okolje - KS,
delovne organizacije do invalidnosti, humanizacija delovnih
pogojev za invalide, sosedska pomoč, nega na domu ...).
Kljub jasno izraženim pozitivnim stališčem Predsedstva RK
SZDL do pobude ZD CIV za postopno dograjevanje Zakona o
civilnih invalidih vojne zavrača Republiški komite za borce in
vojaške invalide naše pobude tudi v zadnji informaciji, ki jo je
poslal Izvršnemu svetu dne 8. IV. 1987.
Na svoji 70. seji je Predsedstvo RK SZDL z razumevanjem
nesporno družbeno verificiralo upravičene zahteve ZD CIV in
je tudi poudarilo, da ne gre za spreminjanje in izenačevanje
civilnih invalidov vojne in vojaških invalidov v pravnem sta-tušu, temveč za spreminjanje in izenačevanje v materialnem
in socialnem položaju obeh vrst invalidov, kar je razumljivo,
saj je nastanek invalidnosti pri obeh kategorijah povzročila
vojna.
Ne nameravamo se spuščati v podrobnosti in neobrazložene trditve v omenjeni informaciji Republiškega komiteja za
borce in vojaške invalide, saj smo prepričani, da bo Izvršni
svet SR Slovenije sam lahko primerjal in ovrednotil predložene informacije, ugotovitve in stališča RK SZDL in naše
temeljne pobude. Omenjamo le eno izmed bistvenih razhajanj
v omenjenih gradivih, ko Republiški komite v svoji informaciji
trdi, da se je socialni položaj najtežjih civilnih invalidov izboljšal, čeprav je pred tem Predsedstvo RK SZDL ugotovilo, da se
v zaostrenih ekonomskih razmerah socialni položaj civilnih
invalidov vojne bistveno slabša.
Predsedstvo ZD CIV vztraja v svojih dosedanjih pobudah za
postopno dograjevanje Zakona o civilnih invalidih vojne ob
upoštevanju stališč 70. seje Predsedstva RK SZDL.
V naslednjem srednjeročnem planskem obdobju od
1986-1990 pa naj bi se postopno, vendar celovito rešila
problematika civilnih invalidov vojne in jasno dogradil Zakon
o civilnih invalidih vojne, s tem da se civilni invalidi vojne
poročevalec

.
izenačijo s pravicami vojaških invalidov v pogledu materialnega in socialnega položaja. Predlagamo zaporedje dograjevanja Zakona o civilnih invalidih vojne v srednjeročnem planskem obdobju in sicer:
1. Ureditev dodatka za tujo nego in postrežbo.
2. Postopno dviganje višine civilne invalidnine od 50% navzgor vsakokratnega mesečnega zneska osebne invalidnine po
predpisih o vojaških invalidih.
3. Postopno določitev enake višine denarne pomoči, kot je
višina invalidskega dodatka po Zakonu o vojaških invalidih do
zaključnega srednjeročnega obdobja.
4. Določitev pravice do ortopedskega dodatka, kot je po
predpisih za vojaške invalide.
5. Določitev statusa civilnim invalidom vojne s 50% invalidnostjo.
6. Ureditev zdraviliško klimatskega zdravljenja za civilne
invalide vojne in zagotovitev posebnih ortopedskih pripomočkov enako kot za vojaške invalide.
Prosimo, da gornje stališče Predsedstva ZD CIV upoštevate
pri obravnavi informacije Republiškega komiteja za borce in
vojaške invalide, ter nas o sklepih obvestite.
IZVLEČEK STALIŠČ
izredne skupščine Zveze društev civilnih
invalidov vojne SR Slovenije, ki je bila 29.
avgusta 1987
I. Izredna Skupščina Zveze društev civilnih invalidov vojne
Slovenije sprejema in podpira usmeritve urejanja in dopolnjevanja varstva civilnih invalidov vojne, ki jih predlaga RK SZDL.
II. Skupščina nalaga Zvezi društev CIV, da do prve seje RK
BVI pripravi ustrezno gradivo s predlogi za postopno spreminjanje varstva civilnih invalidov vojne tako, da se v letu 1987
rešita dodatek za postrežbo in tujo pomoč in denarna pomoč,
ostale pobude Zveze društev CIV pa se vnesejo rokovno do
leta 1990.
III. Komisija za dograjevanje Zakona o CIV pri Zvezi društev
CIV ima vsa pooblastila, da v postopkih sprejemanja in dopolnjevanja Zakona o CIV v vseh upravnih organih polnopravno
sodeluje in Skupščina ji dovoljuje, da je v usklajevalnih
postopkih fleksibilna.
IZVRŠNI SVET Skupščine SRS
STALIŠČE K POBUDI ZVEZE DRUŠTEV
CIVILNIH INVALIDOV VOJNE SR
SLOVENIJE ZA PONOVNO
SPREMEMBO ZAKONA O CIVILNIH
INVALIDIH VOJNE
Zveza društev civilnih invalidov vojne SR Slovenije je v letu
1985 Skupščini SR Slovenije in Republiškemu komiteju za
borce in vojaške invalide posredovala pobudo za spremembo
oz. dograjevanje zakona o civilnih invalidih vojne (Ur. I. SRS,
št. 8/78 in 12/85). V njej predlagajo, da se varstvo civilnih
invalidov vojne dopolni in postopoma približa oz. izenači z
varstvom vojaških invalidov, konkretno pa predlagajo:
a) da se dodatek za postrežbo in tujo pomoč določi v dveh
stopnjah in sicer po kriterijih in v višini, ki velja za vojaške
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invalide I. skupine ter pridobitev tega dodatka za civilne
invalide vojne II. skupine;
b) da se postopno dvigne višina civilne invalidnine od 50%
vojaške invalidnine navzgor;
c) da se višina denarne pomoči postopoma izenači z višino
invalidskega dodatka vojaških invalidov;
d) da se civilnim invalidom vojne prizna pravica do ortopedskega dodatka, kot velja za vojaške invalide;
e) da se prizna status civilnega invalida vojne tudi zaradi
50% okvare organizma;
f) da se za civilne invalide vojne uredi zdraviliško klimatsko
zdravljenje;
g) da se civilnim invalidom vojne zagotovijo ortopedski
pripomočki v obsegu, kot velja za vojaške invalide.
Ob sprejemanju sprememb zakona o civilnih invalidih vojne
v letu 1984/85 je bilo dogovorjeno, da se v letu 1986 pripravi
posebno informacijo o položaju civilnih invalidov vojne ter
prouči predloge Zveze društev civilnih invalidov vojne SR
Slovenije za dograditev sistema njihovega varstva. Posebno
pozornost naj se posveti predlogom za izboljšanje socialnega
položaja tistih civilnih invalidov vojne, ki so socialno bolj
ogroženi. Obenem naj se prouči tudi izvedbo varstva civilnih
invalidov vojne iz medrepubliškega dogovora o zboljšanju
varstva civilnih vojnih invalidov, ki ureja osnove tega varstva
za celotno območje Jugoslavije.
Informacija o izvajanju zakona o civilnih invalidih vojne* je
pokazala, da se je izboljšal socialni položaj najtežjih civilnih
invalidov vojne, saj se civilna invalidnina civilnih invalidov
vojne I. skupine zagotavlja v višini 50% vojaške invalidnine I.
skupine. V zvezi z denarno pomočjo civilnim invalidom vojne
je bilo ugotovljeno, da je po spremembah navedenega zakona
prišla bolj do izraza njena socialna funkcija. Višina denarne
pomoči je postala bolj odvisna od dejanskega socialnega
položaja upravičenca in njegovih družinskih članov. S tem v
zvezi pa je bilo izpostavljeno vprašanje sorazmerno ostrega
cenzusa za pridobitev pravice in višine denarne pomoči civilnih invalidov vojne. Glede ortopedskih in drugih pripomočkov
je bilo ugotovljeno, da je civilnim invalidom vojne zagotovoIjen enak obseg teh pripomočkov, kot se z zveznimi in republiškimi predpisi o zdravstvenem varstvu zagotavlja vojaškim
invalidom.
O pobudi civilnih invalidov vojne je razpravljalo tudi predsedstvo RK SZDL, ki je bilo mnenja, da za statusno izenačitev
civilnih invalidov vojne in vojaških invalidov ne obstajajo
razlogi, ki bi narekovali spremembo sistema. Ob tem je treba
upoštevati tudi urejenost varstva civilnih invalidov vojne v
drugih republikah in pokrajinah, ki so se z medrepubliškim
dogovorom poenotile o temeljnih vprašanjih s tega področja.
Razlike med vojaškimi invalidi in civilnimi invalidi vojne, zlasti
glede višine invalidnine, kot bistvene pravice, so tako razumljive in upravičene. Drugačen pa je po mnenju predsedstva RK
SZDL položaj glede pravice do dodatka za tujo pomoč in
postrežbo ter denarne pomoči, kjer bi se lahko obe vrsti
invalidov, glede na stopnjo invalidnosti in socialni položaj
posameznika, bolj enakopravno obravnavali.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je obravnaval pobudo
civilnih invalidov vojne za dograditev sistema njihove socialne
varnosti in se opredelil do posameznih zahtev. Nekatere od
teh pobud so ovrednotene tudi ob upoštevanju stališč RK
SZDL.
1. Glede načelnega vprašanja izenačitve civilnih invalidov
vojne z vojaškimi invalidi je treba navesti, da ne obstajajo
sistemsko pravni razlogi za tako izenačitev.
Po določbah zvezne in republiške ustave posveča družba
posebno pozornost in skrb varstvu vseh invalidnih oseb.
Ureditev varstva vojaških invalidov pa še posebej temelji na
187. členu ustave SFRJ, po katerem se borcem, vojaškim
invalidom in članom družin padlih borcev zagotavlja njihova
socialna varnost, vojaškim invalidom pa še posebne invalidske pravice in druge oblike varstva. Osnova te ureditve je
udeležba in prispevek borcev in vojaških invalidov v narodnoosvobodilni vojni, za vojaške invalide pa še posebej dejstvo,
da so postali invalidni v aktivni borbi za osvoboditev. Med
vojaške invalide zakon uvršča tudi državljane SFRJ, ki utrpijo
* Informacija o izvajanju zakona o civilnih invalidih vojne je na vpogled v
dokumentaciji Skupščine SR Slovenije
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poškodbe organizma ali zbolijo pri opravljanju vojaških dolžnosti v oboroženih silah. Pri civilnih invalidih vojne ta osnova
ni podana. Takšne ugotovitve in stališča so bila sprejeta že ob
opredeljevanju sistema varstva civilnih invalidov vojne v
medrepubliškem dogovoru in republiškem zakonu o civilnih
invalidih vojne. Ureditev posameznih oblik njihovega varstva
ter zneski invalidskih prejemkov so vezani na nekatere oblike
varstva in invalidske prejemke vojaških invalidov samo v smislu strokovne podlage, ob dejstvu, da gre sicer za enake
oblike invalidnosti, katerih izvori pa so različni. Po sprejetju
teh predpisov niso nastopili razlogi, ki bi narekovali vsebinske
spremembe v tem sistemu.
2. V zvezi s konkretnimi pobudami so bili zbrani podatki,
potrebni za presojo njihove upravičenosti. Na podlagi teh
podatkov so bile vse pravice analizirane in materialno ovrednotene. Obenem so napravljene tudi primerjave z višino istovrstnih prejemkov po predpisih skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in primerjave pravne ureditve ter
višine prejemkov civilnih invalidov vojne po predpisih v drugih republikah.
Ad a) Po sedanji ureditvi se dodatek za postrežbo in tujo
pomoč civilnih invalidov vojne 1. skupine s 100% invalidnostjo odmerja v višini 85% od II. stopnje tega dodatka vojaških invalidov, za žrtve fašističnega nasilja pa se poveča za
15%. Po zadnji uskladitvi znaša ta dodatek 71.892 din, za žrtve
fašističnega nasilja pa 82.676 din in se valorizira v skladu z
zveznimi predpisi 2 do 3 krat letno.
V zvezi s to pobudo je treba pripomniti, da so civilni invalidi
vojne v primerjavi z varstvom delovnih invalidov v ugodnejšem položaju. Po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja je za delovne invalide, ki jim je potrebna
stalna postrežba in pomoč za opravljanje vseh življenjskih
potreb ta dodatek v istem času znašal 58.929 din, za upravičence, ki jim je potrebna pomoč za opravljanje večine življenjskih potreb pa 29.464 din. Ta dodatek se valorizira v enakih
odstotkih kot pokojnine. Z vidika namena, ki ga ima dodatek
za postrežbo in tujo pomoč ne obstajajo razlogi, da bi se po
republiških predpisih o civilnih invalidih vojne določali in
priznavali tovrstni dodatki v višjih zneskih, kot so določeni po
predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Po predpisih republik in avtonomnih pokrajin prejema
dodatek za postrežbo in tujo pomoč različen krog upravičencev z najmanj 100% invalidnostjo, razen v Hrvaški, kjer je
vpeljan poseben dvostopenjski sistem. Višina tega dodatka je
v večini republik in pokrajin določena glede na enak dodatek
po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali pa
se določa v nominalnem znesku. Samo v SR Sloveniji se ta
dodatek odmerja od istovrstnega dodatka vojaških invalidov.
Prav tako se samo v SR Sloveniji ta dodatek povečuje za žrtve
fašističnega nasilja.
Do dodatka za postrežbo in tujo pomoč je sedaj upravičenih
254 civilnih invalidov vojne I. skupine s 100% invalidnostjo.
Če bi bil sprejet predlog zveze društev civilnih invalidov
vojne za diferenciacijo tega dodatka v dve stopnji, bi bilo
treba za vse dosedanje upravičence v posebnem postopku
pred zdravniškimi komisijami in ob uporabi kriterijev, ki
veljajo za vojaške invalide, ugotviti, do katere stopnje dodatka
bi bili upravičeni glede na telesne okvare. To bi zahtevalo
posebno angažiranje zdravniških komisij I. stopnje in obravnavo vseh primerov v revizijskem postopku pred zdravniško
komisijo II. stopnje. Po napravljenih ocenah bi se od 254
civilnih invalidov vojne I. skupine okoli 200 invalidov uvrstilo v
I. stopnjo dodatka, okoli 54 civilnih invalidov vojne pa bi se
glede na okvare uvrstilo v II. stopnjo dodatka. Nadaljnja posledica tega zahtevka je v tem, da bi bilo treba priznati dodatek
za postrežbo in tujo pomoč civilnim invalidom vojne II. skupine, kar bi pomenilo dodatno obravnavo pred zdravniškimi
komisijami za 126 civilnih invalidov vojne, od katerih bi imeli
nekateri pravico do dodatka II. stopnje, drugi pa III. stopnje,
medtem, ko en del te skupine ne bi bil upravičen do dodatka.
Za takšno ureditev bi bilo treba zagotoviti 99.799.000 din
dodatnih sredstev letno, kar predstavlja 44% povečanje sredstev za ta namen.
Za popolno (100%) izenačitev dohodka za postrežbo in tujo
pomoč civilnih invalidov s podobnim dodatkom vojaških invalidov bi bila potrebna dodatna sredstva v višini okoli
285.000.000 din, kar predstavlja 126% povečanje sredstev.
poročevalec

Pobuda civilnih invalidov vojne za spremembo ureditve
dodatka za postrežbo in tujo pomoč v smislu njihovih predlogov je bila obravnavana že ob sprejemu novele zakona iz leta
1985, vendar ni bila podprta.
Kolikor bi se v sistemu varstva civilnih invalidov kaj spreminjalo, bi bilo potrebno proučiti možnost, da se dodatek za
postrežbo in tujo pomoč, poleg sedanjih upravičencev v sedanjih višini razširil še na civilne invalide II. skupine s tem, da bi
se jim ta dodatek priznal v višini 85% od III. stopnje tovrstnega
dodatka vojaških invalidov. To bi zahtevalo dodatno okrog
39.000.000 din letno ali 17% povečanje sredstev za ta namen.
Odmera in usklajevanje dodatka za postrežbo in tujo pomoč
bi se v tem primeru izvajali tako, kot je predvideno po zveznih
predpisih o vojaških invalidih.
Spremembe pa bi bile možne tudi v smeri ureditve tega
dodatka kot velja po predpisih Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ob ustreznem zvišanju (za okoli
40%) tega dodatka za civilne invalide vojne. Odmera in usklajevanje dodatka za postrežbo in tujo pomoč bi v tem primeru
potekali tako, kot je predvideno po predpisih Skuposti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Ad b) Kar zadeva predlog za postopno zviševanje civilne
invalidnine iznad 50% zneska osebne vojaške invalidnine
ustrezne skupine je treba ponovno poudariti, da je bila z
zadnjo spremembo zakona o civilnih invalidih vojne določena
višina civilne invalidnine I. skupine v višini 50% vojaške invalidnine I. skupine. S tem je bilo vzpostavljeno ustrezno razmerje v zneskih invalidnin za vse skupine civilnih invalidov
vojne.
Z zvišanjem invalidnine civilnih invalidov vojne nad 50% bi
ti invalidi prišli v precej boljši položaj od drugih invalidov.
Primerjava z invalidskimi prejemki delovnih invalidov namreč
pokaže, da se civilna invalidnina zagotavlja na višjem nivoju
kot nadomestilo za telesno okvaro pri Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tako znaša po zadnji
uskladitvi invalidnina civilneg invalida vojne I. skupine 64.124
din (za žrtve fašističnega nasilja 80.155 din), denarno nadomestilo po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za telesno okvaro, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pa znaša 13.368 din
(100% invalidnost).
Civilna invalidnina je v vseh republikah in avtonomnih
pokrajinah določena za enak krog civilnih invalidov vojne,
različno pa je določena njena višina. Tako je SR Sloveniji in
AP Vojvodini višina civilne invalidnine določena v deležu od
vojaške invalidnine iste skupine invalidnosti, druge republike
pa so jih določile v nominalnem znesku ter jo usklajujejo
glede na rast osebnih dohodkov. Povečanje civilne invalidnine za žrtve fašističnega nasilja v SR Sloveniji (povečanje za
25%) in Hrvaški (povečanje za 15%) v drugih republikah in
avtonomnih pokrajinah ni predvideno.
Odmera civilne invalidnine npr. v višini 60% od vojaške
invalidnine ustreznih skupin bi zahtevala 109.455.432 din ali
20% dodatnih sredstev letno, pri čemer so za izračun vzete
višine invalidnine v tem času, niso pa upoštevane medletne
valorizacije, ki bodo sledile. Menimo, da ta pobuda iz navede-,
nih razlogov ni upravičena.
Ad c) V zvezi s predlogom za zvišanje denarne pomoči
navajamo, da je po sedanji ureditvi osnova za pridobitev
denarne pomoči 50% zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo (38.434 din). Pravico do denarne pomoči
imajo tudi tisti civilni invalidi vojne, katerih prejemki na družinskega člana znašajo manj kot je navedena osnova. Višina
denarne pomoči predstavlja razliko med zneskom prejemkov
na upravičenca in 50% zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo. Zaradi tega določeno število civilnih invalidov vojne, čeprav imajo relativno nizke prejemke, ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev te pravice, tisti, ki so do nje
upravičeni pa prejemajo to pomoči v razmeroma nizkih zneskih.
Narava denarne pomoči je v tem, da se z njo ob upoštevanju
še drugih prejemkov zagotavlja socialna varnost civilnim invalidom vojne. Med temi se še posebej izpostavlja socialni
položaj 103 upravičencev do denarne pomoči, ki nimajo drugih rednih prejemkov in jim je ta prejemek, poleg civilne
invalidnine ter morebitnega dodatna za postrežbo in tujo
pomoč edini vir preživljanja.
Raven denarnih pomoči tudi ni v ustreznem razmerju do
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ravni denarnih pomoči po socialno varstvenih predpisih
(denarna pomoč kot edini vir preživljanja znaša 52.700 din kot
dopolnilni vir preživljanja pa 26.350 din).
Čeprav so osnovni principi in namen denarne pomoči (invalidskega dodatka) podobni v veh republikah in avtonomnih
pokrajinah, obstajajo med njimi razlike glede kroga upravičencev, pogojev za pridobitev in višino te pomoči (to ne velja
za SR Makedonijo, kjer te pravice ni).
Glede na navedeno bi bilo potrebno proučiti možnost za
zvišanje zneska denarne pomoči v smislu ustreznega dviga
osnove za priznanje denarne pomoči in določitev ustreznejše
višine te pomoči.
Za zvišanje denarne pomoči na 60% zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo bi bilo potrebno zagotoviti
letno dodatnih 23.061.930 din, za zvišanje na 70% navedenega zneska pa bi bilo potrebno 46.121.610 din dodatnih
sredstev. Za zvišanje denarne pomoči na 100% zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo bi bilo predvidoma potrebnih okrog 170.000.000 din dodatnih sredstev. Pri
tem je treba opozoriti, da bi se ob dvigu višine osnove za
pridobitev denarne pomoči, zaradi zvišanja vstopnega cenzusa, zvišalo tudi število upravičencev.
Ad d) Z določitvijo pravice do ortopedskega dodatka za
civilne invalide vojne bi presegli oblike varstva, dogovorjene z
medrepubliškim dogovorom. Poleg tega je pomembneje, kot
uvajati tovrstni denarni dodatek, zagotoviti oskrbo invalidov s
kvalitetnimi ortopedskimi in drugimi pripomočki, ki se sicer
že zagotavljajo v enakem obsegu kot vojaškim invalidom. Iz
teh razlogov je bil že večkrat obravnavan tudi nadaljnji obstoj
in upravičenost do ortopedskega dodatka za vojaške invalide
Ad e) Z uveljavitvijo predloga za določitev statusa civilnega
invalida vojne zaradi 50% invalidnosti bi prišli civilni invalidi
vojne v ugodnejši položaj glede na mirnodobne vojaške invalide s telesno okvaro na podlagi bolezni, zadobljene pri opravljanju obvezne vojaške službe, saj se status vojaškega invalida
priznava samo ob najmanj 60% invalidnosti. Predlog Zveze
društev civilnih invalidov vojne za določitev statusa in priznanje zakonskih pravic tudi civilnim invalidom vojne zaradi 50%
invalidnosti je bil že večkrat obravnavan v republiki in na
zveznem nivoju in ni bil sprejet. Tudi sedaj niso podani razlogi
za spremembo takega stališča. Ob drugih razlogih bi to pomenilo zahteve po širjenju pravic civilnih invalidov vojne v vsej
Jugoslaviji in bistveno odstopanje od medrepubliškega dogovora.
Ob tem je treba dodati, da je delu civilnih invalidov vojne in
sicer žrtvam fašističnega nasilja z najmanj 20% invalidnostjo
do vključno 50% invalidnosti zagotovljeno varstvo po družbenem dogovoru o priznavalninah udeležencem NOV.
Ad f) Tudi predlog ureditve zdraviliško klimatskega zdravljenja civilnih invalidov vojne sega izven okvira medrepubliškega dogovora. Civilni invalidi vojne imajo možnost uveljavljati zdraviliško klimatsko zdravljenje po splošnih predpisih o
zdravstvenem varstvu kot drugi občani in tudi vsi udeleženci
NOV. Zdraviliško klimatsko zdravljenje je urejeno po posebnih zveznih predpisih samo za vojaške invalide in nosilce
»Partizanske spomenice 1941«, sredstva za te namene pa so
omejena, kar spravlja te upravičence v slabši položaj, kot bi
ga imeli, če bi se jim ta oblika zdravljenja zagotavljala v
zdravstvenih skupnostih.
3. Kot je bilo poudarjeno že v postopku sprejema sprememb
zakona o civilnih invalidih vojne v letu 1985 so civilnim invalidom vojne s predpisi v SR Sloveniji priznane vse pravice
predvidene v medrepubliškem dogovoru iz leta 1979. Primerjava z ureditvami varstva civilnih invalidov vojne v drugih
republikah in avtonomnih pokrajinah pokaže, da je obseg
njihovega varstva, čeprav urejen na enakih osnovah, različen,
kar ima za posledico različno višino prejemkov (pregled višine
in vrste prejemkov po republikah je v prilogi). Pravice civilnih
invalidov vojne so v SR Sloveniji, zaradi zagotovitve višjega
standarda, določene na višjem nivoju kot v drugih republikah
oz. avtonomnih pokrajinah.
Glede na navedeno in upoštevajoč sedanje družbenoekonomske razmere pomeni uvajanje novih ali zviševanje obstoječih prejemkov v smislu pobude Zveze društev civilnih invalidov vojne SR Slovenije širjenje poravic. Uveljavitev pobud bi
poleg tega nedvomno sprož;la zahteve za podobno ureditev
tudi v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah, zaradi
česar problematike ni mogoče reševati parcialno.
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I VIŠINA CIVILNE INVALIDNINE IN DRUGIH OBLIK VARSTVA ZA CIVILNE INVALIDE VOJNE GLEDE NA
REPUBLIŠKE IN POKRAJINSKE ZAKONE NA DAN 31. 12. 1986
% invalidnosti in višina civilne invalidnine

Naziv republike oziroma pokrajine

Slovenija
Srbija
Hrvatska

100%
zdod. za
postrežbo
in tujo
pomoč
48.663
(ŽFN)
60.829
30.454
47.780
54.947
(ŽFN)

Makedonija
Bosna in Hercegovina
Črna gora
Vojvodina

15.580
48.663

denarna
pomoč za
druž. člane

90%

80%

70%

35.265
44.081

26.682
33.352

19.704
24.630

14.030
17.537

8.694
10.867

54.558 do 30.362 do 15.181
62.742

22.069

16.699

12.332

8.781

5.442

34.640
39.836

26.201
30.132

19.364
22.269

13.785
15.853

8.568
9.854

1.22.783 do 22.021 do 8.808
11.13.670
1.19.728 do 23.576 do 18.861
II. 9.864
(ŽFN)

14.806
12.976

11.845
11.682

9.476
10.387

7.403
9.093

5.923
5.210

13.850
35.265

12.121
26 682

10.389
19.704

8.656
14.030

6.924
8.694

14.870
12.976

2.8097.735
36.250 do 8.656
27.485 do 14.030
do 19.704
(ŽFN)

1.4043.867
do 5.194
do 7.015
do 9.052
(ŽEN)

I. 43.740
II. 21.870
4.800

4.200

3.600

3.360

2.940

2.520

POMOČ PO PREDPISIH SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA SR SLOVENIJE
do 38.400

REPUBLIŠKA KONFERENCA SOCIALISTIČNE
ZVEZE DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE
PREDSEDSTVO
STALIŠČA K POBUDI ZVEZE DRUŠTEV
CIVILNIH INVALIDOV VOJNE
SLOVENIJE ZA POSTOPNO
IZENAČEVANJE PRAVIC Z VOJAŠKIMI
INVALIDI IN INFORMACIJI O
IZVAJANJU ZAKONA O VOJAŠKIH
INVALIDIH
i.
Zveza društev civilnih invalidov vojne Slovenije (ZDĆIV) je v
letu 1985 poslala Skupščini SR Slovenije pobudo za nadaljnje
dograjevanje Zakona o civilnih invalidih vojne v smeri postopnega približevanja oz. izenačevanja z varstvom vojaških invalidov. Glede na to, da gre pri teh predlogih tudi za družbenopolitično vprašanje izenačevanja vojaških in civilnih invalidov
vojne je Komisija Skupščine SRS za vprašanja borcev NOV
predlagala RK SZDL Slovenije, da se do te pobude politično
opredeli. V zvezi s tem je ZDCIV tudi zaprosila za sprejem
svoje delegacije, na katerem je širše predstavila svoje predloge. Na tem razgovoru, 23. septembra 1986, je bilo ocenjeno,
da gre pri nadaljnjem reševanju problematike civilnih invalidov vojne in konkretni pobudi za dograditev zakona predv32

denarna
pomoč
uprav.

100%

II. PREJEMKI PO PREDPISIH SPIZ V SR SLOVENIJI
a) dodatek za postrežbo in tujo pomoč
b) denarno nadomestilo za telesno
okvaro, ki je posledica poškodbe
5.400
6.000
ali bolezni pri delu
c) denarno nadomestilo za telesno
okvaro, ki je posledica poškodbe
3.780
4.200
ali bolezni izven dela
III. DENARNA

dodatek za
postrež. in
tujo pomoč
60%

sem za družbenopolitično vprašanje, ki narekuje načelno
politično opredelitev RK SZDL in oblikovanje stališč do izenačevanja vojaških in civilnih invalidov vojne, na osnovi predhodne opredelitve frontnih organizacij, še posebej ZZB NOV
Slovenije. Na tej osnovi naj bi zavzeli konkretna stališča in
predloge za morebitno dograditev zakona. V ta namen je
Republiški komite za borce in vojaške invalide pripravil analizo izvajanja zakona o civilnih invalidih vojne in zakona o
vojaških invalidih ter ocenil predvsem socialni položaj civilnih
invalidov vojne, hkrati z oceno posledic izenačitve obeh kategorij invalidov ter potrebnih materialnih sredstev za njeno
realizacijo.
II.
Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Predsedstvu RK
SZDL Slovenije je o pobudi ZDCIV in informacijah Republiškega komiteja za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, razpravljal na seji, 2. februarja 1987, skupaj s predstavniki Zveze in medobčinskih društev civilnih invalidov vojne.
Že na predhodnih delovnih razgovorih kot tudi na seji sveta je
bila dosežena usklajenost glede načelne politične opredelitve. Predsedstvo RK SZDL je na tej osnovi ter na osnovi
razprave na 70. seji, 31. 3. 1987 sprejelo naslednje
ugotovitve in stališča:
V opredeljevanju do pobude ZDCIV je treba jasno ločiti
načelno družbenopolitično opredelitev glede izenačevanja
statusa vojaških in civilnih invalidov vojne od konkretnega
nivoja in obsega zagotavljanja varstva obeh skupin (denarni
prejemki, zdravstveno in socialno varstvo). Seveda pa je oboje
med sabo vzročno povezano.
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Za statusno izenačitev vojaških in civilnih invalidov vojne ne
obstojajo sistemsko-pravni niti politični razlogi glede na to,
da je osnovni kriterij pri oblikovanju sistema varstva in pravic
vojaških invalidov aktivno in prostovoljno sodelovanje v NOB.
Takšne ugotovitve in stališča so bila sprejeta že ob oblikovanju in sprejemanju posebnega zakona za civilne invalide
vojne in njegovem dopolnjevanju v letu 1984 kot tudi na
dosedanjih kongresih ZZB NOV Jugoslavije in doslej niso
nastopili novi vsebinski razlogi oz. argumenti, ki bi narekovali
spremembo sistema.
Ob tem je potrebno upoštevati tudi urejenost varstva civilnih invalidov vojne v drugih republikah in pokrajinah, ki so se
z medrepubliškim dogovorom o zboljšanju varstva civilnih
vojnih invalidov v letu 1979 poenotile o temeljnih vprašanjih s
tega področja, opredelile izhodišča, krog upravičencev ter
oblike varstva te kategorije invalidov.
Poseben sistem varstva civilnih invalidov vojne moramo
glede na specifičnost nastanka njihove invalidnosti ohraniti
tudi v prihodnje, zlasti še glede na poslabševanje njihovih
zdravstvenih in socialnih razmer zaradi staranja teh invalidov.
Razlike med vojaškimi in civilnimi invalidi, zlasti glede
višine invalidnine kot bistvene pravice, so razumljive in upravičene. Drugačen pa je položaj pri pravici do dodatka za tujo
pomoč in postrežbo ter pri denarni pomoči, kjer bi lahko obe
vrsti invalidov, glede na stopnjo invalidnosti in socialni položaj posameznika, bolj enakopravno obravnavali.
Ze v ugotovitvah in stališčih Predsedstva RK SZDL o aktualni problematiki invalidskega varstva v SR Sloveniji (24. 11.
1986)* smo opozorili na relativno hitrejše slabšanje socialnega in materialnega položaja vseh invalidov v pogojih visoke
inflacije, ki zato zahteva hitrejše reagiranje upravnih organov
in SIS. Zavzeli smo se za to, da vsi izvajalci analizirajo materialno-denarne pravice invalidov z vidika njihove funkcije in
* glej Informacije RK SZDL Slovenije štev. 3, 30. december 1986

sorazmerja pri uveljavljanju pravic ter jih tekoče usklajujejo z
gibanji osebnih dohodkov oz. pokojnin. V tem smislu bi
kazalo proučiti tudi materialno-denarne pravice civilnih invalidov vojne ter takoj uveljaviti njihovo tekoče usklajevanje.
III.
Hkrati z informacijo o izvajanju zakona o civilnih invalidih
vojne je Predsedstvo obravnavalo tudi informacijo o izvajanju
zakona o vojaških invalidih, v kateri komite ocenjuje, da so
učinki sprememb in dopolnitev zakona iz leta 1985 v skladu s
pričakovanji in cilji ob njegovem sprejemanju. Predsedstvo
ocenjuje, da se je s temi spremembami izboljšal predvsem
socialni položaj tistih vojaških invalidov, ki so bili najbolj
socialno ogroženi, kar kažejo tudi podatki o zmanjševanju
števila upravičencev s polnim invalidskim dodatkom in bistvenem povečanju števila upravičencev z zmanjšanim invalidskim dodatkom. Enako kot za civilne invalide vojne tudi za
vojaške invalide velja, da bi morali njihove prejemke tekoče
usklajevati, še posebej glede na družbenoekonomske razmere v Sloveniji.
Ob izvajanju tega zakona je prišel do izraza pereč problem
premalo koriščene rehabilitacije mirnodobnih vojaških invalidov, ki so še relativno mladi in katerih število v zadnjih letih
narašča, zato svet meni, da ni razloga za tako majhno posameznikovo pripravljenost za dodatno življenjsko in delovno
usposabljanje, čemur pa bo morala več pozornosti posvečati
tudi JLA. Predsedstvo predlaga, da Republiški komite za
borce in vojaške invalide skupaj z JLA podrobneje prouči
vzroke za takšno situacijo in predvidi možne ukrepe za večje
motiviranje teh invalidov za rehabilitacijo.
Pomemben prispevek k izboljšanju varstva vojaških kot
civilnih invalidov vojne je lahko, po mnenju Predsedstva, tudi
uvajanje enostavnejšega in racionalnejšega obračunavanja in
izplačevanja prejemkov teh invalidov, na osnovi sodobnejše
računalniške obdelave podatkov, ki bo omogočala tudi sprotnejše usklajevanje posameznih prejemkov.

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE
SLOVENIJE
Komisija za vprašanje borcev NOV
MNENJE k pobudi Zveze društev civilnih invalidov vojne SR Slovenije za
ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih vojne.
Komisija za vprašanja borcev NOV je
na seji 30. septembra 1987 obravnavata
pobudo Zveze društev civilnih invalidov
vojne SR Slovenije za ponovno spremembo zakona o civilnih invalidih vojne.
Komisija za vprašanja borcev NOV je
omenjene pobude za spremembo zakona
obravnavala na več sejah, saj so bile prve
pobude v smislu dopolnitve programa
dela zborov Skupščine s to problematiko
dane že kmalu po sprejetju sprememb
zakona o civilnih invalidih vojne. Komisija je tedaj - komaj leto dni po sprejetju
zakona - ocenila, da bo o utemeljenosti
teh pobud moč odločati šele na podlagi
celovite analize varstva civilnih invalidov
vojne ter učinkov sprejetih sprememb zakona, predlagala pa je tudi, naj se pobuda civilnih invalidov vojne - še zlasti
pobuda za postopno izenačevanje njihovih pravic s pravicami vojaških invalidov
- obravnava v Socialistični zvezi delovnega ljudstva. V skladu s tem je komisija
na seji 9. marca 1987 obravnavala izvajanje zakona o civilnih invalidih vojne, nadaljevala pa je razpravo na seji 15. julija
1987, ko je bila dodatno seznanjena s
stališči, sprejetimi do pobud Zveze društev civilnih invalidov vojne v Socialistični zvezi, v Izvršnem svetu Skupščine SR
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Slovenije ter tudi s stališči civilnih invali- s prejemki drugih socialno varovanih obdov vojne do predlogov za spremembo čanov s stanjem 1. 10. 1987, ki ga je
zakona, ki so bili nakazani v razpravah v predložil Republiški komite za borce in
teh organih. Člani komisije so bili ob vojaške invalide.
obravnavi te problematike seznanjeni z
Komisija je v razpravi o informaciji o
vrsto gradiv: z informacijo o izvajanju izvajanju zakona in o pobudah civilnih
zakona o civilnih invalidih vojne, s stališ- invalidov vojne za spremembo zakona (9.
či sveta za socialno in zdravstveno politi- 3. 1987) ob splošni pozitivni oceni učinko pri RK SZDL Slovenije, z ugotovitvami kov sprememb zakona ugotovila, da se
in stališči Predsedstva RK SZDL Sloveni- predvsem zaradi visoke inflacije materije, z delovno osnovo za konkretizacijo alni in socialni položaj nekaterih civilnih
teh stališč, pripravljeno v Svetu za social- invalidov vojne slabša in je zato ob upono in zdravstveno politiko pri Predsed- števanju do tedaj oblikovanih mnenj in
stvu RK SZDL Slovenije, s stališčem Iz- stališč v organih Predsedstva RK SZDL
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije do Slovenije potrebno v skladu z materialninavedenih pobud, z zapisnikoma razšir- mi razmerami v naši republiki iskati možjene seje Komisije za dograjevanje zako- nosti za izboljšanje njihove socialne varna o civilnih invalidih vojne pri Zvezi dru- nosti. Komisija je v nadaljevanju razprave
štev civilnih invalidov vojne SP Slovenije i o informaciji (15. 7. 1987) na podlagi stain izredne skupščine Zveze društev civil- lišč Predsedstva RK SZDL Slovenije, v
nih invalidov vojne SR Slovenije, s pro- katerih je med drugim poudarjeno, da so
testno resolucijo Medobčinskega dru- razlike med vojaškimi in civilnimi invalidi,
štva civilnih Invalidov vojne za Slovensko zlasti glede višine invalidnine kot bistveprimorje v Novi Gorici, s pojasnilom Iz- ne pravice, razumljive in upravičene, da
vršnega sveta Skupščine SR Slovenije o pa bi lahko pri pravicah do dodatka za
potrebi za dopolnitev stališč Izvršnega tujo pomoč in postrežbo ter pri denarni
sveta glede na predlagano konkretizacijo pomoči obe vrsti invalidov glede na stopstališč Predsedstva RK SZDL Slovenije njo invalidnosti in socialni položaj posater s predlogom socialnovarstvenih pra- meznika bolj enakopravno obravnavali,
vic civilnih invalidov vojne in primerjavo in stališč Izvršnega sveta Skupščine SR
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Slovenije, v katerih so nakazane možno- moč in tistih, ki so upravičeni do denarne
sti za spremembe zakonskih določb, ki pomoči.
urejajo ti dve pravici, menila, da se je
Člani komisije so v zvezi z obvestilom
potrebno na podlagi teh izhodišč dogo- Izvršnega sveta, da v Republiškem komivarjati o konkretnih spremembah v siste- teju za borce in vojaške invalide že primu varstva civilnih invalidov vojne v naši pravljajo teze za spremembe zakona o
republiki, ki naj bi prispevale k izboljša- civilnih invalidih vojne, menili, da je ponju položaja najtežje prizadetih in social- trebno v okviru teh priprav proučiti tudi
no najbolj ogroženih invalidov. Ker so konkretno predlagane rešitve Sveta za
civilni invalidi vojne pri vseh pobudah za socialno in zdravstveno politiko pri Predspremembo zakona vztrajali - konkretno sedstvu RK SZDL Slovenije ter upoštevati
gre za sedem predlogov - je Komisija pripombe glede medletnega usklajevanja
menila, da je zaradi različnosti stališč denarnih prejemkov. Komisija je podprla
vendarle potrebno še proučiti posamez- tudi možnost, da se postopek za sprejene predloge z namenom, da se poiščejo manje zakona pospeši v smislu združitve
optimalne rešitve, ki bi bile sprejemljive prve in druge faze zakonodajnega potudi za civilne invalide vojne.
stopka, saj bi s tem omogočili čimprejšNa seji 30. septembra 1987 so bili člani njo uveljavitev rešitev v korist zdravstveKomisije ob obravnavi pobude civilnih no in socialno najbolj prizadetim civilnim
invalidov vojne seznanjeni z delovno zas- invalidom vojne.
novo predlogov za spremembe zakona,
ki so bile v smislu konkretizacije stališč ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
Odbor za družbenopolitični
Predsedstva RK SZDL Slovenije pripravljene v okviru Sveta za socialno in zdrav- sistem
stveno politiko, s stališči Zveze društev ZBOR OBČIN
civilnih invalidov vojne, sprejetimi na
izredni skupščini, s pregledom socialno- Odbor za družbenopolitični sistem
Odbor Zbora združenega dela za družvarstvenih pravic civilnih invalidov vojne
benopolitični sistem (na seji 5. 10. 1987)
in s primerjavo s prejemniki drugih sociin Odbor Zbora občin za družbenopolialnovarovanih občanov s stanjem 1. 10.
tični sistem (na seji 1. 10. 1987) sta ob
1987 ter pojasnilom Izvršnega sveta, da
obravnavi pobude Zveze društev civilnih
na podlagi stališč, ki jih je Izvršni svet
invalidov vojne za ponovno spremembo
sprejel v juniju, Republiški komite za borzakona o civilnih invalidih vojne z nasledce in vojaške invalide že pripravlja teze
njimi spremljajočimi gradivi: informacijo
za spremembo zakona. Komisija je poo izvajanju zakona o civilnih invalidih vojsebno pozornost namenila stališčem
ne. stališčem Izvršnega sveta Skupščine
Zveze društev civilnih invalidov vojne, ki
SR Slovenije do pobude, stališči in ugoso na izredni skupščini sicer podprli
tovitami Predsedstva Republiške konfeusmeritve za urejanje in dopolnjevanje
rence SZDL Slovenije, delovno zasnovo
varstva civilnih invalidov vojne, ki jih je
za konkretizacijo stališč Predsedstva Repredlagalo Predsedstvo RK SZDL Slovepubliške konference SZDL Slovenije, zanije, obenem pa zahtevali uveljavitev popisnikom izredne Skupščine Zveze drustopnih zakonskih sprememb tako, da se
štev civilnih invalidov vojne SR Slovenije,
v letu 1987 uredita dodatek za postrežbo
pojasnilom Izvršnega sveta Skupščine
in tujo pomoč ter denarna pomoč, ostale
SR Slovenije v zvezi s pripravo sprepobude - za postopno zviševanje višine
memb zakona ter pregledom socialnoinvalidnine, za priznanje ortopedskega
varstvenih pravic civilnih invalidov vojne
dodatka, ki velja za vojaške invalide, prizin primerjavo s prejemki drugih socialno
nanje statusa civilnih invalidov vojne zavarovanih občanov s stanjem 1. 10. 1987.
radi 50% okvare organizma, za ureditev
ki ga je pripravil Republiški komite za
zdraviliško-klimatskega zdravljenja, za
borce in vojaške invalide, sprejela ti-le
zagotovitev ortopedskih pripomočkov v
obsegu kot velja za vojaške invalide - pa
mnenji:
do leta 1990.
a)
Odbor
Zbora
združenega
Glede na takšno opredelitev civilnih invalidov vojne so člani komisije v razpravi
dela za družbenopolitični
poudarili, da so, upoštevaje ustavna nasistem:
čela o posebni družbeni skrbi za vojaške
Odbor je uvodoma ugotovil, da so bile
invalide, ki so postali invalidi v aktivni
ob obravnavi pobud civilnih invalidov
borbi, v katero so se vključili prostovoljvojne, ki v bistvu zajemajo sedem konno, razlike v statusu in obsegu njihovih
kretnih predlogov za dograditev varstva
pravic upravičene. Ob tem se je potrebno
civilnih invalidov vojne, v Socialistični
tudi zavedati, da pomeni večina predlogov civilnih invalidov vojne, tudi v prizvezi delovnega ljudstva sprejete usmerimerjavi z ureditvijo v drugih republikah
tve, naj se predvsem z zakonskimi spremembami pri pravicah do dodatka za poin avtonomnih pokrajinah, bistveno širitev pravic na tem področju, ki pa v sedastrežbo in tujo pomoč ter do denarne
njih zaostrenih družbeno gospodarskih
pomoči izboljša socialna varnost najtežrazmerah realno niso uresničljive. Kljub
jih in socialno najbolj ogroženih civilnih
invalidov vojne, medtem ko je bilo v zvezi
tem načelnim opozorilom, pa se je komisija na podlagi ugotovitev v informaciji o
s pobudo za postopno izenačevnaje staizvajanju zakona, poenotenih stališč v
tusa vojaških in civilnih invalidov vojne
Predsedstvu RK SZDL Slovenije in upougotovljeno, da za to ne obstojajo sištevaje stališča Izvršnega sveta ter razstemsko pravni niti politični razlogi.
prave na prejšnjih sejah komisije zavzela
Predstavniki Zveze društev civilnih invalidov vojne so na seji pojasnili, da bi po
za korekcijo uveljavljenega sistema varnjihovem mnenju moral biti položaj obeh
stva civilnih invalidov vojne pri pravicah
vrst invalidov bolj izenačen, saj je invaliddo dodatka za postrežbo in tujo pomoč
ter pri denarni pomoči, ki bodo izboljšale
nost pri vseh nastala kot posledica vojne,
dodatno pa se socialni problemi zaostrusocialno varnost civilnih invalidov vojne,
ki jim je za opravljanje vseh življenjskih
jejo tudi zaradi staranja njihove populapotreb potrebna stalna postrežba in pocije.

1

A

V razpravi so člani odbora na podlagi
ugotovitve, da se v sedanjih zaostrenih
ekonomskih razmerah ob stalnem omejevanju sredstev za skupno porabo in
družbene dejavnosti srečujemo z vse
večjimi težavami že pri uresničevanju
sprejetih pravic na teh področjih, poudarili. da je potrebno konkretne predloge
civilnih invalidov vojne za uveljavitev novih pravic v okviru njihovega varstva soočiti z relanimi družbenimi možnostmi, ki
širjenja pravic v takšnem obsegu ne
omogočajo. Slabšanje položaja invalidov. na katerega vpliva predvsem visoka
inflacija, pa po mnenju odbora vendar
opravičuje dograditev tistih rešitev, ki bodo pomagale najtežjim in socialno najbolj ogroženim invalidom. V tem smislu
je odbor, upoštevaje stališča Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije, podprl
spremembe zakona v določbah, ki se nanašajo na pravice do dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter do denarne pomoči.
b) Odbor Zbora občin za
družbenopolitični sistem:
Odbor je na podlagi ocen, ugotovitev,
mnenj in predlogov tako iz navedenih
gradiv kot tudi lastne presoje in ocene
trenutnega stanja nasploh, zavzel naslednje stališče: za statusno izenačitev
vojaških in civilnih invalidov vojne ne obstajajo razlogi, saj je osnovni kriterij pri
oblikovanju sistema varstva in pravic vojaških invalidov, aktivno in prostovoljno
sodelovanje v NOB, do sedaj pa tudi niso
nastopili novi vsebinski argumenti, ki bi
narekovali spremembo sistema. Odbor
se je tudi strinjal v mnenju, da je potrebno pri tem upoštevati varstvo CIV v drugih republikah in pokrajinah, ki so se z
medrepubliškim dogovorom o izboljšanju varsatva CIV poenotile o temeljnih
vprašanjih s tega področja, opredelile
izhodišča, krog upravičencev ter oblike
varstva te kategorije invalidov. Ob tem
velja tudi poudariti, da so v SR Sloveniji
pravice CIV zagotovljene na višjem nivoju kot v drugih republikah in pokrajinah,
hkrati pa bi pomenilo uvajanje novih ali
zviševanje obstoječih prejemkov v smislu
pobud CIV. širjenje pravic.
V nadaljevanju pa se je odbor, kljub
poprejšnjim ugotovitvam, vendarle zavzel za to, da pa je potrebno izvzeti iz
celotnega sklopa predlogov, ki zadevajo
izbojšanje položaja CIV, najtežje invalide
in pa tiste, ki so v zelo težkem socialnem
položaju ter, glede na relativno hitrejše
slabšanje socialnega in materialnega položaja vseh invalidov v sednajih zaostrenih gospodarskih razmerah in pogojih
visoke inflacije, pristopiti v okviru danih
možnosti k reševanju njihovega položaja.
V tem smislu se je odbor zavzel za spremembo zakona o CIV v tistem delu, ki se
nanaša na pravico dodatka za tujo pomoč in postrežbo ter denarno pomoč,
kjer je možno obe vrsti invalidov, glede
na stopnjo invalidnosti in socialni položaj posameznika, bolj enokopravno
obravnavati. Na ta način bi dejansko pomagali najtežje prizadetim in socialno
najbolj ogroženim CIV s poudarkom, da
je potrebno v tem smislu zakonske spremembe čimprej izpeljati in realizirati v
praksi. Hkrati pa bi bilo treba, po mnenju
odobra, dosledneje uveljavljati načelo
socialne politike ter potrebno pomoč in
skrb za CIV širše razvijati tudi v neposrednem okolju, kjer živijo in delajo.
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POROČILO
delegacije

Skupščine SR Slovenije v Zboru

republik in pokrajin Skupščine SFRJ o 18. seji
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki je
bila 30. 9. 1987, 1. 10. 1987 in 5. 10. .1987
Z dnevnega reda 18. seje Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ so bile umaknjene naslednje zadeve: Osnutek
odloka o strategiji razvoja turizma v SFRJ, Osnutek zakona o
zagotavljanju in uporabljanju sredstev za vzpodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije z dopolnilnim predlogom,
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju, Osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o carinski tarifi, Osnutek zakona o dopolnitvah zakona o kreditnih odnosih s tujino, Osnutek zakona o
uporabi dela primarne emisije za časovno premostitev priliva
sredstev za odpravo posledic potresa, ki je v letu 1986 prizadel določena območja v SR Hrvaški in SR Bosni in Hercegovini, Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o posebni taksi na
uvoženo blago, Osnutek zakona o določitvi skupnega zneska
sredstev za financiranja programa pridobivanja stanovanj za
potrebe zveznih organov za obdobje 1987 do 1990, Osnutek
zakona o zagotavljanju trajnh sredstev jugoslovanski banki za
mednarodno ekonomsko sodelovanje za financiranje izvoza
opreme in ladij na kredit ter izvajanje investicijskih del v tujini
na kredit.
Na 18. seji Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ smo
obravnavali in sprejemali:
Zakon o začasni določitvi rasti denarne mase in dinarskih
plasmajev bank v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra
1987. leta je bil sprejet.
Skupščina SR Slovenije je na svojih sejah zborov dne 24.
septembra 1986 dala na osnutek odloka o spremembah
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987 dve
bistveni pripombi in sicer: veljavne instrumente limitiranja
plasmajev bak za uravnavanje predvidene rasti denarne mase
je potrebno že v zadnjem trimesečju leta 1987 nadomestiti s
fleksibilnejšo uporabo takšnih instrumentov, ki ne bodo linearno omejevali plasmajev bank, temveč bodo temeljili na
strukturi in kvaliteti virov sredstev posamezne banke, kar je
tudi zahteva tržno usmerjenega gospodarstva. Druga pripomba, ki jo je imela skupščina SR Slovenije, se je nanašala
na predvideno stopnjo rasti denarne mase, ki bi jo bilo
potrebno ponovno preveriti.
Zvezni izvršni svet in nekatere druge delegacije pripombe
Skupščine SR Slovenije, ki se nanaša na odpravo limitiranja
plasmajev bank v času usklajevanja osnutka odloka niso
sprejeli.
Zvezni izvršni svet pa je sprejel pripombo Skupščine SR
Slovenije, da je potrebno ponovno proučiti predvideno stopnjo rasti denarne mase. Predlagal je, da naj denarna masa v
obdobju od 1. 10. do 31.12. 1987, skupaj z uresničeno rastjo v
obdobju od 1. januarja do 30. septembra 1987 leta, znaša
največ 80%, glede na stanje 31. decembra 1986. Z ukrepi
monetarno kreditne politike pa se bo zagotovilo, da se rast
skupnih dinarskih plasmajev bank uskladi s tako ugotovljenimi okviri rasti denarne mase, s tem da rast v celotnem 1987.
letu lahko znaša največ do 56% glede na stanje 31. decembra
1986.
Zvezni izvršni svet je tudi predlagal, da se iz limitov plasmajev bank izvzame tudi: kredite bank, ki se dajejo organizacijam združenega dela za verificirane programe ekonomsko
finančne konsolidacije gospodarstva v SR Črni gori, SR
Makedoniji in SAP Kosovu; kredite bank za kreditiranje
izgradnje določenih turističnih objektov do skupe vrednosti
25,5 mlrd dinarjev in to po razdelitvi, ki jo določi Zvezni izvršni
svet; kredite bank za investicije v osnovna in trajna obratna
poročevalec

sredstva za realizacijo skupnega programa proizvodnje in
izvoza avtomobilov JUGO Zastava do skupne vrednosti 25,3
mlrd dinarjev; kredite bank za povečanje ustanoviteljskih vlog
v domačih organizacijah združenega dela - nosilcem realizacije skupnega programa proizvodnje in izvoza pohištva v ZDA,
Kanado in Avstralijo (program AKA), refinanciranje s strani
jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje do skupne dinarske protivrednosti v višini 25 milijonov
ZDA dolarjev. Z ukrepi monetarno kreditne politike pa bo
Narodna banka Jugoslavije ugotovila porast posameznih vrst
plasmejev bank tako, da rast skupnih dinarskih plasmajev
bank ne more biti večja od rasti teh plasmajev v 1986. letu. S
tem predlogom se naša delegacija ni strinjala.
Glede na načelne pripombe Skupščine SR Slovenije in
glede na pooblastilo, ki ga je Skupščina SR Slovenije dala
delegaciji v Zboru republik in pokrajin Skupčine SFRJ, je
delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ ocenila, da k odloku o spremembah
odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu 1987 s takšno
vsebino, ne more dati soglasja.
Ker ni bilo doseženo soglasje o osnutku odloka, je Zvezni
izvršni svet predlagal predsedstvu SFRJ, da le-ta na podlagi
določil 301. člena Ustave SFRJ da soglasje, da se odlok o
spremembah odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v letu
1987 sprejme kot začasni ukrep. Predsestvo je to soglasje
dalo. Zvezni izvršni svet je tako predložil Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ sprejem začasnega ukrepa s takšno
vsebino kot smo jo že predhodno navedli.
Ob sprejemanju začasnega ukrepa je delegacija Skupščine
SR Slovenije v razpravi na seji Zbora republik in pokrajin
navedla naslednje:
Naša delegacija je že večkrat opozarjala na slabosti kreditno monetarne politike, ki se izvaja z omejevanjem bančnih
plasmajev, kot osnovnega instrumenta. Gre za administrativni
ukrep, ki bi se po zakonu o Narodni banki Jugoslavije lahko
uporabljal samo v določenem času. Pri nas pa se uporablja že
7 let.
V delovanju našega skupnega finančnega sistema je zaradi
tega prišlo do resnih deformacij in se je popolnoma izgubila
vez med realnimi sredstvi in njihovimi plasmaji. Zaradi stalnega zaostajanja bančnih plasmajev za denarnim povpraševanjem se vse večji del financiranja družbene reprodukcije
prenaša iz bančnega sistema v izvenbančno sfero in s tem
tudi izven kontrole kreditno monetarne politike. Koncentriranje kreditno monetarne politike samo na bančne kredite je
povzročilo vzporedne pojave kreiranja denarja po najrazličnejših nelegalnih poteh. Na drugi strani pa se vedno bolj širi
število in obseg izvzetih iz omejevanja, s tem pa so limiti dobili
vlogo administrativne pravice na uporabo denarja, ta pravica
pa je mnogo več vredna od denarja samega. Bančne limite so
opravičevali z restriktivno monetarno politiko, ki bi naj zaustavila inflacijo. Toda z izvajanjem restriktivne kreditne monetarne politike in z administrativnim omejevanjem bank so leta
tolerirali številne pojave finančne nediscipline. Administrativne omejitve so se izvajale in zaostrovale na vedno manjši
del našega gospodarstva.
Z vse večjim omejevanjem majhnega dela zdravega gospodarstva se je poskušalo zaustaviti inflacijo. Očitno torej je, da
je takšna kreditno monetarna politika neučinkovita v borbi
proti inflaciji.
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Naša delegacija je opozarjala, da kreditno monetarna politika lahko učinkuje samo ob striktnem delovanju pravnega
sistema in enotnem izvajanju sankcij.
Že v decembru 1986 smo ob usklajevanju letnih planskih
dokumentov izražali dvom v predloženi koncept restriktivne
kreditno monetarne politike, ker se v preteklosti, tudi pri
manjši stopnji restriktivnosti, niso preprečevali pojavi
finančne nediscipline. Primer Agrokomerca je naš dvom več
kot potrdil. Pokazalo se je, da so restriktivne in administrativne kreditne omejitve samo fasada izza katere se na najrazličnejše legalne, pollegalne in nelegalne načine uresničuje
prerazdelitev denarne mase, posredno pa tudi dohodka v
državi. Prišlo je dejansko do razpada finančnega sistema v
državi.
Za takšen skrajni ukrep, nedajanja soglasja, se je delegacija
odločila po mnogih poskusih v preteklosti, da bi se o spremembah dogovorili na podlagi soglasja. Toda vedno so se
rešitve odlagale in zavlačevale, medtem ko se je situacija
poslabševala.
S tem ko je delegacija glasovala proti začasnemu ukrepu je
dejansko glasovala proti takšnemu konceptu in načinu izvajanja kreditno monetarne politike.
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ je zato predlagala, da se kreditno
monetarna politika kreira na ekonomskih principih in da se
odstopi od dolgoletne uporabe administrativnega omejevanja, ter da se omogoči začetek procesa normalizacije finančnih tokov v našem gospodarstvu.
Zakon o začasni določitvi skupnega obsega odhodkov
proračuna federacije za leto 1987 je bil sprejet
Zvezni izvršni svet je, upoštevaje pripombe skupščin republik in pokrajin o nujnosti znižanja njihove kotizacije k rebalansu zveznega proračuna ob začetku usklajevanja osnutka
zakona, predložil dopolnilni predlog k osnutku zakona. Po
tem predlogu naj bi se prispevki republik in pokrajin k rebalansu zveznega proračuna znižali za približno 142,5 mlrd din,
za enak znesek pa bi se povečali izvirni prihodki federacije,
medtem ko bi obseg rebalansiranega proračuna ostal enak
prvotno predloženemu. Kotizacija SR Slovenije se je od prvotnega zneska 137,3 mlrd. din s tem zmanjšala na 115,1 mlrd.
din, oziroma za 22,2 mlrd din.
Hkrati je Zvezni izvršni svet pojasnil, da ni več možno
zmanjševanje predvidenih skupnih odhodkov proračuna.
Nadalje je pojasnil, da je proračun za 1987. leto koncipiran
brez upoštevanja stopnje inflacije na osnovi cen iz decembra
1986. Resolucija za leto 1987 je predvidevala rebalansiranje
zveznega proračuna vsake tri mesece. Vendar se je Zvezni
izvršni svet s ciljem, da bi bilo čimmanj inflacijskih impulzov,
po konsultacijah s pristojnimi organi SR in SAP in upoštevaje
stališča pristojnih delovnih teles Zveznega zbora in Zbora
republik in pokrajin odločil, da predlaga samo enkraten rebalans zveznega proračuna in to v septembru 1987. V predloženem rebalansu so na strani odhodkov predlagana pomembna
zmanjševanja pravic, ki so za posamezne uporabnike proračuna določene v srednjeročnem planu, resoluciji za letošnje
leto in v veljavnih zveznih zakonih. Tako so za JLA predvidena
5% manjša sredstva od pripadajočih po srednjeročnem planu,
prav tako 5% manjša dopolnilna sredstva za financiranje
družbenih služb v nezadostno razvitih republikah in SAP
Kosovo od sredstev določenih v zakonu, za sredstva za delo
zveznih upravnih organov (ki v proračunu federacije obsegajo
približno le 7,5% vseh izdatkov) pa se predvideva za 20% nižja
stopnja rasti od rasti dohodka, čeprav bi moralo to zaostajanje po resoluciji znašati le 10%. Edini del zveznega proračuna, kjer se po rebalansu zagotavljajo sredstva za pokritje
polnega obsega pravic iz veljavnih zakonov, so sredstva predvidena za izplačilo pokojnin, invalidnin in za druge posebne
namene. S tem je Zvezni izvršni svet utemeljil, da nadaljnje
zmanjševanje odhodkov ni več možno, in da bi se z nadaljnjim
zniževanjem odhodkov od predvidenega lahko ogrozilo normalno uresničevanje funkcij federacije
V postopku usklajevanja osnutka zakona je Zvezni izvršni
svet predložil še nekaj novih predlogov, s katerimi je prispeval
k olajšanju finančnega stanja v republikah in pokrajinah,
predvsem pa:
- da lahko republike in pokrajini eno dvanajstino letošnje
kotizacije vplačajo do 20. februarja 1988;
— da se zaradi težav pri financiranju družbenih služb SAP
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Kosovo do konca letošnjega leta, v okviru predlaganega skupnega obsega proračuna oziroma iz prihrankov na drugih
pozicijah proračuna, SAP Kosovo zagotove dodatna sredstva
v višini 2 milijardi dinarjev (kar je bistveno manj od sredstev
do katerih bi SAP Kosovo imelo pravico na podlagi veljavnih
zakonov).
Ob pripombi Skupščine SR Slovenije, da je za predlagano
povečanje zveznega proračuna ključno vprašanje, realnost
ocene družbenega proizvoda in narodnega dohodka, in da ni
poznana metodologija izdelave ocene družbenega proizvoda
in narodnega dohodka glede na novi obračunski sistem, je
Zvezni izvršni svet pojasnil:
- da je Zvezni zavod za družbeno planiranje ugotovil družbeni proizvod za leto 1987 na osnovi splošne rasti cen v višini
98% (ne vključuje torej povečanja, ki bo še sledilo do konca
leta) in realne rasti v višini 2%;
- da Zvezni zavod za statistiko pravkar pripravlja novo
metodologijo prikaza družbenega proizvoda in narodnega
dohodka, ki jo bo še v letošnjem letu poslal republikam in
pokrajinam v razpravo;
- da bo del te metodologije (splošni del) Zvezni zavod za
statistiko objavil v Uradnem listu, tako da bo dostopna vsem
zainteresiranim, posebni del (zaradi obsežnosti) pa bo v
zadostni količini dostopen v obliki posebnih publikacij;
- da je rast rebalansiranega proračuna federacije za leto
1987 v primerjavi s 1986. letom, 115% (indeks 215) vendar pa
bi bila ta rast bistveno nižja (93,1%), če bi bile v letu 1986
izvršene vse obveznosti federacije do financiranja JLA (niso
bile izvršene obveze v znesku 69,3 mlrd dinarjev) in obveznosti zveznega proračuna do skupnosti pokojninskih in invalidskih zavarovanj (62,0 mlrd dinarjev).
Glede na pripombo Skupščine SR Slovenije, da bi v rebalansu zveznega proračuna morali dati prednost že zapadlim
obveznostim, še posebej neporavnanim obveznostim do
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je
Zvezni izvršni svet pojasnil, da bi bilo potrebno zagotoviti
sredstva za neporavnane obveznosti proračuna federacije do
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR in
SAP iz 1985. in 1986. leta s povečano kotizacijo republik in
pokrajin v višini 62,0 mlrd dinarjev. Zvezni izvršni svet je
sprejel stališče, da bodo te obveznosti poravnane v letu 1988,
v kolikor bodo v prvem polletju 1988. leta verificirani podatki,
ki so osnova za realizacijo teh sredstev.
Podobne pripombe kot Skupščina SR Slovenije so imele
tudi Skupščine drugih republik in pokrajin.
Delegacija Sobranja SR Makedonije je predlagala, da
Zvezni izvršni svet poleg ponovne proučitve višine prihodkov
in odhodkov istočasno s sprejetjem rebalansa odpravi vse
olajšave v zveznem prometnem davku, uveljavi ukrepe za
dosledno izterjavo izvirnih prihodkov federacije, ni pa se
strinjala s tem, da se obseg dopolnilnih sredstev zmanjša za
5%, prav tako se ni strinjala, da se v zveznem proračunu izvrši
prebijanje med sredstvi, do katerih imajo pravico nezadostno
razvite republike in SAP Kosovo in njihovimi obveznostmi do
zveznega proračuna.
Delegacija Skupščine SR Črne gore je uveljavljaja pripombo v zvezi z izplačili obveznosti federacije do Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Delegacija Skupščine SR Srbije je vztrajala na tem, da se
ponovno preveri predlagani skupni obseg odhodkov proračuna, oziroma da se predvideni obseg odhodkov pokrije z
nadaljnjim povečanjem izvirnih prihodkov federacije (npr.
povečanje prometnega davka v celoti ali alternativno pri naftnih derivatih) izhajajoč iz tega, da ni več možno nadaljnje
obremenjevanje gospodarstva in prebivalstva v SR in SAP.
Delegacija skupščine SAP Kosova je vztrajala, da se neizvaja prebijanje med pravicami in obveznostrrn iz proračuna,
da se ne zmanjšujejo sredstva za razvoj družbenih služb v
SAP Kosovo, da se v rebalans proračuna vgradi povečanje
deleža temeljnega prometnega davka, ki naj se odstopi SAP
Kosovu za financiranje družbenh služb ali pa povečajo sredstva za razvoj družbenih služb v SAP Kosovo, ter da se
rebalans proračuna sprejme ko bodo sprejeti tudi ^repi iz
informacije o položaju in stanju družbenih služb v SAP Kosovo
Delegacija Sabora SR Hrvaške ni imela pooblastila za sprejem rebalansa proračuna. Osnovna pripomba Sabora SR
Hrvaške je bila, da je treba ponovno preveriti odhodke proraporočevalec

čuna In da se prispevki republik in pokrajin za zvezni proračun (oziroma SR Hrvatske za zvezni proračun) lahko določijo
največ v višini tistega dela temeljnega prometnega davka, ki
se odstopai republikam in pokrajinam.
Delegaciji Skupščine SAP Kosova in Sabora SR Hrvaške sta
z uveljavitvijo svojih pripomb pogojevali sprejem rebalansa
zveznega proračuna.
Zato je bilo potrebno v teku usklajevanja ponovno sklicati
skupščino SAP Kosova in Sabor SR Hrvaške.
V postopku usklajevanja so delegacije vseh SR in SAP,
razen delegacije Sabora Hrvaške dale soglasje na rebalans
proračuna federacije in na dopolnilni predlog Zveznega izvršnega sveta k rebalansu proračuna.
Izhajajoč iz tega, da je bila v postopku usklajevanja uveljavljena pripomba Skupščine SR Slovenije, da izpolnitev obveznosti SR Slovenije do zveznega proračuna ne sme pomeniti
uvajanje dodatnih davčnih obremenitev na nivoju republike,
iz tega da se na ravni federacije s predlaganim rebalansom
proračuna ne zagotavljajo sredstva za pokritje vseh pravic
uporabnikov proračuna, določenih v srednjeročnem planu,
resoluciji in veljavnih zakonih in da bi po utemeljitvah Zveznega izvršnega sveta nadaljnje zniževanje predvidenih
odhodkov proračuna federacije lahko ogrozilo normalno
delovanje funkcij federacije ter upoštevaje stališča Zveznega
izvršnega sveta, da nima več prostora za povečanje izvirnih
prihodkov federacije, oziroma za dodatno znižanje kotizacije
republik in pokrajin ter stališč Zveznega izvršnega sveta na
druge pripombe skupščin republik in pokrajin in sklepea, ki
so bili zboru priloženi v zvezi s tem, je delegacije skupščine
SR Slovenije skladno s pooblastilom Skupščine SR Slovenije,
dala soglasje na rebalans proračuna federacije in na dopolnilni predlog Zveznega izvršnega sveta.
Sabor SR Hrvaške je na svojem izrednem zasedanju dal
pooblastilo svoji delegaciji za sprejem rebalansa zveznega
proračuna, vendar pod pogojem, da se v postopku usklajevanja doseže rešitev, da se odhodki zveznega proračuna določijo v višini, ki se lahko poravna iz izvirnih prihodkov proračuna federacije, ter iz kotizacije republik in avtonomnih
pokrajin v okviru razpoložljvih prihodkov republik in avtonomnih pokrajin, ki jih te dobijo na podlagi temeljnega
pometnega davka, oziroma alternativno da se manjkajoči del
prihodkov na osnovi kotizacije republik in avtonomnih pokrajin nad zneskom, ki se zagotovi iz prihodkov iz temeljnega
prometnega davka, zagotovi z instrumentarijem, ki ga predpisuje federacija.
Zvezni izvršni svet se s tem predlogom ni strinjal, delegacije
skupščin ostalih SR in SAP pa so podprle stališče Zveznega
izvršnega sveta.
Delegacija Skupčine SR Slovenije ni podprla stališč Sabora
SR Hrvaške iz naslednjih razlogov:
- kotalizacija republik in pokrajin zveznemu proračunu
odraža odgovornost republik in pokrajin za delo in financiranja federacije. Zato ni možno podpreti stališča, da se kotalizacija določa samo do višine odstopljenega temeljnega prometnega davka SR in SAP;
- proračunsko varčevanje je potrebno izvršiti na vseh ravneh, zato je potrebno tudi v okviru republiških in občinskih
proračunov sprejeti ukrepe za varčevanje (enako kot na ravni
federacije) in te prihranke usmeriti tudi v financiranje federacije brez dodatnega obremenjevanja gospodarstva in prebivalstva;
- povečanje izvirnih prihodkov federacije prav tako pomeni
povečanje obremenitev gospodarstva in prebivalstva, saj je
možno le na dva načina:
iz carin in uvoznih dajatev, z njihovim splošnim povečanjem
ali s povečanjem tistega dela, ki se usmerja v proračun, torej z
neposredno obremenitvijo gospodarstva ali pa z zmanjševanjem obsega sredstev, ki se usmerjajo v gospodarstvo
(izvozne stimulacije in podobno), ali pa s povečanjem temeljnega prometnega davka, kar pomeni neposredno dodatno
obremenitev prebivalstva. Glede zajemanja sredstev prebivalstva imajo SR in SAP na razpolago več mehanizmov, ne samo
posebni prometni davek, kar omogoča, da se take obremenitve prebivalstva lažje razporejajo v skladu z razvojno in socialno politiko republik in avtonomnih pokrajin.
Ker delegacija Sabora SR Hrvaške ni dala soglasja k rebalansu zveznega proračuna, je Zvezni izvršni svet predlagal
Predsedstvu SFRJ, da le-ta skladno določilu 301. člena Ustave
poročevalec

SFRJ da soglasje, da se Zboru republik in pokrajin predlaga
sprejem začasnega ukrepa. Predsedstvo SFRJ je soglašalo,
da je potrebno sprejeti kot začasni ukrep zakon o začasni
določitvi skupnega obsega proračuna federacije
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je sprejel začasni
ukrep s 5 vzdržanimi glasovi. Ob sprejemu začasnega ukrepa,
je Zbor republik in pokrajin sprejel tudi naslednje sklepe:
1. Zvezni izvršni svet bo predložil spremembe in dopolnive
zakona o izvajanju proračuna federacije v letu 1987 v smislu,
da se prispevki republik in pokrajin v proračun federacije za
leto 1987 lahko vplačajo do 20. februarja 1988.
2. Zvezni izvršni svet bo do konca leta iz skupnega obsega
proračuna federacije oziroma iz prihrankov na drugih postavkah na proračunu federacije za leto 1987 zagotovil dodatna
sredstva v znesku 2 milijard dinarjev in jih dodelil SAP Kosovu
za premostitev nastalih problemov pri financiranju družbenih
in drugih služb.
3. Zvezni izvršni svet bo v skladu s sklepom Zbora republik
in pokrajin v zvezi z informacijo o problemih financiranja
družbenih in drugih služb v SAP Kosovu do konca oktobra
1987 proučil možnosti in dal ustrezne predloge za olajšanje
problema financiranja družbenih in drugih služb v tej pokrajini in zagotovil, da bo razprava o tem vprašanju tekla vzporedno s sprejemanjem zakona o določitvi skupnega obsega
odhodkov proračuna federacije za leto 1987.
4. Zvezni izvršni svet bo spremljal situacijo v zvezi z bilanco
prihodkov proračuna federacije in v skladu s skupnimi možnostmi, deloval s ciljem, da krepi osnovne elemente in postulate s katerimi se zagotaljajo sredstva v proračunu federacije
in bo o učinkih teh aktivnosti obvestil Skupščino SFRJ do
konca leta.
5. Zvezni izvršni svet bo zagotovil, da se bodo v letu 1988
poravnale tudi neporavnane obveznosti iz leta 1985 in 1986 do
samoupravnih interesnih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz borčevsko invalidske zaščite, s tem da se
predhodno ugotovi relevantnost in preveri obračunska dokumentacija samoupravnih interesnih skupnosti pokojninsko
invalidskega zavarovanja SR in SAP.
Zakon o dopolnitvi zakona o posebni taksi na uvoženo
blago
Skupšina SR Slovenije, ni dala soglasja na osnutek zakona
in zato niso bili dani pogoji za začetek postopka usklajevanja
zakona. Zbor republik in pokrajin je to točko dnevnega reda
zato umaknil s seje. Na osnutek zakona so poleg Skupščine
SR Slovenije dale pripombe tudi Skupščina SAP Vojvodine in
Sabor SR Hrvaške.
Pristojno delovno telo Zbora republik in pokrajin je obravnavalo razloge, zaradi katerih Skupščina SR Slovenije ni dala
soglasja k osnutku zakona, kakor tudi predloge, kako naj se
rešijo sporna vprašanja iz osnutka zakona ter pripombe, predloge in sugestije skupščin drugih republik in avtonomnih
pokrajin k osnutku zakona. O razlogih zaradi katerih je Skupščina SR Slovenije sprejela sklep o nedajanju soglasja kot tudi
o pripombah, predlogih in sugestijah skupščin drugih SR in
SAP se mora Zvezni izvršni svet izjasniti v roku 15 dni. Če se
bo Zvezni izvršni svet kot pooblaščeni predlagatelj akta odločil, da na podlagi pripomb, predlogov in sugestij k osnutku
zakona predloži v obravnavo spremembe in dopolnitve predlaganega osnutka zakona, bo ta spremenjeni in dopolnjeni
osnutek zakona ponovno predmet obravnave v skupščinah
SR in SAP.
Zakon o kreditnih odnosih s tujino
Usklajevanje tega zakona v Odboru za ekonomske odnose s
tujino se ni nadaljevalo, ker Zvezni izvršni svet oziroma
Narodna banka Jugoslavije nista pripravila odgovorov na pripombe, predloge in sugestije, ki jih je podal Odbor ob začetku
usklajevanja tega zakona. Ob obravnavi tega vprašanja je
Zvezni izvršni svet tudi obvestil Odbor za ekonomske odnose
s tujino, da pripravlja program normalizacije eksterne likvidnosti, ter da v času od zadnjega usklajevanja navedenega
zakona dosedaj Zvezni Izvršni svet ni sprejel novih stališč o
tem vprašanju.
Zakon o spremembi zakona o carinski tarifi
Zakon je bil umaknjen s seje Zbora republik in pokrajin ker
je Sabor SR Hrvaške odložil obravnavo osnutka tega zakona.
Ob obravnavi tega zakona so delegati Skupščine SR Slovenije in Sabora SR Hrvaške posebej opozorili, da kljub temu,
da v obrazložitvi zakona posebej piše, da v osnutku zakona o
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spremembi zakona o carinski tarifi gre le za prevod veljavne
carinske tarife na harmonizirani sistem nazivov in šifrskih
oznak, je vseeno prišlo do sprememb carinskih stopenj za
določene vrste proizvodov. Odbor je zato sprejel sklepa, s
katerima je zaključil, da je nujno potrebno sprejeti vse ukrepe,
da bi se končala procedura v zvezi s sprejemanjem osnutka
zakona in da bi zakon lahko stopil v veljavo s 1. januarjem
1988. leta, to pa še posebej, ker je Jugoslavija sprejela to
obvezo s sprejetjem mednarodne konvencije o harmoniziranem sistemu nazivov in šifrskih oznak blaga. Zvezni izvršni
svet pa mora kot pooblaščen predlagatelj zakona v najkrajšem času in ob sodelovanju z gospodarskimi zbornicami kot
tudi z drugimi pristojnimi službami oziroma organi v SR in
SAP razjasniti vsa sporna vprašanja v zvezi s spremembami
carinskih stopenj pri posameznih proizvodih in dostaviti
Zboru republik in pokrajin dopolnilno obrazložitev o vseh
spremembah carinskih stopenj, posamično, kakor tudi
razloge, zaradi katerih je prišlo do teh sprememb.
Zakon o zagotovitvi trajnih sredstev Jugoslovanski banki
za mednarodno ekonomsko sodelovanje za financiranje
izvoza opreme in ladij na kredit in za izvajanje investicijskih
del v tujini na kredit.
Skupščina SR Slovenije ni dala soglasja na osnutek tega
zakona. Zakon je bil umaknjen s seje.
Naša delegacija je v razpravi poudarila potrebo po zagotovitvi trajnih virov sredstev za potrebe JUMBES-A. Predlagala je,
da Zvezni izvršni svet prouči vzroke, zaradi katerih se ne
izpolnjujejo obveznosti iz samoupravnih sporazumov in šele
nato predlagala dopolnilne rešitve. Prav tako smo predlagali,
da se prouči možnost sprejemanja samoupravnih sporazumov za srednjeročno obdobje.
Zakonodajno-pravna komisija Zbora republik in pokrajin
Skupščine SFRJ je namreč posebej opozorila, da se s tem
zakonom urejuje ista materialna vprašanja na drugačen način
kot z Zakonom o Jugoslovanski banki za mednarodno ekonomsko sodelovanje, ki ga sprejel zbor republik in pokrajin
28. maja 1987 in da ni potrebno, da se ta materialna vprašanja
urejajo s posebnim zakonom.
Če bi se predložena rešitev: zagotavljanja trajnih sredstev
za kreditiranje izvoza preko Jugoslovanske banke uveljavila v
tem zakonu, bi imeli v veljavi dva zakona, ki bi reševala isto
materialno vprašanje in bi zato moralo stopiti v veljavo pravno
pravilo »kasnejši zakon derogira prejšnjega«, kar bi povzročilo, da posamične določbe zakona o Jugoslovanski banki ne
bi bile več v veljavi, to pa bi povzročilo pravno nekonsistentnost sistema.
Zvezni izvršni svet ni nasprotoval mnenju zakonodajnopravne komisije, da je potrebno pripraviti spremembe in
dopolnitve veljavnega zakona o Jugoslovanski banki. Ob tem
je Zvezni izvršni svet še posebej opozoril, da samoupravno
sporazumevanje poteka zelo počasi in da se samoupravni
sporazumi sprejemajo šele v mesecu juniju ali juliju tekočega
leta ter da banke izvršujejo svoje obveznosti do JUBMES-a z
zamudo, kar vse otežuje delo Jugoslovanske banke. Zato je
Zvezni izvršni svet mnenja, da je potrebno zagotoviti trajne
vire sredstev za delovanje Jugoslovanske banke in to na
dolgoročni osnovi oziroma da bi morali usmerjanje sredstev
vezati za posamezno plansko obdobje ter na ta način zagotoviti, da bo ta vir sredstev stalen in dolgoročen, ker pa bi lahko
zagotovili le s sprejetjem družbenega dogovora republik in
pokrajin. Sprejem družbenega dogovora republik in pokrajin
tako ne bi izključeval možnosti samoupravnega sporazumevanja.
Zvezni izvršni svet je tudi poudaril, da meni, da je potrebno
za zagotovitev trajnih in stabilnih virov nadaljevati z delom pri
pripravah sprememb in dopolnitev zakona o Jugoslovanski
banki do konca tega leta.
Zakon o zagotavljanju in koriščenju sredstev za pospeševanje tehnološkega razvoja Jugoslavije.
Usklajevanje osnutka tega zakona se ni pričelo, ker Zvezni
izvršni svet ni pripravil stališč do pripomb in predlogov skupščin republik in avtonomnih pokrajin.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem
poslovanju
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju je v proceduro predložila delegacija
Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupš38

čine SFRJ. Zakon je bil umaknjen iz dnevnega reda seje Zbora
republik in pokrajin, ker Sabor SR Hrvaške ni obravnaval
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju, Skupščina SR Črne gore ni dala
soglasja na osnutek zakona, Skupščina Bosne in Hercegovine
pa je sprejela sklep, da se ne bo izjasnila o osnutku zakona
posebej, temveč, da se bo izjasnjevala o potrebnih spremembah zakona o deviznem poslovanju, ko bo Zvezni izvršni svet
predložil v proceduro svoj osnutek zakona. Skupščine ostalih
SR in SAP so predložile Zboru republik in pokrajin sklepe, s
katerimi dajejo soglasje na osnutek zakona z določenimi
pripombami, medtem ko je edino Skupščina SAP Kosovo
pooblastila svojo delegacijo, da da soglasje na predlog
zakona, skladno določilu 2. odstavka 300. člena Ustave SFRJ.
Ob obravnavi navedenega vprašanja je predstavnik Zveznega
izvršnega sveta tudi izjavil, da bo Zvezni izvršni svet kmalu
predložil v proceduro svoj osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, kar mu je naložil
Odbor za ekonomske odnose s tujino, kot nujno nalogo.
Zakon o uporabi dela primarne emisije za časovno premostitev priliva sredstev za odpravo posledic potresa, ki je v
letu 1986 prizadel določena področja v SR Hrvaški in SR
Bosni in Hercegovini
Ker je Skupščina SR Slovenije odložila razpravo o osnutku
tega zakona, je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda seje
zbora. O razlogih za odložitev razprave o osnutku tega zakona
je Skupščina SR Slovenije obvestila Zbor republik in pokrajin
pismeno dne, 10. septembra 1987. Vse ostale skupščine SR in
SAP so obravnavale osnutek zakona in dale soglasje na osnutek zakona ter pooblastile svoje delegacije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ, da po končanem postopku usklajevanja dajo soglasje na predlog zakona. Delegati so na Odboru
za kreditno monetarni sistem izpostavili več vprašanj: zakaj
Skupščina SR Slovenije ni sprejela stališča do osnutka
zakona skladno Poslovniku Zbora republik in pokrajin, čeprav
še ni dostavljeno poročilo strokovne verifikacijske komisije;
ali se usklajevanje stališč o tem zakonu opravlja v strokovni
verifikacijski komisiji ali v Skupščini SFRJ in ali so možnosti,
da se sprejme stališče brez stališča strokovne verifikacijske
komisije, kdo je pooblaščen za predložitev poročila strokovne
komisije kot tudi potrebne dokumentacije o oceni škode;
zakaj Zvezni izvršni svet ni odgovoril na postavljena vprašanja
iz pisma Skupščine SR Slovenije z dne 10. september 1987 ter
s tem v zvezi ali obstoji poslovniški rok do kdaj mora predlagatelj akta dati dodatne obrazložitve in dokumentacijo za
opravljanje razprave in sprejem zaključkov za nek predložen
akt če to neka skupščina zahteva: ali ima smisel sprejemati ta
zakon, če se ne bo sprejel po redni proceduri, še posebej z
ozirom na to, da je potrebno sanirati posledice potresa v
čimkrajšem času. Če se ta zakon ne sprejme do konca tega
leta se po mnenju nekaterih delegatov zastavlja vprašanje
njegove smiselnosti. Glede poslovniških določil je predstavnik Zakonodajno-pravne komisije pojasnil, da se mora
skladno določilu 132. člena Poslovnika Zbor republik in
pokrajin, skupščina SR oziroma SAP izjasniti o vsakem
zakonskem aktu v roku 3 mesecev in to ne glede ali daje
soglasje ali ne, to pa tudi pomeni, da je potrebno v tem roku
naknadno izvesti in zahtevati določene dodatne podatke oziroma pojasnila. Prav tako je tudi pojasnil, da se lahko zakon o
začasnem ukrepu sprejme le, ko se vse skupščine SR in SAP
izrečejo o osnutku zakona. Predstavnik Zveznega sekretariata
za finance, pa je pojasnil, da so Skupščine SR Bosne in
Hercegovine in Sabora SR Hrvaške dale vse potrebne
podatke, ki so navedeni v obrazložitvi zakona. Še vedno pa ni
doseženo soglasje o verifikaciji nastalih škod, kar je vezano
na komisijo za dodelitev sredstev solidarnosti in ne za sredstva, ki bi se dobila v skladu z rešitvami iz osnutka tega
zakona. Ob tem je tudi poudaril, da rešitve v osnutku tega
zakona pomenijo samo premoščanje priliva sredstev za
odpravljanje posledic potresa in ne predstavljajo trajne rešitve. Predstavnik Zveznega sekretariata za finance je tudi
poudaril, da je osnovni problem v tem, ker predstavnik SR
Slovenije ni soglašal s poročilom o verifikaciji škode, ki ga je
podala strokovna verifikacijska komisija in ker se s strani
Skupščine SR Slovenije odlaga verifikacija tega poročila vse
do tedaj, dokler se ne bo do konca ugotovila skupna škoda,
nastala v teh dveh republikah.
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Zakon o spremembi zakona o skladu solidarnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju
Zakon je bil sprejet v predloženem besedilu osnutka
zakona. Zvezni izvršni svet je sprejel pripombo Skupščine SR
Slovenije, da preusmeritev sredstev za druge namene ni predmet obravnave tega zakona in bo zato iz obrazložitve k
osnutku zakona črtal del obrazložitve, ki govori, da bi republike in avtonomni pokrajini izdvajale razlike od predlagane
spremembe do sedaj veljavnega odstotka (z 0,1% na 0,05%)
za financiranje znanosti.
Iniciativa za sprejem družbenega dogovora o uresničevanju
strategije razvoja agroindustrijske proizvodnje do leta 2000
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je sprejel pobudo
za sprejem družbenega dogovora o uresničevanju strategije
razvoja agroindustrijske proizvodnje do leta 2000 ter določil
Odbor za družbeni plan in razvojno politiko Zbora republik in
pokrajin, da sodeluje v postopku usklajevanja stališč udeležencev družbenega dogovora in da po končanem postopku
usklajevanja in po doseženem soglasju predloži Zboru republik in pokrajin predlog družbenega dogovora v sprejem. Zbor
republik in pokrajin se ni opredeljeval do vsebinskih vprašanj
družbenega dogovora, temveč bodo vsebinska vprašanja
osnutka družbenega dogovora predmet usklajevanja udeležencev tega družbenega dogovora.
Problematika izdajanje menic brez nastanka dolžniškoupniških razmerij, ki jih je izdajal Agrokomerc, Velika Kladuša in druge organizacije združenega dela.
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je ob obravnavi
problematike izdajanja menic brez nastanka dolžniško-upniškega razmerja, ki jih je izdajal SOZD Agrokomerc, Velika
Kladuša, in druge organizacije združenega dela sprejel
naslednje ugotovitve in sklepe:
Zbor republik in pokrajin ugotavlja, da na področju finančnega sistema in v tem okviru še posebej na področju kreditnomonetarnega sistema in politike obstajajo številne slabosti, ki
omogočajo, da se v nasprotju z rešitvami, ki jih vsebujejo
zakonski predpisi in izven sprejete kreditno-monetarne politike, uresničujejo neregularni tokovi emisije denarja.
Zbor republik in pokrajin hkrati ocenjuje, da je z izdajanjem
menic brez nastanka dolžniško-upniških razmerij SOZD Agrokomerc, kot tudi z drugimi nezakonitimi in kriminalnimi dejanji, izvršen udar na finančni in monetarni sistem države in
spodkopovanje družbenega in ekonomskega sistema. Izdajanje menic brez nastanka dolžniško-upniških razmerij v
enormnem obsegu je nastalo zaradi popolne odsotnosti družbene kontrole nad uresničevanjem družbenih predpisov in
sprejete ekonomske politike države, oziroma zaradi nezakonitega in nediscipliniranega obnašanja v finančnem poslovanju
koristnikov družbenih sredstev.
Zbor ocenjuje, da so poslovne banke - upniki, z neodgovornim jemanjem menic, na tržišču denarja brez preverjanja
bonitet izdajatelja menic, pripomogle k širjenju prakse izdajanja menic brez nastanka dolžniško-upniških razmerij. Nastajanje takšnega pojava pa so omogočile tudi slabosti v poslovanju tržišča denarja in v celoti neurejeno vprašanje njegovega delovanja.
Zbor republik in pokrajin ugotavlja, da so slabosti v delovanju sistema SDK Jugoslavije in v izvajanju kontrolne funkcije v
sistemu Narodne banke Jugoslavije in narodnih bank republik
ter avtonomnih pokrajin in v delu poslovnih bank vplivale na
pojav nezakonitosti v poslovanju z menicami in pri formiranju
velikega obsega sive emisije, s katerim se bistveno spodkopavajo denarni tokovi izven okvira kontrole kreditno-monetarne
politike.
Ob upoštevanju dejstva, da gre za težke ekonomske in
družbene posledice takšnih pojavov, in ob upoštevanju odgovornosti Skupščine SFRJ, da v okviru ustavnih pooblastil
sprejme odgovarjajoče ukrepe in aktivnosti, zbor sprejema
naslednje sklepe:
1. Zbor republik in pokrajin zahteva od vseh pristojnih
zveznih organov, da sprejmejo odločne ukrepe pri ugotavljanju in odpravljanju neregularnih tokov emisije denarja in da
pri odpravljanju posledic nezakonitega delovanja Agrokomerca, drugih OZD in bank, zagotovijo dosledno uporabo
zakonskih predpisov in sprejetih okvirov kreditno-monetarne
politike.
2. Zbor zadolžuje Zvezni izvršni svet, da do 15. novembra
1987. leta:
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- podrobno oceni obstoječe rešitve v zakonskih predpisih,
ki se nanašajo na menično poslovanje (zakon o menici in
čeku) in na zagotavljanje plačil med uporabniki družbenih
sredstev (zakon o zagotavljanju plačil med uporabniki družbenih sredstev) ter na tej osnovi predlaga odgovarjajoče spremembe pozitivnih predpisov, s katerimi se bo učinkoviteje
preprečevala vsaka možnost zlorabe menic in drugih načinov
plačevanja med uporabniki družbenih sredstev. S tem v zvezi
mora biti jasneje zagotovljena učinkovita družbena kontrola v
celotni državi in uporaba odgovarjajočih sankcij za nezakonita delovanja:
- da dogradi monetarno-kreditni in bančni sistem na
osnovi ugotovljenih problemov, ki obstajajo v delovanju
Narodne banke Jugoslavije in sistema narodnih bank republik
in pokrajin (posebej v pogledu pooblastil, odgovornosti in
kontrolne funkcije) in da predloži odgovarjajoče spremembe
zakonskih predpisov s ciljem ustvarjanja enotnega in učinkovitega monetarno-kreditnega sistema in zagotavlja uresničevanje sprejete monetarno-kreditne politike na teh osnovah:
- da prouči obstoječe probleme v delovanju SDK Jugoslavije in predlaga odgovarjajoče spremembe predpisov s ciljem
zagotavljanja njenega enotnega fukcioniranja in krepitve kontrolne funkcije v plačilnem prometu med uporabniki družbenih sredstev, na podlagi polne samostojnosti in odgovornosti;
- da prouči učinke delovanja obstoječega obračunskega
sistema z vidika uporabe menic v tem sistemu in da predloži
eventuelne spremembe predpisov, kot tudi predpisov, ki se
nanašajo na knjigovodsko evidenco;
- da oceni posledice uporabe izrazito restriktivne kreditno-monetarne politike in instrumentov omejevanja bančnih
plasmajev, da bi se zagotovilo stabilno in učinkovito delovanje finančnega in monetarno-kreditnega sistema, dosledno
uresničevanje sprejete kreditno-monetarne politike in eleminiranje neregularnih tokov emisije denarja ter da v skladu s
tem predlaga odgovarjajoče rešitve, kot tudi, da predlaga
odgovarjajoče rešitve za ureditev statusa in poslovanja jugoslovanskega tržišča denarja in vrednostnih papirjev;
- da ugotovi odgovornost zveznih organov, ki so pristojni
za uresničevanje sprejete monetarno-kreditne politike in da v
skladu s tem da iniciativo za ugotavljanje osebne odgovornosti proti vsem, ki so, ob neupoštevanju, da zagotovijo kontrolo
izvajanja predpisov, omogočili, da pride do grobega kršenja
predpisov.
3. Narodna banka Jugoslavije in Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije bodo do konca oktobra 1987. leta ugotovile kršitve in v tej zvezi predlagale konkretno odgovornost za
neizvajanje zakonskih pooblastil za učinkovito delovanje
finančnega sistema države.
4. Zbor ocenjuje, da je potrebno, pri ustavnih spremembah
proučiti potrebo za vgraditev opredelitev, ki bodo zagotovile
enotno in učinkovito delovanje sistema narodnih bank republik in avtonomnih pokrajin, SDK in drugih institucij finančnega sistema, da bi se onemogočilo nastajanje takšnih pojavov.
5. Zbor republik in pokrajin predlaga, da se skupaj z Zveznim zborom imenuje skupna začasna komisija, ki bo na podlagi sklepov iz 2. in 3. točke pripravila in predlagala zboroma
sklepe o nadaljnjem delu pri dograditvi finančnega sistema in
na odpravljanju pomanjkljivosti v delovanju tega sistema ter
ugotovila eventuelno odgovornost zveznih organov in organizacij za uresničevanje zveznih zakonov s področja finančnega
in kreditno-monetarnega sistema.
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in
pokrajin Skupščine SFRJ je pri obravnavi problematike izdajanja menic brez nastanka dolžniško-upniških razmerij, ki jih
je izdajal Agrokomerc, Velika Kladuša in drugih organizacij
združenega dela izhajala iz izhodišč, ki jih je predlagala
Skupščini SR Slovenije na sejah zborov dne, 24. 9. 1987.
Skupščina SR Slovenije je na tej seji ta izhodišča tudi potrdila.
Zbor republik in pokrajin in Zvezni zbor Skupščine SFRJ sta
na ločenih sejah že tudi imenovala posebno skupno komisijo
v skladu s posebnim sklepom Zbora republik in pokrajin.
Informacija o uresničevanju zemljiške politike v Jugoslaviji
Ob obravnavi navedene informacije je Zbor republik in
pokrajin Skupščine SFRJ sprejel naslednje sklepe:
1. Zbor republik in pokrajin ugotavlja, da predstavlja Informacija o uresničevanju zemljiške politike Jugoslavije pregled
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dejanskega stanja in da lahko služi kot analitično-dokumentacijska osnova pri proučevanju posameznih vprašanj in aktov,
še posebej s področja agroindustrijskega kompleksa v
naslednjem obdobju in da jo je kot takšno potrebno dostaviti
vsem SR in SAP ter pristojnim organom. Zbor pa tudi ugotavlja, da informacija ne zajema nekaterih pomembnih vprašanj,
na katerih je potrebno nadalje delati in da niso predlagani
ustrezni ukrepi za hitrejše uresničevanje ciljev iz Dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in planskih dokumentov.
2. Zbor meni, da je nujno potrebno čimprej dostaviti Zboru
republik in pokrajin poročilo o uresničevanju dogovora o
osnovah skupne zemljiške politike, zaradi celotnega vpogleda
v aktivnosti, še posebej v republikah in avtonomnih pokrajinah, pri uresničevanju opredelitev Dolgoročnega programa
ekonomske stabilizacije v zvezi z zemljiško politiko. Pri tem je
potrebno posebej proučiti vprašanja racionalne in produktivne uporabe zemljišč, vprašanje zaustavljanja zmanjševanja
obdelovalnih zemljiških površin, vprašanje nededovanja zemljišč in proces njihovega drobljenja, zemljiški maksimum,
melioracije, kot tudi vprašanje stagniranja v pogledu povečanja zemljiških površin družbenega sektorja.
3. Zbor meni, da kljub nekaterim pozitivnim rezultatom na
tem področju v zadnjih letih, obstajajo številni problemi. Še
posebej pa opozarja na potrebo angažiranja vseh nosilcev
gospodarskih in družbenih aktivnosti, in to na področju agroindustrijske proizvodnje pri reševanju vprašanja zaščite, racionalne in namenske uporabe kmetijskega zemljišča, kot tudi
pri zagotavljanju dogovorjenih projekcij, določenih z dogovorom o uresničevanju skupne zemljiške politike.
Zbor opozarja, da morajo pristojni organi družbenopolitičnih skupnosti pospešiti aktivnosti pri uresničevanju dogovora
o osnovah skupne zemljiške politike, pri uresničevanju vprašanj, ki se nanašajo na enotne osnove skupne zemljiške
politike, kot tudi pri izvajanju drugih aktov iz tega področja.
Informacija o aktualnih vprašanjih oblikovanja cen sladkorja in olja (iniciativo za obravnavo te informacije je dala
Skupščina SAP Vojvodine)
Na predlog Skupščine SAP Vojvodine je bila na dnevni red
seje Zbora republik in pokrajin uvrščena razprava o aktualnih
problemih oblikovanja cen sladkorja in olja. Skupščina SAP
Vojvodine je opozorila na težak ekonomski položaj proizvajalcev sladkorja in olja in na neenakopraven položaj teh proizvajalcev v odnosu na druge panoge in dejavnosti. Opozorjeno je
bilo, da v kolikor se v kratkem času ne rešijo navedeni problemi, bodo posledice take, da bo kasneje težko poiskati
ustrezne rešitve. Predlagala je, da Zbor republik in pokrajin
odpre razpravo in zadolži Zvezni izvršni svet, da prouči svoj
odlok o določanju najvišjih cen sladkorja in olja z dne, 11.
septembra 1987 ter v skladu z določeno ekonomsko politiko
razreši težak ekonomski položaj proizvajalcev.
Po opravljeni razpravi o Odboru za trg in cene in na seji
Zbora republik in pokrajin sta bila sprejeta sklepa, ki glasita:
1. Zbor zadolžuje Zvezni izvršni svet, da glede na aktualnost
prblematike in nujnosti hitrega razreševanja ekonomskega
položaja proizvajalcev sladkorja in olja, najkasneje do 15.
oktobra letos, prouči sprejeti odločitvi o določanju najvišjega
nivoja cen sladkorja in jedilnega olja, izhajajoč od določenih
opredelitev v Resoluciji o politiki uresničevanja Družbenega
plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990. leta v letu 1987
in Zakona o sistemu družbene kontrole cen, ter v skladu s
tem, sprejme in predloži tudi druge ukrepe ekonomske politike (ukrepe kreditno-monetarne in davčne politike, regresi,
kompenzacije in drugo), s katerimi se bo popravil ekonomski
položaj proizvajalcev sladkorja in olja.
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2. Zbor zadolžuje Zvezni izvršni svet, da o ukrepih za reševanje ekonomskega položaja proizvajalcev sladkorja in olja
obvesti Skupščino SFRJ - Zbor republik in pokrajin do 15.
oktobra 1987. leta.
Informacija o problemih financiranja družbenih in drugih
služb v SAP Kosovo
Na osnovi sprejetega sklepa Zbora republik in pokrajin dne,
26. decembra 1986. leta, s katerim je zadolžil Zvezni izvršni
svet da do konca marca 1987. leta prouči predloge Skupščine
SAP ter stanja in probleme družbenih in drugih služb in po
potrebi ter v skladu z realnimi možnostmi predloži ustrezne
ukrepe, je bila na dnevni red seje uvrščena navedena informacija.
V zaključku informacije je Zvezni izvršni svet nakazal možnost, da se težki problemi financiranja družbenih in drugih
služb v SAP Kosovo razrešijo na ta način, da se odstotek, s
katerim so določena dopolnilna sredstva v Zakonu o dopolnilnih sredstvih republik in pokrajin v obdobju od 1986 - 1990.
leta spremeni za 0,02% tako da bi znašal 0,55%, namesto
dosedanjih 0,53% od družbenega proizvoda skupnega gospodarstva Jugoslavije. Efekt tega povečanja se nameni SAP
Kosovo.
Naša delegacija, kakor tudi drugi, razen delegacija Skupščine SAP Kosovo, se s predlogom ni strinjala iz sledečih
razlogov:
-informacija ni bila obravnavana v skupščinah republik in
avtonomnih pokrajin. Zaradi tega se delegati niso mogli izjasniti o predlogih, katerih predstavljajo materialne obveze:
-opozorjeno je bilo, da je potrebno upoštevati materialne
probleme na drugih področjih v državi, ki ne omogočajo
dodatnega zajemanja iz dohodka gospodarstva:
-v informaciji manjka pregled aktivnosti SAP Kosovo glede
zagotovitve večje lastne udeležbe sredstev v financiranju
družbenih in drugih služb, manjkajo tudi podatki, v kakšni
višini je obremenjeno prebivalstvo pokrajine. Glede na nekatere podatke so obremenitve zasebnega sektorja majhne v
odnosu na državo. Potrebna je dopolnitev z oceno možnosti
participacije v financiranju;
-z ukrepi za finančno konsolidacijo gospodarstva in bank,
ki se nanašajo na SAP Kosovo je predvideno, da se sredstva
za intervencijo v gospodarstvu zagotovijo na drug način. Tako
v bodoče za te namene ne bo potreba zagotavljati sredstva v
proračunu pokrajine:
-dejstvo, da stopnja natalitete v SAP Kosovo stalno raste,
kar narekuje potrebo, da se temu vprašanju posveti ustrezna
pozornost, da se rast zmanjša. Tudi v primerih zelo uspešnega razvoja gospodarstva ob tako visoki nataliteti, ni možno
zagotovi zadovoljiv nivo razvitosti družbenih in drugih služb.
Informacijo je potrebno dopolniti s podatkom, kakšen bi bil
nivo splošne in skupne porabe po prebivalstvu v SAP Kosovo
v pogojih, če bi bila nataliteta na povprečju države.
O njej je razpravljal Odbor za vprašanje hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin
ter predlagal zboru predlog sklepa, ki je bil sprejet v sledečem
besedilu:
Zbor republik in pokrajin na osnovi razgovora in poročila s
seje Odbora za vprašanja razvoja gospodarsko manj razvitih
republik in avtonomnih pokrajin, z dne, 23. septembra 1987.
leta in razprave opravljene o informaciji o problemih financiranja družbenih in drugih služb v SAP Kosovo ugotavlja, da je
potrebno informacijo dopolniti s predlogi in sugestijami, ki so
bile dane na seji Odbora in zbora.
Tako dopolnjeno informacijo, vključno s stališči Zveznega
izvršnega sveta se dostavi skupščinam republik in avtonomnih pokrajin, da do nje zavzamejo stališče.
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STALIŠČE K POBUDI SKUPINE DELEGATOV IZ
OBČINE NOVA GORICA ZA ZBOR ZDRUŽENEGA
DELA IN ZBOR OBČIN SKUPŠČINE SR
SLOVENIJE, DA SE PRISPEVKI IZ DOHODKA
TOZD ODVAJAJO V DRUŽBENOPOLITIČNO
SKUPNOST, V KATERI IMA TA SEDEŽ,
RAZŠIRIJO TUDI NA POSLOVNE ENOTE
Skupini delegatov iz občine Nova Gorica za Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta posredovali delegatsko pobudo, ki se glasi:
»V zvezi z zakonskimi spremembami bi opozorili še na
problematiko, ki vedno bolj prihaja do izraza s procesom, za
katerega izgleda, da se vedno bolj krepi, to je procesom
ukinjanja TOZD. Le-ti velikokrat niso vsi v isti družbenopolitični skupnosti, kjer je sedež delovne organizacije.
Predlagamo, da se zakonska določba, da se prispevki iz
dohodka TOZD odvajajo v družbenopolitično skupnost, v
kateri ima ta sedež, razširi tudi na poslovne enote. Skratka,
vsaka obračunska enota (tudi poslovna enota) naj odvaja
tudi prispevke iz dohodka v družbenopolitično skupnost, kjer
ima sedež.
Pripadnost prispevkov iz dohodka je v načelu določena z
ustavnimi določbami (266. čl. Ustave SFRJ) in na tej podlagi
sprejetim zveznim zakonom o uporabi predpisov in o reševanju kolizij med republiškimi oziroma pokrajinskimi zakoni na
področju davkov, prispevkov in taks (kolizijski zakon).
V kolizijskem zakonu je natančno določena pripadnost prispevkov in davkov iz osebnih dohodkov oziroma iz dohodkov
delavcev in občanov, medtem ko je za področje prispevkov in
davkov iz dohodka določen le način reševanja kolizij med
republiškim oziroma pokrajinskim zakonom in zakoni drugih
republik oziroma avtonomnih pokrajin, to je v primeru, ko se
sedež poslovne enote oziroma ko organizacija združenega
dela trajno opravlja dejavnost na območju druge republike
oziroma avtonomne pokrajine (15. in 19. člen kolizijskega
zakona).
V republiških predpisih, s katerimi je urejeno zagotavljanje
sredstev za zadovoljevanje skupnih družbenih potreb, je zato
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določena tudi pripadnost prispevkov na območju SR Slovenije. Tako je v 5. členu zakona o obračunavanju in plačevanju
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju
družbenih dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33/80, 23/83, 43/85)
določeno, da se prispevki iz dohodka za samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in socialne varnosti,
plačujejo samoupravni interesni skupnosti, na katere
območju je sedež TOZD oziroma poslovne enote. Če ima
TOZD poslovno enoto na območju druge samoupravne interesne skupnosti, plačuje prispevke iz dohodka za to poslovno
enoto tisti samoupravni skupnosti, na katere območju je
sedež poslovne enote in sicer za del dohodka, doseženega v
tej poslovni enoti. Del dohodka se ugotovi na podlagi podatkov iz knjigovodstva poslovne enote, če pa teh ni, je v kolizijskem zakonu določeno, da se upošteva kot kriterij delež
osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih v tej poslovni enoti.
V republiških predpisih, ki urejajo financiranje samoupravnih interesnih skupnosti materialne proizvodnje so zavezanci
za plačilo teh prispevkov delavci v TOZD in delovnih skupnostih. V skladu s tem plačujejo TOZD te prispevke samoupravnim interesnim skupnostim, ki so na območju družbenopolitične skupnosti, na katerem je sedež TOZD. V predpisih, ki
uvajajo te obveznosti in v izvedbenih predpisih (samoupravni
sporazumi, občinski odloki), pa ni predviden način plačevanja
prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim za primere,
kadar imajo TOZD poslovne enote izven območja občine, na
katerem je njihov sedež. V nekaterih primerih je sicer z zakonom predvidena možnost dogovarjanja med samoupravnimi
interesnimi skupnostmi (npr. zakon o komunalnih dejavnostih), v drugih pa ta možnost ni predvidena.
Menimo, da bi bilo potrebno tudi v predpisih, ki urejajo
obračunavanje in plačevanje prispevkov samoupravnim interesnim skupnostim materialne proizvodnje urediti usmerjanje
teh prispevkov tudi po sedežu poslovnih enot enako kot je z
zakonom o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti
določeno za prispevke iz dohodka za samoupravne interesne
skupnosti družbenih dejavnosti.
Tako bo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v predpisih, ki
zadevajo prispevke iz dohodka in ki bodo predmet zakonodajnega postopka proučil tudi vprašanje pripadnosti navedenih
prispevkov po sedežu poslovne enote in glede na vsebino
predlagal primerno rešitev.
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STANDARD JE RASTEL HITREJE OD DEJANSKIH
MOŽNOSTI
-• Realni osebni dohodki so bili v lanskem letu nad produktivnostjo dela, njihovo
zakonsko omejevanje pa ni dalo pričakovanih rezultatov.
Večletno padanje realnih osebnih dohodkov in življenjskega standarda je v prejšnjem letu in na začetku tega leta
izzvalo težnjo, da se ta kumulirani padec nadoknadi, in to v
relativno kratkem obdobju. Tako so bili v lanskem letu in v
prvih mesecih tega leta realni osebni dohodki nad rastjo
produktivnosti dela, kar ni v skladu s politiko, predvideno v
resoluciji. Vse to je povzročilo padec dela čistega dohodka,
razporejenega za akumulacijo in rezerve, od 24,5 odstotka na
17,8 odstotka v lanskem letu. Takšnega obnašanja pri delitvi
ni mogel preprečiti niti intervencijski zakon o omejevanju
osebnih dohodkov, ki je bil sprejet v polovici leta 1986.
To je ena od ključnih ocen v gradivu, ki ga je pripravil
Zvezni komite za delo, zdravstvo in socialno varstvo, Zvezni
izvršni svet pa ga je obravnaval in predložil Skupščini SFRJ
pred samimi »skupščinskimi počitnicami«. Gre za poročilo o
uresničevanju politike osebnih dohodkov, pokojnin in življenjskega standarda v letu 1986 in v prvem trimesečju 1987.
leta, prav tako pa tudi za poročilo o aktualni situaciji na
področju življenjskega standarda s posebnim ozirom na minimum življenjskega standarda. Poročili sta bili pripravljeni v
skladu s programi dela Zveznega zbora in ZlS-a za to leto,
nujna obravnava pa naj bi prikazala aktualno situacijo na
področju življenjskega standarda in povzročila izvajanje
ustreznih ukrepov na tem področju.
V teh gradivih so prikazana gibanja na področju življenjskega standarda v letu 1986 in njihov vpliv na tendence v
začetku leta 1987, pri njihovi pripravi pa so bili uporabljeni
podatki Zveznega zavoda za statistiko, Službe družbenega
knjigovodstva Jugoslavije in drugih pristojnih organov v federaciji. Poročili je pripravila delovna skupina, sestavljena od
predstavnikov Zveznega komiteja za delo, zdravstvo in socialno varstvo, Zveznega zavoda za družbeno planiranje,
Zvezne konference SZDLJ, Sveta ZSJ in Stalne konference
mest in občin Jugoslavije.
Osebni dohodki nad pričakovanji
V poročilu se najprej navajajo temeljna izhodišča in opredelitve iz resolucije o politiki uresničevanja družbenoekonomskega razvoja v tem letu, ob poudarku, da se povečanje
življenjskega standarda prebivalstva predvideva v skladu z
materialnimi možnostmi oziroma v skladu z rastjo družbenega proizvoda, kvalitativnimi dejavniki gospodarjenja in s
celotno učinkovitostjo uporabe družbenih sredstev. V okviru
tega se mora zagotoviti rast osebnih dohodkov zaposlenih v
družbenem sektorju v skladu z rastjo produktivnosti dela in
dohodkom.
Glede na materialne pogoje, ki so opredeljevali gibanje na
področju življenjskega standarda v lanskem letu, se v poročilu
poudarja, da so bili tudi v letu 1986 pogoji gospodarjenja
oteženi z visoko inflacijo, velikim povečanjem vseh vidikov
porabe, s padanjem izvoza, konstantnim padanjem dinarja in
visoko uvozno odvisnostjo gospodarstva. V takšnih pogojih je
bila uresničena relativno visoka rast družbenega proizvoda
3,6 odstotka, pri čemer se je proizvodnja blaga za osebno
porabo povečala za 5%, kmetijska proizvodnja pa celo za 7%.
S tem je bila zagotovljena relativno dobra osnova za zvišanje
celotnega življenjskega standarda prebivalstva v lanskem
letu. Toda zaradi inflatornega načina gospodarjenja je bilo to
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zvišanje izven materialnih možnosti gospodarstva. Podobne
tendence so se nadaljevale tudi na začetku tega leta.
Osebni dohodki so se gibali v letu 1986 nad okvirom,
določenim v resoluciji, oziroma so bili precej nad produktivnostjo dela. Ta in ostale negativne tendence pri delitvi so se
začele kazati že v drugi polovici 1985. leta, nadaljevale pa so
se v letu 1986. Osebni dohodki so se v 1986. letu nominalno
povečali za 108 odstotkov, realno pa za 10%. V gospodarskih
dejavnostih je bila njihova realna rast 9,6 v negospodarskih pa
12,5%. Največje nominalno in realno povečanje osebnih
dohodkov je bilo ustvarjeno v SR Sloveniji, najmanjše pa v
SAP Vojvodini.
Zaradi takšnih gibanj je bil ob koncu junija 1986. leta sprejet
zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delavcev in za
določene stroške poslovanja. Toda ta zakon ni dal pričakovanih rezultatov.
V poročilu se poudarja, da so bile že v letu 1985 velike
medpanožne in medrepubliške razlike glede osebnih dohodkov in da so se te razlike še naprej povečevale. Predlansko
leto je znašal čisti osebni dohodek na delavca v SR Sloveniji
54.967 dinarjev, v SAP Kosovo pa 31,242 dinarjev, kar je za
76% več. V lanskem letu je ta razlika dosegla 107%. Po
panogah dejavnosti v republikah in pokrajinah je bil predlansko leto najvišji čisti dohodek za 4,75-krat večji od najnižjega,
ta razlika pa se je povečala do konca lanskega leta v razmerju
1 : 8. V decembru 1986. leta je namreč znašal najnižji osebni
dohodek na delavca, ustvarjen v dejavnosti osebnih storitev v
SR Makedoniji, 55.106 dinarjev, najvišji v panogi cevovodni
transport v SR Sloveniji pa 448.501 dinar.
Vse več delavcev z zajamčenim osebnim
dohodkom
Na začetku tega leta se je pokazala tendenca padanja
osebnih dohodkov v republikah in pokrajinah, toda razponi v
njihovi višini se še naprej širijo, in to tako med republikami in
pokrajinama kot tudi med panogami. Marca tega leta je bil
ustvarjen najvišji povprečni osebni dohodek v SR Sloveniji, ki
je znašal 191.107 dinarjev, in je bil 2,2-krat večji od povprečnega osebnega dohodka, ustvarjenega v tem obdobju v SAP
Kosovu, ki je znašal 86.875 dinarjev.
Najnovejši podatki Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije o masi izplačanih osebnih dohodkov za april tega leta
kažejo, da je z uporabo intervencijskega zakona o prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev za osebne dohodke
in skupno porabo prišlo do padanja dinamike rasti osebnih
dohodkov. Prav tako se iz meseca v mesec zmanjšuje število
uporabnikov družbenih sredstev, ki imajo zaradi neporavnanih obveznosti težave pri izplačilu osebnih dohodkov. V poročilu pa se poudarja, da se povečuje število delavcev, ki prejemajo zajamčene osebne dohodke. Tako je v aprilu tega leta
Poročilo o uresničevanju politike osebnih dohodkov,
pokojnin in življenjskega standarda v 1986. letu in
prvem trimesečju 1987. leta.
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31.758 delavcev prejelo zajamčeni osebni dohodek, kar je za
59,5% več delavcev kot v marcu 1985. leta Razlike so obstajale
tudi v višini zajamčenega osebnega dohodka - v prvem polletju tega leta je bil izplačan najvišji zajamčeni osebni dohodek v SR Sloveniji, in sicer 86.500 dinarjev, najnižji pa v SR
Makedoniji 40.722 dinarjev.
V poročilu se poudarja, da se je ob koncu maja povečalo
število uporabnikov družbenih sredstev, ki so imeli blokirane
žiro račune zaradi neporavnanih obveznosti, ta tendenca pa
se bo še nadaljevala. Z veljavnostjo sprememb in dopolnitev
zakona o celotnem prihodku in dohodku (dela o razporejanju
dohodka) in zakona o sanaciji, je od 1. julija tega leta realno
pričakovati, da bo prišlo do konca leta do precejšnjega povečanja števila uporabnikov družbenih sredstev, ki bodo izkazovali motnje pri poslovanju, kar bo vplivalo na zmanjšanje
nominalne in realne rasti osebnih dohodkov.
Zaustavljeno realno padanje pokojnin
Del poročila je posvečen aktualni problematiki na področju
življenjskega standarda upokojencev. V njem se poudarja, da
je bilo v lanskem letu z doslednim izvajanjem zakonskih
predpisov na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja prvič zaustavljeno padanje realne vrednosti pokojnin,
čeprav se ni mogel nadoknaditi celoten padec njihove realne
vrednosti iz prejšnjih let. Tako imenovanim tekočim usklajevanjem pokojnin se je izboljšalo razmerje med povprečno
pokojnino in povprečnim osebnim dohodkom. Na ta način se
je do neke mere zmanjšala razlika v materialnem položaju
zaposlenih in upokojenih delavcev.
Življenjski standard te kategorije prebivalstva pa je še
naprej neugoden, se navaja v tem gradivu. Samo v prvi polovici tega leta je prejela več kot polovica upokojencev pokojnino, ki je bila nižja kot 50.000 dinarjev. Hkrati so v tem
obdobju pokojnine malo počasneje spremljale rast osebnih
dohodkov kot v prejšnjem letu.
Za finančno poslovanje skupnosti invalidskega in pokojninskega zavarovanja v tem letu bo značilno povečanje odhodkov in pomanjkanje obratnih sredstev. Ker ne obstajajo
rezerve, lahko to pripelje do zamujanja pri izplačilu pokojnin.
Takšno stanje pa se lahko izboljša samo s povečanjem prispevnih stopenj, z rednim izvrševanjem obveznosti federacije
in zagotavljanjem ugodnejših pogojev za najemanje bančnih
kreditov.
V lanskem letu so bili v posameznih regijah prisotni tudi
problemi pomanjkanja sredstev za izplačila denarne socialne
pomoči, tako da je prišlo v organizacijah združenega dela do
povečanja stroškov in participacije, ki jo plača uporabnik.
Tudi višina denarnih pomoči je bila v republikah in pokrajinah
lansko leto različna - najmanjša v SR Bosni in Hercegovini 2,4
tisoč dinarjev, največja 38,2 tisoč dinarjev v SR Sloveniji.
Denarno socialno pomoč je prejelo skupaj 150 tisoč oseb.
V lanskem letu so bile velike razlike tudi v višini otroških
dodatkov. V SR Črni gori je dodatek znašal 1,8 tisoč dinarjev,
v SR Sloveniji pa 10,7 tisoč dinarjev. To denarno pomoč je
prejemalo skupaj 1,653.632 otrok (brez SAP Vojvodine).
V tem letu je prišlo do določenega povečanja denarnih
pomoči, odvisno od materialnih možnosti republik in pokrajin. V tem smislu so bile zabeležene pozitivne spremembe do
sedaj samo v SR črni gori in SAP Vojvodini. Tudi v tem letu se
je nadaljeval trend počasnejše izgradnje novih zmogljivosti
otroškega varstva, ker je rast materialnih stroškov v organizacijah združenega dela otroškega varstva zahtevala večjo družbeno udeležbo. Pri tem vpliva rast cen tudi na povečanje
participacije staršev in obstajajo tudi primeri, ko starši z
nizkimi prejemki jemljejo svoje otroke iz ustanov, ker ne
morejo plačati njihovega bivanja.
Neugodna ekonomska gibanja so negativno vplivala tudi na
življenjski standard učencev in študentov. V lanskem letu so
se cene namestitve in prehrane v domovih za učence in
študente precej zvišale, prav tako pa tudi cene učbenikov,
šolskega pribora in opreme, kar je vplivalo na vse večje
prenašanje stroškov izobraževanja na družinski proračun, s
tem pa tudi na zmanjšanje učenčevega in študentskega standarda.
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Precej povečani celotni prejemki prebivalstva
Celotni denarni prejemki prebivalstva (brez prihodkov na
podlagi obresti) so znašali v 1986. letu 12.379,2 milijarde
dinarjev in so bili nominalno višji za 103 odstotke, realno pa
za 7,5 odstotkov glede na leto 1985. Največja realna rast v
okviru vseh prejemkov je bila ustvarjena pri prejemkih prebivalstva na podlagi socialnega zavarovanja solidarnosti in borčevskih pravic v znesku 24,9%, pri čistih osebnih dohodkih pa
v znesku 10,6%.
V prvih štirih mesecih tega leta je prišlo do določenega
umirjanja realne rasti denarnih prejemkov prebivalstva. V
primerjavi z istim obdobjem lanskega leta so ti prejemki v tem
obdobju višji za 103,8 odstotka, realno pa za 6,1 odstotek.
Prejemki prebivalstva na podlagi prodaje proizvodov in
storitev so se v prvih štirih mesecih tega leta realno povečali
za 7,8% glede na isto obdobje prejšnjega leta. Gre samo za
prejemke iz družbenega sektorja, ki jih evidentira SDK. Ne
razpolaga pa se s podatki o pomembnih prihodkih prebivalstva na podlagi prodaje kmetijskih pridelkov na »zelenem
trgu«, prav tako pa tudi na podlagi dela s sredstvi v lasti
občanov, ustvarjenimi izven družbenega sektorja.
V poročilu se ugotavlja, da predstavljajo pomemben dopolnilni vir prihodka prebivalstva tudi obresti na hranilne vloge.
Le-te so se v 1986. letu nomilano povečale za 78,7%. Čeprav
so ti prihodki realno padli, kljub temu predstavljajo pomemben dopolnilni dohodek prebivalstva in dodaten pritisk na že
tako visoko povpraševanje. Podatki o obrestih za to leto ne
obstajajo, čeprav je znano, da se je na začetku marca dinarsko varčevanje povečalo za 178,1 odstotka glede na isto
obdobje lanskega leta.
V strukturi celotnih prejemkov prebivalstva se zmanjšuje
tudi udeležba nakazil iz tujine, prav tako pa tudi udeležba
potrošniških posojil. Pomemben vir prejemkov prebivalstva,
ki se ne more dejansko evidentirati, predstavlja tudi tako
imenovana »siva ekonomija« oziroma delo zaposlenih v družbenem sektorju izven delovnega časa v glavnem prek različnih vidikov zasebne dejavnosti. Po raziskavah ZIT-a se vidi, da
se približno 28% porabe prebivalstva pokriva s tem vidikom
prihodkov.
Tudi cene izven okvira resolucije
Jasno je, da na aktualno problematiko na področju življenjskega standarda prebivalstva prav gotovo odločilno vpliva
gibanje cen in življenjskih stroškov, zato se v omenjenem
poročilu posebno pozornost posveča tudi tej problematiki. V
1986. letu so se cene in življenjski stroški gibali nad okviri,
določenimi v resoluciji - cene proizvajalcev industrijskih proizvodov so se povečale za 70,6%, cene na drobno za 88,1%,
življenjski stroški pa za 89,1% glede na prejšnje 1985. leto. Vsi
indikatorji gibanja cen 1987. leta kažejo, da stopnja inflacije
raste. Samo življenjski stroški so se v prvih treh mesecih
povečali za 14,8% glede na december 1986. leta. Pri tem so se
najbolj povečali izdatki za prehrano. Če primerjamo gibanja
na tem področju z nekaterimi evropskimi državami vidimo, da
so se pri nas med vsemi življenjskimi stroški najbolj povečali
izdatki za prehrano.
Zaradi visokih cen na drobno in relativno omejenih sredstev
so bile v preteklem letu in na začetku tega leta zlasti ogrožene
določene kategorije prebivalstva, predvsem delavci z najnižjimi prejemki, ki jim je osebni dohodek edini vir prihodkov,
potem upokojenci z najnižjimi pokojninami, uporabniki vseh
oblik socialnega varstva, otroškega dodatka, učenci in študenti slabšega materialnega položaja, prav tako tudi uporabniki nadomestil za čas začasne nezaposlenosti.
Poleg tega so evidentni tudi pojavi povečanja razponov
ravni življenskega standarda po posameznih kategorijah prebivalstva znotraj posameznih republik in avtonomnih pokrajin, med zaposlenimi v posameznih panogah in dejavnos tih,
prav tako pa tudi med posameznimi regijami.
V sklepih, ki jih je sprejel Zvezni izvršni svet ob obravnavi
tega poročila, se ocenjuje, da je bilo zaradi prenašanja negativnih pojavov iz leta 1986, ki so se pokazale v precejšnjem
povečanju osebne porabe po eni strani in zmanjšanju rasti
proizvodnje in izvoza ter nadajnji rasti cen po drugi strani, na
začetku 1987. leta nujno začeti izvajati ukrepe, da bi se uskladila gibanja na tem področju z gibanji, predvidenimi v resolu43

ublažile negativne posledice takšnih gibanj, je nujno, da se v
vseh družbenopolitičnih skupnostih in organizacijah združenega dela pospešeno sprejmejo programi ukrepov, s katerimi
se bodo zagotovili materialni in drugi pogoji za premagovanje
neugodnega socialnega in ekonomskega položaja delovnih
ljudi in občanov, kot je to tudi predvideno v resoluciji za to
leto. Potrebno je sprejeti samoupravne sporazume o enotni
evidenci uporabnikov socialnega varstva in v skladu s konkretnimi možnostmi proučiti obseg, vrste in pogoje za uresničevanje posameznih pravic varstva za čas začasne nezaposlenosti, ter izvajati ukrepe, da bi se v kar največji meri izenačili
pogoji za pridobitev pravice do materialne varnosti.
Da bi se izvajali ukrepi socialne politike, je nujno potrebno
razpolagati z zanesljivimi podatki o ekonomskih in socialnih
problemih družine, določiti mehanizme in instrumente, s
katerimi se bo ugotovil celotni prihodek družine in njene
potrebe, ter družbeno definirati, kdj pride družina v stanje
socialnih potreb. Samo tako se bodo lahko z uspehom uresničili temeljni cilji iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije o uresničevanju načela, da prispevajo k stabilizaciji vsi
sloji prebivalstva v sorazmerju z materialnimi možnostmi. Pri
tem se misli tudi na pomoč tistim delavcem in družinam, ki jim
je visoka inflacija ogrozila materialno eksistenco, prav tako pa
je potrebno tudi onemogočiti, da bi se v takšnih pogojih
posamezni deli prebivalstva obogatili na podlagi različnih
oblik špekulativnega pridobivanja dohodka.

ciji. Ocenjeno je bilo, da so ti ukrepi dali določene pozitivne
rezultate.
Po sprejetju intervencijskih zakonov in po novem obračunskem sistemu se napoveduje, da bo v tem letu prišlo do
upočasnjene rasti osebnih dohodkov in vseh oblik porabe, s
čimer bi se v določeni meri zmanjšal tudi inflatorni vpliv
povpraševaja na rast cen. Prav tako je potrebno tudi z drugimi
ukrepi ekonomske politike-predvsem s tistimi s področja cen,
aktivneje vplivati na uresničevanje ciljev ekonomskega razvoja, ki so določeni v resoluciji.
Ukrepi za varstvo prebivalstva
V sklepih se potem poudarja, da bi bilo v okviru prihodnjih
sprememb potrebno ustvariti takšne pogoje gospodarjenja, v
katerih se bo delovnim ljudem dala možnost, da si bodo s
svojim delom zagotavljali lastno materialno in socialno varnost. Na principu splošne solidarnosti, predvsem na ravni
občin, bi se morali zagotoviti viri sredstev, s katerimi bi se
zagotovila pravica delavcev do zajamčenega osebnega dohodka.
Zvezni izvršni svet v sklepih ocenjuje, da bodo ukrepi na
področju omejevaja porabe v tem letu pripeljali do padanja
življenskega standarda posameznih kategorij prebivalstva,
predvsem delavcev z nižjimi osebnimi dohodki, upokojencev
z nizkimi prejemki in uporabnikov socialnega varstva. Da bi se

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

OBSEŽNO DELO ZBORA DO KONCA LETA
« Na načrtovanih treh sejah bo Zbor obravnaval okoli 35 točk dnevnega reda
• V oktobru bo potekala razprava o jugoslovanskem programu ukrepov in
aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja s Kosova
9 Zbor naj bi na decembrski seji sprejel odlok o kriterijih in kazalcih za
ugotavljanje stopnje gospodarske razvitosti
Na seji Zbora republik in pokrajin 30. septembra in 2. oktobra je bil sprejet delovni načrt
Zbora za obdobje oktober-december 1987. leta, ki je pripravljen na podlagi programa
dela Zbora za 1987. leto. Do
konca leta so predvidene še tri
seje Zbora, na katerih bodo
delegati obravnavali 35 točk
dnevnega reda.
Oktobrska seja
Na seji zbora ki bo predvidoma konec oktobra meseca bo
dan večji poudarek razpravi o
jugoslovanskem
programu
ukrepov in aktivnosti za zaustavljanje izseljevanja Srbov in
Črnogorcev s Kosova, hitrejšo
vrnitev tistih, ki so ga zapustili,
in prihod vseh, ki želijo živeti
in delati na Kosovu. Poleg tega
bodo delegati obravnavali tudi
poročilo o uresničevanju družbenega plana Jugoslavije za
obdobje 1986. do 1990 leta v
1987. letu kot tudi gradivo o
razvoju agroindustrijske proizvodnje na hribovitih območjih.
Na dnevnem redu bosta tudi
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dve analizi: o izvajanju politike
regionalnega razvoja Jugoslavije in stanju ter organiziranosti zunanjetrgovinske mreže v
državi in tujini s programom za
njeno racionalizacijo in usposobljenost za enoten nastop
na svetovnem trgu. Poleg tega
bo zbor obravnaval tudi tri poročila s področja trga in cen, in
sicer: o preskrbi trga, o izvajanju zakona o sistemu družbene kontrole cen in o uresničevanju politike cen, začrtane v
resoluciji za 1987. leto.
Na tej seji naj bi zbor sprejel
tudi štiri odloke: o strategiji
razvoja drobnega gospodarstva Jugoslavije, o strategiji
razvoja stanovanjsko-komunalnega gospodarstva Jugoslavije, o strategiji razvoja prometa Jugoslavije in o določitvi
programa razvoja energetike
SFRJ do leta 2000. Predvideno
je tudi sprejemanje zakona o
ratifikaicji konvencije o olajšanju mednarodnega pristopa k
sodiščem.
Novembrska seja
Na seji Zbora konec novem-

bra meseca bodo delegati
obravnavali poročilo o izvajanju resolucije Skupščine SFRJ
o politiki ekonomskih odnosov
s tujino, analizo uresničevanja
politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega razvoja
SAP Kosovo v 1987. letu in
analizo delovanja sistema
spodbujanja hitrejšega razvoja
gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Na tej seji naj bi zbor sprejel
zakon o prenosu tehnologije
med organizacijami združenega dela in tujimi osebami in
zakon o gospodarskem sodelovanju med organizacijami
združenega dela in tujimi osebami kot tudi odlok o zagotavljanju in uporabljanju sredstev
za spodbujanje tehnološkega
razvoja Jugoslavije.

Decembrska seja
Po delovnem načrtu bo zadnja letošnja seja Zbora konec
decembra meseca. Na tej seji
bo, kot običajno, sprejeta resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986. do
1990. leta v 1988. letu, nadalje
odlok o projekciji plačilne bilance Jugoslavije za 1988. leto,
zakon o določitvi skupnega
obsega proračunskih dohodkov federacije za leto 1988. in
zakon o določitvi prihodkov federacije, ki se v 1988. letu uporabljajo za potrebe gospodarstva.
Poleg tega bodo sprejeti tudi štirje odloki, in sicer: o predračunu prihodkov in odhodkov deviznih rezerv pri Narodni banki Jugoslavije za 1988.

Delovni načrt Zbora republik in pokrajin Skupščine
SFRJ za obdobje oktober-decerober 1987. leta

poročevalec

leto, o predračunu prihodkov
in odhodkov tečajnih razlik za
določene tuje kredite za 1988.
leto, o ciljih in nalogah skupne
emisijske in denarne politike
in skupnih osnov kreditne politike v 1988. letu in o določitvi
sredstev za regres za umetna
gnojila, sredstev za zaščito
rastlin in kvalitetno sortno seme za 1988. leto. Na tej seji naj

bi bil sprejet tudi odlok o kriterijih in kazalcih za ugotavljanje
stopnje gospodarske razvitosti
republik in avtonomnih pokrajin in mejnih vrednosti za določanje gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
Na dnevnem redu bodo tudi
zakoni o spremembah in do-

polnitvah zakona o združevanju v Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva, zakona o združevanju v Skupnost
jugoslovanskih železnic in zakona o združevanju v Skupnost pošt, telegrafa in telefona
Jugoslavije.
Na tej seji naj bi zbor razpravljal tudi o necenovnem de-

javniku kot vzroku zaostajanja
Jugoslavije v izvozu, o analizi
stanja in predlogih ukrepov za
pomembnejše povečanje deviznega priliva na neblagovnem sektorju, o analizi delovanja enotnega jugoslovanskega
trga, kot tudi o Informaciji o
delovanju sistema ukrepov za
spodbujanje izvoza.

POMEMBNEJŠE NALOGE ZVEZNEGA ZBORA
DO KONCA LETA
• V naslednjih treh mesecih naj bi Zbor sprejel večje število zakonov in drugih
dokumentov iz svoje pristojnosti
S poslovnikom Zveznega
zbora Skupščine SFRJ je predvideno, da Zbor sprejema letne
programe in določa periodične načrte svojega dela. Na seji,
dne 1. in 2. oktobra, je Zbor
sprejel predlog načrta izvajanja programa dela Zveznega
zbora Skupščine SFRJ za IV.
trimesečje 1987. leta.
S tem dokumentom je predvideno, da bo Zbor v oktobru
mesecu obravnaval poročilo o
uresničevanju temeljev sistema in transformacije državne
uprave. Hkrati bo Zbor obravnaval tudi nekaj zakonov, s katerimi se spreminjajo veljavni
zakoni. Gre za spremembe zakona o pravdnem postopku, izvršilnem postopku, o prekrških, o gospodarskih prestopkih, o kazenskem postopku
ipd. Poleg tega bo zbor obravnaval tudi predlog zakona o
temeljih varnosti v železniškem prometu, predlog družbenega dogovora o varstvu in
izboljševanju
človekovega
okolja in urejanju prostora v
SFRJ in druge akte.
Na novembrski seji Zbora bo
najpomembnejša točka dnevnega reda: osnutek amandmajev k ustavi SFRJ. Zbor bo

poročevalec

obravnaval tudi osnutek proračuna federacije za 1988. leto in
predlog za izdajo zakona o izvajanju proračuna federacije
za to leto. V delovnem načrtu
Zbora je predvidena tudi
obravnava osnutka resolucije
od 1986. do 1990. leta v 1988.
letu zaradi dajanja mnenja
Zboru republik in pokrajin.
Zbor bo v tematskem delu
obravnaval pet poročil: o izvajanju sklepov Zveznega zbora
Skupščine SFRJ o zaustavljanju izseljevanja Srbov in Črnogorcev s Kosova pod pritiskom, o stanju grobišč, grobov
in spominskih obeležij borcev
jugoslovanskih narodov in narodnosti v tujini, o uporabi
sredstev proračuna federacije,
namenjenih uresničevanju temeljnega borčevsko-invalidskega varstva, o izvajanju zakona o proizvodnji in prometu
z mamili in sklepov Zveznega
zbora Skupščine SFRJ o preprečevanju zlorabe mamil in
izvajanju zakona o prometu s
strupi. Hkrati bo govor tudi o
analizi gospodarskega kriminala v SFRJ v obdobju 1977 do
1986. leta.
Zbor bo obravnaval pomembne naloge tudi v decem-

zakona o spremembah in dopolnitvah ZZD, predlog proračuna federacije za 1988. leto in
zakona o izvajanju proračuna
v tem letu, nadalje predlog za
izdajo zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o temeljih družbenega sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije, kot tudi
predlog za izdajo zakona o
enotnem informacijskem sistemu služb družbenih prihodkov. Zbor bo obravnaval tudi
dolgoročni načrt razvoja znanstvenoraziskovalne dejavnosti
v SFRJ kot tudi več sprememb
in dopolnitev veljavnih zakonov: o pravici časovne uporabe turističnih objektov, o knjigovodstvu, o zveznih administrativnih taksah, o vrednostnihi papirjih in o zbiranju sredZbor naj bi v decembru me- stev občanov za razširitev masecu sprejel celo 20 dokumen- terilane osnove organizacij
tov med katerimi so: predlog združenega dela.

bru mesecu, med njimi stanje
in probleme obmejnega območja s stališča splošne ljudske obrambe, predlog za dograditev sistema za opazovanje in obveščanje družbenopolitičnih skupnosti z analizo
usposobljenosti in vključenosti tega sistema za odkrivanje
in spremljanje akcidentnih situacij in obveščanja pristojnih
organov, organizacij in prebivalstva, kot tudi organiziranost
in usposobljenost gospodarstva SFRJ za gospodarsko-poslovni nastop v tujini. Zbor bo
obravnaval tudi poročilo o izvajanju programa ukrepov in
aktivnosti SFRJ pri uresničevanju sklepov VIII. konference
šefov držav ali vlad neuvrščenih držav v Harareju.

Predlog načrta izvajanja Programa dela Zveznega
zbora Skupščine SFRJ za IV. trimesečje 19B7. leta

45

46

POPRAVEK
Zadnja štev. Poročevalca, ki je izšla 6. 10. 1987 je
napačno opremljena s številko 23. Gre za štev. 24.
Bralcem se opravičujemo.
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