skupščine sr

Slovenije

in

Ljubljana, 19.10.1987

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE

Letnik XIII, štev. 28

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE

Cena 200 din

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE
SR SLOVENIJE
6. novembra 1987
Seje Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije so sklicane za
petek, 6. novembra 1987.
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični
zbor bodo obravnavali:
- program ukrepov in aktivnosti za zmanjševanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva,
- nepokrite notranje dolgove in možnosti za njihovo
odpravo,

predlog programa konsolidacije zunanje zadolženosti,
- osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o deviznem poslovanju,
- osnutek odloka o določitvi programa razvoja energe^ Jugoslavije do leta 2000 z vizijo razvoja do leta
Obravnava osnutka tega odloka je preložena z dnevnega reda sej zborov, ki bodo 21. oktobra 1987.
Zbor združenega dela in Zbor občin pa bosta obravna' vala tudi:
- predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o garanciji
med SFR Jugoslavijo in Mednarodno banko za obnovo in
razvoj (projekt varčevanja in nadomestitve energije - YU

PREDLOG ZAKONA
o prevozih v cestnem prometu (ESA-819)
jf
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POROČILO
o stanju in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD Rudniški obrati
s separacijo ter TOZD Metalurgija v Delovni organizaciji
Rudniki svinca in topilnica Mežica, s predlogi rešitev (ESA-343)
10

INFORMACIJA
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru Skupščine SFR
Jugoslavije o zakonih, ki jih je Zvezni zbor Skupščine SFR
Jugoslavije sprejel na 18. seji, ki je bila 1., 2. in 5. 10. 1987, po
hitrem postopku

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju
(ESA-349)
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PREDLOG ZAKONA
o prevozih v cestnem prometu (ESA-819)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne 8.
10. 1987 določil besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU,
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.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Prevoz oseb in stvari (v nadaljnjem besedilu: prevoz) z
motornimi in priklopnimi vozili v cestnem prometu (v
nadaljnjem besedilu: vozila) se lahko opravlja kot javni
prevoz ali kot prevoz za lastne potrebe.
Javni prevoz je pred enakimi pogoji dostopen vsakomur
in se opravlja na podlagi prevozne pogodbe pod pogoji, ki
jih določa ta zakon in drugi predpisi.
2. člen
Javni prevoz opravljajo organizacije združenega dela (v
nadaljnjem besedilu: prevozniki), ki izpolnjujejo s tem
zakonom in drugimi predpisi določene pogoje.
Javni prevoz lahko opravljajo tudi delovni ljudje, ki
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina občanov (v nadaljnjem besedilu: samostojni avtoprevozniki), pod pogoji, ki jih določajo obrtni
zakon, ta zakon in drugi predpisi.
3. člen
Prevoznik mora določiti in javno objaviti splošne prevozne pogoje.
Splošni prevozni pogoji obsegajo zlasti bistvene elemente prevozne pogodbe, elemente za izračun prevozne
cene in cene prevoznikovih stranskih storitev.
4. člen
Prevoznik mora določiti število voznega osebja na
vozilu za posamezne vrste javnega prevoza ter način in
pogoje za delo, ki ga opravlja na posameznih delih in
nalogah vozno osebje vozila
Vozniki motornih tovornih vozil v mednarodnem cestnem prometu, vozniki avtobusov ter vozniki motornih
tovornih vozil nad 3.500 kg nosilnosti morajo imeti strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti.
5. člen
Vozila morajo imeti predpisane oznake in opremo.
6. člen
Prevozniki in samostojni avtoprevozniki morajo imeti
med vožnjo v cestnem prometu v vozilih potni nalog.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje
javnega prevoza oseb v mestnem cestnem prometu in za
opravljanje avto-taxi prevozov.
7. člen
Organizacije združenega dela, druge samoupravne
organizacije in skupnosti, druge pravne osebe ter organi
družbeno-politične skupnosti morajo pri opravljanju javnega prevoza oziroma prevoza za lastne potrebe organizirati in izvajati notranjo kontrolo v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa, s tem zakonom in drugimi
poročevalec

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:
- Milan JELENC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za promet in zveze,
- Peter MARN, namestnik predsednika Republiškega
komiteja za promet in zveze.

predpisi, ki urejajo pogoje za opravljanje prevoza v cestnem prometu.
8. člen
Organizacije, skupnosti in organi iz prejšnjega člena ter
samostojni avtoprevozniki so dolžni opravljati preventivne
preglede tehnične brezhibnosti svojih vozil (v nadaljnjem
besedilu: preventivni pregledi) in o njih voditi predpisano
evidenco.
Preventivni pregledi se opravljajo dnevno (v nadaljnjem
besedilu: dnevni preventivni pregledi) in v predpisanih
rokih (v nadaljnjem besedilu: redni preventivni pregledi).
Po vsakem izrednem dogodku z vozilom (prometna nezgoda in podobno), kakor tudi v primeru utemeljenega suma,
da vozilo ni brezhibno, je treba opraviti izredni preventivni
pregled tehnične brezhibnosti vozila.
9. člen
Preventivne preglede vozil opravljajo organizacije združenega dela ali druge organizacije, ki so pooblaščene za redne
tehnične preglede vozil.
Preventivne preglede vozil lahko opravljajo organizacije,
skupnosti in organi, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz
za lastne potrebe, ter samostojni avtoprevozniki sami, če
imajo za te preglede ustrezno opremo in strokovno usposobljene delavce
Dnevne preventivne preglede lahko opravljajo vozniki sami.
10. člen
Vozilo ne sme biti v cestnem prometu, če niso opravljeni
predpisani preventivni pregledi.
11. člen
Funkcionar, ki vodi republiški organ, pristojen za promet,
predpiše v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški
upravni organ, pristojen za notranje zadeve:
- oznake in opremo vozil, ki se uporabljajo za prevoze v
cestnem prometu;
- vsebino in rok hranjenja potnega naloga;
- obseg, rok^ pogoje in način opravljanja preventivnih
pregledov ter način vodenja evidence o opravljenih pregledih;
- vodenje evidence tahografskih vložkov in rok njihovega
hranjenja.
12. člen
Posamezni v tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
»relacija«
je razdalja med katerimakoli krajema na liniji,
«>
ki sta v voznem redu označena kot postaja ali
postajališče;
»linija«
je določena relacija in smer vožnje od začetne
do končne avtobusne postaje ali postajališča,
na kateri se prevažajo potniki ali stvari v linijskem cestnem prometu, po voznem redu in
ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;
3

»vozni red«

»potniški
prevoz«
»hitri prevoz«
»direktni
prevoz«
»avtobusno
postajališče«
»avtobusna
postaja«

»postaja za
tovorna vozila«
»parkirišče
za ' tovorna
vozila oziroma
avtobuse«

je ureditev linije, s katero se določa vrsto prevoza, relacije, na katerih se opravlja prevoz,
vrstni red postaj in postajališč, njihovo oddaljenost od začetne postaje, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo
in postajališče, obdobje, v katerem prevoznik
opravlja prevoz na liniji in čas veljavnosti;
je prevoz potnikov, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh
avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih;;
je prevoz potnikov, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo in izstopajo samo na
avtobusnih postajah in na pomembnejših avtobusnih postajališčih;
je prevoz potnikov, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo samo na začetni, izstopajo pa samo na končni avtobusni postaji oziroma avtobusnem postajališču;
je prostor določen za postanek avtobusov in
za varno vstopanje oziroma izstopanje potnikov;
je določen prostor za sprejem in odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene
za varno vstopanje in izstopanje potnikov,
prostore za zadrževanje potnikov in voznega
osebja, za hrambo prtljage, sanitarije ter prometni urad in s posebnimi predpisi določeno
opremo;
je določen prostor z ustreznimi objekti za parkiranje ali garažiranje tovornih vozil, s prometnim uradom in sanitarnimi napravami;
je urejen prostor za parkiranje, na katerem so
za vozno osebje zagotovljeni minimalni higienski pogoji (pitna voda, sanitarije) in telefon.

II. JAVNI PREVOZ
13. člen
Javni prevoz se opravlja kot prevoz v linijskem cestnem
prometu, prevoz v prostem cestnem prometu ali kot poseben
javni redni prevoz oseb.
1. JAVNI PREVOZ V LINIJSKEM CESTNEM PROMETU
14. člen
Javni prevoz v linijskem cestnem prometu se opravlja na
določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu in so
zanj določeni cena in splošni prevozni pogoji; opravlja se kot
medkrajevni, mestni in primestni promet.
15. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik mora opravljati vse prevoze v skladu z veljavnim voznim redom in splošnimi prevoznimi pogoji.
16. člen
Vozni red določa prevoznik.
Prevoznik mora navesti v voznem redu oddaljenost vsake
avtobusne postaje in postajališča od začetne postaje oziroma
postajališča na podlagi daljinarja, ki ga določi Splošno združenje prometa in zvez Slovenije v soglasju s funkcionarjem, ki
vodi republiški upravni organ, pristojen za promet.

Slovenije. Pri usklajevanju voznih redov primestnega prometa
sodelujejo tudi medobčinske gospodarske zbornice za linije,
ki potekajo preko njihovih regij.
Ce se prevozniki ne morejo sporazumeti glede uskladitve
voznih redov, odloča v sporih posebna arbitražna komisija pri
Splošnem združenju prometa in zvez Slovenije.
19. člen
Prevoznik mora objaviti usklajen in vpisan vozni red na
krajevno običajen način najpozneje osem dni pred dnevom, ki
je v voznem redu določen za začetek njegove veljavnosti.
Prevoznik lahko spremeni vozni red potem, ko opravi predpisan postopek usklajevanja sprememb voznega reda in njihovega vpisa ter jih objavi.
Prevozniki v okviru Splošnega združenja prometa in zvez
Slovenije izdajo vsako leto skupni vozni red za vse avtobusne
medkrajevne linije na in preko območja SR Slovenije.
20. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza določenega z veljavnim voznim
redom.
21. člen
Med veljavnostjo voznega reda se sme na posamezni liniji
prevoz začasno prekiniti, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik ni
mogel predvideti in katerih posledic ni mogel odvrniti (višja
sila).
O prekinitvi prevoza po prejšnjem odstavku mora prevoznik
obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko
nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev.
22. člen
Prevoznik sme opravljati prevoz na isti liniji z več vozili pod
pogojem, da z vsemi vozili prične prevoz v času, določenem z
voznim redom.
Prevoz z več vozili se lahko uvede za celo linijo ali samo za
njen del.
23. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik je dolžan
sprejeti v mejah razpoložljivih mest v vozilu oziroma v mejah
nosilnosti vozila, v prevoz vsako osebo ali stvar, v skladu s
splošnimi prevoznimi pogoji, če ni s predpisi izključena iz
prevoza.
a) JAVNI PREVOZ V MEDKRAJEVNEM CESTNEM PROMETU
24. člen
Javni prevoz v medkrajevnem cestnem prometu je prevoz
med več kraji.
Javni prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu se
sme opravljati samo kot direktni ali hitri prevoz.
Funkcionar, ki vodi republiški upravni organ pristojen za
promet, lahko dovoli, da se javni prevoz potnikov v medkrajevnem cestnem prometu opravlja kot potniški prevoz, če to
zahteva velik obseg dnevne migracije delovnih ljudi in občanov ali nujna soodvisnost medkrajevnega, primestnega in
mestnega cestnega prometa.

17. člen
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije določi v
soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni organ,
pristojen za promet, način in postopek usklajevanja voznih
redov ter njihovega vpisa.

25. člen
Na določenih linijah v medkrajevnem cestnem prometu,
razen pri direktnih in hitrih prevozih, mora biti v avtobusu
poleg voznika tudi sovoznik ali sprevodnik.
Linije iz prejšnjega odstavka določi Splošno združenje prometa in zvez Slovenije v skladu s pogoji in merili, ki jih določi
funkcionar republiškega upravnega organa, pristojnega za
promet, v soglasju s funkcionarjem, ki vodi republiški upravni
organ, pristojen za notranje zadeve.

18. člen
Vozni redi v medkrajevnem in primestnem prometu se
usklajujejo in vpišejo pri Splošnem združenju prometa in zvez

26. člen
Ob določanju voznih redov mora prevoznik seznaniti občinske organe, pristojne za promet, na območju, po katerem
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poročevalec

potekajo linije, s predlogi voznih redov in upoštevati njihova
medsebojno usklajena stališča glede časov prihodov, postankov in odhodov na posameznih avtobusnih postajah in postajališčih.
27. člen
Vozni redi morajo biti med seboj usklajeni tako, da ustrezajo potrebam uporabnikov in hkrati usklajeni tudi z voznimi
redi železniškega, pomorskega in zračnega prometa.
b) JAVNI PREVOZ V MESTNEM IN PRIMESTNEM CESTNEM
PROMETU
28. člen
Javni prevoz v mestnem cestnem prometu je potniški prevoz na ureditvenem območju mesta ali naselja mestnega
značaja.
Javni prevoz v primestnem cestnem prometu je potniški
prevoz med ureditvenimi območji mesta ali naselij mestnega
značaja in njegovo okolico v oddaljenosti največ 40 km in je
pretežno namenjen dnevni migraciji oseb, kot so prevoz na
delo ali v šolo.
29. člen
Ko občinske skupščine urejajo organizacijo in način opravljanja javnega prevoza potnikov v mestnem in primestnem
cestnem prometu, upoštevajo predvsem:
- obseg dnevne migracije delovnih ljudi in občanov,
- soodvisnost medkrajevnega, primestnega in mestnega
cestnega prometa,
- povezanost primestnega cestnega prometa z železniškim
prometom,
- velikost gravitacijskega območja.
Občinske skupščine urejajo javni prevoz na tistih linijah,
katerih začetek je na njihovem območju.

2. JAVNI PREVOZ V PROSTEM CESTNEM PROMETU
30. člen
Javni prevoz v prostem cestnem prometu je prevoz oseb
oziroma stvari, za katerega se relacije, cena prevoza ter drugi
pogoji prevoza določijo s pogodbo med prevoznikom ali
samostojnim avtoprevoznikom in uporabnikom prevoza.
31. člen
Organizacijo in način opravljanja avto-taxi prevoza ureja
občinska skupščina s svojimi predpisi.
3. POSEBEN JAVNI REDNI PREVOZ OSEB
32. člen
Kadar prevoznik ali samostojni avtoprevoznik v prostem
cestnem prometu redno, po dogovorjenem voznem redu,
prevaža skupino določenih oseb na določeni razdalji, lahko
prevažatudi druge osebe, če na tej razdalji drug prevoznik ne
opravlja javnega prevoza ali ga opravlja, pa to ne zadošča
prevoznim potrebam (poseben javni redni prevoz).
Prevoznik ali samostojni avtoprevoznik opravlja prevoz drugih oseb iz prejšnjega odstavka po ceni in splošnih pogojih, ki
veljajo za prevoz v javnem linijskem cestem prometu.
Prevoznik ali samostojni avtoprevoznik mora za opravljanje
posebnega javnega rednega prevoza oseb pridobiti dovoljenje občinskega upravnega organa, pristojnega za promet.
Ce poteka poseben javni redni prevoz na območju dveh ali
več občin, da dovoljenje upravni organ, pristojen za promet
tiste občine, kjer se prevoz začne, v soglasju z občinskimi
upravnimi organi, pristojnimi za promet, drugih občin.
poročevalec

III. PREVOZ ZA LASTNE POTREBE
33. člen
Prevoz za lastne potrebe opravljajo organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti,
druge pravne osebe ter organi družbeno-političnih skupnosti:
1. če prevažajo svoje delavce;
2. če prevažajo osebe v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti:
a) organizacije združenega dela, ki upravljajo javna letališča in prevozniki v zračnem prometu, ko prevažajo potnike
in njihove spremljevalce od poslovalnic v mestu ali hotelov do
letališč in obratno;
b) organizacije združenega dela, ki opravljajo gostinske
storitve nastanitve, kadar prevažajo svoje goste;
c) zdravstvene organizacije združenega dela, ko prevažajo
bolnike in njihove spremljevalce;
č) turistične organizacije združenega dela, ko po posebni
pogodbi prevažajo bolnike in njihove spremljevalce;
d) izobraževalne organizacije združenega dela oziroma izobraževalne skupnosti, ko prevažajo učence in druge udeležence izobraževanja;
3. če prevažajo stvari v zvezi z opravljanjem svojih dejavnosti.
34. člen
Prevoz za lastne potrebe je tudi prevoz stvari, ki jih delovni
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom in
sredstvi, ki so lastnina občanov, prevažajo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti ter prevoz, ki ga opravljajo občani zase.
IV. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA
TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA
VOZILA
1. Avtobusne postaje in postajališča
35. člen
Organizacija združenega dela, ki upravlja avtobusno
postajo (v nadaljnjem besedilu: upravljalec avtobusne
postaje) sprejema in odpravlja avtobuse, potnike in prtljago,
prodaja vozovnice, daje informacije o prevozu in opravlja
druge storitve v zvezi s prevozi potnikov, v skladu s splošnimi
pogoji poslovanja.
36. člen
Upravljalec avtobusne postaje mora za vse uporabnike
opravljati storitve pod enakimi pogoji.
37. člen
Delovni čas in splošni pogoji poslovanja morajo biti objavljeni na vidnem mestu.
38. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik mora takoj
obvestiti upravljalca začetne ali najbližje avtobusne postaje,
če avtobus iz kakršnegakoli razloga ne more začeti vožnje po
voznem redu ali kadar med vožnjo nastane okvara ali ovira,
zaradi katere bi imel predvidoma več kot 60 minut zamude
Upravljalec avtobusne postaje, ki je tako obvestilo sprejel,
mora o tem takoj obvestiti upravljalca naslednje avtobusne
postaje na liniji.
39. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik sme ustavljati
le na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, ki so
urejena v ta namen in določena v voznem redu.
40. člen
Prevoznik oziroma samostojni avtoprevoznik mora ustaviti
na vsaki avtobusni postaji in avtobusnem postajališču v
skladu z voznim redom.
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41. člen
Splošno združenje prometa in zvez Slovenije določi v
soglasju s funkcionarjem republiškega upravnega organa,
pristojnega za promet, katera avtobusna postajališča so
pomembnejša in pri tem upošteva zlasti značaj, vrsto in
gostoto prometa ter obremenjenost linij.
42. č|en
Republiški upravni organ, pristojen za promet, predpiše
opremljenost avtobusnih postaj in pomembnejših avtobusnih
postajališč ter način opravljanja storitev avtobusne postaje.
2. Postaje in parkirišča za tovorna vozila in parkirišča za
avtobus^
43. člen
Organizacija združenega dela, ki upravlja postajo za
tovorna vozila, opravlja sprejem, parkiranje ali garažiranje,
varovanje, odpravljanje tovornih vozil ter zagotavlja bivanje in
nastanitev voznega osebja, v skladu s splošnimi pogoji poslovanja.
44. člen
Organizacija združenega dela, ki upravlja postajo, parkirišče za tovorna vozila ali za avtobuse, mora opravljati storitve
vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
45. člen
Delovni čas, cenik za opravljanje storitev ter splošni pogoji
poslovanja postaje oziroma parkirišča za tovorna vozila ali za
avtobuse morajo biti objavljeni na vidnem mestu.
46. člen
V krajih, kjer je postaja, parkirišče za tovona vozila ali za
avtobuse, lahko občinska skupščina določi, da jih morajo
organizacije združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupnosti, organi družbeno-političnih skupnosti ter
druge pravne osebe, ki opravljajo javni prevoz oziroma prevoz
za lastne potrebe in samostojni avtoprevozniki, obvezno uporabljati in obenem omeji ali prepove parkiranje s tovornimi
vozili oziroma avtobusi na drugih površinah.
V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
47. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega in drugih zakonov, ki urejajo prevoze v cestnem prometu, predpisov, izdanih na njihovi podlagi in samoupravnih splošnih
aktov na tem odročju, opravljajo republiški in občinski
upravni organi, pristojni za inšpekcijo cestnega prometa.
48. člen
Republiški upravni organ, pristojen za inšpekcijo cestnega
prometa, nadzoruje:
- javni prevoz v medkrajevnem cestnem prometu;
- javni prevoz in prevoz za lastne potrebe v mednarodnem
cestnem prometu;
- avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna postajališča
in postaje za tovorna vozila;
- izvajanje notranje kontrole v organizacijah združenega
dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
organih, ki opravljajo prevoze iz prve in druge alinee tega
odstavka.
Občinski upravni organ, pristojen za inšpekcijo cestnega
prometa nadzoruje ves cestni promet, razen zadev, za katere
je pristojen republiški upravni organ, pristojen za inšpekcijo
cestnega prometa, zlasti pa:
- javni prevoz v primestnem in mestnem cestnem prometu;
- prevoz za lastne potrebe iz 33. člena tega zakona;
- avtobusna postajališča in parkirišča za tovorna vozila;
- izvajanje notranje kontrole v organizacijah združenega
dela, drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter
organih, ki opravljajo prevoze iz prve do četrte alinee tega
odstavka.
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49. člen
Inšpektor cestnega prometa je upravičen:
1. prepovedati javni prevoz, če se opravlja v nasprotju z
določbami 2., 20. in 22. člena tega zakona;
2. prepovedati poseben javni prevoz oseb, če se opravlja v
nasprotju z določbo 32. člena tega zakona;
3. prepovedati uporafeo avtobusne postaje ali avtobusnega
postajališča, postaje ali parkirišča ža tovorna vozila, če se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku,
ki ga je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali večja premoženjska škoda.
4. prepovedati uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki niso označena in opremljena, kot je določeno s tem
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi in samoupravnimi splošnimi akti, ali če niso opravljeni vsi pregledi
tehnične brezhibnosti vozil, določeni s tem zakonom in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi;
5. odrejati druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.
50. člen
Pritožba zoper odločbo o ukrepih<iz 2. in 3. točke 49. člena
zakona ne zadrži izvršitve odločbe.
51. člen
Za republiškega inšpektorja cestnega prometa je lahko
imenovana oseba, ki ima visoko strokovno izobrazbo prometne, pravne ali ekonomske smeri.
Za občinskega inšpektorja cestnega prometa je lahko imenovana oseba, ki ima višjo strokovno izobrazbo prometne,
pravne ali ekonomske smeri.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 din se kaznuje za
gospodarski prestopek prevoznik ali druga pravna oseba:
1. če opravlja javni prevoz, v nasprotju z določbo prvega
odstavka 2. člena,
2. če uporablja v cestnem prometu vozilo, na katerem niso
opravljeni vsi predpisani preventivni pregledi tehnične brezhibnosti vozila (10. člen),
3. če ne opravlja preventivnih pregledov tehnične brezhibnosti vozil v predpisanem roku ali obsegu in o tem ne vodi
predpisane evidence, če ne opravlja teh pregledov vozil po
vsakem izrednem dogodku vozila, oziroma v primeru utemeljenega suma da vozilo ni brezhibno, tako kot je to določeno s
tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi (8. in 11.
člen).
4. če spremeni vozni red preden opravi predpisan postopek
vsklajevanja in vpisa ter objave njegovih sprememb (drugi
odstavek 19. člena);
5. če opusti prevoz po veljavnem voznem redu (20. člen),
6. če med veljavnostjo voznega reda začasno prekine prevoz na posamezni liniji v nasprotju s prvim odstavkom 21.
člena tega zakona,
7. če opravlja prevoz za lastne potrebe v nasprotju z določbami 33. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje tudi
odgovorna oseba prevoznika ali druge pravne osebe, če stori
prestopek iz prejšnjega odstavka.
53. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje za prekršek
prevoznik ali druga pravna oseba:
1. če ne določi in javno ne objavi splošnih prevoznih pogojev (3. člen),
2. če opravlja preventivne preglede, pa za to nima strokovno usposobljenih delavcev in ustrezne opreme (drugi
odstavek 9. člena),
3. če prevozov ne opravlja v skladu z veljavnim voznim
redom in splošnimi prevoznimi pogoji (15. člen),
4. če ne objavi voznega reda na način in v roku, kot je
določeno v prvem odstavku 19. člena tega zakona,
5. če o začasni prekinitvi prevoza na posamezni liniji ne
poročevalec

obvesti javnosti tako, kot je določeno v drugem odstavku 21.
člena tega zakona,
6. če opravlja prevoze z več vozili v nasprotju s prvim
odstavkom 22. člena tega zakona,
7. če v mejah razpoložljivih mest v vozilu oziroma nosilnosti
vozila ne prevzame v prevoz vsake osebe ali stvari skladno z
določbo 23. člena tega zakona,
8. če ne seznani občinske organe, pristojne za promet, s
predlogi voznih redov, kot je določeno v 26. členu tega zakona,
9. če prične opravljati poseben javni redni prevoz oseb brez
dovoljenja občinskega upravnega organa, pristojnega za promet (tretji odstavek 32. člena),
10. če takoj ne obvesti upravljalca začetne ali najbližje
avtobusne postaje, da avtobus iz kakršnegakoli razloga ne
more začeti vožnje po voznem redu, ali kadar med vožnjo
nastane okvara ali ovira zaradi katere bi imel predvidoma več
kot 60 minut zamude (prvi odstavek 38. člena),
11. če se ne ustavi na avtobusnih postajah in postajališčih,
pa so ti postanki določeni v voznem redu (40. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba prevoznika ali druge pravne osebe, če stori
prekršek iz prejšnejga odstavka.
54. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje za prekršek samostojni avtoprevoznik:
1. če ne opravlja preventivnih pregledov tehnične brezibnosti vozil v predpisanem roku ali obsegu in o tem ne vodi
predpisane evidence ter če ne opravlja teh pregledov vozila
po vsakem izrednem dogodku z vozilom, oziroma v primeru
utemeljenega suma, da vozilo ni brezhibno (8. člen),
2. če uporablja v cestnem prometu vozilo, na katerem niso
opravljeni vsi predpisani preventivni pregledi tehnične brezhibnosti vozila (10. člen),
3. če ne opravlja prevoze v skladu z veljavnim voznim redom
in splošnimi prevoznimi pogoji prevoznika (15. člen),
4. če opusti prevoz po veljavnem voznem redu (20. člen),
5. če med veljavnostjo voznega reda začasno prekine prevoz na posamezni liniji v nasprotju s prvim odstavkom 21
člena tega zakona,
6. če v mejah razpoložljivih mest v vozilu oziroma nosilnosti
vozila ne prevzame v prevoz vsake osebe ali stvari skladno z
določbo 23. člena tega zakona,
7. če prične opravljati poseben javni redni prevoz oseb brez
dovoljenja občnskega upravnega organa, pristojnega za promet (tretji odstavek 32. člena),
8. če takoj ne obvesti upravljalca začetne ali najbližje avtobusne postaje, da avtobus iz kakršnegakoli razloga ne more
začeti vožnje po voznem redu, ali kadar med vožnjo nastane
okvara ali ovira, zaradi katere bi imel predvidoma več kot 60
minut zamude (prvi odstavek 38. člena),
9. če se ne ustavi na avtobusnih postajah ali postajališčih,
pa so ti postanki določeni v voznem redu (40 člefn).

56. člen
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 din se kaznuje za prekršek prevoznik ali druga pravna oseba:
1. če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu
nimajo označb in opreme, kot je določeno z drugimi predpisi
in posebnimi, predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona (5. in
11. člen).
2. če med vožnjo ni v vozilu potnega naloga, ali če njegova
vsebina ni v skladu s posebnimi predpisi, izdanimi na podlagi
tega zakona (prvi odstavek 6. člena in 11. člen),
3. če ne vodi evidence in ne hrani tahografske vložke, kot to
določa poseben predpis, izdan na podlagi tega zakona (11.
člen),
4. če ne opravja prevozov potnikov v medkrajevnem cestnem prometu kot hitri ali direktni prevoz (drugi odstavek 24.
člena),
5. če na določenih linijah v medkrajevnem cestnem prometu ni v vozilu poleg voznika tudi sovoznik ali sprevodnik
(prvi odstavek 25. člena),
6. če ustavi z avtobusom na avtobusni postaji ali postajališču, ki ni določeno z veljavnim voznem redu (39. člen),
Z denarno kaznijo najmanj 60.000 din se kaznuje za prekršek samostojni avtoprevoznik, če stori ali opusti dejanja po
prejšnjem odstavku tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba prevoznika ali druge pravne osebe, če stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen
Vozniki motornih vozil, ki na dan, ko začne veljati ta zakon,
nimajo strokovne izobrazbe, predpisane s tem zakonom, si
morajo pridobiti zahtevano strokovno izobrazbo najpozneje v
šestih letih od uveljavitve tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko vozniki
motornih vozil, ki imajo do dneva uveljavitve tega zakona
najmanj 5 let skupne delovne dobe, od tega vsaj 2 leti na delih
in nalogah voznika motornega vozila zahtevane kategorije,
naprej opravljajo ta dela in naloge.
58. člen
Upravljalec avtobusne postaje, katera nima pokritih peronov določenih v 12. členu tega zakona, mora te zgraditi v roku
5 let od njegove uveljavitve.

55. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 din se kaznuje za prekršek upravljalec avtobusne postaje:
1. če ne obvesti o predvideni zamudi avtobusa upravljalca
naslednje avtobusne postaje na liniji (drugi odstavek 38.
člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljalca avtobusne postaje, če stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

59. člen
Predpisi, določeni v 11., 17.,-25. in 42. členu tega zakona,
morajo biti izdani v roku 6 mesecev od uveljavitve tega zakona.
60. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe
temeljnega zakona o organizaciji prevoza z motornimi vozili v
cestnem prometu (Uradni list FRJ, št. 53/62, 9/65 in 30/86), ki
se v SR Sloveniji uporabljajo kot republiški zakon po zakonu
za izvedbo Ustave SR Slovenije (Uradni list SS, št. 6/74) ter
zakon o organizaciji cestnega prevoza z motornimi vozili
(Uradni list SRS, št. 4/71 in 29/86), na njuni podlagi izdani
predpisi pa po uveljavitvi predpisov iz 11., 17., 25. in 42. člena
tega zakona.
61. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SRS.

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije sta na svojih sejah dne 17. 12. 1986 obravnavala osnutek
zakona o prevozih v cestnem prometu. Zbora sta Izvršnemu
svetu Skupščine SR Slovenije naložila, da pripravi predlog
tega zakona in da pri tem prouči ter ustrezno upošteva mnenja, pripombe in predloge delovnih teles zborov in Skupščine
ter pripombe in stališča skupin delegatov.
Pri oblikovanju rešitev v predlogu zakona je predlagatelj

proučil vse pripombe, predloge, mnenja, podane ob obravnavi predloga za izdajo zakona z zakonskim osnutkom, jih
upošteval oziroma odklonil, kar. podrobneje obravnava kot
sledi:
1. Predlagatelj je pri oblikovanju zakonskega predloga sledil pobudi skupine delegatov za Zbor občin Skupščine občine
Škofja Loka kot tudi razpravi pred določitvijo njegovega
končnega besedila, naj se opravljanje javnega prevoza z zako-

poročevalec
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nom ne omejuje le na izvajalce, katerim je to glavna dejavnost. Tako je predlagatelj v prvem odstavku 2. člena osnutka
zakona črtal besedilo: »in je to njihova glavna dejavnost.«
S tem je predlagatelj opustil eno od prvotno predlaganih
rešitev, s katero naj bi bila zagotovljena večja družbena racionalnost prevozov in delitev prevoznih kapacitet glede na
njihovo namembnost, kar je bilo opredlejeno med temeljnimi
cilji predloga za izdajo tega zakona in njegovega osnutka. Po
širši razpravi in tehtni oceni vseh pomislekov v zvezi s ponuđeno rešitvijo je predlagatelj, v izogib situaciji, da bi omejevanje dejavnosti javnega prevoza le na izvajalce, katerim je to
glavna dejavnost, vodilo k neracionalni izkoriščenosti prevoznih kapacitet pri organizacijah združenega dela. ki sedaj
opravljajo javni prevoz kot stransko dejavnost v obsegu, ki jim
ga dopuščajo proste kapacitete namenjene prevozu za lastne
potrebe, odstopil od prvotno ponujene rešitve. S takšno rešitvijo bi bil namreč del prevoznih zmogljivosti na administrativen način izločen iz uporabe. Nova rešitev, torej dopustitev
izvajanja javnega prevoza tudi kot stranske dejavnosti, pa naj
omogoči delovanje tržnih zakonitosti tudi na tem področju.
V zvezi z navedeno spremembo drugega člena osnutka
zakona, ki torej dopušča organizacijam združenega dela izvajanje javnega prevoza kot glavno ali kot stransko dejavnost,
se je pokazala nujnost po sankcioniranju določbe 3. člena
osnutka, ki določa obveznost prevoznika, da določi in javno
objavi splošne prevozne pogoje, zato je predlagatelj dopolnil
53. člen osnutka z novo prvo točko. Glede na spremembe 2.
člena osnutka pa je smiselno spremenil tudi določbo prve
točke 52. člena osnutka zakona.
2. Predlagatelj je sprejel mnenje Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije ter izpustil besedilo: »ter obseg
odgovornosti prevoznika in uporabnika prevoza•< iz drugega
odstavka 3. člena osnutka, saj to materijo v zadostni meri in
izvirno urejajo zvezni predpisi.
3. Predlagatelj je upošteval intencijo razprave v skupščinskih telesih ter uvrstil besedilo drugega odstavka 4. člena
osnutka, zakona v njegov predlog, ter s tem črtal v osnutku
zakona navedeno varianto. Prvotno besedilo tega odstavka je
po usklajenih stališčih z Zavodom SR Slovenije za družbeno
planiranje, Zavodom SR Slovenije za šolstvo in Posebno izobraževalno skupnostjo prometa in zvez spremenjeno tako, da
se za voznike motornih vozil navedenih kategorij ne zahteva
več strokovna izobrazba IV. stopnje zahtevnosti »posebnega
vzgojno izobraževalnega programa,« temveč le strokovna izobrazba najmanj IV. stopnje zahtevnosti.
Tako je dana možnost, da nastopijo kot kandidati za
poklicne voznike teh kategorij tudi kandidati, ki so si pridobili
strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti kateregakoli vzgojnoizobraževalnega programa in ne le »posebnega«, ki se izvaja po PIS PZ. Poleg tega pa je prvotno
besedilo tega odstavka tudi dopolnjeno z zahtevo, da naj
imajo strokovno izobrazbo IV. stopnje zahtevnosti poleg voznika tovornih vozil v mednarodnem prometu in voznikov avtobusov tudi vozniki tovornih motornih vozil, pri katerih največja dovoljena teža presega 3500 kg. Predlagatelj je to
dodatno rigorozno zahtevo uvrstil predvsem na predlog javnih prevoznikov in Splošnega združenja prometa in zvez
Slovenije, ki torej sami želijo večjo strokovnost, s tem večjo
varnost in boljši odnos do družbenih sredstev, ki so v rabi v
cestnem prometu.
4. Poleg izvršilnih predpisov, določenih v 11. členu predlog
zakona, ki jih izda funkcionar, ki vodi republiški upravni
organ, pristojen za promet, je predlagatelj določil še predpis o
vodenju evidence tahografskih vložkov in roku njihovega hranjenja z ustreznim sankcioniranjem. Po 159. členu zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82) je
namreč določena le obveznost prevoznikov in drugih družbenopravnih oseb, da z notranjo kontrolo zagotovijo nadzor nad
izvajanjem■ predpisov o brezhibnosti in uporabi tahografa in
kontroli ter evidenci tahografskih vložkov.
5. Predloga, naj se v 16. člen doda besedilo: »vozni red
mora biti nabit na vsakem postajališču«, predlagatelj ne sprejema, saj je postajališč v SR Sloveniji na tisoče. Med njimi jih
večina ni tako opremljena, da bi bilo moč tako normo izvesti,
saj s tem zakonom urejamo opremo le za avtobusne postaje in
pomembnejša postajališča, kjer so predvidene table z izvlečkom voznih redov.
6. Predlog, naj se k določanju oziroma usklajevanju voznih
redov (17. člen) vključi tudi upravljalec avtobusne postaje je
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smiselno v praksi že sprejet. Avtobusna postaja je ne samo
prometni objekt, temveč tudi vrsta prometne dejavnosti v
skladu z zakonsko klasifikacijo gospodarskih dejavnosti, ki jo
opravlja vedno le javni prevoznik, ta pa je pri usklajevanju že
vključen v določbi 17. člena.
7. Predlagatelj je izpustil v 18. členu osnutka zakona besedilo: »za primestni promet pa pri medobčinski gospodarski
zbornici« in ta člen dopolnil tako, da medobčinske gospodarske zbornice le sodelujejo pri usklajevanju voznih redov za
primestni promet. To je predlagatelj storil na pobudo Gospodarske zbornice Slovenije, ki meni, da usklajevanje primestnega prometa v okviru medobčinskih gospodarskih zbornic
ne bi bilo primerno oziroma zaradi različnih regijskih interesov večkrat tudi izredno težko. Z rešitvijo, ki je v predlogu
zakona pa bi vsaka medobčinska gospodarska zbornica v
zadostni meri zastopala stališča izražena na področju njenih
regij, ko bo šlo za usklajevanje voznih redov.
Sprejet je bil tudi predlog, dan v skupščinski razpravi, da se
prenese drugi odstavek 17. člena v 18. člen zakona.
8. Predlagatelj je sprejel predlog Zakonodajno-pravne
komisije Skupščine SR Slovenije in ustrezno popravil besedilo tretjega odstavka 19. člena, ter neposredno zavezal prevoznike za izdajo vsekoletnega skupnega voznega reda,
namesto Splošnega združenja prometa in zvez Slovenije, kot
je bilo opredeljeno v osnutku zakona.
9. Predlagatelj sprejema tudi pripombo Zakonodajnopravne komisije k 28. členu osnutka zakona in je črtal v prvem
odstavku besedilo: »ki je določeno z dolgoročnimi plani družbenopolitične skupnosti«, saj preostalo besedilo povsem zadošča.
10. Predlagatelj je prav tako upošteval pripombo Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije k 29. členu
osnutka zakona in črtal četrto alineo prvega odstavka, saj ta
določba ni bila povsem jasna. Uvrstil pa je novo, četrto alineo:
»velikost gravitacijskega območja« in nadomestil v prvi alinei
istega odstavka besedo »velikost« z besedo »obseg«, kot je
bilo predlagano v delovnih telesnih Skupščine SR Slovenije.
11. Predlagatelj ni sprejel predloga Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane za dopolnitev besedila 31. člena osnutka
zakona s tem, da se da občinskim skupščinam pooblastilo
tudi za določanje »pogojev« za opravljanje avtotaxi prevozov
poleg predpisovanja organizacije in načina opravljanja te
dejavnosti. Predlagatelj meni, da se enotno urejanje avtotaxi
prevozov lahko zagotovi le s pogoji, ki jih določi zakon, in ob
tem ocenjuje, da pogoji, ki jih zakonski osnutek že določa
(predpisane oznake in oprema vozil, obvezni preventivni pregledi) v zadostni meri zagotavljajo enotnost urejanja te dejavnosti. Vsa druga vprašanja, na katera opozarja Izvršni svet
Skupščine mesta Ljubljane (poznavanje mesta in okolice,
zdravstveni pregledi voznikov, stopnja splošne izobrazbe voznikov, aktivno znanje slovenskega jezika, pasivno znanje
enega tujega jezika) pa bodo občinske skupščine glede na
specifične interese svojih območij reševale ob predpisovanju
organizacije in načina opravljanja avtotaxi službe, oziroma jih
ne bo potrebno urejati, v kolikor so že, oziroma bodo ustrezno
rešena z drugimi zakonskimi ali podzakonskimi predpisi, ali
pa se sicer ustrezno rešujejo glede na poslovni interes izvajalcev teh prevozov.
12. V skladu z obrtnim zakonom je poseben javni redni
prevoz oseb praktično najbolj pogosta oblika prevoza oseb, ki
ga lahko opravlja samostojni avtoprevoznik. Zato je predlagatelj dopolnil 32. člen osnutka zakona s to možnostjo In jo tudi
sankcioniral.
13. Predloga, da naj zakon določi, kdo je upravljalec avtobusnih postajališč za mestni, primestni in medkrajevni avtobusni promet, predlagatelj ne sprejema, ker meni, da take
konkretne odredbe zakon ne more imeti. Sicer pa je že sedaj
možnih več rešitev, ki so odraz zainteresiranosti bodisi prevoznikov, krajevnih skupnosti, komunalnih organizacij in drugih. Vsekakor je še naprej potrebno prepustiti te odločitve
tistim, ki bodo pač imeli interes, da se določijo ti prometni
objekti, nenazadnje pa bo to sodilo v pristojnosti občinskih
skupščin, ko bodo urejale zadeve mestnega in primestnega
prometa.
14. V skupščinski razpravi je bilo postavljeno vprašanje
nadzorstva nad prevozi iz 34. člena osnutka zakona, to je
prevozov za lastne potrebe obrtnikov in občanov in dana
pobuda, naj zakon določa tudi sankcijo za kršenje določil o
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vseh prevozih za lastne potrebe. Predlagatelj je to delno
sprejel in dopolnil 48. člen osnutka zakona tako, da je cestno
prometni inšpektor pooblaščen nadzirati ves prevoz za lastne
potrebe, razen kadar ga opravljajo občani.
15. Predloga, da naj bi poleg določb 39. in 40. člena
osnutka morali posebej opredeliti pravilo za postanke pri
pogodbenih avtobusnih prevozih, tako charterskih kot tudi pri
pogodbenih prevozih na delo, predlagatelj ni sprejel.
Postanki pri vseh teh oblikah prevoza so namreč stvar konkretnega dogovora v okviru prevozne pogodbe.
16. Predlagatelj je črtal drugi odstavek 46. člena osnutka
zakona, da naj občinska skupščina določi v skladu s posebnimi predpisi parkirišča za vozila, ki prevažajo nevarne snovi.
To je namreč materija, ki jo bo izvirno urejal zakon o varstvu
pred nevarnimi snovmi, podrejeno pa naj bi ti objekti bili
uvrščeni med tiste, za katere daje lokacijsko dovoljenje za
urejanje prostora pristojen republiški upravni organ.
17. Predlagatelj je sprejel predlog, da se nadzor nad javnim
prevozom v primestnem cestnem prometu poveri občinskim
cestnim prometnim inšpektorjem in je dopolnil 48. člen
osnutka zakona, kot tudi predloge zakonodajno-pravne komisije o širši pristojnosti občinskih upravnih organov, pristojnih
za inšpekcijo cestnega prometa (48. člen), o tem, da naj bi
inšpektor cestnega prometa bil upravičen prepovedati poseben javni redni prevoz oseb, kadar se ta opravlja brez dovoljenja občinskega upravnega organa pristojnega za promet (49.
člen, 2. točka) in da naj bi inšpektor cestnega prometa bil
upravičen prepovedati uporabo prometnih objektov le v primeru, kadar obstaja nevarnost za življenje in zdravje liudi (49.
člen, 3. točka).
18. 51. člen osnutka zakona je predlagatelj dopolnil z drugim odstavkom, ki v skladu z 79. členom zakona o sistemu
državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije
ter o republiških upravnih organih (Uradni iist SRS, št. 24/12/
82 in 39/85 določa smeri zahtevane strokovne izobrazbe.
19. Sprejeta je tu^Ji pripomba, da naj se uporaba vozila v
cestenem prometu, na katerem niso opravljeni vsi predpisani
preventivni pregledi tehnične brezhibnosti vozila, okvalificira
kot gospodarski prestopek in ne le kot prekršek (53. člen 2.
točka, 52. člen 3. točka).
20. Predlagatelj je po ponovni proučitvi kazenskih določb z
vidika primernosti višine kazni ugotovil, da so te, kljub revalorizaciji v letu 1986 prenizke glede na težo inkriminiranih
ravnanj. Zato se je predlagatelj odločil za spremebo višine
kazni tako za gospodarske prestopke kot tudi prekrške, upoštevaje pri tem splošni minimum in maksimum, ki sta določena z zakonom o gospodarskih prestopkih (Uradni list SFRJ,
št. 10/86) in zakonom o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83 in
42/85).
21. Glede na pripombo, da je rok 5 let od uveljavitve zakona
prekratek za izgradnjo pokritih peronov na avtobusnih postajah pa predlagatelj meni, da bi daljši rok ne bil primeren že
glede na sedanje stanje in urejenost avtobusnih postaj.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Z izvedbo predlaganega zakona ne bodo nastale materialne
obveznosti za republiko in občine, razen kar zadeva povečan
obseg dela pri občinskem upravnem organu, pristojnem za
inšpekcijo cestnega prometa zaradi prenosa nadzora nad
primestnim cestnim prometom iz republiške in občinske pristojnosti.
Prevozniki in samostojni avtoprevozniki pa bodo morali
zagotoviti sredstva za označevanje in opremo vozil in za
opravljanje preventivnih pregledov. Prav tako bo uvedba
sovoznika ali sprevodnika na določenih linijah v medkrajevnem cestnem prometu bremenila prevoznike v avtobusnem
prometu.
Določena materialna sredstva bodo potrebna tudi za
opremljanje pomembnejših avtobusnih postajališč in avtobusnih postaj.
Nova naloga bo dana občinskim upravnim organom, pristojnim za promet, pri ugotavljanju pogojev in dajanju dovoljenj za posebni javni redni prevoz oseb, kar pa ne bo občutno
povečalo obsega dela teh organov.
poročevalec

PRILOGA
Na podlagi 11. člena predloga zakona o cestnem prometu
bo v soglasju z republiškim sekretariatom za notranje zadeve
predsednik RK za promet in zveze izdal pravilnike o oznakah
in opremi vozii v cestnem prometu, o vsebini in roku hranjenega potnega naloga, o vodenju evidence tahografskih vložkov in roku njihovega hranjenja in pravilnik o obsegu, rokih,
pogojih in načinu opravljanja preventivnih pregledov motornih in priklopniki vozil ter načinu vodenja evidence o opravljenih pregledih. Na podlagi 42. člena istega zakona pa bo
Republiški komite za promet in zveze izdal pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših postajališč ter
načinu opravljanja storitev avtobusnih postaj.
Pravilnik o oznakah in opremi vozil v cestnem prometu
predpisuje enotne oznake in opremo posameznih vrst vozil, ki
se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu.
Za tovorna vozila bodo določene enotne oznake na vratih
vozii, iz katerih bo razvidno ime, sedež in dejavnost, pri
samostojnih avtoprevoznikih pa še ime, priimek in naslov
voznika tovornega vozila. Oprema bo določena enotno za vsa
tovorna vozila.
Za motorna vozila za prevoz oseb bodo predpisane enotne
oznake na bočnih straneh vozila, iz katerih bo razvidna dejavnost, sedež in ime prevoznika, pri vozilih samostojnih avtoprevoznikov pa še ime, priimek in naslov voznika vozila.
Določena bo tudi enotna oprema vozil in enotne smerne
table, ki se bodo razlikovale glede na vrste prevoznika (meddržavne, medkrajevne in primestne linije).
Enotno bodo urejene označbe za osebna in kombinirana
vozila, ki se uporabljajo za prevoz oseb, ter enotna oprema in
označbe vozil »avtovleka« in vozil službe pomoči in informacije. Za taksi vozila bodo določene enotne označbe in oprema
vozil.
S pravilnikom o vsebini in roku hranjenja potnega naloga
bo določena potna listina za avtobuse, tovorna motorna
vozila in vlačilce v družbeni lasti in lasti samostojnih avtoprevoznikov ter za osebna in kombinirana vozila v družbeni lasti
samostojnih avtoprevoznikov, s katerimi se opravlja v cestnem prometu javni prevoz ali prevoz za lastne potrebe, ki ga
opravljajo občani sami in pa za prevoz potnikov z avtobusi v
mestnem prometu. S pravilnikom bo glede na specifiko posebej opredeljen potni nalog za avtobuse za tovorna in priklopna vozila ter za osebna in kombinirana vozila. Za vse
potne naloge se bo zahtevala enotna evidenca in shranjevanje.
S pravilnikom o vodenju evidence tahnografskih vložkov in
roku njihovega hranjenja bo določen enoten način evidence
in rokov.
S pravilnikom o obsegu, rokih, pogojih in načinu opravljanja preventivnih pregledov motornih in priklopnih vozil ter
načinu vodenja evidence o opravljenih pregledih bodo določene enotne tehnične zahteve za dnevne preventivne preglede vozil, redne preventivne preglede vozil z različnim
rokom, oziroma številom opravljenih kilometrov glede na
vrsto vozil in pogoje za izvrševanje izrednega preventivnega
pregleda vozil. Za vse preglede bo določena enotna vpisna
knjiga. S pravilnikom bo določeno tudi vodenje evidence o
preventivnih pregledih, o opremljenosti prostorov, kjer se
bodo opravljali redni in izredni preventivni pregledi in zahtevana strokovna izobrazba delavcev, ki bodo te preglede
opravljali.
S pravilnikom o opremljenosti avtobusnih postaj in
pomembnejših poštajališč ter načinu opravljanja storitev
avtobusnih postaj bo enotno urejena opremljenost avtobusnih postaj in postajališč ter način opravljanja avtobusnih
storitev.
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POROČILO
o stanju in možnostih za nadaljnji razvoj TOZD
Rudniški obrati s separacijo ter TOZD Metalurgija
v Delovni organizaciji Rudniki svinca in topilnica
Mežica, s predlogi rešitev (ESA-343)
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 71. seji dne
8. 10. 1987 obravnaval:
- POROČILO O STANJU IN MOŽNOSTIH ZA NADALJNJI RAZVOJ TOZD RUDARSKI OBRATI S SEPARACIJO
TER TOZD METALURGIJA V DO RUDNIK SVINCA IN
TOPILNICA MEŽICA S PREDLOGI REŠITEV.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 222. člena
poslovnika Skupščine SR Slovenije.

1. UVOD
Rudarjenje na Koroškem ima dolgo tradicijo in njegovi
začetki segajo v leto 1665. Z rudarjenjem se je začelo na
visokih pobočjih okoliških gora in se postopoma selijo v
globine. Rudnik Mežica je znan po komplicirani geologiji in
tektoniki, zato je bilo treba izkopati veliko raziskovalnih rovov
in vrtin. Dolžina vseh rovov znaša čez 700 km s preko 200
vhodi. Rudišče ima veliko število rudnih teles nepravilnih
oblik, zato je bilo nemogoče ustvariti neko sistematiko pri
odkrivanju rudnih teles, kot kasneje pri odkopavanju. Rudišče
se nahaja v kraškem terenu in ima velik dotok jamske vode.
Dotok vode predstavlja poseben problem predvsem zato, ker
je iz nižjih delov rudnika potrebno to vodo črpati z določeno
kapaciteto, kar obremenjuje stroške proizvodnje. Ta problem
se je v preteklih letih razreševal tako, da je Rudnik izgradil
vodni rov dolg 10 km ter tako zmanjšal višino in stroške
črpanja.
V dosedanjem obratovanju je bilo v Rudniku izkopanih
preko 18 mio ton rude ter pridoblejnih preko 1 mio ton
svinčeve in cinkove kovine. Vsa ta proizvodnja je bila omogočena tudi s spremljajočo raziskovalno dejavnostjo, kar je za
sam rudnik pomenilo veliko finančno obremenitev. Povečanje
ali zmanjšanje obsega raziskovalnih del je imelo za posledico
povečanje oziroma zmanjšanje rudnih rezerv, ter je vplivalo
na kvaliteto in vsebnost rude pri eksploataciji. Glede na
sestavo in sorazmerno veliko razpotegnjenost radišča Rudnik
Mežica nikoli ni beležil veliko rudnih rezerv, v svoji zgodovini
pa je šel skozi obdobja brezobzirnega ropanja rudišča, brez
vlaganj v raziskave, kar je imelo za posledico, zlasti v obdobju
gospodarske krize, odkopavanje le najbogatejših delov
rudišča in popolno zanemarjanje raziskav. Rentabilnost odkopavanja rude je bila v zgodovini odvisna od cen kovine na
svetovnem trgu in se je v odvisnosti od konjukture gibalo
oziroma spreminjalo tudi izvajanje raziskovalnih del oziroma
vrtanje raziskovalnih rovov. V obdobju zadnjih 20 let se je
nenormalno zmanjšal obseg raziskovalnih del, kar je imelo za
posledico občutno znižanje proizvodnje v rudniku. Delovna
organizacija je ta izpad pokrivala z večanjem finalizacije
svinca in je začela razvijati nove proizvodne programe. Tako
je uvedena proizvodnja akumulatorskih baterij. Do
pomembne spremembe pa je prišlo tudi na področju pridobivanja in predelave svinca, saj se je močneje začela predelava
svinčevih ostankov in proizvodnje svinca iz sekundarnih surovin, prevsem iz akumulatorskih odpadkov.
Topilniška dejavnost oziroma predelava svinčeve rude se je
v mežiški dolini razvijala vzporedno z rudarstvom tako, da
začetki topilništva segajo v 16. stoletje. Taljenje rude je bilo na
več krajih, med njimi tudi v Žerjavu in se kot začetek metalurške proizvodnje v Mežici šteje leto 1746, ko sta začeli z
obratovanjem izpiralnica in topilnica. V Žerjavu je bila kasneje
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 69.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije
in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala:
- Uroš SLAVINEC, član Izvršnega sveta in predsednik
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo,
- Pavle LIVAKOVIČ, namestnik predsednika Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo.
skoncentrirana vsa metalurška dejavnost, ki se je do začetka
tega stoletja izvajala le ob plamenskih pečeh. Leta 1906 so
zgradili plavž z uvedbo flotacije, leta 1929 pa so zgradili še
pražilne naprave. Modernizacija metalurške dejavnosti je bila
izvedena v obdobju 1957-1965, nakar je začela zaradi manjšega obsega raziskav v rudniku proizvodnja kovine iz lastnih
koncentratov upadati in se je pričela močneje razvijati predelava iz odpadnih surovin. Leta 1965 se je začela proizvodnja
industrijskih baterij in akumulatorjev.
Kljub velikim sredstvom in prizadevanjem za čim manjši
škodljivi vpliv metalurške dejavnosti na okolje se zaradi omejenih sredstev in nihajoče akumulacije ta vpliv na okolje ni dal
preprečiti. Vplivi te proizvodnje na okolje so vidni zlasti v
okolici Žerjava. Problem S02 in čiščenja tega škodljivega
plina vse do nedavnega ni bilo mogoče ustrezno tehnično
razrešiti. Varstvo okolja je tako v Zgornji Mežiški dolini vse
bolj odločilen element za bodoči razvoj metalurgije in je brez
razrešitve tega vprašanja razmišljanje in iskanje kakršnekoli
variante o nadaljenjem razvoju metalurgije v Mežiški dolini
nemogoče.
Visoki fiksni stroški obratovanja rudnika, docela nerazrešen
ekološki problem metalurške proizvodnje, visoki stroški za
raziskovalne vrtine, sorazmerno razbita rudna telesa in sorazmerno nizka vsebnost svinca in cinka v rudi so pripeljali
rudnik Mežica pred odločitev kako in pod kakšnimi pogoji
nadaljevati proizvodnjo.
Zato jer Rudnik pri Inštitutu za ekonomska raziskovanja in
Rudarskem institutu v Ljubljani naročil študijo o možnostih
nadaljnjega razvoja rudarske in metalurške dejavnosti v Mežiški dolini.
2. Tržišče svinca in cinka
' 2.1. Svetovno tržišče
Poraba svinca in cinka v svetu in pri nas zmerno narašča in
bo naraščala tudi v prihodnje. Na porabo obeh kovin močno
vplivajo splošna gospodarska gibanja v svetu, predvsem gibanja v teh industrijskih proizvodnjah, ki so največje porabnice
obeh kovin - avtomobilska, jeklarska in kovinsko-predelovalna industrija.
Povpraševanje je izrazito ciklično in pod vplivom borznih
transakcij. Cikličnim gibanjem se tudi v prihodnje, kljub
poskusom organiziranja proizvajalcev in porabnikov, ne bo
mogoče izogniti.
Različna tendenca porabe obeh kovin je posledica možne
substitucije z drugimi materiali, ki je pri svincu večja, pri cinku
pa je skoraj ni. Znani rezulatati raziskav ne kažejo pri svincu
novih oblik porabe, ki bi zahtevale večje količine te kovine. Pri
porabi svinca je pomemben omejitveni faktor onesnaževanje
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okolja, ki predvsem v razvitih državah, zožuje obseg možne
porabe.
Pomemben delež svinca (okoli 40 %) pridobijo iz svinčevih
odpadkov. Delež proizvodnje sekundarnega svinca v skupni
proizvodnji je obratno sorazmeren z lastno proizvodnjo koncentratov in iz leta v leto niha.
Ponudba in povpraševanje po državah in regijah sta na
svetovnem trgu neusklajena. Svinec in cink sta pod močnim
vplivom mednarodnega tržišča, saj je kar okoli 60 odstotkov
vseh količin obeh kovin predmet mednarodne menjave. Ta
delež se le malo spreminja, zato je tudi v prihodnje računati s
podobnimi razmerji.
Struktura porabe svinca se je v preteklosti močno spreminjala. Danes ga uporabljajo največ v akumulatorski industriji,
poleg tega pa tudi za proizvodnjo pigmentov in drugih kemikalij, valjanih in vlečenih proizvodov, v industriji kablov, kot
dodatek bencinu, za proizvodnjo šiber in streliva, zlitin itd.
Struktura porabe se spreminja in se bo še naprej, vendar
bolj v smeri racionalizacije porabe kovin znotraj tradicionalnih proizvodenj, kot pa zaradi nadomeščanja svinca z drugimi
materiali.
Gibanje porabe in s tem povezano oblikovanje cen na
svetovnem trgu je prisililo proizvajalce, da so začeli uvajati
modernejšo tehnologijo pri pridobivanju rude, intenzivirali in
posodobili metode geoloških raziskav, začeli uporabljati učinkovitejšo in specializirano opremo, skratka, da so močno
posodobili rudarjenje. Zgpeli so tudi izkoriščati rudo z višjo
vsebnostjo kovine tako, da so rudnike z nizko vsebnostjo
kovine v rudi začeli v zadnjih letih tudi zapirati, najprej v ZDA,
nato pa še v Kanadi in državah EGS. Pričakovati je, da bo
takšno prestrukturiranje znotraj same proizvodne panoge
kmalu zajelo tudi druge države - proizvajalke svinca in cinka.
Uspešno prestrukturiranje rudarske proizvodnje kaže, da je
rudarstvo tudi v današnjih pogojih perspektivno. Rudniki, ki
so ta proces zamudili, kar velja tudi za jugoslovanske rudnike,
poslujejo danes na robu rentabilnosti ali z izgubami. Prestrukturiranje bo zanje vse težje in težje.
Realne cene rafiniranega svinca imajo dolgoročno blago
tendenco padanja. Kratkoročno se bodo cene gibale predvsem v skladu s ponudbo in povpraševanjem. Zaloge se v
zadnjih letih razmeroma hitro zmanjšujejo. Ker proizvodnja v
preteklih letih ni pospešeno naraščala, lahko pričakujemo, da
se bodo svetovne cene v letošnjem letu začele dvigati in bodo
verjetno naraščale še leta 1988. Kasneje bodo spet padle na
približno enako raven kot v letih 1984-1985.
Poraba cinka bo v prihodnje propulzivnejša od večine drugih kovin. Uporablja se za korozijsko zaščito za izdelavo
medenine in drugih cinkovih zlitin, cinkove polproizvode,
kemikalije in ostalo. Predvsem pri antikorozijski zaščiti nadomestila za cink praktično ni. V taki situaciji je pritisk na
znižanje cen na svetovnem trgu precej manjši. Zato bodo
realne stalne cene cinka na prostem svetovnem tržišču rastle
tudi v prihodnje.
Kolikšna bo ta rast, je težko oceniti. Seveda bodo tako kot
doslej v posameznih letih cene nihale, odvisno od trenutne
usklajenosti, ponudbe s povpraševanjem,
2. 2. Domače tržišče
Proizvodnja svinčevih in cinkovih koncentratov v Jugoslaviji stagnira. Planirano količinsko povečanje proizvodr e teh
koncentratov po posameznih rudnikih ni realno. Za polno
izkoriščenost zmogljivosti za proizvodnjo obeh kovin bomo
morali uvoziti približno 26 tisoč svinčevega in 146 tisoč ton
cinkovega koncentrata.
Poleg tega zberemo v Jugoslaviji letno okoli 40 tisoč ton
svinčevih in 7 do 8 tisoč ton cinkovih odpadkov. Pretežni del
odpadne surovine so svinčevi akumulatorji, katerih zbiranje je
dobro urejeno z lastno zbiralno mrežo in preko organizacij, ki
zbirajo odpadne surovine.
Leta 1986 so v Mežici z lastno mrežo odkupili 10 tisoč ton
sekundarnih surovin, 5 tisoč ton pa so dobili od organizacij, ki
zbirajo odpadne surovine. Poleg tega so dobili 4 tisoč ton
odpadnih surovin v predelavo. V prihodnje bodo nakupili
približno enake količine sekundarnih surovin (15 tisoč ton).
Možnost nakupa se bodo sicer večale z večanjem količine
odpadnih surovin, vendar jih bodo v vse večji meri odkupovale tudi druge topilnice v Jugoslaviji, katerih zmogljivosti so
prav tako premalo izkoriščene.
poročevalec

V Jugoslaviji porabimo okoli 152.000 ton svinca letno.
Podobno kot v svetu se struktura porabe prilagaja spremembam na tržišču. Predvidevamo, da bo tudi v prihodnje obseg
potrošje v Jugoslavji prilagojen že obstoječim predelovalnim
zmogljivostim. Tako je nujno pospešeno proučevati možnosti
za uvajanje novih proizvodenj, za izboljševanje obstoječih
tehnologij in za smotrnejšo porabo obeh kovin.
Jugoslavija se je postopoma preusmerila od izvoznika surovin v izvoznika kvalitetnješih finalnih izdelkov iz svinca in
cinka. Izvoz kovine je ostal le med načini odplačevanja posojil, najetih v preteklih letih.
2. 3. Položaj rudnikov svinca in cinka v Jugoslavji
V Jugoslaviji obratuje 20 rudnikov svinca in cinka, od tega
so le štirje s površinskim kopom. Pretežni del rudnikov je v
okviru dveh kombinatov; RMHK Trepča in RMPK Zletovo Saša. Ti dve organizaciji pridobivata trenutno več kot 60
odstotkov svinčevo-cinkove rude v Jugoslaviji.
Produktivnost jugoslovanskih rudnkov svinca in cinka je v
povprečju dosegala le 40 odstotkov proizvodnosti nekaterih
najpomembnejših rudnikov te vrste v svetu, predvsem zaradi
vse siromašnejše rude, slabše in zastarele mehanizacije, prenizkih vlaganj v razvoj surovinske baze (geološka raziskovanja), preveč zaposlenih, slabše organizacije dela.
V letu 1985 so imeli najnižjo vsebnost cinka v rudi v Rudniku
Mežica (1,55%), pa tudi vsebnost svinca v rudi je bila v
rudniku med najnižjim (1,16%). Svetovna povprečna vsebnost
kovine v rudi je bila v letu 1981 za svinec približno 3,05%, za
cink po približno 2,46%. Jugoslovanska povprečna vsebnost
kovine v rudi za malenkost zaostaja za svetovno; v letu 1981 je
bila za svinec 2,90%, za cink 2,39%.
In študij Rudarskega inštituta v Beogradu in potrjenih
rezerv v posameznih rudnikih izhaja, da imamo v Jugoslaviji
rudne rezerve svinca in cinka, za proizvodnjo v sedanjem
obsegu, za pribižno 20 let. Ker pa se vsebnost kovine v rudi
znižuje v vseh jugoslovanskih rudnikih, je njihov gospodarski
položaj vedno slabši. V lanskem letu je več proizvajalcev
zaključilo poslovanje z izgubo, zato iščejo ustrezne dolgoročne rešitve tudi v zapiranju rudnikov in smotrni preusmeritvi te dejavnosti.
Od leta 1981 do septembra 1986 je dohodek rudnikov
svinca, cinka in antimona naraščal po povprečni stopnji
30,4%, kar je za 20 počasneje kot povprečno v gospodarstvu
SFRJ. Položaj rudnikov je v primarni delitvi neugoden. Relativna raven dohodka je v teh rudnikih zaostajala v vseh analiziranih letih za 15 do 33% za ravnijo dohodka jugoslovanskega
gospodarstva, v letu 1986 pa se je ta zaostanek povečal na
50%.
V letih 1984, 1985 in 1986 so v rudnikih svinca in cinka
najbolj narastli stroški za energijo (3,4 krat), stroški za davke
in prispevke in druge obveznosti iz dohodka (3,2 krat), celotni
stroški pa so se na enoto proizvoda v istem obdobju povečali
za 2,8 krat. V tem času so se povprečne prodajne cene zvišale
za okrog 2,3 krat.
V letu 1985 so rudniki izločili 26,2% dohodka za skupno in
splošno porabo, v prvih devetih mesecih leta 1986 pa celo
35,7%.
V tem času je imela industrija v povprečju manjše obveznosti - za skupno in splošno porabo je izločila 17,8% oziroma
21,2% doseženega dohodka. Zato bi zmanjšanje prispevnih
stopenj za rudnike lahko pomenilo tudi bistveno razbremenitev in izboljšanje njihovega položaja.
3. DO Rudniki svinca in topilnica Mežica
Delovna organizacija Rudniki svinca in topilnica Mežica je
organizirana v 10 TOZD in DSSS. Proizvodni proces je organsko povezan od rudarstva do proizvodnje akumulatorjev, saj
sta pridobivanje rude in proizvodnja kovine glavni cilj dejavnosti rudarstva in metalurgije. Za proizvodnjo akumulatorjev
pa sta svinec in svinčeve litine bistveni sestavini gotovega
izdelka. Rudarstvo s separacijo ni bilo vključeno v reprodukcijsko verigo, ker v okviru verižne proizvodnje ni bilo mogoče
v celoti zagotavljati kritja izgub v tej dejavnosti. V DO se izvaja
še proizvodnja in montaža strojev in elektroopreme, ki ni tako
neposredno povezana s kompleksom osnovnih dejavnosti,
razen toliko, kolikor so nekateri proizvodni programi utemeljeni z opremo ali s tehnologijo, ki jo uporabljajo in so jo
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Ekonomski položaj rudarskih obratov, separacije in metalurške dejavnosti je podan v preglednih tabelah poslovnih
obračunov za obdobje od leta 1978 od leta 1986. Iz teh
podatkov izhaja, da se je obračun v TOZD Rudarski obrati za
vsa leta razen leta 1984 zaključil z izgubo, ki je bila 1986 tako
visoka, da je ni bilo mogoče pokriti iz virov delovne organizacije, pa tudi ne iz drugih virov. Tako visoka izguba je bila
neposredno povod za uvedbo ukrepov družbenega varstva v
delovni organizaciji, ki ga je sprejela SO Ravne na Koroškem
23. decembra 1986.
Poslovni obračun za TOZD Metalurgija se je sicer v istem
obdobju zaključil pozitivno, vendar je bila stopnja akumulacije skromna. Znano je, da prav metalurška predelava svinčevih koncentratov prekomerno onesnažuje okolje, česar se ne
sme več dopuščati in je prav to tudi razlog za uvedbo sanacije
v metalurških obratih.

razvili v osnovnih dejavnostih (proizvodnja fluktuacijske
opreme, čistilne naprave).
3.1. Ekonomski položaj rudnika
V povojnem obdobju, zlasti v obdobju po letu 1985 je
proizvodnja v rudniku svinca postopoma naraščala in je leta
1965 dosegla rekordnih 552,000 ton rude. Rekordna proizvodnja je bila rezultat obsežnih vlaganj v raziskave, saj so v tem
obdobju v posameznih letih izkopali celo 28.000 m raziskovalnih rovov, kar je omogočalo tudi rentabilno poslovanje rudnika. Po letu 1970 so se vlaganja v raziskave postopoma
zmanjševale, kar se je odražalo v hkratnem zmanjševanju
proizvodnje, v letu 1984 je dosegla le še 143.000 ton Raziskave so bile minimalne, saj so v letu 1986 izdelali 3.300 m
raziskovalnih rovov in 12.660 m vrtin.

TOZD Rudarski obrati
BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1978-1986
(v000 din)
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
celotni prihodek
92.179 102.373 91.482 140.511 240.773 253.957 650.699 1,010.641 1,240.898
porabljena sredstva
43.691
42.348 52.139 77.713 100.595 134.426 327.927 607.484 1,453.415
a) materialni stroški
39.703 34.331
40.404 59.162 78.144 109.970 191.355 360.512 672.168
b) amortizacija
7.950 10.189
7.999 11.204 14.180 15.006 43'. 1^) 69.794 107.975
AM nad predp. stop.
™
—
c) drugi posl. str.
192
185
1.978
7.489
8.235 10.316 94.129 180.936 679.262
DOHODEK
48.488 60.025 39.343 62.798 140.178 119.531 322.772 403.157
AM nad min. stop.
ČISTI DOHODEK
28.656 38.938 16.791
23.024 89.107 58.918 198.166 247.182
osebni dohod., SSP
54.648 65.501
75.183 87.070 105.097 129.080 182.829 356.517 730.406
akumulacija
-----15.337
IZGUBA
25.992 26.563 58.392 64.046 15.990 70.162
- 109.335 1,245.074
Zaposleni
460
425
405
386
376
366
372
374
355

TOZD Separacija
BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 1978-1986
"
1978
1979
1980
1981
1982
1983
CELOTNI PRIHODEK
77.755 94^030 101.892 137.595 209.440 249.167
porabljena sred
59.731
75.010 79.358 112.100 1S9.239 197.554
a) materialni str
54.442 69.795 72.441 102.967 154.805 178.218
b) amortizacija
3.140
3.885
4.669
5.573 11.045 14.891
AM nad predp. stopnjo
c) drugi posl. str.
624
1.317
2.520
3.366
4.069
3.599
DOHODEK
18.024 19.020 22.534 25.495 40.201
51.613
AM nad min. stopnjo
ČISTI DOHODEK
11.277 11.693 14.071
13.313 23.570 23.892
osebni doh„ SSP
12.040 15.351
18.046 21.059 25.910 34.684
akumulacija
-t
----IZGUBA
763
3.658
3.974
7.745
2.340
1.792
zaposleni
104
101
98
96
97
101
TOZD Rudarski obrati in TOZD Separacija sta od 1.1.1987 združena v TOZD ROS.
TOZD Metalurgija
BILANCA USPEHA ZA OBDOBJE 19781978
386.056
CELOTNI PRIHODEK
328.689
porabljena sredstva
339.466
a) materialni stroški
6.154
b) amortizacija
AM nad predp. stopnjo
5.304
c) drugi posl. stroški
57.367
DOHODEK
AM nad predp. stopnjo
35.668
ČISTI DOHODEK
32.884
osebni dohod., SSP
2.784
akumulacija
IZGUBA
248
Zaposleni
12

1986
1979
608.436
531.293
540.035
8.637

1983
1982
1981
1980
821 701 1.094.574 1.435.979 2.017.672
646.091 975.357 1.236.709 1.752.519
676.203 914.173 1.273.280 1.739.629
11.997 14.123 22.888 34.136

51.420
45.422
5.998

10.310
175.610
5.503
133.258
58.439
74.819

245

249

6.483
77.144

30. 783 10.487 16.567
119.216 119.270 265.154
11.618
6.845
7.211
65.529 100.720 133.939
62.549-. 89.416 120.626
2.980 11.305 13.313
238

239

254

(v 000 din)
1984
1985
1986
598.782 1,114.524 1,412.925
488.291 927.070 1,045.727
448.518 825.341 836.757
23.272 42.662 70.103
15.473
110.491

58.357 138.016
187.454 367.197

64.959
58.416
-

105.562 216.614
104.323 224.677

106

103

107

(v 000 din)
1986
1984
1985
2.970.223 6.592.838 9.048.499
2.587.482 5.963.012 7.855.571
2.701.601 5.667.252 7.272.815
54.124 98.073 159.129
49.952
22.294 291.188 659.897
382.741 627.826 1.192.928
188.078
172.768
15.310

410.546
367.899
42.647

788.811
740.476
48.335

288

308

303
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Zaradi stalnih izgub v rudniku, ki so se do leta 1986 v
glavnem pokrivale iz virov v delovne organizacije, je bilo
formiranje lastnih virov sredstev v preteklih letih minimalno,
temeljne organizacije so visoko zadolžene predvsem s kratkoročnimi krediti, kar povzroča stalno grožnjo nelikvidnosti in
prekomerne obremenitve z obrestmi. Temeljna finančna
sanacija je nujno potrebna.
3.2. Dosedanji sanacijski poskus delovne organizacije
Rudnik svinca in topilnica Mežica
V DO Rudniki svinca in topilnica Mežica so bili že do sedaj
pripravljeni številni sanacijski programi. Prvi zelo obsežen
sanacijski program je bil izdelan leta 1969 in je temeljil na
naslednjih ukrepih:
1 pospešiti raziskovalna dela, da bi povečali zaloge kategorij A in B in s tem zagotovil normalno rudarsko delo v naslednjih letih,
2. izvesti odpiralna dela za pridobivanje rude in globljih
področij oziroma iz novih rudnih nahajališč,
3. proizvodnjo rude uskladiti z obsegom rudnih zalog in
opustiti proizvodnjo rude za vsako ceno,
4. opustiti nerentabilne revije, znižati vzdrževalne stroške,
prilagoditi odkopavanje rude in transport optimalnim rezultatom, zagotoviti rudo iz novo odk%tih rudnih teles, število
delavcev v jamskih obratih znižati za 21%,
5. separacijske postopke prilagajati karakteristikam rude iz
posameznih rudnih teles.
Sanacijski program je bil obravnavan na upravnem odboru
republiškega sklada skupnih rezerv Slovenije, ki je za izvedbo
odobril sredstva za kritje izgube za leto 1968, ter sredstva za
naložbe za leto 1969 in 1970. Program se je izvajal vse do leta
1973, ko je bilo ugotovljeno, da zastavljeni cilji niso doseženi.
Zato je bil pripravljen nov sanacijski program, ki se je skoraj
vsako leto dopolnjeval.
Vsi programi so težili k cilju povečati rudne zaloge, izvesti
določena naložbena dela, s čemer bi bilo mogoče tudi posodobiti tehnologijo ter ustrezno reševati kadrovsko problematiko. Kot razlogi za neuspešno izvedbo sanacijskih programov
pa so navedeni;
1. kratkoročnost rešitev in negotovost na začetku vsakega
poslovnega leta,
2. delne rešitve predvsem na področju financiranja,
3. časovni zamik pri izvedbi naložb,
4. zmanjševanje števila zaposlenih:
4. Problemi okolja v Mežiški dolini
Zgornja Mežiška dolina velja v slovenskem prostoru za
ekološko najbolj prizadeto področje. Zaradi dolgo let trajajočih številnih negativnih vplivov je degradacija tega področja
dosegla že takšen obseg, da so bili pred leti sprejeti ukrepi, ki
so nadaljnje propadanje okolja vsaj v nekaterih smereh
zmanjšali, nikakor pa ga niso zaustavili.
4.1. Vplivi rudnika in rudarjenja na okolje
Najbolj vidne sledi vpliva rudarjenja v Zgornji Mežiški dolini
so odlagališča jalovine. Halde apnenca, dolomitiziranega
apnenca, dolomita in skrilavca za okolje sicer niso neposredno nevarne, vendar so temu okolju tujek in kvarijo ' rajinsko podobo doline. To veja še posebej za dolino Tople, ki je
krajinsko zavarovano območje.
Poleg odlagališč ima Mežiška jama 200 nezadostno zavarovanih vhodov, ki so nevarni za ljudi in živali in je te vhode
potrebno vsekakor zazidati ali kako drugače zavarovati. Nadalje se vplivi rudarjenja kažejo preko visokih koncentracij
svinca in cinka na železniški postaji Prevalje, ki so posledica
dolgoletnega pretovarjanja cinkovih in svinčevih koncentratov ter njihovega skladiščenja. Pred desetletji namreč še niso
poznali posledic onesnaževanja okolja s temi snovmi, ki so se
koncentrirale v tleh in med tiri. Skozi desetletja razsipavanih
materialov ni več mogoče odstraniti, saj so padavine napravile svoje ter svinec in cink z drugimi težkimi kovinami raznesle po okolici in sprale v globino.
V preteklosti rudarjenje ni nikoli povzročilo nikakršnih škod
na zajetjih in tokovih pitne vode. Voda, ki priteka iz jame je
čista in kakovostna, vendar je potrebna velika previdnost pri
geološko rudarskih raziskavah. Kočljivo pa je vprašanje vodporočevalec

nega sistema v jami, v primeru, da bomo z rudarjenjem prenehali in jamo zalili. S potopitvijo spodnjega dela jame se bo
vodni režim zagotovo spremenil. Voda si utira pot čez kraške
razpoke in velikokrat ubere povsem nove poti. Glede na to, da
so v Mežiški jami pred leti zaradi čiščenja odlagali flotacijski
mulj, ki je stranski produkt rudarske dejavnosti, obstoji nevarnost, da se bodo vode reke Meže in jamske vode mešale in da
bo zaradi nekontroliranega migriranja flotacijskega mulja
ogrožena tako pitna kot tehnološka voda. Zato je nujno, da se
pred potopitvijo spodnjega dela jame opravi temeljita geološko-idrološka študija, ki bo pokazala ali je mogoče in pod
kakšnimi pogoji je mogoče jamo zaliti.
4.2. Vplivi metalurgije na okolje
Onesnaževanje okolja, kot posledica obratovanja celotne
barvne metalurgije predvsem svinca je svetovni problem. V
razvitih deželah so ga v preteklih letih bolj ali manj uspešno
reševali, kar je terjalo ogromno znanja in sredstev. Vpliv na
okolje je posledica kemičnih in fizikalnih lastnosti surovin,
tehnologije pridobivanja ali predelave svinca. Najbolj kvaren
vpliv na okolje Rudnikov svinca in topilnice Mežica ima metalurška dejavnost. Vplivi te dejavnosti se lahko razdelijo na
negativne vplive emisij svinca, kadmija in drugih kovin ter na
negativne vplive emisije žveplovega dvokisa. Negativni vplivi
praha emisij svinca, kadmija in drugih kovin so bili v metalurških obratih omiljeni in dokaj uspešno razrešeni s postavitvijo
odpraševalnega sistema, katerega jedro tvori več vrečnih filtrov skupne površine 6590 m2. Na ta način so zmanjšali
emisijo prahu od 5 ton dnevno na vsega 40-70 kg/dnevno.
Rezultati nenehnih kontrolnih raziskav dokazujejo močno
izboljšanje zdravstvenega stanja ljudi, zmanjšanje vsebnosti
svinca v krvi goveda, zmanjšanje vsebnosti svinca in kadmija
v senu.
Danes je največji onesnaževalec okolja v Mežiški dolini
žveplov dvokis. Emisije tega plina so v zadnjih letih zmanjševali predvsem zaradi zmanjšanja proizvodnje in predelave
primarnih surovin. Tako se je emisija žveplovega dvokisa
zmanjšala od 5200 ton v letu 1979 na 2238 ton v letu 1986.
Čeprav je zmanjšanje veliko in predstavlja količina 2% vseh
emisij žveplovega dvokisa v Sloveniji, pa je onesnaževanje
zraka zaradi geografskih značilnosti Mežiške doline in meteoroloških pogojev vendarle preveliko. Rezultati raziskav
kažejo, da so kraji Mežica, Črna in Žerjav v vrhu razpredelnice
naselij, ki imajo z žveplovim dvokisom najbolj onesnažen
zrak. Onesnaževanje zraka iz metalurških obratov lahko preprečimo ali izboljšamo le s spremenjeno tehnologijo, (z opustitvijo metaluške dejavnosti ali s postavijo čistilnih naprav).
4.3. Predlog za sanacijo okolja v Mežiški dolini
Vprašanje sanacije okolja v Mežiški dolini lahko razrešimo
preko preprečitve negativnega vpliva rudarjenja, vpliva metaiurgije in sanacije gozdov in kmetij v okolju, ki ga je organizacija s svojo dejavnostjo neposredno prizadela.
Vprašanje razžvepljevanja dimnih plinov je danes večji ekonomski, vendar deloma tudi tehnološki problem. V predlogu
za sanacijo so bile strokovno obdelane tri naprave, ki po
čistilnih rezultatih dajejo iste rezultate, razlikujejo pa se
predvsem v tehnološkem postopku in s tem v ceni investicijskega vložka. Glede na tehnološke postopke in najustreznejše variante razreševanja metalurške dejavnosti so pri
razreševanju emisij žveplovega dvokisa upoštevane naslednje
možnosti:
1. pri tehnološkem postopku z novo ognjiščno pečjo ob
predelavi 4400 ton mežiškega koncentrata in 23.000 ton sekunadrnih surovin je najprimernejša čistilna naprava LindeSolinoks, ki terja 3000 mio din investicijskega vložka. Emisija
žveplovega dvokisa bi bila ob tej napravi 615 ton letno,
2. pri tehnološkem postopku s pražarno je najustreznejša
čistilna naprava Smelt-Jožef Štefan, katere približna investicijska vrednost znaša 1000 mio din. Emisija žveplovega dvokisa bi znašala letno pri predelavi 4400 ton koncentrata in
23000 ton sekunadrnih surovin, 256 ton letno. Pri predelavi
7500 ton koncentratov in 23.000 ton sekundarnih surovin pa
402 toni. Pogoj za obratovanje ter naprave je nadaljevanje
dejavnosti rudarskih obratov vsaj še naslednjih 15 let,
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3. pri predelavi 23.000 ton sekundarnih surovin čistilna
naprava ni predvidena, letna emisija žveplovega dvokisa bi
bila v tem primeru 595 ton.
Naprava Linde-Solinoks je glede naložbenih sredstev veliko
zahtevnejša, vendar je v praksi preizkušena. V zvezi s tem
moramo opozoriti, da je razvoj naprave Smelt-Jožef Štefan za
družbo izredno pomemben, ker bomo v prihodnje potrebovali
vse več opreme za čiščenje dimnih plinov. Naprava, ki jo
ponujata Smelt in inštitut Jožef Štefan je cenejša od uvoženih,
devizni delež dosega le 15% vseh naložbenih stroškov. Za
nemoteno obratovanje pa potrebuje bližino rudniških rovov, v
katere je moč odlagati novo pridobljeni produkt (sadro).
Obnova gozdov
Obnova gozdov v Mežiški dolini, ki so' bili poškodovani
zaradi dolgoletnega vpliva metalurške dejavnosti je izjemnega pomena za sanacijo okolja. Gozdovi v zgornji Mežiški
dolini so močno oboleli. Gozdarji so ugotovili, da zdravega
gozda tu ni več. Glede na stopnjo obolelosti so ga razdelili v
štiri skupine, v prvih dveh skupinah je še možno gospodariti z
gozdovi brez večjih vlaganj (obolelost je 20% oziroma 40%). V
tretji skupini (obolelost je 80%), je skoraj okrog 7300 ha
gozdov, v četrti skupini (gozd odmira) je okoli 690 ha. V nalogi
so ocenjeni stroški obnove gozdov tretje in četrte stopnje
poškodovanosti.
Obnova gozdov ima v obeh primerih enak cilj in sicer:
obnoviti vse funkcije, ki jih ima gozd v Zgornji Mežiški dolini.
Skupni stroški ob takojšnjem prenehanju emisije žveplovega
dvokisa za obnovo poškodovanih gozdov v Zgornji Mežiški
dolini bi znašali okoli 12 mlrd din, če pa bi z emisijo nadaljevali, bi narodno-gospodarski stroški obnove leta 2000 znašali
že 136 mlrd din.
Obnova kmetij v Zgornji Mežiški dolini
V KS Črna na Koroškem, Žerjav in Mežica je 138 kmetij s
skupno površino 1.738 ha kmetijskih površin in 5.139 ha
gozdov. Kmetije ležijo na nadmorski višini med 500 in 1.000
metrov, lega zemljišča je strma, obdelovanje zemljišč je v
pretežni meri možno le z lažjo kmetijsko mehanizacijo.
Obnova kmetij, ki so prizadete pretežno zaradi uničenja oziroma propadanja gozdov, je možna samo v smeri intenzivnega izkoriščanja travne ruše in reje goveje živine ter ovac. Le
približno 20% površin poškodovanega gozda je možno izkoristiti za setev krmnih mešanic, zato bi sanacija morala biti
izvedena z vlaganjem v hleve, silose in z nadomestitvijo
izpada dohodka od gozdarstva. V ta namen bi za sanacijo v
naslednjih 12 letih potrebovali 2,5 mlrd din, do leta 2000 pa bi
s povečanjem kmetijskih dejavnosti ustvarili 2,2 mlrd tržnih
viškov.
5. Tehnološke rešitve za sanacijo rudnika
. TOZD Rudarski obrati in separacije
V Mežici so začeli rudariti pred nekaj stoletji na visokih
pobočjih okoliških gora in se postopoma selili v globino.
Rudnik je znan po komplicirani geologiji in tektoniki, zato so
morali rudarji pri iskanju rude opraviti veliko raziskovalnih
del. Dolžina vseh vzdrževanih rudniških rovov v rudniku presega 700 km z 200 vhodi. Rudišče ima veliko rudnih teles
nepravilnih dblik, zato niso našli sistematičnega načina odkrivanja rudnih teles in ne sistematičnega načina odkopavanja
rude. Rudišče je v kraškem terenu, dotok vode v jamo je zelo
velik in morajo to vodo črpati, kar močno obremenjuje proizvodne stroške.
Povečanje ali zmanjšanje obsega rudarskih raziskav v rudniku ima za posledico povečanje ali zmanjšanje rudnih rezerv
ter izboljšanje ali poslabšanje vsebnosti kovin v teh zalogah.
Zaradi kronično premajhnega obsega raziskovalnih del Rudnik Mežica ni imel nikoli veliko rudnih zalog. Ima jih le še za
približno 15. letno obratovanje. V zadnjih letih se je tudi
občutno zmanjšal obseg pridobljene rude. Kljub temu, da ima
Mežiško rudišče ogromne potencialne zaloge, več kot 10 mio
ton rude z vsebnostjo okoli 350.000 ton svinca in cinka, zato
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so dopolnilna rudarsko geološka dela v vseh variantah razreševanja rudnika nujna.
Tehnologija rudarjenja in predelava rude zadnja leta zaostaja. Rudnik je sicer nakupil nekaj opreme, vendar za
bistveni premik na tem področju to ne zadošča.
5.1. Možne tehnološke variante razreševanja problemov
rudnika
Zaradi nerentabilnega poslovanja rudnika predvsem v zadnjih letih so na inštitutih ob uporabi narodno gospodarskih
analiz ugotavljali, kakšne razvojne možnosti ima rudnik v
prihodnosti. V ta namen so na Inštitutu za Ekonomska raziskovanja in Rudarskem inštitutu v Ljubljani izdelali več razvojnih variant, pri katerih so primerjalno, z rezultati doseženimi v
letu 1986, spreminjali obseg proizvodnje, izbrali bogatejša
rudna telesa, zmanjševali število zaposlenih in večali storilnost, zmanjševali razblažitev rodne rude in predvideli druge
ukrepe za racionalizacijo in modernizacijo proizvodnje. Poleg
zgornjih variant racionaliziranja proizvodnje so izdelali tudi
varianto, po kateri bi z rudarjenjem takoj prenehali in rudnik
začeli zapirati.
Opis predlaganih variant za razreševanje položaja rudarskih obratov s seperacijo.
.
- Varianta ROS O
*
V tej varianti podaljšujemo sedanje stanje, proizvodnja se
izvaja na obsegu 190.000 ton rude letno s skupno vsebnostjo
svinca in cinka 3,6%. Skupno se v 15-letih izderala 49.477 m
raziskovalnih rovov in 180.990 m raziskovalnih vrtin v skupni
vrednosti 22,1 mlrd din. Ni nobenih naložb, število zaposlenih
ostane nespremenjeno, razblažitev rovne rude je 36,44%,
elektrarne obratujejo normalno. Ta varianta je v naslednjih
poglavjih primerjalna osnova za iskanje razmeroma najboljše
ekonomske rešitve v zvezi z nadaljnjo usodo rudnika.
- Varianta ROS 1
V tej varianti so obravnavali možnosti za takojšnje prenehanje rudarjenja in separiranja ter pospešeno zapiranje rudnika.
Izdelani so idejni projekti z vsemi potrebnimi stroški, dinamiko zapiranja in prostorskim vrstnim redom zapiralnih del.
Za vse aktivnosti so določeni obseg in struktura potrebne
delovne sile, ob upoštevanju rudarskega zakona, ki ureja to
področje. Po tej varianti je vsa zunanja in notranja zapiralna
dela možno opraviti v 6-ih letih. Stroški znašajo približno 12
mlrd din. V teh stroških niso upoštevana raziskovalna dela, ki
bi po predvidenih ocenah znašala še dodatnih 4,4 mlrd din.
Pri zapiralnih delih bi bilo zaposlenih 140-160 delavcev različnih poklicev in kvalifikacij, ni pa povsem raziskano in ugotovljeno, kakšne posledice bi zapiranje rudnika imelo na vodne
vire in kvaliteto pitne vode na območju Pece.
- Varianta ROS 2
Pomeni postopno prenehanje rudarjenja in vzporedno zapiranje rudnika ter sanacija okolja. Pridobivanje rude bi se
izvajalo v rudnih telesih z nadpovprečno vsebnostjo kovin,
nad 5%, pri čemer se eksploatira le 28,6% od potrjenih rudnih
rezerv. Vse preostale količine rude so trajno izgubljene. Pri
takšnem načinu pridobivanja rude bi sedaj znane zaloge ob
sedanjem načinu dela, razpoložljivi opremi in številu možnih
delovišč omogočale rudarjem rudarjenje v rudniku Mežica do
leta 2001. Predviden je tudi izkop v globino za 30 m in
podaljšanje znanih rudnih teles, vendar največ do globine
K.+270m, kar omogoča količinsko in kakovostno proizvodnjo
glede na proizvodne stroške.
V skladu s predvidenim rudarjenjem do leta 2001 so tej
dinamiki časovno prilagojena in usklajena zapiralna dela. V 6.
letu po pričetku izvajanja tega programa bi se odvisno od
stanja rudnih rezerv postopoma prenehalo z rudarjenjem v
globini ter pričelo s postopnim zalivanjem spodnjega dela
jame.
Varianta 2. je zasnovana na pesimistični predpostavki, da
rezultati rudarsko raziskovalnih del, ki bodo opravljeni v 6
letih in za katera bo porabljeno precej več sredstev, ter bodo
dela izvajana z modernejšim načinom raziskovanja (uvajanje
geostatičnih in geostatističnih metod, uporaba visokofrekvenčnih radijskih valov itd.), ne bodo tako ugodni, da bi bilo
smotrno zapiralna dela ustaviti, kar je sicer tehnološko možno
izvesti. V primeru torej, da v obdobju 6-ih let izvajanja variante
2 raziskovalna dela ne bi dala ustreznih ugodnih rezultatov, bi
se pričelo z izvaianiem zapiralnih dokončnih del in potopitvijo
poročevalec

celotne Mežiške jame. V nasprotnem primeru, torej, da bi
raziskovalna dela dala ustrezne rezultate in bi bila odkrita
ekonomsko sprejemljiva rudna nahajališča, bi se obseg zapiralnih del izvedel samo na tistih delih rudnih ležišč Rudnika
Mežica, kjer je bodisi siromašna ruda, bodisi, da je v sedanjem postopku rudarjenja le-ta izčrpana.
Po tej varianti so predvideni tudi drugi učinki, tako bi z
minimalnimi vlaganji dosegli enakomernejšo in racionalnejšo
porabo električne energije in komprimiranega zraka, z
dosledno disciplino pri izvajanju odkopov pa bi stroški rudarjenja v Mežiškem rudniku bili pokriti s proizvodnjo rude. Za
izvajanje zapiralnih rudarskih in sanacijskih del na področju
ureditve jalovišč bi potrebovali v prvih treh letih 400 delavcev,
nato bi se število delavcev naslednjih 6 let zmanjšalo na 270,
nakar v primeru, da ne bi bile odkrite zanimive rudne rezerve,
zaradi intenzivnejših zapiralnih del znova naraste na 360
delavcev vse do leta 2001, ko bi bil rudnik po tej predpostavki
dokončno zaprt.
Tako kot predhodni varianti ostane tudi po tej varianti
vprašanje dokončne potopitve Mežiške jame odprto, vse do
zaključka hidroloških raziskav o vplivih, ki bi jih utegnilo imeti
potapljanje mežiške jame na vodni režim Pece.
- Varianta ROS 3
Po tej varianti je predvideno nadaljnje rudarjenje v Mežiškem rudniku brez zapiralnih del in brez sanacije okolja, vse
do leta 2001. Na površju so predvidena enaka nadzorno reševalna dela kot pri varianti 0.
Ta varianta sloni na predpostavki, da bodo pospešene
rudarsko geološke raziskave (55.430 m rovov in 195.000 m
vrtin v vrednosti 23 mlrd din) in večja naložbena dela (predvsem odpiranje globine) dale take rezultate, ki bodo omogočili
približno enak obseg proizvodnje skozi vse obravnavano
obdobje. V primeru ugodnih raziskovalnih rezultatov bi z
rudarjenjem v Mežiškem rudniku nadaljevali tudi po letu 2001.
V priloženih tabelah 1 in 2 je prikazano, kolikšne količine
rude ter svinčevega in cinkovega koncentrata bodo pridobljene po posameznih variantah v posameznih letih od 1987 do
2001.
6. Tehnološke rešitve pri sanaciji TOZD
Metalurgija v Mežici
Topilniška dejavnost se je v Mežiki dolini razvijala vzporedno z rudarstvom. Zato segajo njeni začetki v 16. stoletje.
Zmogljivost in tehnologijo metalurških naprav so ves čas
prilagajali proizvodnim potrebam in jo sproti modernizirali.
Po letu 1965, ko so začele upadati količine lastnih koncentratov, so začeli predelovati tudi sekundarne surovine, predvsem
izrabljene akumulatorje. Za ta čas je tudi značilen prehod od
pretežne proizvodnje rafiniranega svinca na proizvodnjo zlitin
in drugih svinčenih proizvodov. V tem obdobju je bila inovacijska dejavnost v metalurgiji precej živahna in je rodila lepe
sadove. Razvito je tudi razvojno raziskovalno delo, ki je doprineslo na tehnološkem področju k:
- razbizmutenju svina,
- pridobivanju surovega in čistega srebra,
- pridobivanju čistega zlata,
- centrifugiranju rafinacijskih medproduktov,
- pridobivanju bogate bizmutove pene,
- pridobivanju Pb-Sb-As zlitine.
Poleg skrbi za okolje, ki se kaže s postavitvijo sisteme filtrov
za čiščenje prahu iz dimnih plinov, alarmnih naprav, ki vodijo
obratovanje pražarne, na osnovi zabeleženih stopenj onesnaženosti zraka z žveplovim dvokisom, je metalurški obrat
poskrbel tudi za varstvo delovnega okolja, to je za zaščito
delavcev.
6.1. Tehnološke možnosti za nadaljevanje metalurške
dejavnosti
Zaradi onesnaževanja zraka z žveplovim dvokisom grozi
Zgornji Mežiški dolini ekološka katastrofa, zato so začeli v
TOZD Metalurgija razmišljati o možnostih, kako emisije strupenega plina zmanjšati na najmanjšo možno mero. V ta
namen so izdelali več novih proizvodnih variant, ki smo jih
tako kot pri rudarskih obratih primerjali s stanjem, ki bi ga
povzročilo nadaljevanje sedanjega načina dela, to je O varianta.
- Varianta MET O
poročevalec

Ta varianta O podaljšuje način proizvodnje, začete leta
1986, še v naslednjih 15-ih letih, pri čemer upošteva le spremembe, ki jih narekuje obstoječa tehnologija. Letno se predela 9.100 ton svinčevega koncentrata in 18.700 sekundarnih
surovin. Zaposleni so 303 delavci, čistilne naprave za čiščenje
dimnih plinov ni, emisija žveplovega dvokisa je okoli 2.240
ton, obratujejo pražarna, plavž, obe bobnasti peči, separacija
odpadnih akumulatorjev, rafinacija, srebrarna, filtri in peletacija obrata za svinčeve izdelke.
Varianta MET 1
Po tej varianti se letno predela 4.400 ton svinčevega koncentrata, pražarna in plavž ne bosta obratovala. Obratujeta
obe bobnasti peči.
Poleg naložb kot po varianti O je predvidena postavitev
nove ognjiščne peči, nabava filtra za ognjiščno peč in obnovitev bobnaste peči. Po tej varianti bi postavili napravo za
čiščenje dimnih plinov firme Linde Solinoks, emisija žveplovega dvokisa, bi bila letno okoli 615 ton.
Poleg tega bi predelali letno še 23.000 ton sekundarnih
surovin, pri čemer bodo obratovali separacija starih akumulatorjev, rafinacija ter peletacija in obrata za svinčene izdelke in
za plastiko. Srebrarna ne obratuje. Zaposlenih bo 186 delavcev.
Varianta MET 1/a
Količine pridelanih primarnih in sekundarnih surovin so
enake kot po varianti 1. Koncentrate bodo pražili na pražilnem
stroju, praženec pa predelali v bobnastih pečeh. Plavža ne
bodo več uporabljali.
Poleg naložb predvidenih v varianti MET bodo obnovili
bobnasto peč in postavili napravo za čiščenje dimnih plinov
firme Smelt-Jožef Štefan. Letna emisija žveplovega dvokisa bi
dosegla okoli 256 ton letno.
Pri predelavi sekundarnih surovin bodo obratovali pražarna, bobnaste peči, separacija izrabljenih akumulatorjev,rafinacija in peletacija ter obrata za svinčene izdelke. Srebrarna
ne bo obratovala. Zaposlenih bo 188 delavcev.
Varianta MET 1/b:
Po tej varianti je predvidena predelava 7.500 ton koncentrata. Obratujejo pražarna, plavž in bobnaste peči. Ker mežiški
rudnik praviloma ne bo proizvajal tolikšnih količin koncentrata, bo topilnica Mežica manjkajoče količine kupovala od
drugih jugoslovanskih rudnikov, kar so delali že v prejšnjih
letih.
23.000 ton sekundarnih surovin se predeluje po enakem
postopku kot v prejšnji varianti. Obratujejo separacija akumulatorjev, rafinacija, srebrarna, filtri in peletacija ter obrata za
svinčeve izdelke in plastiko.
Poleg naložb, predvidenih v varianti Metalurgije O bo
postavljena še čistilna naprava Smelt-Jožef Štefan. Emisija
žveplovega dioksida bo letno 402 toni. Zaposlenih bo 225
delavcev.
Varianta MET 2:
Predelano bo samo 23.000 ton sekundarnih surovin letno,
topilnico za predelavo koncentratov bodo zaprli, pražarna in
plavž ne bosta več obratovala. Obratovali bosta obe bobnasti
peči,separacija akumulatorjev s filtri za prah, rafinacija ter
obrat za svinčene izdelke in plastiko. Srebrarna ne bo obratovala.
Poleg naložb iz variante MET Oje pri tej varianti predvidena
samo obnovitev bobnaste peči, čistilna naprava ne obratuje,
emisija doseže 585 ton žveplovega dvokisa letno. Zaposlenih
bo 171 delavcev.
Pri vseh metalurških variantah ostajajo odprta naslednja
vprašanja:
- vse variante se obravnavajo kot da so ekološko enako
sprejemljive, vendar pod tem ni mnenja pristojne institucije
»SEPO«, ki je za to področje pristojna strokovna ustanova;
- v vseh variantah je predvidena predelava 23.000 ton
sekundarnih surovin letno v obdobju 1987-2001, tržna analiza
kaže, da v prihodnje v DO ne bodo zbrali veliko več odpadnih
surovin kot leta 1986, to je okrog 15.000 ton letno. Poleg tega
pa v Jugoslaviji hitro naraščajo kapacitete za predelavo
sekundarnih surovin;
- v nobeni varianti niso predvideni stroški za razvojno
raziskovalno in inovacijsko delo, torej stroški za uvajanje
novih tehnoloških postopkov in novih proizvodenj, kar je za
dolgoročni obstoj metalurških obratov osnovni predpogoj.
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7. Narodnogospodarska analiza
Pri tako pomembni odločitvi kot je odločitev o nadaljnji
usodi rudarske in metalurške dejavnsoti v rudniku Mežica, se
ne moremo zadovoljiti zgolj s finančno poslovnimi rezultati
predlaganih variant in zato moramo za vsako varianto ugotoviti tudi širše narodnogospodarske in družbene posledice,
kolikor jih je na podlagi znanih podatkov možno ovrednotiti. V
ta namen je uporabljena analiza stroškov in koristi, v kateri
upoštevamo prisojene cene ali narodnogospodarske vrednosti porabljenih vrednosti, poleg neposrednih tudi posredne
učinke in časovno komponento.
Po analizi primerjamo učinke predlaganih rešitev z učinki,
ki bi jih dosegli,če bi nadaljevali z dosedanjim načinom dela,
torej je izhodišče za ugotavljanje sprejemljivosti vsake predlagane možnosti takoimenovana ničelna varianta, v našem primeru za rudarsko dejavnost ROS O in za metalurško dejavnost MET O.
7.1. Narodnogospodarsko vrednotenje rudarskih variant
Neposredni narodnogospodarki učinki, ki jih pričakujemo
po posameznih variantah, so v vseh primerih negativni. Po
vseh variantah so stroški višji od koristi, vendar so v primerjavi z ničelno varianto vse druge rešitve boljše.
Izračuni kažejo, da bi bilo ob morebitnem nadaljevanju
rudarjenja s postopnim zapiranjem rudnika (ali brez njega)
varianta ROS 2 in (ROS 3) v naslednjih petih letih, dokler je
pridobivanje svinčevega in cinkovega koncentrata v obeh
variantah enako potrebno proučiti:
- možnosti za uvajanje učinkovitejših pdkopnih metod rudnika;
- nove načine za doseganje vse manjše razblažitve kot je
predvidena v tehnološkem delu;
- uvesti racionalnejše postopke v separaciji;
- preveriti finančne učinke, ki bi jih dosegel rudnik z odkopom še bogatejše rude, sedaj je predviden odkop rude z nad
5% vsebnosti svinca in cinka. To mejo pa je tehnološko
možno dvigniti tako, da bi rudnik posloval ekonomsko bolj
učinkovito, seveda pa bi s tem skrajšali življenjsko dobo
rudnika.
Primerjava z ničelno varianto kaže, da se varianta s takojšnjim zapiranjem rudnika in s sanacijo okolja ROS 1 izenači z
varianto ROS 0 pri približno 10 %-ni realni ceni kapitala
(diskontni stopnji).
Varianta s postopnim zapiranjem rudnika in s sanacijo
okolja ROS 2 je pri vseh diskontnih stopnjah boljša od ničelne
variante. Z naraščanjem cen kapitala se razlika v njeno korist
počasi veča.
Najugodnejši so primerjalni kazalci pri varianti z nadaljevanjem rudarjenja brez sanacije okolja ROS 3. Razlike v njeno
korist, v primerjavi z ničelno varianto, se z naraščanjem cene
kapitala počasi zmanjšujejo.
Posredni vplivi rudarskih variant na okolje
Ureditev okolja je predvidena po obeh zapiralnih variantah,
ne pa po varianti z nadaljevanjem rudarjenja. Zato so narodnogospodarske koristi po tej varianti (ROS 3) razmeroma
precenjene in so primerjalni kazalci za to varianto nekoliko
ugodnejši.
Če bo rudnik v prihodnje še posloval, bo moral bolj skrbeti
za varstvo okolja ter za prevoz in skladiščenje cinkovega
koncentrata na železniški postaji v Prevaljah. Pri nobeni zapiralni varianti ni tehnološko zadovoljivo rešeno vprašanje vodnega režima po potopitvi jame. Obstaja možnost, da pride
zaradi nekontroliranega migriranja flutacijskega mulja, ki ga
odlagajo v jamo, do kontaminacije tehnološke in morda tudi
pitne vode.
Za okolje je pogojno sprejemljiva samo varianta s postopnim zapiranjem rudnika in ureditvijo okolja ROS 2. Brez
kakršnih koli škodljivih vplivov glede okolja je mogoče opraviti vsa predvidena dela, preden bo jama zalita, do takrat pa je
treba izdelati temeljito geološko-hidrološko študijo, ki bo
pokazala, ali je zaradi vodnega režima rudnik mogoče potopiti in pod kakšnimi pogoji.
Poleg posrednih ekoloških učinkov ima zapiranje rudnika
tudi posredne sociološke učinke. Med temi smo upoštevali
vse stroške, s katerimi bi lahko zagotovili delavcem, ki bi

ostali brez dela po vseh treh primerjalnih variantah, nova
delovna mesta in s tem socialno varnost v prihodnosti. Med
učinki je upoštevana bruto akumulacija, ki bi jo delavci ustvarili s poslovnimi sredstvi na novih delovnih mestih. Niso pa
upoštevani (nemerljivi) narodnogospodarski učinki, ki se
odražajo v moralni, politični in nacionalni zavesti ljudi, ki jim
družba omogoča živeti in ustvarjati v domačem okolju tako,
dajim ni treba odhajati s trebuhom za kruhom.
Število zaposlenih v rudarskih obratih, separaciji, metalurgiji in drugih obratih predvsem v skupnih službah, je v največji
možni meri odvisno od nadaljnje usode rudarjenja. Zato
obravnavamo sociološke učinke v celoti v okviru analize
TOZD rudnik in separacija, saj jih ne moremo ločiti na posamezne obrate.
Analizo smo opravili za naslednjo kombinacijo variant v
rudniku in metalurgiji.
- Varianta ROS 1 z Metalurgijo 2 (600 nezaposlenih delavcev)
- Varianta ROS 2 z Metalurgijo 1, 1 a, 1 b (179 nezaposlenih
delavcev)
- Varianta ROS 3 z Metalurgijo 1, 1a, 1b (174 nezaposlenih
delavcev).
Pri ocenjevanju socioloških učinkov so upoštevani deloma
proizvodni programi, o katerih razmišljajo v DO Rudniki
svinca in topilnica Mežica, s katerim je mogoče v nekaj letih
prezaposliti 366 delavcev. Za preostalo delovno silo smo
zračuriali povprečno vrednost osnovnih sredstev na zaposlenega v slovenski industriji povprečno bruto akumulacijo slovenske industrije v letu 1986.
Primerjava z ničelno varianto kaže, da so posredni narodnogospodarski učinki, ki jih pričakujemo od zaposlovanja
delavcev na novih delovnih mestih, v vseh variantah do leta
2001 nižji. Varianti ROS 2 in ROS 3 z MET 1 sta v realni ceni
kapitala za 5% do 10% dokaj izenačeni. Pri višjih cenah pa je
boljša varianta ROS 2 - postopno zapiranje rudnika.
Vse predlagane variante so same po sebi narodnogospodarsko neučinkovite, primerjalno z ničelno varianto so pri
realni ceni kapitala 0 vse opravičene. Pogojno je sprejemljiva
le varianta ROS 2, ki predvideva postopno zapiranje rudnika
in sanacijo okolja.
Zato, ker je po varianti ROS 2:
- v prvih petih letih proizvodnja enaka kot v varianti ROS 3,
- predvideva ureditev okolja (jalovišča, halde, vhodi),
- dopušča možnost za nadaljevanje zapiralnih del po
petem letu ob pogoju, da bo geološko-hidrološka študija dala
odgovor na vprašanje, kako zagotovit ekološko varno potopitev rudnika glede na možnost spreminjanja vodnega režima v
jami po njenem zalitju,
- v nasprotnem primeru dopušča, da z rudarjenjem nadaljujemo, za kar so po šestem letu potrebna določena sredstva
za naložbo in geološke raziskave ali pa rudnik po določenem
času začasno zapremo, za kar so potrebna sredstva za vzdrževanje.
- omogoča uvajanje novih tehnoloških ukrepov, s katerimi
bi utegnili rudariti tudi v kasnejših letih z ekonomsko sprejemljivimi rezultati,
- za zgrajena na pesimistični predpostavki, da dodatna
rudarska geološka raziskovanja ne bodo dokazala bogatejše
rude v rudišču. Pri tako pomembni odločitvi pa je gotovo
bolje, da tveganje zmanjšamo na najmanjšo možno mero in
da se opremo na trdna izhodišča v tem primeru na dokazana
rudna telesa v rudišču z vsebnostjo kovine nad 5%.
7.2. Narodnogospodarsko vrednotenje metalurških variant
Primerjava pozitivnih in negativnih neposrednih narodnogospodarskih učinkov po metalurških variantah je pokazala,
da so pozitivni učinki povsod višji od negativnih in da se
pozitivna razlika z višanjem realne cene kapitala zmanjšuje.
Najboljše rezultate daje ničelna varianta Metalurgije 0.
Kazalci o neposredni narodnogospodarski uspešnosti
kažejo, da so vse predlagane tehnološke rešitve slabše od
variante Metalurgija 0. Minimalna razlika je le pri varianti
Metalurgija 1 b, ker je koeficient sedanje vrednosti pri vseh
diskontnih merah 0,99. Tudi čista sedanja vrednost je pri vseh
variantah v primerjavi z ničelno varianto negativna, vendar so
razlike med variantami bolj očitne. Najugodnejša je varianta
Metalurgija 2 in Metalurgija 1 a. Najmanj primerna je varianta
Metalurgija 1.
poročevalec
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Posredni narodnogospodarski učinki
Razžveplevanje dimnih plinov v topilnici Žerjav bo zmanjšalo letno emisijo žveplovega dvokisa po posameznih variantah od 2500 na 600 ton letno. V analizi obravnavamo vse
variante, razen ničelne, pri kateri emisija dosega 2000 ton
letno.
Ocenjene narodnogospodarske koristi, ki jih prinaša takojšnje prenehanje emisije strupenih plinov iz topilnice Žerjav
daleč presegajo obnovitvene stroške. Koeficient dosedanje
vrednosti kaže, da so primerjalne koristi 40 - 70 krat višje od
vlaganj, potem-takem postavitev čistilne naprave v topilnici,
za naše narodno gospodarstvo in družbo kot celoto, ni samo
opravičena, ampak je absolutno nujna. Če primerjamo vse
posredne, torej pozitivne in negativne narodnogospodarske
učinke, ugotovimo, ob primerjavi neposrednih in posrednih
učinkov skupaj, da so vse predlagane variante boljše od
nadaljevanja dosedanjega načina proizvodnje v metalurških
obratih. Sredstva, ki bi jih vložili v katerokoli varianto dajejo v
primerjavi z ničelno varianto pozitivne narodnogospodarske
učinke. Med predlaganimi variantami je najbolj upravičena
realizacija variante Metalurgija 1 b, v kateri je predvidena
postavitev čistilne naprave Smelt-Jožev Štefan, predelava
7.500 ton letno svinčevega koncentrata in predelava 23.000
ton sekundarnih surovin. Vendar pa zahteva ta varianta nemoteno delo rudnika in separacije vsaj nadaljnjih 15 let, dokler se
čistilna naprava ne bo amortizirala.
Na koncu lahko ugotovimo, da je za TOZD Rudarske
obrate
in separacija pogojno sprejemljiva samo varianta
R
OS 2, po kateri bomo v postopnem zapiranju rudnika pridobivali rudo do leta 2001. Narodnogospodarsko je tako najbolj utemeljeno, če nadaljujemo z rudarsko dejavnostjo po
varianti ROS 2, z metalurško pa po varianti 1 b.
8. Potrebna sredstva za realizacijo predlaganih
variant
8.1. TOZD Rudarski obrati in separacija
Pregled nepovratnih in povratnih sredstev, ki jih potrebuje
Rudnik za realizacijo variante ROS 2 je podan v tabeli 3. Med
nepovratna sredstva smo šteli vse:
- stroške za postopna zapiralna dela in geološke raziskave
v višini 26.624 milijonov dinarjev,
- stroške za pokrivanje preteklih izgub in tekoči primanjkljaj prihodka v višini 4.290 milijonov dinarjev.
Potrebna sredstva za vlaganja v osnovna in trajna obratna
sredstva bo rudnik pokrival iz lastne amortizacije. Ob zaključku del po predvidenem programu bo ostal neizkoriščen
del amortizacijskih sredstev rudnika v višini 3.100 milijonov
dinarjev.
Skupno potrebuje rudnik v prihodnjih 15-ih letih 27.825
milijonov dinarjev.
8.2. Prezaposlovanje in zagotavljanje socialne varnosti
delavcev
Za realizacijo variante ROS 2 z MET 1/b so potrebna sredstva v višini 4.468 mio din, s katerimi bo mogoče zagotoviti
socialno varnost delavcev, tako tistih, ki bodo ostali brez dela,
kakor tudi tistih, ki bodo prerazporejeni v delovni organizaciji,
vendar na druga delovna mesta. Hkrati so zagotovljei a tudi
sredstva za zagotavljanje priliva delavcev določenih poklicev
in kvalifikacij za nadaljevanje dela v rudniku, separaciji in v
metalurških obratih. V analizi so upoštevani stroški za prekvalifikacijo, šolanje, štipendiranje delavcev, nadomestila osebnih dohodkov v času, ko bo ostalo 180 delavcev brez dela,
gradnjo novih stanovanj in vlaganj v nova delovna mesta. Vsa
sredstva skupaj znašajo 4.469 mio dinarjev in so deloma
povratna deloma nepovratna. Njihova terminska poraba je
razvidna iz tabele 3.
8.3. Obnova gozdov iz kmetij
Ugotavljamo, da so za obnovo ogroženih gozdov in kmetij v
Zgornji Mežiški dolini potrebna družbena sredstva v višini
14.413 mio din. Na kakšen način bo širša družbena skupnost
pomagala pri obnovi, je odvisno od tega, v kolikšnem času si
bodo gozdarji in kmetovalci opomogli v tolikšni meri, da bodo
sposobni sami najemati dolgoročna posojila. Pregled potrebporočevalec

nih sredstev za obnovitev gozdov in kmetij je prikazan v tabeli

9. Ugotovitve in predlogi
9.1 Iz poročila sledi, da pri sedanjih pogojih eksploatacije
svinčeve in cinkove rude v Rudniku Mežica v velikem številu
rudnih teles, visokih fiksnih stroških obratovanja rudnika ne
obstajajo ekonomski pogoji za ekonomsko uspešno izkoriščanje svinčeve in cinkove rude. Vse variante dajejo negativne
ekonomske in narodnogospodarske rezultate.
Zato je po vsestranski strokovni obravnavi ugotavljeno, da
je za nadaljnji razvoj delovne organizacije Rudniki svinca in
topilnica Mežica najustreznejša varianta postopna ustavitev
pridobivanja svinčeve in cinkove rude v TOZD Rudniki in
separacija tako, da se s postopkom zapiranja rudnika še
izkoristijo bogatejša rudna telesa, raziščejo preostali geološko ugotovljeni bogatejši deli rudišča in pri tem zavarujejo
rudnik in rudniške naprave ter vodotoki in viri pitne vode na
območju rudnika in širšem območju Pece.
9.2 Študija »Možnosti za nadaljnji razvoj rudnika in separacije ter metalurgije v Mežici«, ki sta jo izdelala Inštitut za
ekonomska raziskovanja in Rudarski inštitut iz Ljubljane je
ugotovila, da so vse predlagane variante same po sebi narodnogospodarsko neučinkovite. V primerjavi z varianto o (sedanje stanje) pa so pri realni ceni kapitala O vse upravičene.
Pogojno sprejemljiva je le varianta postopnega zapiranja rudnika, ker omogoča tak način zapiranja rudnika, da se izkoristijo bogatejše eksploatacijsko in ekonomsko upravičene
rezerve (vsebnost svinca in cinka pa je nad 5%), ter izvede
zaključek raziskovalnih del na tistih delih rudišča, kjer je
geološko ugotovljeno, da so možna najdbišča bogate cinkove
in svinčene rude ter daje dovolj časa, da se raziščejo vse
negativne posledice potopitve rudnika in ob določenih prepostavkah nudi v naslednjih petih letih socialno varnost zaposlenih delavcev.
Ugotavljamo, da je pri TOZD Rudarski obrati s separacijo
pogojno sprejemljiva samo varianta ROS 2, po kateri bomo v
postopnem zapiranju rudnika pridobivali rudo do leta 2001.
Narodnogospodasko je tako najbolj opravičeno, če nadaljujemo z rudarsko dejavnostjo po varianti ROS 2, z metalurško
pa po varianti 1/b.
9.3. Za opredelitev nadaljnje dejavnosti TOZD Rudarski
obrati in separacija v delovni organizaciji Rudniki svinca in
topilnica Mežica naj se določi kot predmet poslovanja izvajanje nalog, ki so opredeljene v varianti postopnega zapiranja
rudnika, to je raziskovanje in izkoriščanje rudnih bogastev,
varovanje in vzdrževanje rudniških naprav ter varovanje in
ohranjanje vodotokov in virov pitne vode na območju rudnika
in.širšem območju Pece.
9.4 Zakon o rudarstvu (Uradni list SRS, št. 17/75) v 9. členu
določa, da mora organizacija po končanem raziskovanju ali
izkoriščanju rudnin na tistih mestih, na katerih je bilo raziskovanje ali izkoriščanje rudnin, izvesti ukrepe zavarovanja, da se
izključi kakršnakoli nevarost za zdravje in življenje ljudi.
Rudnik Mežica je v svojem 400-let dolgim delovanjem sicer
ravnal po določilih zakona, vendar zaradi dolgoletnega rudarjenja več kot 700 km odprtih rovov ter odloženih večjih količin
flotacijskega mulja v opuščenih rudniških rovih v preteklosti,
sedaj ekonomsko ni sposoben sam in brez pomoči širše
družbene skupnosti izvesti vseh ukrepov, ki so potrebni zato,
da se izključi nevarnost za prebivalce in zavarujejo pitni viri na
širšem območju Pece.
Območje Pece je sočasno obmejno območje, zato je
neoporečnost vodnih virov in njihovo varovanje širšega družbenega pomena.
9.5 Potrebna sredstva za izvedbo ukrepov zavarovanja Rudnika Me.žica in vodnih virov na širšem območju Pece ter
izvedbo vseh ukrepov, ki so potrebni po 9. členu zakona o
rudarstvu znašajo po cenah 1. 1. 1987 27.825 mio dinarjev.
Teh sredstev pa rudnik glede na njegov več let trajajoč slab
ekonomski položaj ni zmožen zagotoviti sam, zato bo
potrebno ta sredstva zagotoviti s prispevkom reprodukcijske
verige oziroma porabnikov svinca in cinka v Sloveniji in Jugoslaviji iz sredstev ožje družbenopolitične skupnosti ter iz
sredstev širše družbenopolitične skupnosti, kakor tudi iz drugih možnih virov.
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9.6 Glede na pomen vloge, ki jo je Rudnik Mežica imel v
našem povojnem razvoju ter glede na njegov položaj v obmejnem območju, in izhajajoč iz ugotovitev, ki izhajajo iz študije
o možnostih nadaljnjega razvoja. Izvršni' svet skupščine SR
Slovenije predlaga, da pri pokrivanju skupnih stroškov
postopnega zapiranja rudnika v višini 27.825 milijonov dinarjev sodelujejo naslednji nosilci:
a) širša družbenopolitična skupnost v obdobju od 19882001
b) raziskovalna skupnost Slovenije v obdobju 1988-2001
c) reprodukcijska veriga porabnikov svinca in cinka
d) ožja družbenopolitična skupnost ter gospodarstvo
občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1987-2001.
9.7 Neposredni nadzor nad izvajanjem programa postopnega zapiranja rudnika svinca Mežica bo izvajal republiški
upravni organ, pristojen za industrijo in gradbeništvo, ki bo o
izvajanju programa enkrat letno poročal Skupščini SR Slovenije.

TABELA 4: PREGLED POTREBNIH SREDSTEV ZA OBNOVO
GOZDOV IN KMETIJ
106din
leto
2.066
1989
.
1.373
1990
110
1991
110
1992
110
1993
108
1994 .
108
1995
108
1996
108
1997
108
1998
55
1999
55
2000
55
2001
55
Skupaj
4.469

Tabela 1: PROIZVODNJA RUDE IN KONCENTRATOV PO VARIANTAH
ROSI
ROSI
ROSO
Zap.
št. ieto
ruda svinčev k.
ruda svinčev k. cinkov k.
ruda svinčev k. cinkov k.
5.878
195.000
6.887
5.878
195.000
5.177
3.105
191.172
1978
6.349
205.600
7.227
6.349
205.600
5.177
3.105
191.172
1988
6.349
205.600
7.227
6.349
205.600
5.177
3.105
191.172
1989
6.189
202.043
7.102
6.189
202.043
5.177
3.105
191.172
4. 1990
5.911
193.740
6.842
5.911
193.740
5.177
3.105
191.172
5. 1991
5.301
180.992
4.787
4.028
127.892
5.177
3.105
191.172
6. 1992
4.914
172.100
4.493
3.616
119.000
5.177
3.105
191.172
7. 1993
179.692
4.910
3.980
2.920
103.192
5.177
3.105
191.172
8. 1994
4.688
174.700
3.820
2.695
98.200
5.177
3.105
191.172
9. 1995
4.887
182.960
4.106
2.896
106.460
5.117
3.105
191.172
10. 1996
5.060
190.300
4.334
3.068
113.800
5.117
3.105
191.172
11. 1997
4.087
169.545
3.680
2.143
93.045
5.117
3.105
191.172
12. 1998
4.126
174.700
3.852
2.166
98.200
5.117
3.105
191.172
13. 1999
4.126
174.700
3.852
2.166
98.200
5.117
3.105
191.172
14. 2000
4.053
171.584
3.776
2.109
95.084
5.117
3.105
191.172
15. 2001
76.828
75.965
2.773.256
58.483
76.755
2.055.056
46.575
2.867.580
Skupaj

cinkov k.
6.887
7.227
7.227
7.102
6.842
7.364
7.058
7.165
6.994
7.265
7.495
6.843
7.023
7.023
6.953
106.468

Tabela 2: GLOBALNI IN SPECIFIČNI KAZALCI POSLOVNO FINANČNE ANALIZE - ZA VARIANTE »ROS«
ROSI
ROS II
ROSO
I. Nekateri naložbeni, proizvodi in zaposlitveni podatki
1. Naložba v osnovna sredstva
- rudarska oprema (skupaj v 15-letih v 103 din) 3
- odpiralna dela v globini (skupaj v 15-letih v 10 din)
2. Geološke raziskave
a) vrednostni obseg (skupaj v 15-letih v 103din)
b) struktura financiranja
- RSS (%)
- reproveriga (%)
- v breme proizvodnih stroškov (%)
3. Obseg proizvodnje (15-letno povprečje)
- rovna ruda (t)
- Pb koncentrat (t)
- Zn koncentrat (t)
4. Obseg zaposlenih (15-letno povprečje / število)
5. Proizvodnja rovne rude na zaposlenega (t)
6. Proizvodnja koncentratov na zaposlenega (t)
II. Finančno-poslovni kazalci (15-letno povprečje)
1. Celotni prihodek od prodaje na tono rovne rude v dinarjih
2. Dohodek na delavca (103 din)
3. Primanjkljaj prihodka za zagotovitev
normalne reprodukcije
- na tono koncentratov
(v 103 din)
3
- na delavca (v 10 din)
III. Rezultati dinamične analize
a) Količnik sedanje vrednosti pri diskontni stopnji
-0%
5
10%

7.500

98.044

98.044
450.360

22.088.730

15.401.955

23.018.991

95%
10%
31%

85%
15%
' 0%

57%
13%
30%

191.172
3.138
5,344
463
412
18

137.004
3.899
5.064
282
486
32

184.884
5.122
7.098
314
589
39

7.457
1.350

10.950
4.245

11.077
5.260

186
3.416

22
738

546

0,6778
0,6710
0,666

1,014
1,005
0,994

1,062
1.040
1,018
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Tabela 3: PREGLED POSAMEZNIH STROŠKOV IN PREDVIDENIH VIROV ZA VARIANTE »ROS«
ROSO
ROSI
ROSI
I. Nepovratna sredstva za zapiranje in geološke raziskave
15.225
17.148
26.634
- stroški zapiranja
12.598
11.298
- geološke raziskave
13.087
4.362
13.086
- geološke raziskave
2.138
188
2.250
II. Nepovratna sredstva za pokrivanje izgub
25.136
2.144
4.291
- obveznosti za še nepovrnjene sanacijske kred.
339
339
339
- nepokrita izguba iz leta 1986
1.066
1.0666
1.0667
- nepokrita tekoča izguba oz. primanjkljaj prihodka
23.731
739
2.886
III. Naložba v osnovna in trajna obratna sredstva
2.333
2.420
- nove naložbe in nadomeščanje opreme
1.905
1.995
- dodatna vlaganja v trajna obratna sredstva
169
165
- vračila še neodplačanih dolgoročnih kreditov
260
260
IV. Skupaj stroški in nepokrita izguba (I + II + III)
42.694
19.292
33.345
V. Obračunana tekoča amortizacija
-5.420
-5.520
VI. Skupaj čisti primanjkljaj sredstev (IV—V)
37.274
19.292
27.825

poročevalec

(106 din)
ROSI
16.158
12.086
3.072
2.782
339
1.0667
1,377
2.873
2.446
167
260
21.813
-5.827
19.986
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INFORMACIJA
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru
Skupščine SFR Jugoslavije o zakonih, ki jih je
Zvezni zbor Skupščine SFR Jugoslavije sprejel na
18. seji, ki je bila 1., 2. in 5. 10. 1987, po hitrem
postopku
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na tej seji obravnaval in sprejel
po hitrem postopku:
- predlog zakona o dopolnitvah zakona o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
- predlog zakona o dopolnitvi zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema;
— predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o začasni prepovedi razpolaganja z
delom družbenih sredstev družbenopolitičnih
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti za porabo v letu 1987;
— predlog zakona o spremembah zakona o
celotnem prihodku in dohodku.

1. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Predlagatelj tega zakona je bil Zvezni izvršni svet, ki je tudi
predložil, da se ta zakon sprejme po hitrem postopku.
Pred sejo zbora je ta predlog obravnaval odbor za delo,
zdravstvo in socialno politiko, med sejo zbora pa zakonodajno pravna komisija.
Obe omenjeni delovni telesi sta podprli predlog Zveznega
izvršnega sveta, da se ta zakon sprejme po hitrem postopku z
večino glasov navzočih članov. Zakonodajno pravna komisija
je sicer predlog Zveznega izvršnega sveta, da se ta zakon
sprejme po hitrem postopku podprla šele na podlagi dopolnilne obrazložitve predstavnika predlagatelja zakona, ker so
bili po njenem mnenju razlogi za sprejetje tega zakona po
hitrem postopku, ki so bili vsebovani v obrazložitvi predloga
zakona nepopolni in nezadostni.
Delegati, člani zakonodajno pravne komisije, ki so bili zoper
hitri postopek so bili mnenja, da se ne more sprejeti stališče,
da so izpolnjeni poslovniški pogoji za hitri postopek zlasti
zaradi tega, ker se ne more z gotovostjo vedeti ali bi res z
zavrnitvijo tega zakona lahko prišlo do motenj v gospodarstvu.
Poudarili so tudi, da bi bilo treba to problematiko obravnavati v celoti in proučiti, kolikšen del se iz prispevkov izloča za
potrebe delovnih skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti na tem področju. Prav tako so poudarili, da naj bi predložena zakonska rešitev veljala tudi za izplačila pokojnin in
denarnih nadomestil vojaških zavarovancev in da naj se o tem
odloča hkrati,ker ni opravičila za različen način izplačevanja
pokojnin.
»
Član te komisije, delegat iz SR Slovenije Janez Lukač je bil
mnenja, da ta zakon ne more biti sprejet po hitrem postopku,
ker gre za zakon, ki ureja temeljne pravice delovnih ljudi, in ki
po svojem značaju predstavlja takoimenovani »sistemski«
zakon. Pri tem je poudaril, velja zlasti upoštevati, da predložena rešitev ne ureja zgolj prehod na izplačevanje pokojnin za
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nazaj in denarnih nadomestil temveč se tudi krati pravica
upokojencev do enomesečne pokojnine, ki so jo pridobili na
podlagi zakona, ki je veljal, ko so se upokojili. S tem je tudi
kršeno eno izmed temeljnih načel pravnega sistema - načelo
pravne varnosti. Poudaril je tudi, da je treba upoštevati, da bo
zakon veljal za številne upokojence z nizkimi pokojninami in
da predložena rešitev v sedanjem trenutku politično ni oportuna.
Končno je še opozoril, da je bilo tekom leta 1987 sprejeto ze
veliko zakonov po hitrem postopku in da bi morali s takšno
prakso prenehati.
Na seji odbora za delo, zdravstvo in socilano politiko so tudi
večinsko podprli predlog Zveznega izvršnega sveta, da se ta
zakon sprejme po hitrem postopku na podlagi zelo obsežne in
argumentirane razprave v kateri so sodelovali tudi predstavniki Zveze sindikatov Jugoslavije, Zveze upokojencev Jugoslavije, Zveze invalidov dela Jugoslavije in Zveze skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Jugoslavije.
Ta odbor je predložil dva amandmaja k predlogu tega
zakona, da se črta 1. člen predloga zakona, ki je predvideval
dopolnitev 38. člena veljavnega zakona z novim 4. odstavkom:
»Pri urejanju pravic na podlagi preostale delovne sposobnosti
v smislu pravic na podlagi preostale delovne sposobnosti v
smislu tega člena se zagotavlja: uresničevanje prekvalifikacije
ali dvokvalifikacije do izpolnjenih najmanj 45 let starosti (ženske), oziroma 50 let starosti (moški) in uresničevanje pravice
do razporejanja, oziroma zaposlitve do izpolnjenih najmanj 55
let starosti (ženske) oziroma 60 let starosti (moški)« in
amandma na 2. člen predloga zakona v katerem je bil predviden prehod na izplačevanje pokojnin za nazaj za upokojence,
ki so se upokojili do 30. 6. 1983, do konca leta 1987. Odbor je
način in rok določil postopoma do 31. 3. 1987.
Zakonodajno pravna komisija je podprla oba amandmaja
odbora za delo, zdravstvo in socialno politiko in izvršila še
redakcijski popravek amandmaja tega odbora na 2. člen predloga zakona.
Sprejeti dopolnitvi tega zakona predvidevata torej: izplačevanje pokojnin in denarnih nadomestil uveljavljenih do 1. 7.
1983 za nazaj in sicer s postopnim pomikanjem izplačila
pokojnin in denarnih nadomestil v šestih mesecih do dneva
uveljavitve zakona o dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list
SFRJ št. 65/87). Skupnosti pa bodo s samoupravnim splošnim
aktom uredile način prehoda na izplačilo pokojnin in denarnih nadomestil za nazaj.
Na seji Zveznega zbora je pri določanju dnevnega reda
delegat Janez Lukač razpravljal enako, kot kasneje na seji
zakonodajno pravne komisije in predložil, da se predlog tega
zakona ne sprejme po hitrem postopku in celo prečital
ustrezno določbo iz poslovnika Zveznega zbora, ki ureja primere ko se lahko zakon v Zveznem zboru sprejme po hitrem
postopku. Predložil je, da se ta zakon obravnava po rednem
postopku - v dveh fazah.
Pri glasovanju o predlogu Zveznega izvršnega sveta, da se
ta zakon sprejme po hitrem postopku, je predsednik zbora
ugotovil, da je zbor z večino glasov sprejel predlog Zveznega
izvršenga sveta s tremi vzdržnimi glasovi, ni pa posebej ugotovil koliko delegatov je glasovalo za predlog Zveznega izvršnega sveta oziroma proti. Po glasovanju o tem predlogu je
interveniral koordinator delegatov iz SR Slovenije v Zveznem
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zboru Skupščine SFRJ delegat Jože Šušmelj in predlagal da
naj se glede na razpravo delegata Janeza Lukača o tem izjasni
še zakonodajno pravna komisija in da se ne strinja s tem, da
se pri glasovanju natančno ne ugotovi število glasov. Predsednik zbora je nato pozval predsednika zakonodajno pravne
komisije naj komisija zaseda in naj se opredeli o postopku za
sprejemanje tega zakona (odbor za delo, zdravstvo in socialno politiko je o predlogu tega zakona imel dve seji 30. 9. in
1.10., zakonodajno pravna komisja pa 1.10. in še po določitvi
dnevnega reda za sejo zbora. Odločitev te komisije je bila
omenjena že na začetku te informacije).
Zvezni zbor je predlog tega zakona sprejel z 12 glasovi proti
in 4 vzdržanimi.
Sprejel je tudi sklep, da mora Zvezni izvršni svet do konca
leta predložiti predlog za izdajo zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v katerem bi bila urejena vprašanja
iz 1. člena predloga tega zakona (ki je bil črtan - urejanje
pravic na podlagi preostale delovne sposobnosti) in tudi
druga vprašanja vsebovana v sklepih Zveznega zbora, ki jih je
sprejel, ko je obravnaval poročilo o delu Zveznega komiteja za
delo, zdravstvo in socialno politiko v letu 1986
2. Predlog zakona o dopolnitvi zakona
o temeljih bančnega in kreditnega sistema
Ta predlog je Zvezni zbor obravnaval in sprejel v nadaljevanju 18. seje 5. 10. 1987.
Predlagatelj je bil Zvezni izvršni svet, ki je predložil, de se
tudi ta zakon sprejme po hitrem postopku, Utemeljil je predlog za hitri postopek s tem, ker je v praksi nastal primer
prenehanja dela temeljne banke in se mora zato v tem zakonu
urediti postopek, ki se izvaja v primeru prenehanja dela banke
in druge finančne organizacije, ki doslej v zakonu o temeljih
bančnega in kreditnega sistema ni bil urejen.
Pred sejo zbora je predlog tega zakona obravnaval odbor za
družbenoekonomske odnose, ki je podprl predlog Zveznega
izvršnega sveta, da se predlog tega zakona sprejme po hitrem
postopku.
Predstavnik predlagatelja tega zakona je na vprašanja delegatov na seji tega odbora izjavil, da bodo določbe predloženega zakona veljale tudi za banke katerih postopek za prenehanje je že v teku.
S sprejetjem predloga tega zakona po hitrem postopku na
seji Zveznega zbora, je bil dopolnjen 5. člen zakona o temeljih
bančnega in kreditnega sistema tako, da se določbe zveznega
zakona, ki ureja sanacijo in prenehanje organizacij združenega dela uporabljajo smiselno tudi za banke in druge
finančne organizacije, če s tem ali z drugim zakonom ni
določeno drugače.
3. Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o začasni prepovedi
razpolaganja z delom družbenih sredstev
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti
za porabo v letu 1987
Tudi za predlog tega zakona je Zvezni izvršni svet p edložil
hitri postopek, ki so ga podprla delovna telesa in tudi delegati
na seji zbora.
Sprejete spremembe in dopolnitve tega zakona sedaj določajo, da družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti ne smejo razpolagati z
delom družbenih sredstev za porabo v letu 1987, ki jih ustvarijo iz izvirnih prihodkov, nad zneskom dovoljenim za porabo
v letu 1986, povečanih za 90% stopnje rasti ustvarjenega
primerljivega dohodka družbenega gospodarstva v republiki
oziroma avtonomni pokrajini in v SFRJ, določenega po periodičnem obračunu za obdobje januar - marec (prej je tudi
januar - junij, kar je sedaj črtano) in januar - september 1987.
Dovoljena sredstva za porabo v letu 1986 po tem zakonu so v
letu 1986 ustvarjeni izvirni prihodki, zmanjšani za obračunane
presežke prihodkov oziroma povečani za manj ustvarjene
prihodke do dovoljene ravni, (dopolnitev) v skladu z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za

obdobje 1986 - 1990 v letu 1986, in v sorazmerju z dinamiko
po kateri so bili ti prihodki ustvarjeni v omenjenem letu.
Posledica te spremembe in dopolnitve prvega člena tega
zakona sta tudi določbi, da morajo izjemoma oktobra 1987
samoupravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti in
družbenopolitične skupnosti poslati obrazec IS za januar september službi družbenega knjigovodstva do 15. 10. 1987,
ta služba pa bo za obdobje januar - september ugotovila
presežke prihodkov pri uporabnikih družbenih sredstev do
20. 10. 1987.
Na predlog odbora za delo, zdravstvo in socialno politiko, je
zbor sprejel tudi sklep, da mora Zvezni izvršni svet pri izdelavi
oktobrske analize še posebej obdelati področje izločanja
sredstev iz dohodka gospodarstva in iz osebnih dohodkov za
družbene dejavnosti in stanje na teh področjih.
4. Predlog zakona o spremembah zakona
o celotnem prihodku in dohodku
Na pobudo delegatov iz SR Slovenije - članov odbora
Zveznega za družbenoekonomske odnose, je ta odbor predložil Zveznemu zboru predlog tega zakona s predlogom, da se
tudi ta sprejme po hitrem postopku, ker se s spremembami
tega zakona ureja način razporejanja čistega dohodka za
obdobje januar - september 1987. leta in tudi ugotavljanje ali
se bo izguba po tem periodičnem obračunu pokrila v breme
revalorizacijskih prihodkov, periodični obračun pa se sprejema do 30. oktobra 1987. leta.
Razlogi za tokratne spremembe tega zakona so v tem, da
130. člen zakona o celotnem prihodku in dohodku določa, da
lahko TOZD v prvem polletju 1987. leta izgubo v poslovanju
pokrije v breme revalorizacijskih prihodkov do zneska revalorizacijskih odhodkov, ki so neposredno bremenili stroške
poslovanja. V drugem polletju tega leta pa te možnosti ne
morejo uporabiti vse organizacije temveč le tiste, ki so razvrščene v dejavnost za katere služba družbenega knjigovodstva
Jugoslavije ugotovi, da je podskupina dejavnosti v celoti
izkazala izgubo in v odstotku, ki se ugotovi iz razmerja med
izkazano izgubo in stroški revalorizacije.
Uporaba teh določb zakona ima neposreden vpliv na izplačevanje osebnih dohodkov po zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela, ki določa, da organizacije, ki
izkažejo izgubo v poslovanju po periodičnem obračunu in če
to izgubo pokrijejo z rezervnimi sredstvi, s sredstvi, ki so jih
dobile od drugih organizacij in v breme revalorizacijskih prihodkov, izplačujejo osebne dohodke v znesku 80% od povprečja iz prejšnjega leta zvečanega za življenjske stroške, ne
zmanjšujejo pa tega zneska za več izplačane osebne dohodke
v preteklem obdobju. Zaradi tega, da bi take organizacije bile
v enakem položaju, kot so bile v prvem polletju tudi v drugem
polletju bi bilo treba pokrivanje izgub v letu 1987 v breme
revalorizacijskih prihodkov opraviti na enak način, kot v
prvem polletju letos, še zlasti zaradi tega ker se izguba
pokriva šele po zaključnem računu.
Poleg tega pa je bil ta odbor tudi mnenja, da se razporejanje
dohodka in čistega dohodka, kot tudi delitev sredstev za
osebne dohodke in izplačevanje osebnih dohodkov izvaja po
samoupravnem splošnem aktu kumulativno začenši s 1. 1.
1987. leta.
S spremembo 1. odstavka 130. člena zakona o celotnem
prihodku in dohodku je sedaj urejeno: da lahko temeljna
organizacija, ki v letu 1987 izkaže izgubo le to pokrije v
breme revalorizacijskih odhodkov največ do zneska, ki je v
tem obračunskem odbobju neposredno bremenil stroške
poslovanja.
V letu 1988 lahko temeljna organizacija, ki je razporejena v
neko od podskupin (iz odloka o enotni klasifikaciji dejavnosti
- podskupine, ki so izkazale izgube v poslovanju) pri sestavi
naslednjega periodičnega obračuna oziroma zaključnega
računa odloči, da rezultat revalorizacije, ki bremeni stroške
zmanjša z uporabo koeficienta največ do ravni ustvarjene
izgube s tem, da na ta način saldo revalorizacijskih prihodkov
in odhodkov ne more postati negativen.
S spremembo 133. f člena zakona o celotnem prihodku in
dohodku (sprejet z junijsko novelo tega zakona) je sedaj
urejeno:
- temeljna organizacija, ki samoupravni splošni akt
uskladi s samoupravnim sporazumom in družbenim dogovo21

poročevalec

i

rom, ugotavlja in razporeja dohodek in čisti dohodek ter deli
sredstva za osebne dohodke in izplačuje osebne dohodke
po periodičnem obračunu za obdobje januar - september in
zaključnem računu za leto 1987 kumulativno po tem aktu;
- izjemno od zgoraj navedene rešitve bodo banke, razen
internih bank, skupnosti premoženjskega in osebnega zavarovanja, samoupravne interesne skupnosti, loterije in stavnice
ter združenja organizacij združenega dela, razen združenj, ki
so pristopila k družbenemu dogovoru, uporabljale za izplačilo osebnih dohodkov za obdobje januar-junij 1987 določbe
zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v
bančnih organizacijah, samoupravnih interesnih skupnosti,
organizacijah premoženjskega in osebnega zavarovanja, loterijah in stavnicah ter združenjih organizacij združenega dela
do 30. junija 1987.
S spremembo tega zakona je bil črtan tudi 133. g člen, ki je
določal kazni za gospodarske prestopke na podlagi 133. f
člena tega zakona.
Končno je s to spremembo tudi določeno, da se bodo
spremembe 1. odstavka 130. člena zakona o celotnem prihodku in dohodku, ki so bile spredaj opisane uporabljale tudi
za sestavljanje periodičnega obračuna za obdobje januar september 1987. leta.
Vse omenjene spremembe tega zakona se nanašajo na IX.
poglavje »prehodne in končne določbe«.
★ * ★
Zvezni zbor je na tej seji obravnaval še številna druga
vprašanja, med njimi tudi poročilo o izvajanju zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev s posebnim
oziroma na menice izdane brez nastanka dolžniško-upni-
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škega razmerja »Agrokomerc« in dr. ter poročilo o izvajanju
zakona o celotnem prihodku in dohodku.
Po razpravi o poročilu o izvajanju zakona o zavarovanju
plačil med uporabniki družbenih sredstev, je zbor sprejel 11
sklepov in med njimi tudi sklep, da bo skupaj z zborom
republik in pokrajin predložil ustanovitev skupne »ad hoc«
komisije obeh zborov, ki bo pripravila in predložila zboroma
sklepe o nadaljnjem delu pri dograjevanju finančnega sistema
in pri odstranjevaju pomanjkljivosti v delovanju tega sistema,
kot tudi za ugotavljanje morebitne odgovornosti zveznih
organov in organizacij za uresničevanje zveznih zakonov s
področja finančnega in kreditno monetarnega sistema.
Po razpravi o poročilu o izvajanju zakona o celotnem prihodku in dohodku, je zbor sprejel tri sklepe:
- zbor sprejema poročilo z ocenami in sklepi Zveznega
izvršnega sveta in ugotavlja, da se je na podlagi dosedanjih
izkušenj pri izvajanju 1. dela zakona koncept revalorizacije
družbenih sredstev pokazal v osnovi kot dober in da se
največji del pripomb na ta zakon ne nanaša na bistvo sistema
revalorizacije temveč le na posamezne rešitve;
- zbor smatra, da je nujno do konca 1987. leta izvršiti
spremembe v tem zakonu, ki so omenjene v tem poročilu, na
seji odbora za družbenoekonomske odnose in v razpravi o
tem poročilu na seji zbora. Prav tako je treba preveriti rešitve v
tistem delu zakona, ki se nanašajo na ugotavljanje in razporejanje dohodka in čistega dohodka in ugotavljanje izgub v
zvezi s financirajem družbenih dejavnosti;
- zbor smatra, da.se mora služba družbenega knjigovodstva, bolj intenzivno vključiti v spremljanje izvajanja tega
zakona in v proces priprave njegovih morebitnih sprememb in
dopolnitev. Zvezni sekretariat za finance in služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije pa morata tudi pripraviti
enotno poročilo o izvajanju tega zakona.

k

OSNUTEK ZAKONA
o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem
poslovanju (ESA-349)
Na podlagi 131. člena poslovnika Zbora republiH in pokrajin
Skupščine SFRJ vam pošiljam osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju, ki ga je
Zvezni izvršni svet dostavil Skupščini SFRJ z dopisom 35 št.
492-48/87 z dne 12. oktobra t. I.

V skladu s 132. členom poslovnika Zbora republik in pokrajin predlagam, naj pristojni zbori vaše skupščine sprejmejo
stališča do osnutka tega zakona in jih pošljejo Zboru republik
in pokrajin do 20. novembra 1987.

POVZETEK
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami se
S predlaganimi spremembami so ustvarjeni pogoji, da
ustvarjajo pogoji za tesnejše povezovanje vseh določenih
se obveznosti do tuje osebe izpolnjujejo pravočasno, kar
pravic do uvoza in plačevanja z ustvarjenim izvozom in
je zagotovljeno z dopolnitvijo 5. točke prvega odstavka
deviznim prilivom. Na ta način so organizacije združenega
100. člena zakona in z izključitvijo deviz, ki so na računih
dela motivirane za večji izvoz in za njegovo hitrejše plačepo
naslovih iz 100. člena zakona, in drugih deviz, ki jih
vanje, da bi v odvisnosti od višine izvoza lahko realizirale
imajo tuje osebe v državi, iz dnevne devizne pozicije
tudi pravico do uvoza in plačevanja iz vseh naslovov. S
Glede na razne negativne pogoje, ki so se pokazali pri
pravico do prioritetnega plačevanja se organizacijam
realizaciji takoimenovanih »switch poslov«, obseg plačezdruženega dela omogoča, da del pravic do uvoza in
vanja in sprejemanja plačil v dinarjih iz 55. člena zakona,
plačevanja lahko uveljavljajo po isti prioriteti kot obveznoplačevanje in sprejemanje plačil prek precejšnjega števila
sti iz zunanjih kreditov. Glavni pogoj za uveljavitev te
posebnih bančnih aranžmajev in specialnih računov so
pravice je, da organizacija združenega dela ustvari devizni
predlagane rešitve, ki omogočajo, da se odpravijo vzroki
priliv najmanj v višini zneska pravice do prioritetnegaza te pojave.
plačila.
: , t. .i/is

Na podlagi četrtega odstavka 252. člena in 5. točke prvega
odstavka 281. čena ustave SFRJ izdaja Zbor republik in avtonomnih pokrajin Skupščine SFRJ

ZAKON
o spremembah in dopolnitvah zakona
o deviznem poslovanju

5. člen
Za 48. členom se doda nov, 48. a člen, ki se glasi:
»48.a člen
Organizacije združenega dela in druge družbene pravne
osebe smejo izvrševati in sprejemati plačila pri poslovanju s
tujino prek specialnih računov in posebnih bančnih aranžmajev na podlagi dovoljenja Narodne banke Jugoslavije, izdanega pod pogoji in na podlagi meril, ki jih določi Zvezni
izvršni svet.«

1. člen
V zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list SFRJ št. 66/85
in 71/86) se v drugem odstavku 35. člena beseda: »odpisu«
nadomestil z besedo: »uveljavljanju.«

6. člen
V četrtem odstavku 55. člena se besede: »in ki so transferabilni« nadomestijo z besedami: »in jih je tuja oseba pridobila
na način iz 1. točke prvega odstavka tega člena.«

2. člen
V 39. členu se za besedama: »uvozom blaga« dodasta
besedi: »in storitev.«

7. člen
V 93. členu se za besedami: »plačilne bilance države veljajo
za« dodajo besede: »plačevanje izvoza blaga in storitev in
drugo plačevanje iz tujine ter za.«

3. člen
Za 40. členom se doda nov, 40. a člen, ki se glasi:
»Prek klirinškega računa iz drugega odstavka 40 člena
tega_ zakona je prepovedano plačevanje blaga in storitev,
izvoženih v državo, s katero je sklenjena pogodba v plačilu v
konvertibilnih devizah. .
Uvoženo blago in storitve, ki izvirajo iz države iz prvega
odstavka tega člena, se sme izjemoma plačati prek klirinškega računa, če je takšen način plačevanja odobren smiselno prvemu odstavku 37. člena tega zakona na podlagi
dovoljenja, ki ga izda zvezni upravni organ za zunanjo trgovino po popejšnjem mnenju zveznega upravnega organa za
finance in Narodne banke Jugoslavije.«
4. člen
Za prvim odstavkom 46. člena se doda odstavek, ki se glasi:
»Način plačevanja uvoza po prvem odstavku tega člena
določi ob uporabi 110. člena tega zakona Zvezni izvršni svet.«
Dosedanja drugi do peti odstavek postaneta tretji do šesti
odstavek.

8. člen
Za četrtim odstavkom 97. člena se dodajo peti do deseti
odstavek, ki se glasijo:
»Organizacije združenega dela uveljavljajo določene pravice do uvoza in plačevanja v skladu z določbami tega zakona.
Pravico do prednostnega plačevanja izvoza imajo organizacije združenega dela, ki ustvarjajo izvoz in devizni priliv najmanj v višini določene pravice do prednostnega plačevanja.
Znesek pravic do prednostnega plačevanja iz šestega
odstavka tega člena izračuna pooblaščena banka iz 108.
člena tega zakona z uporabo enotnega odstotka, določenega
v projekciji plačilne bilance države za tekoče leto, od pravice
do uvoza in plačevanja, uskaljeno z izvozom in deviznim
prilivom na podlagi določb tega zakona.
Enotni odstotek iz sedmega odstavka tega člena se določi
za organizacije združenega dela, ki ustvarjajo večji izvoz in
devizni priliv od uvoza in deviznega odliva v znesku, ki je večji
od višine enotnega odstotka, ki se določi za organizacije
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združenega dela, ki ustvarijo manjši izvoz in devizni priliv od
uvoza in deviznega odliva.
Pravica do uvoza in plačevanja se usklajuje z izvozom v
odvisnosti od gibanja izvoza blaga in storitev, ustvarjenega v
tekočem obdobju v primerjavi z izvozom blaga in storitev,
ustvarjenim v istem obdobju predhodnega leta. Ta pravica se
usklajuje tudi s stopnjo plačila ustvarjenega izvoza, ki predstavlja razmerje med ustvarjenim deviznim prilivom v tekočem
obdobju in izvozom blaga in storitev, ustvarjenetji v istem
obdobju.
Pravico iz sedmega odstavka tega člena sme organizacija
združenega dela uporabiti za plačilo lastnega uvoza surovin,
reprodukcijskega materiala, nadomestnih delov, opreme in
neblagovnih plačil v funkciji reprodukcije za lastne potrebe.«
9. člen
V 5. točki prvega odstavka 100. člena se pika na koncu črta
in dodajo besede: »iz naslova udeležbe tuje osebe v čistem
dohodku, ustvarjenem iz skupnega poslovanja z domačo
organizacijo združenega dela, ter obveznosti do tuje osebe iz
naslova vloženih sredstev od dneva zapadlosti«.
10. člen
Za drugim odstavkom 102. člena se doda tretji odstavek, ki
se glasi:
»Devize, odobrene deviznemu rečunu iz naslovov iz 100.
člena tega zakona, ter devize tujih oseb, ki jih imajo na
računih banke, pooblaščene za posle s tujino, vštevši tudi
devize iz 54. člena tega zakona, se ne vključijo v dnevno
devizno pozicijo zadevne banke«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti
odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besede: »kako se ugotavljajo dnevne devizne pozicije
in določajo roki« nadomestijo z besedami: »Metodologija
ugotavljanja dnevne devizne pozicije in roki«, besede:
»uredi« pa z besedo: »uredijo«.
11. člen
Za prvim odstavkom 105. člena se doda drugi odstavek, ki
se glasi:
»Ob uporabi 110. člena tega zakona morajo banke, pooblaščene za posle s tujino, Narodni banki Jugoslavije prodati
devize za plačevanje uvoza najnujnejših energetskih surovin,
uvoza za najnujnejšo oskrbo prebivalstva ter za druge
narpene, ki jih določi Skupščina SFRJ, v znesku, določenem s
projekcijo plačilne bilance Jugoslavije za tekoče leto.«
12. člen
V prvi alinei prvega odstavka 111). člena se besede: »ter
obveznosti, ki se plačujejo z devizami z deviznih računov,
odobrenih po 100. členu tega zakona« nadomestijo z besedami: »plačevanje uvoza surovin, reprodukcijskega materiala,
nadomestnih delov, opreme in neblagovnih plačil v funkciji
reprodukcije v znesku, izračunanem v skladu s sedmim
odstavkom 97. člena tega zakona«.
V drugem odstavku tega člena se za besedo: »konvencij«
dodajo besede: »za plačevanje uvoza surovin, reprodukcijskega materiala, nadomestnih delov, opreme in neblagovnih
plačil v funkciji reprodukcije v znesku, izračunanem v skladu
s sedmim odstavkom 97. člena.«
Za šestim odstavkom se dodasta sedmi in osmi odstavek, ki
se glasita:
»Obveznosti iz. naslova zunanjih kreditov po tem členu so
zapadle obveznosti za odplačilo zunanjih kreditov, najetih na
podlagah, navedenih v 2. členu zakona o kreditnih odnosih s
tujino.
Obveznosti iz konvencij po tem členu so obveznosti iz
mednarodnih pogodb, ki sta jih ratificirala Skupščina SFRJ in
Zvezni izvršni svet«.
13. člen
V 113. členu se beseda: »Blago« nadomesti z besedami:
»Surovine in reprodukcijski material«, besedo: »plačuje« se
nadomesti z besedo« »plačujejo« za besedo: »dovoljenju«, pa
se besede: »v sorazmerju z uresničevanjem projekcije pla24

čilne bilance Jugoslavije« nadomestijo z besedami: »v odvisnosti od ustvarjanja izvoza in deviznega priliva vsake organizacije združenega dela«.
14. člen
Za četrtim odstavkom 115. člena se doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»Izračunan obseg plačevanja uvoza opreme, ki se plačuje v
gotovini, se zmanjša v sorazmerju z neostvarjenim izvozom in
deviznim prilivom v tekočem letu«. '
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
15. člen
V petem odstavku 117. člena se črtajo besede: »povečanja,
zmanjšanja in uporabljanja« ter pika na koncu stavka in
dodajo besede: »ter način usklajevaja vseh pravic do uvoza in
plačevanje iz ustvarjenim ivozom in deviznim prilivom«.
16. člen
Za tretjim odstavkom 119. člena se dodasta četrti in peti
odstavek, ki se glasita:
»Družbeno priznane reprodukcijske potrebe iz prvega in
tretjega odstavka tega člena ter pravice iz 120. in 122. člena
tega zakona se usklajujejo v sorazmerju z deviznim prilivom
organizacije združenega dela, ustvarjenim v primerjavi z izvršenim uvozom v tekočem letu.
Organizacije združenega dela, katerih ciklus proizvodnje je
daljši smiselno šestemu odstavku 117. člena tega zakona,
usklajujejo ne glede na določbe tega člena izračunane družbeno priznane reprodukcijske potrebe v trenutku ustvarjenega izvoza z izvozom in deviznim prilivom, ustvarjenem v
istem obdobju predhodnega leta«.
17. člen
V 120. členu se dodasta tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Pooblaščena banka iz 108. člena tega zakona sme organizaciji združenega dela, katere ciklus proizvodnje je daljši od
enega leta smiselno šestemu odstavku 117. člena tega
zakona, za potrebe te proizvodnje na njeno zahtevo vnaprej
povečati družbeno priznane reprodukcijske potrebe na podlagi sklenjenih pogodb o izvozu, po katerih ustvarja izvoz v
tekočem oziroma v naslednjem letu.
Če organizacije združenega dela iz tretjega odstavka tega
člena ne ustvari izvoza v pogodbenem roku, zmanjša pooblaščena banka družbeno priznane reprodukcijske potrebe, izračunane za tekoče leto oziroma družbeno priznane reprodukcijske potrebe v naslednjem letu«.
18. člen
V 123. členu se besedi: »uresničevanje izvoza« nadomestita
z besedami: »ustvarjenega izvoza in deviznega priliva«.
19. člen
V tretjem odstavku 124. člena se doda nov stavek, ki se
glasi.
»Navodilo, kako se uporablja ta odstavek, predpiše funkcionar, ki vodi zvezni upravni organ za finance, v sodelovanju z
zveznim sekretarjem za ljudsto obrambo.«
20. člen
V 1. točki prvega odstavka 126. člena se črtajo besede:
»oziroma povečanje ali zmanjšanje«. Za 1. točko se doda
nova, 2. točka, ki se glasi:
»2) za usklajevanje vseh pravic do uvoza in plačevanje z
ustvarjenim izvozom in deviznim prilivom«.
Dosedanja 2., 3. in 4. točka postanejo 3., 4. in 5. točka.
21. člen
V četrtem odstavku 128. člena se za besedama: »brez licitacije« dodajo vejica in besede: »in višino obveznega izvoza, ki
ga mora glede na obseg uvoza blaga za široko porabo ustvariti organizacija združenega dela«.
poročevalec

22. člen
V drugem odstavku 132. člena se za besedama: »materialnih rezerv« dodajajo besede: »izvajanja strategije tehnološkega razvoja«, za besedama: »dolžnosti federacije« pa vejica
in besede: »vštevši tudi obveznosti Sklada federacije za kreditiranje manj razvitih republik in SAP Kosovo«.
23. člen
Za 134. členom se doda 134. a člen, ki se glasi:
»134. a člen
Pravice do uvoza in plačevanja organizacij združenega dela
iz drugega odstavka 119. člena ter družbenih pravnih oseb iz
132., 133. in 134. člena tega zakona se zmanjšajo za neizvršeni izvoz in devizni priliv, določen v projekciji plačilne
bilance Jugoslavije za tekoče leto, ki ga za vsako četrtletje
določi Zvezni izvršni svet«.
24. člen
158. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Če je s predpisi predviden varstveni ukrep oziroma varnostni ukrep odvzema predmetov v zvezi s storjenim kaznivim
dejanjem ali gospodarskim prestopkom ali prekrškom, lahko
glavni devizni inšpektor pri opravljanju devizne kontrole
začasno zaseže predmete, s katerimi je bilo opravljeno kaznivo dejanja ali gospodarski prestopek ali prekršek, ali ki so
bili namenjeni za storitev ali so nastali s storitvijo kaznivega
dejanja, gospodarskega prestopka oziroma prekrška. Za
zasežene predmete izda glevni devizni inšpektor potrdilo.

O zasegu predmetov mora glavni devizni inšpektor takoj
obvestiti organ, pristojen za postopek.«
25. člen
Prvi odstavek 180. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Ce se je postopek za prekršek začel na podlagi prijave
carinskega organa, inšpekcijskega organa, organa za notranje zadeve ali druge uradne osebe, sestavljene na podlagi
uradnih ali drugih podatkov ali njihovega neposrednega opažanja, vrednost prekrška pa ne presega 50.000 dinarjev, se
sme izdati odločba o prekršku brez vabljenja in zasliševanja
obdolženca. Dinarska protivrednost predmeta prekrška za
devize se določi po tečaju iz drugega odstavka 35. člena tega
zakona«.
26. člen
Za 183. členom se doda 183. a člen, ki se glasi:
»183. a člen
Razliko dinarske protivrednosti, ki nastane z uporabo
tečaja iz 42. in 43. člena tega zakona, mora banka, pooblaščena za posle s tujino, v dveh dneh od dneva izvršenega
plačila vplačati na poseben način iz tretjega odstavka 82.
člena zakona o prometu blaga in storitev s tujino.«
27. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
SFRJ.

OBRAZLOŽITEV
1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju
Ustavna podlaga za izdajo tega zakona sta četrti odstavek
252. člena ustave SFRJ, po katerem se z zveznim zakonom
določajo pogoji za menjavo blaga in storitev in pogoji za
poslovanje OZD v odnosih s tujino, in 5. točka prvega
odstavka 281. člena ustave SFRJ, po kateri federacija po
zveznih organih ureja' sistem zunanjetrgovinskega in deviznega poslovanja in drugega ekonomskega poslovanja s tujino
in zagotavlja izvrševanje zveznih zakonov na teh področjih.
Po 2. točki drugega odstavka 286. člena ustave SFRJ mora
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem
poslovanju sprejeti Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ
na podlagi soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin.
2. Razlogi in potrebe za izdajo zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o
deviznem poslovanju
Zvezni družbeni svet za gospodarski razvoj in ekonomsko
politiko je na seji dne 2. 4. 1987, ko je obravnaval uresničevanje sistema ekonomskih odnosov s tujino, sprejel stališče, da
je treba pri nadaljnji dograditvi posameznih rešitev v tem
sistemu omogočiti večjo motiviranost za izvoz, vendar s to
dograditvijo, ki bi temeljila na analizi stanja, ne smejo postati
vprašljive zasnove in temeljne opredelitve tega sistema.
Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na seji 23. in 24, julija 1987
obravnaval tudi poročilo Zveznega izvršnega sveta o gospodarskih gibanjih v I. polletju 1987 in med drugim sklenil »da
zbor opozarja na potrebo, da se zberejo vse dosedanje izkušnje pri izvajanju zakona o deviznem poslovanju in na tej
podlagi pregledajo spremembe tega zakona, zlasti s stališča
poslovanja aktivnih izvoznikov.«
Na podlagi teh sklepov je Zvezni izvršni svet na seji 22. julija
1987 imenoval delovno skupino za pripravo analize o smembi
zakona o deviznem poslovanju z morebitnimi predlogi za
njegovo nadaljno dograditev.
Delovna skupina je pisno zahtevala od vseh republiških in
pokrajinskih komitejev za ekonomske odnose s tujino, da

pošljejo svoje informacije o stanju in problemih v zvezi z
uporabo zakona o deviznem poslovanju ter (morebitne) predloge za njegovo nadaljnjo dograditev, kar so vsi tudi storili,
razen komitejev za ekonomske odnose s tujino SR Bosne in
Hercegovine in SAP Kosovo.
Analiza o uporabi zakona o deviznem poslovanju je sestavljena ob uporabi podatkov in informacij, ki so jih dali Zvezni
sekretariat za zunanjo trgovino, Narodna banka Jugoslavije,
Združena banka Jugoslavije in Gospodarska zbornica Jugoslavije in so bili izhodišče za ugotovitve v analizi.
Zvezni izvršni svet je obravnaval in sprejel analizo o uporabi
zakona o deviznem poslovanju in hkrati sklenil, da se zakon
nekoliko spremeni in dopolni, in sicer tako, da se omogoči
večja motiviranost organizacij združenega dela za izvoz in
zagotovi večja varnost v plačilih do tujine, s tem da se zasnova
in temeljne opredelitve veljavnega sistema ne spremenijo.
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami so ustvarjeni
pogoji za tesnejše povezovanje določenih pravic do uvoza in
plačevanja z ustvarjenim izvozom in deviznim prilivom. Določene pravice do uvoza in plačevanja po vseh režimih uvoza
(LBO, K in D), namenih (surovine in reprodukcijskih material,
oprema, blago za široko porabo) in po vseh subjektih (organizacije združenega dela in druge družbene pravne osebe) se
namreč usklajujejo z izvozom in deviznim prilivom. Določene
pravice do uvoza in plačevanja bi se usklajevale z izvozom in
deviznim prilivom četrtletno. To usklajevanje bi potekalo
odvisno od gibanja izvoza, doseženega v tekočem obdobju
(četrtletju), v primerjavi z izvozom, doseženim v enakem
obdobju (četrtletju) predhodnega leta, povečanim za odstotek
rasti izvoza, ki je določen v projekciji plačilne bilance Jugoslavije za tekoče leto. Za usklajevanje določenih pravic pa ne
zadostuje samo kazalnik o gibanju izvoza, temveč je potreben
tudi kazalnik o stopnji realizacije doseženega izvoza v zadevnem tekočem obdobju. Stopnja realizacije doseženega izvoza
je razmerje med deviznim prilivom, ustvarjenim (ne glede na
naslov) v tekočem obdobju, in izvozom, doseženim v istem
obdobju. Pravica do uvoza in plačevanja, določena za tekoče
obdobje, za katero se usklajuje, se popravi (z množenjem) za
odstotek gibanja (povečanja ali zmanjšanja) izvoza in odstotek realizacije doseženega izvoza.
Določene pravice do uvoza in plačevanja se lahko usklajujejo z doseženim izvozom in deviznim prilivom šele po poteku
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prvega četrtletja. Pravica, določena za prvo četrtletje, bi se
lahko usklajevala z izvozom in deviznim prilivom, doseženim v
predhodnem četrtletju. To pa zato, ker se za izvoz in devizni
priliv, ustvarjen v zadnjem četrtletju, ne usklajujejo pravice,
določene za tekoče leto, ker se četrtletno usklajevanje opravi
po poteku zadevnega četrtletja. Način in postopek usklajevanja pravic bi bila natančneje urejena z aktom iz petega
odstavka 117. člena zakona o deviznem poslovanju, ki ga izda
Zvezni izvršni svet.
Z usklajevanjem določenih pravic do uvoza in plačevanja so
organizacije združenega dela motivirane, ne samo da povečajo izvoz, temveč da tako doseženi izvoz tudi pravočasno
realizirajo.
Usklajena pravica do uvoza in plačevanja je tudi osnova za
izračunavanje pravice do prioritetnega plačevanja. S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije bi se namreč določil enoten
odstotek, v višini katerega bi organizacije združenega dela
imele pravico do prioritetnega plačevanja. To plačevanje bi se
opravljalo v okviru iste prioritete (prve), v kateri so tudi obveznosti iz zunanjih kreditov. Enotni odstotek, določen s projekcijo plačilne bilance, se uporablja za usklajeno pravico do
uvoza in plačevanja, in tako dobi absolutni znesek pravice do
prioritetnega plačevanja za zadevno četrtletje. Predlagamo,
da smejo to pravico uveljavljati samo tiste organizacije združenega dela, ki so do trenutka izračunavanja te pravice ustvarile devizni priliv najmanj v višini tako izračunane pravice.
Tako bi zagotovili, da +e pravica do prioritetnega plačevanja
krita z deviznim prilivom, ki ga je ustvaril njen upravičenec. S
tem so organizacije združenega dela tudi motivirane, da pravočasno realizirajo ustvarjeni izvoz. Predlagana dopolnitev
zagotavlja organizacijam združenega dela, da bodo lahko ta
del plačil v tujini opravile v okviru prve prioritete.
Višina enotnega odstotka bi bila odvisna od plačilno-bilančnih možnosti države, predvsem pa od višine obveznosti iz
zunanjih kreditov, ki zapadejo v plačilo v tekočem letu.
3. Načela, na katerih temeljijo rešitve, ki se
predlagajo z osnutkom zakona
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona izhajajo iz
sedanje zasnove zakona o deviznem poslovanju in pomenijo
njeno nadaljnjo dograditev. Temeljna načela predlaganih
rešitev temeljijo:
- na večji varnosti v plačilih do tujine tistih organizacij združenega dela, ki ustvarjajo devizni priliv;
- na ustvarjanju pogojev za večjo dohodkovno motiviranost
za izvoz organizacij združenega dela, zlasti aktivnih izvoznic;
- na usklajevanju vseh določenih pravic do uvoza in plačevanja z izvozom in deviznim prilivom;
- na ustvarjanju pogojev za večjo varnost tuje osebe iz
naslova terjatev, ki jih imajo pri poslovanju z domačimi osebami v državi.
4. Finančna sredstva, potrebna za izvajanje
zakona
Za izvajanje tega zakona niso potrebna sredstva iz proračuna federacije.
5. Natančnejša pojasnila temeljnih pravnih
rešitev, ki jih predlagamo
V 1. členu se sprememba nanaša na uporabo ustreznega
izraza.
V 2. členu je dana možnost, da se smejo iz naslova izvoženega blaga in storitev plačila sprejemati ne samo z uvozom
blaga, temveč tudi z uvozom storitev.
V 3. členu je dana rešitev, ki preprečuje precej razširjeno
prakso, da prikazujejo organizacije združenega dela - izvoznice dejanski realizirani izvoz v države konvertibilnega
področja kot izvoz v države klirinškega področja oziroma da
prikazujejo uvoznice dejanski uvoz s konvertibilnega
področja kot uvoz tuje firme s klirinškega področja. Z dosedanjimi takšnimi postopki so izvozniki dejansko prodajali konvertibilne devize tujim firmam s klirinškega področja, ki so jih
na to prodajale našim uvoznikom po precej višjih cenah. S to
dopolnitvijo bi se zagotovil večji konvertibilni priliv in prepre-

čil uvoz blaga, ki se plača v konvertibilnih devizah, ne da bi
bile obremenjene pravice do uvoza in plačevanja.
V 4. členu je ob uporabi 110. člena zakona omejena možnost plačevanja uvoza vnaprej. Način plačevanja uvoza vnaprej določa Zvezni izvršni svet.
V 5. členu predlagamo, da sme glede na račune in posebne
bančne sporazume, prek katerih se opravljajo plačila in sprejemajo plačila iz določenih zunanjetrgovinskih poslov o katerih pa ni dejanskih podatkov, te račune in sporazume odobriti
samo Narodna banka Jugoslavije na podlagi pogojev, ki jih
določi Zvezni izvršni svet, da bi se zagotovila družbena kontrola takih poslov.
V 6. členu se je plačevanje in sprejemanje plačil v dinarjih iz
55. člena zakona od dneva uporabe tega zakona večkratno
povečalo. Ugotovljeni so bili določeni negativni pojavi, ki so
zlasti prihajali do izraza prek visoke cene uvoženega blaga in
nizke cene blaga, ki se izvaža. Blago, izvoženo tuji osebi, se še
naprej prodaja in zanj sprejemajo plačila v konvertibilnih
devizah. Da bi se preprečil izvoz blaga na konvertibilno
področje s sprejemanjem plačil v dinarjih iz 55. člena zakona,
predlagamo, da se sme za izvoz blaga na konvertibilno
področje sprejemati plačilo samo v dinarjih, ki jih je tuja
oseba pridobila s prodajo konvertibilnih deviz po 1. točki
prvega odstavka 55. člena zakona.
V 7. členu je pojasnilo, da se tudi za izvoz sprejemajo
plačila v skladu s posebnimi določbami o plačilnem prometu
s tujino.
V 8. členu je določena pravica do prioritetnega plačevanja.
To plačevanje bi se opravljalo po isti prioriteti kot obveznosti
iz zunanjih kreditov iri konvencijske obveznosti. Pravico do
prioritetnega plačevanja bi uveljavile vse organizacije združenega dela, ki izvažajo in ustvarjajo devizni priliv, če ustvarjeni
devizni priliv ni manjši od zneska pravice do prioritetnega
plačevanja. Znesek te pravice bi izračunavala pooblaščena
banka iz 108. člena zakona na podlagi enotnega odstotka, ki
bi se določil v projekciji plačilne bilance Jugoslavije za vsako
leto in uporabljal za usklajeno pravico do uvoza in plačevanja
organizacije združenega dela. V projekciji plačilne bilance
države se enotni odstotek določi v dveh različnih zneskih,
prvem, večjem za organizacije združenega dela, ki več izvažajo in ustvarjajo večji devizni priliv od uvoza in deviznega
odliva, in drugem, manjšem za organizacije združenega dela,
ki manj izvažajo in ustvarjajo manjši devizni priliv od uvoza in
deviznega odliva.
Obrazložitev o načinu usklajevanja določenih pravic do
uvoza in plačevanju z izvozom in deviznim prilivom je na tretji
in četrti strani te obrazložitve.
V 9. členu so s predlagano dopolnitvijo ustvarjeni realni
pogoji, ki zagotavljajo večjo varnost za pravočasen transfer
dobička in vloženega kapitala tuji osebi. To pomeni, da bi
pooblaščena banka v trenutku zapadlosti obveznosti do tuje
osebe v skladu s pogodbo »usmerjala« določeni odstotek, ki
izhaja iz te pogodbe s tujo osebo, na devizni račun organizacije združenega dela, ki je sklenila takšno pogodbo s tujo
osebo. Te devize so namenske in jih organizacija združenega
deta ne sme uporabljati za druge namene. Predlog, da se
skupna vlaganja izvzamejo iz zakona o deviznem poslovanju
in da se vprašanja deviznega poslovanja, ki se nanašajo na
skupno vlaganje, uredijo z zakonom o OZD z udeležbo tujega
kapitala, ni bil sprejet. Ugotovljeno je namreč bilo, da je treba
vsa vrašanja s področja deviznega poslovanja urediti z zakonom o deviznem poslovanju.
V 10. členu so odpravljeni vzroki za nastajanje negativnih
' tečajnih razlik pri pooblaščenih bankah, pri katerih so imele
devize »lastniki« deviznih računov in 100. člena zakona. Predlagamo, da se te devize ter devize, ki jih imajo tuje osebe na
deviznih računih pooblaščenih bank, izključijo iz dnevne
devizne pozicije pooblaščene banke. S tem se hkrati zagotavlja, da se obveznosti do tuje osebe, ki je devize tudi nakazala,
pravočasno izpolnjujejo, ne glede na ponudbo deviz in povpraševanje po njih na enotnem deviznem trgu.
V 11. členu je omogočeno, da se v primeru uporabe 100.
člena zakona zagotovijo devize za plačilo najnujnejših energetskih surovin, najnujnejšega uvoza za preskrbo prebivalstva. Skpščina SFRJ lahko določi tudi druge namene, za
katere bi se devize zagotoile na tak način.
Zvezni izvršni svet poudarja, da bo še proučeval vprašanja
tega uvoza, ki so splošnega družbenega pomena, da bi se
našla ustreznejša sistemska rešitev.
poročevalec
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S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije bi se določila vrednost tega uvoza s konvertibilnega področja, na podlagi tega
pa bi se, odvisno od ustvarjenega deviznega priliva, določila
obveznost vsake pooblaščene banke, da proda določeni znesek deviz za plačilo tega uvoza Narodni banki Jugoslavije.
V 12. členu je predlagano, da se iz prve prioritete črtajo
obveznosti, ki se plačujejo z devizami z deviznih računov iz
100. člena, ker te devize niso več v dnevni devizni poziciji.
Pravica do prioritetnega plačevanja, določena v 8. členu tega
osnutka, je uvrščena v isto prioriteto kot tudi obveznosti iz
zunanjih kreditov in konvencijske obveznosti. S tem je omogočeno, da ima organizacija združenega dela, ki izvaža in
ustvarja devizni priliv, večjo varnost pri plačilih do tujine. Ta
člen določa, kaj so po tem zakonu obveznosti iz zunanjih
kreditov in konvencijske obveznosti, ker so bile doslej v praksi
v zvezi s tem različne razlage.
V 13. člen je vključena podlaga za mehanizem, ki zagotavlja, da se uvoz blaga, razvrščenega na kontingente in dovoljenja, plačuje odvisno od doseženega izvoza in ustvarjenega
deviznega priliva organizacije združenega dela. Natančnejši
način usklajevanja določenih pravic do uvoza in plačevanja z
izvozom in deviznim prilivom bi se izdelal z dopolnitvijo
posebnega akta, ki ga je Zvezni izvršni svet izdal na podlagi
petega odstavka 117. člena zakona (To je hkrati tudi pojasnilo
15. člena).
V 14. člen je vključen mehanizem, ki zagotavlja, da se
organizaciji združenega dela zmanjša obseg plačevanja
uvoza opreme, ki jo plačuje z gotovino, če v tekočem obdobju
ne doseže večjega izvoza in ne ustvari večjega deviznega
priliva. Izračunani obseg plačevanja uvoza opreme torej ne bi
bila več fiksna velikost, v višini katere ima organizacija združenega dela pravico, da uvaža opremo, ne glede na njene
rezultate pri izvozu in ustvarjenem deviznem prilivu.
V 16. člen je vključen mehanizem, ki v bistvu ureja način
usklajevanja povečanih, oziroma zmanjšanih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb u ustvarjenim deviznim prilivom. V 119. členu zakona je namreč že določen način usklajevanja izračunanih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb
z doseženim izvozom. Tu je dodana še ena stopnja usklajevanja z ustvarjenim deviznim prilivom. Z mehanizmi usklajevanja določenih pravic do uvoza in plačevanja z ustvarjenim
deviznim prilivom je treba povpraševanje po devizah spraviti v
okvire plačilno bilančnih možnosti. (To pojasnilo velja tudi za
18. člen).
Z dopolnitvijo tega člena se predlaga, da se družbeno
priznane reprodukcijske potrebe organizacij združenega
dela, ki imajo daljši proizvodni ciklus ne usklajujejo četrtletno
glede na naravo proizvodnega procesa, temveč v trenutku
doseženega izvoza.
V 17. členu je organizacijam združenega dela, ki imajo
daljši proizvodni ciklus, omogočeno, da jim lahko pooblaščena banka na^njihovo zahtevo zaradi zagotovitve te proizvodnje vnaprej poveča družbeno priznano reprodukcijsko
potrebo na podlagi izvozne pogodbe, p.o kateri izvaža v tekočem ali prihodnjem letu. Če v roku, določenem v predloženi
pogodbi, organizacija združenega dela ne izvozi, ji pooblaščena banka zmanjša povečane družbeno priznane reprodukcijske potrebe za znesek nedoseženega izvoza.
V 19. členu je predlagano, da navodilo za izračunavanje
družbeno priznanih reprodukcijskih potreb za organizacije
združenega dela namenske proizvodnje predpiše i tez ni
sekretar za finance v sodelovanju z zveznim sekretarjem za
ljudsko obrambo, ker se odlok o načinu izračunavanja, povečanja, zmanjšanja in uporabe družbeno priznanih reprodukcijskih potreb ne nanaša na te organizacije združenega dela
V 20. členu je vključena posebna točka, ki določa namen
uporabe evidence, ki jo vodijo pooblaščene banke iz 108.
člena zakona. Takšna evidenca bi se med drugim uporabljala
tudi za usklajevanje vseh pravic do uvoza in plačevanja z
doseženim izvozom in ustvarjenim deviznim prilivom.
V 21. členu je predlagano, naj Zvezni izvršni svet s svojim
aktom določi obvezni izvoz, ki bi ga organizacija združenega
dela morala doseči v določenem odstotku v primerjavi z
uvozom blaga za široko porabo.
V 22. členu je natančno določeno, da se v okviru obsega
plačevanja za potrebe federacije zagotavljajo tudi devize za
plačevanje potreb izvajanja strategije tehnolološkega razvoja
in potreb Sklada federacije za kreditiranje manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin.
poročevalec

V 23. členu je predlagano, da se določena pravica do uvoza
in plačevanja drugih subjektov (organizacij združenega dela,
ki ne izvažajo, družbeno pravnih oseb iz 132., 133. in 134.
člena tega zakona) usklajuje (četrtletno) s plačilno-bilančnimi
možnostmi države. Odstotek, s katerim bi se usklajevala določena pravica, bi za vsako četrtletje določil Zvezni izvršni svet
na podlagi uresničevanja proporcev v projekciji plačilne
bilance Jugoslavije za zadevno obdobje.
V 24. členu je predlagana sprememba, ki omogoča izvajanje varnostnih ukrepov odvzema predmetov v zvezi z storjenim kaznivim dejanjem, gospodarskim prestopkom ali prekrškom pred ovadbo.
25. člen, ker po veljavnem besedilu prvega odstavka 180.
člena ni bilo mogoče voditi postopek za prekršek po skrajšanem postopku in ker po ZDP ni nobene vrste prekrška, za
katero je predpisana denarna kazen za posameznika v znesku
do 10000 dinarjev, predlagamo ustreznejše formuliranje.
Razvrščanje zadev o prekrških za vodenje skrajšanega ali
rednega postopka je v praksi možno samo na podlagi višine vrednosti prekrška, kar je znano, ko se postopek začne, medtem ko višina kazni tedaj ni znana.
V 26. členu je predlagano da vplačajo pooblaščene banke
pozitivno tečajno razliko, ki nastane z uporabo tečaja na dan
sprejema plačila (sprejetega po zakonskem roku) in dinarske
protivrednosti izvoza, izplačane organizaciji združenega dela
po tečaju na zadnji dan zakonskega roka.
Ta člen je predlagan tudi zato, ker se v praksi dosledno ne
uporablja 43. člen, zaradi tega morajo Zvezni devizni inšpektorat in drugi kontrolni organi izdajati odločbe o odpravljanju
nepravilnosti pri uporabi tečaja, tako da naložijo vplačilo dela
sredstev v dobro računa pooblaščene banke, čeprav je le-ta z
uporabo napačnega tečaja storila kaznivo dejanje. Poleg tega
bi se tako zagotovila evidenca in vpogled v višino pozitivnih
tečajnih razlik, ki nastajajo iz tega naslova, in v njihovo
namensko uporabo za spodbujanje izvoza oranizacij, ki redno
pod predpisanimi pogoji in na način sprejemajo plačila iz
tujine.
6. Ocena pričakovanih učinkov predlaganih
pravnih rešitev in njihov vpliv na materialne
in družbene odnose
Cilj sprememb in dopolnitev zakona o deviznem poslovanju
je predvsem, da se oganizacijam združenega dela s tujino, ki
bodo vplivali na večjo motiviranost za izvoz in zagotovili večjo
varnost v plačilih s tujino.
Rešitve, dane s spremembami in dopolnitvami zakona, naj
bi spodbujal reprodukcijsko in dohodkovno povezanost med
organizacijami združenega dela izključno prek dinarja in na
način, določen z ustavo SFRJ in drugimi zakonskimi predpisi;
tečaj dinarja naj bo enoten in realen za vse transakcije s
tujino; konstituiranje in delovanje enotnega deviznega trga;
dinar naj bo edino zakonito plačilno sredstvo v državi, devize
pa naj se uporabljajo samo za plačevanje do tujine.
7. Prikaz načina zagotavljanja izvajanja
predpisov in odgovornosti za njegovo izvajanje
Zakon se bo izvajal tako, da se bodo neposredno uporabljale njegove določbe in podzakonski akti, izdani skladu s
pooblastili v zakonu.
Zakon m podzakonske predpise bodo uporabljale organizacije združenega dela, banke in druge družbene pravne in
civilne osebe pri poslovanju s tujino.
Kazenske dolčbe zakona predpisujejo sankcije za subjekte,
ki kršijo in nedosledno uporabljajo določbe zakona.
8. Prikaz opravljenega sodelovanja
s samoupravnimi organizacijami in skupnostmi,
s pristojnimi organi SR in SAP
in zainteresiranimi organi in organizacijami
SFRJ
V skladu s sklepi Zveznega družbenega sveta za gospodarski razvoj in ekonomsko politiko s seje dne 2.4.1987 in
Zveznega zbra Skupščine SFRJ s sej z dne 23. in 24. julija
1987 je Zvezni izvršni svet ustanovil delovno skupino za pri27

pravo analize o uporabi zakona o deviznem poslovanju z
morebitnimi predlogi za njegovo nadaljno dograditev.
Delovna skupina je od vseh republiških in pokrajinskih
komitejev za ekonomske odnose s tujino zahtevala, naj ji
pošljejo svoje informacije o stanju in problemih, pomembnih
za spremembo zakona, ter (morebitne) predloge za njegovo
nadaljnjo dograditev, kar so vsi tudi storili, razen komitejev za
odnose s tujino SR Bosne in Hercegovine in SAP Kosovo.
Analiza uporabe zakona s predlogi za spremembe in dopolnitve zakona je bila sestavljena ob uporabi podatkov pristojnih
zveznih organov in organizacij.
Preden je ZIS sprejel končna stališča v zvezi z nadaljnjo
dograditvijo deviznega sistema so bila opravljena posvetovanja v Združenju bank Jugoslavije in Gospodarski zbornici
Jugoslavije s predstavniki pooblaščenih bank in predstavniki
največjih delovnih organizacij v državi.
Poleg tega se je Zvezni izvršni svet o teh vprašanjih posvetoval tudi s predsedniki izvršnih svetov republik in pokrajin in
nato sestavil informacijo o pobudah, danih za spremembo in
dopolnitev zakona o deviznem poslovanju s stališčem ZIS:
informacijo je nato poslal Predsedstvu CK ZKJ in Predsedstvu
SFRJ.
Gradivo sta predsedstvi obravnavali na skupni seji dne 16.
septembra 1987 in sklenili, da se sestavi osnutek zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem poslovanju v
skladu s informacijo in stališči Zveznega izvršnega sveta.

9. Pregled pomembnih mnenj in predlogov
zainteresiranih organov, ki jih predlagatelj ni
sprejel, in razlogi, iz katerih jih ni sprejel
A. Konkretne spremembe in dopolnitve zakona
39. člen
Komite za odnose
s tujino SR Srbije
Doda se nov, prvi odstavek, ki se glasi:
»Organizacije^združenega dela smejo izjemno skleniti
pogodbe tako, da se jim izvoz blaga oziroma storitev plača z
uvozom blaga oziroma storitev, in prosto razpolagati s tako
ustvarjenim uvozom «
V istem členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: »Z
aktom iz drugega odstavka tega člena se sme uvesti obveznost uvoznika, da kupuje surovine, reprodukcijski material in
drugo blago do višine prevzete obveznosti nasprotnega
nakupa izvajalca investicijskih del oziroma do višine zapadlih
obrokov kreditov po tržnih cenah. Za vrednost uvoza blaga, ki
se lahko realizira s temi sporazumi, organizacije združenega
dela ne smejo kupovati takega blaga za gotovino.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Organizacije združenega dela ne smejo sklepati pogodb tako,
da.se jim izvoz blaga in storitev plača z uvozom, ne glede na
pogoje in način, ki jih določi Zvezni izvršni svet. Če bi bilo to
mogoče, kot izhaja iz predlaganega prvega odstavka, bi bila
vsaka organizacija združenega dela, ki bi lahko sklenila tako
pogodbo s tujo osebo, v danih pogojih zainteresirana, da se ji
izvoz plača z uvozom. N.a ta način bi bili tem organizacijam
omogočeni ugodnejši pogoji za gospodarjenje, ker bi lahko s
celotno vrednostjo ustvarjenega izvoza plačevale uvoz. Povečevanje obsega teh poslov (kar je pravzaprav zamenjava)
zmanjšuje priliv deviz na enotni devizni trg. Take posle je torej
treba dovoljevati le izjemoma, in sicer v primerih, ko je oteženo sprejemanje in izvrševanje plačil z določenimi državami
Prosto razpolaganje z uvoženim blagom, plačanim z opravljenim izvozom, mora biti v mejah, določenih v 116. členu
zakona o deviznem poslovanju. To pomeni, da sme organizacija združenega dela tak uvoz uporabljati samo za lastne
potrebe, nikakor pa ne za nadaljnjo preprodajo drugim organizacijam združenega dela. če namreč organizacija združenega dela uvaža blago v mejah določenih pravic, tako uvoženo blago pa nato proda naprej, pomeni, da so njene pravice
do uvoza določene nerealno.
Zvezni izvršni svet ugotavlja, da je treba rešitev, predlagano
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v tretjem odstavku, obravnavati kot spremembo in dopolnitev
odloka o pogojih, pod katerimi se lahko sklenejo pogodbe za
izvoz blaga in storitev proti plačilu v blagu.
42. člen
Zvezno sodišče
42. člen zakona je treba dopolniti tako, da se izključi možnost za vodenje upravnega postopkazoper odločbo Narodne
banke Jugoslavije o podaljšanju roka. za izterjavo in vnos
deviz v državo.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Po 42. členu zakona smejo narodne banke republik in
narodni banki avtonomnih pokrajin enkratno dovoliti podaljšanje roka za izterjavo plačil za izvoženo blago in opravljene
storitve, in sicer pod pogoji in v rokih, ki jih določi Narodna
banka Jugoslavije. Zoper odločbe narodnih bank socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin je dopustna
pritožba Narodni banki Jugoslavije.
Odločba o podaljšanju roka za izterjavo plačil za izvoz
blaga in storitev, ki jo izda Narodna banka Jugoslavije, je po
določbah zakona o deviznem poslovanju dokončna. Menimo
torej, da izključitev možnosti za vodenje upravnega spora
zoper odločbo Narodne banke Jugoslavije ni predmet zakona
o deviznem poslovanju, temveč zakona o upravnih sporih, s
katerim so predpisani pogoji in način za vodenje upravnih
sporov.
48. člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Četrti odstavek se spremeni, tako da se glasi:
»Organizacije združenega dela, ki so jim bili plačani predujmi za pogodbena dela v zvezi z izvajanjem investicijskih
del v tujini, smejo imeti te devize na računih prvorazrednih
bank v tujini v zneskih, potrebnih za zadevno delo.«.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Pogoji, pod katerimi smejo imeti organizacije združenega
dela devize na računih v tujini, so določeni s posebnim odlokom Zveznega izvršnega sveta. Če ti pogoji ne zagotavljajo
normalnega poslovanja organizacij združenega dela - izvajalk investicijskih del v tujini, se lahko dopolnijo s podzakonskim aktom. Predlog, da smejo te organizacije združenega
dela prosto imeti devize v tujini, ne glede na določene pogoje,
ni sprejemljiv, če upoštevamo tudi stanje zunanje likvidnosti
države.
63. člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Za prvim odstavkom se dodasta nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pooblaščene banke morajo načrte iz prvega odstavka tega
člena uskladiti po vseh elementih s projekcijo plačilne bilance
Jugoslavije.
Pravice do uvoza in pravice do plačevanja organizacij združenega dela po tem zakonu se uveljavljajo v skladu z uresničitvijo načrta izvoza in deviznega priliva.«.
Gospodarska zbornica Jugoslavije
Za prvim odstavkom se dodasta nova, drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pooblaščene banke morajo načrte iz prvega odstavka tega
člena uskladiti po vseh elementih s projekcijo plačilne bilance
Jugoslavije.
Pravice do uvoza in pravice do plačevanja organizacij združenega dela po tem zakonu se uveljavljajo v skladu z uresničitvijo načrta izvoza in deviznega priliva.«
Alternativa:
Za prvim odstavkom se dodajo novi, drugi, tretji in četrti
odstavek, ki se glasijo.
»Pooblaščene banke morajo načrte iz prvega odstavka tega
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člena uskladiti po vseh elementih s projekcijo plačilne bilance
Jugoslavije.
Pravice do uvoza in pravice do plačevanja organizacij združenega dela po tem zakonu se uveljavljajo v skladu z uresničitvijo načrta izvoza in deviznega priliva.
Pooblaščene banke, ki imajo v zadnjih treh mesecih večji
odliv deviz od njihovega priliva, izgubijo pravico do opravljanja plačilnega prometa s tujino.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Določene pravice do uvoza in plačevanja vsake posamezne
organizacije združenega dela in druge družbene pravne
osebe morajo biti usklajene s plačilno bilanco Jugoslavije. Ta
mehanizem usklajevanja je uveden z odlokom o načinu izračunavanja, povečevanja, zmanjševanja in uveljavljanja družbeno priznanih reprodukcijskih potreb, delitvijo pravic do
uvoza iz naslova kontingentov, določanja obsega uvoza
opreme v okviru izvoza in amortizacije v znesku, določenem z
resolucijo. Dodatno usklajevanje načrtov uvoza in izvoza v
okviru pooblaščene banke in med pooblaščenimi bankami
uvaja večjo stopnjo administriranja, s tem pa bi se določene
pravice znova usklajevale tudi z načrtom uvoza in izvoza
zadevne pooblaščene banke.
Z usklajevanjem načrta vsake pooblaščene banke po vseh
elementih s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije je hkrati
mišljeno usklajevanje načrtov me'd vsemi pooblaščenimi bankami. Tako usklajevanje bi pomenilo v bistvu medsebojno
delitev zneska pravic do uvoza in plačevanja, določenega s
projekcijo plačilne bilance Jugoslavije. Realno lahko domnevamo, da bi pri zadevni pooblaščeni banki v tem primeru
posjovale s tujino samo tiste organizacije združenega dela, ki
so ji poslale svoje načrte uvoza in izvoza. To bi prispevalo k
večjemu zapiranju v okviru pooblaščene banke, ki pa vodi k
nadaljnji parcelizaciji enotnega deviznega trga in spodkopavanju delovanja enotnega jugoslovanskega trga.
Zvezni izvršni svet je vse to upošteval in menil, da tega
predloga ni mogoče sprejeti.
,
81. člen
Zvezno sodišče
\ .
Z dopolnitvijo tega člena bi bil Zvezni izvršni svet pooblaščen, da predpiše, kateri državljani so jugoslovanski državljani
na začasnem delu v tujini po prvem odstavku tega člena, ali
da predpiše, da se bodo določbe tretjega odstavka 75. člena
zakona uporabljale tudi za drugi odstavek 81. člena zakona o
deviznem poslovanju.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Ocenjeno je bilo, da ni mogoče sprejeti predloga, naj se z
dopolnitvijo zakona o deviznem poslovanju predpiše, kateri
jugoslovanksi državljani se štejejo za jugoslovanske državljane na začasnem delu v tujini, ker je to urejeno s posebnim
zakonom o varstvu državljanov na začasnem delu v tujini, ki
se lahko natančneje določi, če se oceni, da je to nujno.
Ce bi bil sprejet predlog za dopolnitev 81. člena zakona, kot
je to predvideno, bi to pomenilo, da bi bilo treba tudi vsak
drug člen, v katerem je govor o jugoslovanskih državljanih na
začasnem delu v tujini, spremeniti na enak način oziroma
predpisati pooblastilo Zveznega izvršnega sveta, da predpiše,
kateri državljani so to.
97. člen
Gospodarska zbornica Jugoslavije
V 97. členu se dodajo novi, peti, šesti in sedmi odstavek ki
se glasijo:
»Pravice do plačevanja uveljavljajo posamezne organizacije združenega dela po tem zakonu in v skladu z ustvarjenim
deviznim prilivom.
Pravico do prednostnega plačevanja uveljavlja organizacija
združenega dela v skladu z določenim diferenciranim odstotkom od ustvarjenega deviznega priliva. Odstotek se določi z
resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za tekoče leto.

Pravico iz šestega odstavka tega člena sme organizacija
združenega dela uveljavljati za plačevanje uvoza surovin,
reprodukcijskega materiala, opreme, nadomestnih delov in
neblagovnih plačil za potrebe reprodukcije za lastne potrebe
in potrtebe udeležencev iz programa skupne proizvodnje,
izvoza in uvoza.«
Stališče Zveznega izvršnega sveta
Ker se plačila v tujini izvršujejo z ustvarjenimi devizami, je
sprejemljiv predlog, da se tudi določene pravice do plačevanja realizirajo v odvisnosti od ustvarjenega deviznega priliva.
Neusklajevanje določenih pravic do uvoza in plačevanja
vsake posamezne organizacije združenega dela z njenim
ustvarjenim deviznim prilivom povzroča neusklajenost med
povpraševanjem deviz in njihovo ponudbo na enotnem deviznem trgu, s tem pa tudi spremembo 110. člena zakona o
deviznem poslovanju.
Usklajevanje določenih pravic do uvoza in plačevanje z
ustvarjenim deviznim prilivom je torej nujno, zato je tudi
predlagan celovit mehanizem, s katerim se dopolnjuje zakon
o deviznem poslovanju.
Namesto določitve diferenciranega odstotka od ustvarjenega deviznega priliva, v katerega višini bi organizacije združenega dela izvrševale prednostna plačila, Zvezni izvršni svet
predlaga, naj se prednostna pravica do plačevanja uredi tako,
da se določi enotni odstotek od usklajene pravice do uvoza in
plačevanja.
Kot razlog za to navaja, da so pravice do uvoza in plačevanja izraz potreb po uvozu in plačevanju vsake organizacije
združenega dela. Tako določene pravice so že različne, diferencirane. Zaradi istih pogojev poslovanja za vse organizacije
združeneg dela se torej za tako določeno pravico do uvoza in
plačevanja uporablja enotni odstotek.
Za določitev diferenciranega odstotka, ki bi se uporabljal na
ustvarjeni devizni priliv, bi bilo treba zaradi enakih pogojev za
gospodarjenje določiti v zakonu dodatna merila, v skladu s
katerimi bi se določili diferencirani odstotki.
Ce upoštevamo, da je glavni namen prednostne pravice do
plačevanja večja stopnja varnosti pri organizacijah združenega dela, da jim bodo določene pravice do plačevanja tudi
izvršene, Zvezni izvršni svet meni, da dopolnitev, predlagana v
osnutku tega zakona, zagotavlja tudi glavni namen.
Pravico do prednostnega plačevanja bi uveljavljale samo
organizacije združenega dela, ki bi dosegle izvoz in devizni
priliv najmanj v višini pravice do prednostnega plačevanja.
Obseg plačevanja tako določenega obsega uvoza bi se
določil glede na četrtletni znesek določene (usklajene) pravice do uvoza in plačevanja. Taka plačila bi pooblaščene
banke izvrševale kot prvo prednost — hkrati z izpolnjevanjem
obveznosti iz zunanjih kreditov. Če zadevne pooblaščene
banke v okviru svoje dnevne devizne pozicije ne bi mogle
izvršiti tako določenih prednostnih pravic do plačevanja, bi se
morale devize za te namene zagotoviti v okviru skupne
devizne projekcije.
Višina enotnega odstotka, ki bi se uporabljal na določeno
(usklajeno) pravico vsake organizacije združenega dela, bi se
določila s projekcijo plačilne bilance države za tekoče leto,
odstotek pa bi bil odvisen tudi od višine zapadlih obveznosti
iz zunanjih kreditov, ki jih je treba poravnati v tekočem letu.
97. a člen
Skupščina SR Slovenije
Za 97. členom je treba dodati nov, 97. a člen, ki se glasi:
»Pravice do uvoza in pravice do plačevanja posameznih
organizacij združenega dela in drugih družbenih pravnih
oseb se uveljavljajo po tem zakonu in v skladu z ustvarjenim
deviznim prilivom.
Pravico do uvoza in prednostno pravico do plačevanja
uveljavljajo organizacije združenega dela in druge družbene
pravne osebe v skladu z evidenčno devizno pozicijo, ki se
oblikuje v enotnem ali diferenciranem odstotku od doseženega deviznega priliva, določenega v resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za tekoče leto.
Evidenčna devizna pozicija organizacije združenega dela in
druge družbene pravne osebe se vodi pri banki po 108. členu
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zakona, oblikuje pa se iz vseh ustvarjenih deviznih prilivov od
izvoza blaga in storitev ter drugih prilivov.
Oblikovana evidenčna devizna pozicija se zmanjša za vsa
realizirana plačila v tujini za potrebe zadevne organizacije
združenega dela ali za potrebe drugih organizacij združenega
dela, ki so v reprodukcijski povezavi z organizacijo združenega dela, kateri se zmanjša evidenčna devizna pozicija v
skladu s 122. členom tega zakona.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Predloga:
- naj se pravice do uvoza in pravice do plačevanja uveljavljajo v skladu z ustvarjenim deviznim prilivom in
- naj se v vsaki organizaciji združenega dela določi enotni
ali diferencirani odstotek od ustvarjenega deviznega priliva,
sta bila sprejeta in vključena v osnutek zakona
»Z oblikovanjem« evidenčne devizne pozicije za vsako
organizacijo združenega dela, ki ustvarja' devizni priliv, je
mišljeno, da ima organizacija združenega dela v višini zneska
deviz, ki se vodi na evidenčni devizni poziciji, pravico tudi do
plačevanja v tujini. To pomeni, da bi nekatere organizacije
združenega dela poslovale s tujino pod precej drugačnimi
pogoji od pogojev, ki veljajo za večino organizacij združenega
dela. Organizacije združenega dela, katerih določene pravice
do uvoza in plačevanja so manjše od zneska deviz, določenega v evidenčni devizni poziciji, ali enake temu znesku, bi
izvrševale plačila ne glede na to, ali je ponudba deviz na
enotnem deviznem trgu usklajena s povpraševanjem po njih.
Celo organizacije združenega dela, katerih pozicija je večja
od določenih pravic do uvoza in plačevanja, bi lahko izvrševale tudi plačila za potrebe drugih udeležencev, ki so reprodukcijsko povezani v skladu s 122. členom zakona.
Take rešitve niso sprejemljive še iz naslednjih razlogov:
- devize se kot del družbenih sredstev uporabljajo izključno
za plačevanje nasproti tujini:
- upoštevajoč naravo tega dela družbenih sredstev, organizacija združenega dela ne more razpolagati z devizami, temveč lahko odloča o ustrezni vrednosti tako pridobljenih sredstev in pravic v tujini, izraženi v dinarjih (kar izhaja iz 44. člena
ustave SFRJ);
- plačila nasproti tujini sme organizacija združenega dela
izvrševati izključno za lastne potrebe;
- del deviz, izkazanih na evidenčni devizni poziciji, ne bi
bil v funkciji enotnega deviznega trga, ker se ta pozicija
zmanjšuje samo za zneske plačil, ki jih izvršuje zadevna
organizacija združenega dela.
Pripominjamo, da vse pooblaščene banke iz 108. člena
zakona o deviznem poslovanju že vodijo evidenco o sprejetih
plačilih za izvoz blaga in opravljanje storitev ter o drugih
sprejetih plačilih, in sicer za vsako organizacijo združenega
dela (obrazec št. 3 iz odloka iz 126. člena zakona o deviznem
poslovanju - Uradni list SFRJ, št. 73/85), tako da ta ni potrebna.
98, člen
Skupščina SR Slovenije
Na koncu sedmega odstavka 98. člena je treba črtati piko in
dodati naslednje besedilo: » ... in zaradi vodenja evidence v
skladu s 97. a členom tega zakona.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Glavni pogoj za usklajevanje določenih pravic do uvoza in
plačevanja z ustvarjenim deviznim prilivom je vodenje evidence o ustvarjenem deviznem prilivu. Ker pa se taka evidenca že vodi po 126. členu zakona o deviznem poslovanju,
se le-ta lahko Uporablja tudi za to usklajevanje.
Republiški komite za ekonomske odnose s tujino SR
Makedonije
predlaga, da se 98. člen zakona dopolni tako, da dinarsko
protivrednost Ustvarjenega deviznega priliva izplačuje pooblaščena banka iz 108. člena zakona o deviznem poslovanju.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Enakopravnejši položaj pooblaščenih bank na enotnem
deviznem trgu je mogoče zagotoviti predvsem z dosledno

uporabo rešitev iz zakona o deviznem poslovanju. Predlog,
naj dinarsko protivrednost izplačujejo samo pooblaščene
banke iz 108. člena zakona, bi prej povzročil »teritorializacijo
deviz« in zapiranje pooblaščenih bank kot pa prispeval k
enakopravnejšemu položaju pooblaščenih bank na enotnem
deviznem trgu.
Z uporabo 98. člena zakona se namreč dnevna devizna
pozicija na podlagi vzpostavljenih medsebojnih obračunskih
razmerij v devizah med pooblaščenimi bankami določa z
realnimi kazalniki vsake banke. Vsaka banka mora pravzaprav
v svojo dnevno devizno pozicijo vključiti dejansko stanje
deviz, s katerimi razpolaga na računu v tujini, ter stanje deviz,
s katerimi razpolaga na računu druge pooblaščene banke. To
pomeni, da pooblaščena banka v dnevni devizni poziciji ne
sme izkazati na računu v tujini devize, ki se nanašajo na druge
pooblaščene banke.
Opredelitev družbene pravne osebe za izplačilo dinarske
protivrednosti je lahko usmerjena na pooblaščeno banko,
prek katere žiro računa je bilo sprejeto plačilo v devizah, na
kakšno drugo banko ali na pooblaščeno banko iz 108. člena
zakona.
Zvezni izvršni svet meni, da dosledna uporaba rešitev iz 98.
člena zakona zagotavlja:
- realno prikazovanje stanja v dnevni devizni poziciji pooblaščene banke;
- da so ustvarjene devize usmerjene k tisti pooblaščeni
banki, za katero se izvoznik opredeli;
- da prihodki iz naslova tečajnih razlik, ki nastanejo pri
izplačilu dinarske protivrednosti v devizah sprejetega plačila
za izvoz in pri dinarjih, sprejetih za plačilo nasproti tujini,
pripadajo tisti banki, za katero se opredeli organizacija združenega dela.
Iz navedenih razlogov Zvezni izvršni svet meni, da predloga
za dopolnitev tega člena ne more sprejeti.
98. a člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Za 98. členom se doda nov, 98. a člen, ki se glasi:
»Devize, ki jih odkupijo od organizacij združenega dela po
98. členu tega zakona, morajo pooblaščene banke prodati
Narodni banki Jugoslavije v dveh naslednjih delavnikih, če
izvirajo te devize iz opravljenih storitev železniškega in ptt
prometa in iz prodaje naftnih derivatov v tujini.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Nosilec plačevanja teh konvencijskih obveznosti do tujine
sta Skupnost jugoslovanskih železnic in Skupnost jugoslovanskih PTT. Konvencijske obveznosti plačujeta skupnosti
tako, da pooblaščeni banki predložita plačilni nalog. Banka,
ki ji je bil plačilni nalog predložen, izkaže zapadla izplačila do
tujine tudi v višini zapadlih konvencijskih obveznosti.
Devizni prilivi, ki jih organizacija združenega dela izvoznica
ustvari z realizacijo izvoženega blaga (v ceni katerega je
vsebovana tudi vrednost opravljene prevozne storitve), se
izkazujejo v dnevni devizni poziciji banke, ki je izplačala
dinarsko protivrednost.
Z zakonom ni določen pogoj, da mora organizacija združenega dela predložiti plačilni nalog samo prek določene pooblaščene banke, temveč ga sme predložiti katerikoli pooblaščeni banki. Če pooblaščena banka ne sprejme naloga, je to
gospodarski prestopek, ki je z zakonom sankcioniran. Ker se
konvencijske obveznosti prednostno izpolnjujejo, zagotavlja
devize za njihovo plačevanje pooblaščena banka, ki ji je bil
predložen plačilni nalog. Ce ta banka nima na razpolago
potrebnega zneska, se devize zagotovijo v okviru skupne
devizne pozicije, kar pomeni ob udeležbi drugih pooblaščenih bank.
Upoštevajoč ta mehanizem, ki je vgrajen v zakon o deviznem poslovanju in velja za vse gospodarske subjekte, Zvezni
izvršni svet meni, da je rešitev tega vprašanja mogoča z
dosledno uporabo zakona.
Predlog, naj pooblaščena banka proda Narodni banki Jugoslavije devize, ustvarjene s prodajo naftnih derivatov v tujini,
ss lahko uredi z aktom pristojnega organa, ki dovoljuje izvoz
naftnih derivatov.
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99. člen
Skupščina SR Slovenije
Na koncu drugega odstavka 99. člena je treba črtati piko in
dodati naslednje besedilo: » .. . ter na podlagi evidenčne
devizne pozicije iz 97. a člena tega zakona oziroma na podlagi
potrdila banke iz 108. člena tega zakona o obremenitvi evidenčne devizne pozicije.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Iz istih razlogov kot predlog Skupščine SR Slovenije za 97.
a člen in dopolnitev 98. člena zakona.
100. člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Za prvim odstavkom se doda nov, drugi odstavek ki se
glasi:
»Če organizacije združenega dela zaračunavajo izvajanje
investicijskih del v tujini z uvozom nafte iz naslova meddržavnih sporazumov, sklenjenih med Socialistično federativno
republiko Jugoslavije in državo, v katerih se dela izvajajo, se
znesek prejetih dinarskih sredstev po tem sporazumu
promptno spreminja v konvertibilne devize in knjiži v dobro
deviznega računa organizacije združenega dela - izvajalke
investicijskih delv tujini po 1. točki prvega odstavka tega
člena. Ce pooblaščena banka, pri kateri ima organizacija
združenega dela devizni račun, ne razpolaga s potrebnim
zneskom deviz, se devize zagotovijo z intervencijo Narodne
banke Jugoslavije iz deviznih sredstev, izločenih po 105
členu tega zakona «
Zvezni komite za znanost in tehnologijo
predlaga, naj se v 100. členu za tretjim odstavkom doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Banke, pooblaščene za posle s tujino, bodo znanstvenoraziskovalnim, raziskovalno-razvojnim in visokošolskim organizacijam združenega dela, ki imajo organizirano znanstvenoraziskovalno delo, nakazovale na devizni račun konvertibilne
devize, ki jih ustvarijo s skupnim delom s tujimi partnerji pri
znanstvenoraziskovalnih in raziskovalno-razvojnih projektih,
v delu, ki se nanaša na nakup znanstvenoraziskovalne
opreme in reprodukcijskega materiala, stroške s specializacijami in uporabo tujih baz znanstvenih podatkov, ter konvertibilne devize, ki jih visokošolske organizacije združenega dela
dosežejo s šolninami, ki jim jih vplačujejo tuji študenti.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Ker je Zvezni izvršni svet izdal poseben odlok, s katerim so
urejeni natančnejši pogoji in merila za imetje deviz na deviznem računu, menimo, da se vprašanje, predlagano v besedilu
tretjega odstavka za dopolnitev tega člena, lahko uredi z
dopolnitvijo zadevnega odloka.
Ce bi bil sprejet predlog Zveznega komiteja za znanost in
tehnologijo, bi bil položaj teh organizacij drugačen od položaja drugih organizacij v deviznem sistemu. Isto ali podobno
zahtevo bi lahko postavile tudi vse druge organizacije, ki pri
poslovanju s tujino ustvarjajo devize iz enakih ali drugih
naslovov oziroma imajo plačilne obveznosti do tujine.
103. člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Za drugim odstavkom se dodasta nova, tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Narodna banka Jugoslavije mora na zahtevo pooblaščene
banke sprejeti v depozit devizna sredstva, ki jih kot predujem
in sprejete situacije prejmejo organizacije združenega dela iz
poslov izvajanja investicijskih del v tujini, ob odobritvi brezobrestnega kredita v višini dinarske protivrednosti deponiranih
deviz po tečaju na dan deponiranja deviz.
Devize občanov, sprejete iz naslova efektivnega povečanja
deviznega varčevanja, se lahko začasno uporabljajo za plačevanje uvoza surovin in reprodukcijskega materiala za organiporočevalec

zacije združenega dela za proizvodnjo, ki je namenjena za
izvoz, s tem da se po končani proizvodnji in plačilu izvoza
tako uporabljene devize vrnejo virom.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Ce se sprejme predlog, da se te devize izključijo iz dnevne
devizne pozicije, ostanejo nekatera vprašanja v zvezi z devizami na deviznem računu iz vseh naslovov iz 100. člena
zakona (tudi iz naslova izvajanja investicijskih del), odprta,
kar
je pripomnjeno tudi v stališču ZIS pri 102. členu zakona. Z
razrešitvijo tega vprašanja bo dan odgovor, ali mora Narodna
banka Jugoslavije sprejemati te devize v depozit.
Odobravanje brez obrestnih kreditov v višini dinarske protivrednosti deponiranih deviz ni predmet zakona o deviznem
poslovanju.
V zvezi s predlogom, ki je dan s četrtim odstavkom tega
člena, je treba poudariti, da gredo vsa razpoložljiva devizna
sredstva pri zadevni pooblaščeni banki v njeno dnevno
devizno pozicijo, torej tudi devize iz naslova povečanega
deviznega varčevanja. V razmerah, ko se uporablja 110. člen
zakona, pooblaščena banka ne sme izven dnevne devizne
pozicije izvršiti nikakršnega plačila iz kakega posebnega vira,
ki je izven tokov regularnega mehanizma enotnega devizneaa
trga.
Upoštevajoč to in pa dejstvo, da bi pomenil predlagani
način uporabe teh deviz devizno kreditiranje v državi z ene
strani, in da je treba rešiti vprašanje tečajnih razlik pri pooblaščenih bankah, ki nastanejo v zvezi z deviznim varčevanjem v pooblaščeni banki z druge strani, je Zvezni izvršni svet
mnenja, da je treba to vprašanje še proučiti in do priprave
osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona
predlagati ustrezno rešitev.
110. člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
V 110. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni
tako da se glasi:
»- uvoz surovin, reprodukcijskega materiala, nadomestnih
delov in neblagovna plačila za potrebe reprodukcije:
a) organizacij združenega dela, ki so udeleženke skupnega
programa izvoza iz 116. a člena zakona o prometu blaga in
storitev s tujino;
b) organizacij združenega dela, katerih izvoz in devizni
priliv sta v določenem časovnem obdobju večja od uvoza in
deviznega odliva;
c) organizacij združenega dela, katerih izvoz je večji od
uvoza, vendar je devizni priliv manjši od deviznega odliva v
določenem časovnem obdobju
d) organizacij združenega dela, katerih uvoz in devizni odliv
sta večji od izvoza in deviznega priliva, če gre za uvoz in
devizni odliv, za potrebe proizvodnje, namenjene za izvoz«.
V istem členu se za petim odstavkom dodajo novi, šesti,
sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Če se uporabi ta člen, se določeni vrstni red za plačila do
tujine uporablja tudi za prevzemanje novih obveznosti do
tujine, odpiranje kreditivov ali drugih instrumentov z odloženim plačilnim rokom itd. tako kot pri kratkoročnem zadolževanju v tujini.
Za odpravo neskladja med prilivom in odlivom deviz prevzamejo v času uporabe tega člena tečajne razlike iz kratkoročnih kreditov, najetih v tujini po dogovoru z Narodno banko
Jugoslavije, organizacije združenega dela in drugi uporabniki
družbenih sredstev, katerih devizni odliv je večji od deviznega
priliva v predhodnem letu.« ,
Gospodarska zbornica Jugoslavije
V prvem odstavku 110. člena se doda nova, prva alinea, ki
se glasi:
- »uvoz surovin, reprodukcijskega materiala, opreme,
nadomestnih delov in neblagovnih plačil za potrebe reprodukcije v okviru določenega odstotka iz šestega odstavka 97.
člena tega zakona;«.
Sedanja prva, druga, tretja, četrta peta in šesta alinea postanejo druga, tretja, četrta, peta, šesta in sedma alinea.
V drugem odstavku tega člena se za besedo: »člena,«
dodajo besede: »razen plačil iz šestega odstavka 97. člena.«
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Zakaj predlog ni bil sprejet
Predlog Republiškega komiteja za odnose s tujino SR
Srbije za spremembo druge alinee prvega odstavka je sprejemljiv. Vendar je možno ta predlog vključiti tudi v podzakonski akt, ki ga Zvezni izvršni svet izda na podlagi drugega
odstavka tega člena, s tem da se v zakon vključi osnovni
kriterij, po katerem bi se določal vrstni red plačil v okviru te
prioritete.
V 110. členu zakona so določene prednosti plačevanja v
tujini. Za realizacijo določenih prednosti se devize zagotavljajo v okviru dnevne devizne pozicije.
Ce bi se do zneska deviznih sredstev, izkazanih v dnevni
devizni poziciji, ki so na razpolago za izvrševanje plačil do
določene prednosti omejevalo na dan, ko se določi pozicija,
tudi prevzemanje novih obveznosti do tujine, odpiranje kreditivov ali drugih instrumentov z odloženim rokom plačila, bi se
onemogočilo opravljanje poslov s tujino. Če pa se po drugi
strani določene pravice do uvoza in plačevanja pred njihovo
realizacijo uskladijo z ustvarjenim izvozom in deviznim prilivom, kot je predlagano v teh spremembah zakona, ni potrebe,
da se vnaprej omejujejo organizacije združenega pri realizaciji usklajene pravice. Predloga za dopolnitev tega člena z
novim, šestim odstavkom, torej ni mogoče sprejeti.
Ker tečajnih razlik ne ureja zakon o deviznem poslovanju, je
predlog za dopolnitev tega člena z novim, sedmim odstavkom, nesprejemljiv. Vendar pa Zvezni izvršni svet ocenjuje, da
je treba to vprašanje urediti z zakonom o kreditnih odnosih s
tujino.
115. člen
Skupščina SR Slovenije
V 115. členu naj se za drugim odstavkom odda nov, tretji
odstavek, ki se glasi:
»Prednostno pravico do plačila uvoza opreme iz drugega
odstavka tega člena imajo organizacije združenega dela in
druge družbene pravne osebe v okviru evidentične devizne
pozicije«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti
in šesti odstavek.
Na koncu 115. člena je treba dodati nov, sedmi odstavek, ki
se glasi:
»Organizacije združenega dela lahko prenesejo oziroma
odstopijo pravico do uvoza in prednostno pravico do plačevanja opreme, določeno v drugem in tretjem odstavku tega
člena«.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Zvezni izvršni svet se ne strinja s predlogom, da se organizacijam združenega dela omogoči, da bi določene pravice do
uvoza in plačevanja opreme medsebojno odstopalev Možnost
enotne uporabe določenih pravic do uvoza opreme je dana v
šestem in sedmem odstavku (spremembe in dopolnitve
zakona o koncu leta 1986) 116. člena zakona o deviznem
poslovanju.
117. čien
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Prvi odstavek 117. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Družbeno priznane reprodukcijske potrebe se za vsako
posamezno organizacijo združenega dela v tekočem letu izračunajo na podlagi vrednosti izvršenega plačila uvoza in
neblagovnih plačil iz 114. člena tega zakona v predhodnem
letu, in sicer za blago, ki je na režimu pogojno prostega uvoza
in za neblagovna plačila v funkciji reprodukcije«.
V drugem odstavku istega člena se besedi: »zmanjšanja
izvoza« nadomestita z besedami: »zmanjšanje deviznega priliva«.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Predlog, da se družbeno priznane reprodukcijske potrebe
izračunavajo na podlagi podatkov o plačanem uvoju surovin
in reprodukcijskega materiala na režimu LBO in neblagovnih
plačil v funkciji reprodukcije, izvršenih v predhodnem letu, v
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danih razmerah glede na probleme pri izvrševanju nalogov za
plačilo v tujini ne bi zagotovil realne podlage za ugotavljanje
tega obsega uvoza.
122. člen
Skupščina SR Slovenije
V 122. členu je treba dodati nov, prvi odstavek, ki se glasi:
»Organizacije združenega dela in druge družbene pravne
osebe lahko prenesejo oziroma odstopijo pravico do plačevanja v tujini po 97. a členu tega zakona«.
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti odstavek.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Predlog ni bil sprejet iz istih razlogov kot pri 110. in 115.
členu, navedenih v zvezi s predlogom Skupščine SR Slovenije.
126. člen
Skupščina SR Slovenije
V 3. točki prvega odstavka 126. člena je treba za besedo:
»zakona« dodati besede: » ... in za določanje evidenčne
devizne pozicije organizacij združenega dela iz 97. a člena
tega zakona«.
Zakaj predlog ni bil sprejet
Razlogi, zaradi katerih predlog ni bil sprejet, so isti kot pri
122. členu zakona.
142. člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
V 142. členu naj se na koncu besedila pika nadomesti z
vejico in dodajo besede: »izhajajoč iz konkretnih rezultatov
izvoza in deviznega priliva posameznih organizacij združenega dela in drugih družbenih pravnih oseb oziroma realizacije projekcije plačilne bilance Jugoslavije.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Ker je v osnutku zakona razčlenjen mehanizem usklajevanja pravice do uvoza in plačevanja z izvozom in deviznim
prilivom, ni treba dopolniti tega člena na predlagani način.
145. a člen
Republiški komite za odnose s tujino SR Srbije
Za 145. členom se doda nov, 145. a člen, ki se glasi:
Organizacije združenega dela in druge družbene pravne
osebe morajo predložiti pooblaščeni banki iz 108. člena tega
zakona za vrednost izvoza, za katerega je sklenjena pogodba
ustrezne instrumente za zavarovanje, s katerimi se zavaruje
plačilo za opravljeni izvoz, v skladu z drugim odstavkom 101.
člena zakona o prometu blaga in storitev s tujino.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Pooblaščena banka iz 18. člena zakona samo izračunava
družbeno priznane reprodukcijske potrebe in vodi evidenco,
ki je predpisana v 126. členu zakona. Realizacija ustvarjenega
izvoza se lahko izvrši prek katerekoli poooblaščene banke, ki
jo izbere organizacija združenega dela. S predložitvijo ustreznih instrumentov za zavarovnaje, s katerimi se zavaruje plačilo izvoza pri pooblaščeni banki iz 108. člena zakona, se ne
ustvarjajo pogoji, pa tudi ne večja zanesljivost, da bo plačilo
prejeto. Organizacija združenga dela mora pri sklepanju
pogodbe s tujo osebo ravnati tako, kot je določeno v 101.
členu zakona o prometu blaga in storitev s tujino. Takrat mora
v pogodbi s tujo osebo določiti ustrezna zagotovila za izpolnitev pogodbe ter vse druge elemente, s katerimi se zagotavlja
izpolnitev pogodbe.
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172. člen
Republiškflcomite za odnose s tujino SR Srbije
V 15. točki prvega odstavka 172. člena se za besedami:
»noče izračunati družbeno priznanih reprodukcijskih potreb«
dodajo besede: »ali noče izvršiti naloga za plačilo v tujini
organizacije združenega dela, ki ni članica te banke.«
Zakaj predlog ni bil sprejet
Pooblaščena banka izvršuje plačila v tujini na podlagi
naloga organizacije združenega dela in druge družbene
pravne osebe. Organizacija združenega dela lahko predloži
nalog za plačilo v tujini prek katerekoli pooblaščene banke. V
14. točki prvega odstavka 172. člena je predpisana denarna
kazen za pooblaščeno banko »če noče sprejeti naloga za
plačilo v tujini«.
Zato torej dopolnitev 15. točke prvega odstavka 172. člena
ni potrebna.
★ ★ ★
1. Zvezni komite za turizem je predlagal Zveznemu izvršnemu svetu, naj se črta 127. člen zakona o deviznem poslovanju, z obrazložitvijo, da bi bile na ta način tudi te organizacije
združenega dela v istem položaju kot druge organizacije
združenega dela. Ob obravnavi tega vprašanja je Zvezni
izvršni svet sklenil, da je treba zaradi celovitega ugotavljanja
posledic predlagane rešitve ta predlog bolj vsestransko proučiti in če bo potrebno, predlagati ustrezne rešitve.
2. Zvezni izvršni svet proučuje vprašanje deviznega varčevanja prebivalcev zaradi večje motiviranosti občanov za
devizno varčevanje ter za ustvarjanje pogojev za večjo motiviranost pooblaščenih bank za zbiranje teh sredstev.
3. Zvezni izvršni svet proučuje vprašanje vključevanja nosilcev samostojnega dela v ekonomske odnose s tujino s stališča možnosti za njihovo vključevanje v devizni trg, uvajanja
uvoznih režimov za nosilce samostojnega osebnega dela ter
vprašanje višine limita za uvoz opreme.
Po proučitvi teh vprašanj bo predlagal tudi konkretne sprmembe in dopolnitve tega zakona, če bo to potrebno.
B. Predlog globalnega modela novega
deviznega sistema Republiškega komiteja za
odnose s tujino SR Hrvatske
1. Zasnova novega deviznega sistema temelji na možnosti,
da organizacije združenega dela uporabljajo 50%)*z izvozom
ustvarjenih deviz za plačevanje uvoza reprodukcijskega materiala, opreme, neblagovna plačila, odplačilo dolgov in za
druga disponiranja, potrebna za neovirano povečanja proizvodnje, izvoza in razvoja. Pooblaščene banke vodijo za vsako
organizacijo združenega dela devizno evidenčno pozicijo,
izvoznik pa dobi za celoten ustvarjeni devizni priliv dinarsko
protivrednost po rednem tečaju, pri čemer lahko s 50% evidentiranih deviz prosto disponira bodisi za ponovni odkup
(po rednem tečaju) za svoja plačila v tujini, za prenos-na
druge udeležence, ki so sodelovali v reprodukcijski verigi na
podlagi ustreznega samoupravnega sporazuma o skupni proizvodnji in izvozu, bodisi za prodajo na posebnem deviznem
trgu.
50% obvezno izločenih ustvarjenih deviz morajo pooblaščene banke prodati in rednem deviznem trgu.
2. Bistvo te zasnove je, da se poleg rednega deviznega trga
uvaja še poseben devizni trg Oba trga delujeta institucionalno na podlagah, na katerih danes deluje medbančni
sestanek enotnega deviznega trga.
3. Ponudba deviz na rednem deviznem trgu sestoji iz 50%
ustvarjenega deviznega priliva, ki so ga ustvarili izvozniki in ki
ga morajo pooblaščene banke prodati. Na tem rednem deviznem trgu se zadovoljujejo devizne potrebe:
* Ta odstotek je samo delovni, dokončni pa bo odvisen od podrobnih
kvantifikacij.
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- organov, organizacij in družbenih dejavnosti na ravni
federacije,
- organov, organizacij in družbenih dejavnosti na ravni
republik in avtonomnih pokrajin,
. - del uvoznih potreb organizacij združenega dela iz SR
Crne gore, SR Makedonije in SAP Kosovo (po posebej določenem sistemu pravic do plačevanja uvoza),
- odplačilo kreditov Narodne banke Jugoslavije,
- del odplačil kreditov, sklenjenih do 31. decembra 1987,
po katerih so zavezanci banke s sedežem v SR Črni gori, SR
Makedoniji in SAP Kosovo,
- kompenzacije za prepovedani ali omejeni izvoz,
- del skupnih potreb na ravni federacije - energetika, zdravila in dogovorjeni vitalni proizvodi (v delu, ki se ne more
zadovoljiti z uvozom po kompenzacijskih in drugih specifičnih zunanjetrgovinskih poslih).
Na rednem trgu se devize kupujejo in prodajajo po tečaju, ki
se določi po isti metodologiji, po kateri se sedaj določa
sestavljeni tečaj (t. j. tako, da se ohrani dano razmerje v mejah
naših cen in cen pri naših najpomembnejših zunanjetrgovinskih partnerjih na konvertibilnem področju).
4. Uvede se poseben devizni trg, na katerem se ponudba
deviz oblikuje iz naslednjih virov:
- del deviz, ki jih pooblaščene banke prodajo po nalogu
organizacije združenega dela z njihove devizne evidenčne
pozicije v delu, ki ni izkoriščen za plačilo potreb izvoznika,
- del sredstev poslovnih bank, odkupljenih od občanov
(50%),
- del finančnih kreditov, ki so jih sklenile organizacije
združenega dela in ki se devizno ne uporablja,
- del deviz, ki jih NBJ odkupi prek menjalnic,
- del kreditov iz tujine, ki jih uporablja Narodna banka
Jugoslavije, ali sredstva iz deviznih rezerv Narodne banke
Jugoslavije za intervencije na posebnem deviznem trgu.
Na tem trgu devize kupujejo in prodajajo poslovne banke v
imenu in za račun svojih komitentov, delno pa tudi v svojem
imenu in za svoj račun (del deviz, odkupljenih od občanov),
Narodna banka Jugoslavije pa v svojem imenu in za svoj
račun. Pravica do nakupa deviz na posebnem deviznem trgu
ne bi bila omejena s kakim izmed sistemov pravic do plačevanja v tujini (razen z blagovnim režimom v skladu z 11. točko.
Na posebnem deviznem trgu se vsak dan prosto oblikuje
enoten ravnotežni tečaj, to je tečaj, s katerim se za ta dan
izenači razmerje med ponudbo deviz in povpraševanjem po
njih.
5. Narodna banka Jugoslavije uporablja vire prihodkov
(odkup deviz pri menjalnicah in drugi neidentificirani devizni
priliv) za ohranitev likvidnosti v plačilih v tujini, odplačilo
delov svojega dolga ter za intervencije na posebnem deviznem trgu.
Tečajne razlike, ki bi jih dosegla s svojimi prodajami
Narodna banka Jugoslavije na posebnem deviznem trgu, bi
potem uporabljala za kritje negativnih tečajnih razlik.
6. Po predlagani zasnovi poslovne odkupujejo efektivne
devize od občanov, pri čemer bi polovico zbranih sredstev
obvezno dale na poseben devizni trg, drugo polovico pa
neposredno uporabljale za zadovoljevanje uvoznih potreb
svojih članic, ki so s svojimi sredstvi krile stroške za odkup
deviz od občanov. Ustvarjene tečajne razlike za del deviz,
danih na poseben devizni trg, bi poslovne banke uporabljale
za kritje negativnih tečajnih razlik in za stroške z odkupom
deviz od občanov.
7. OZD, ki prek pooblaščenih bank prodajo devize na
posebnem deviznem trgu, dobivajo od pooblaščene banke
razliko za dinarsko protivrednost med rednim tečajem, ki velja
na dan prodaje deviz na posebnem deviznem trgu, in tečajem,
po katerem so devize prodane na posebnem deviznem trgu.
8. Devize iz finančnih kreditov, ki jih v tujini sklenejo organizacije združenega dela, lahko te v delu, v katerem jih ne
uporabljajo za svoje potrebe, prodajo pooblščeni banki na
posebnem trgu (s tem da komitent banke, ki uporablja devize,
prevzame obveznost vračanja anuitet v rokih zapadlosti ali v
krajših rokih iz dela deviz, ki ostane na razpolago izvoznikom)
ali Narodni banki Jugoslavije na rednem trgu (s tem, da
Narodna banka Jugoslavije s tega trga zagotovi odplačilo
anuitet).
9. Narodna banka Jugoslavije prenese pooblaščenim bankam devize v višini protivrednosti dinarskih čekov NBJ, ki so
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realizirani za nakup blaga in storitev v državi. Pooblaščena
banka odobri te devize na devizni evidenčni poziciji OZD, ki
so svoje blago ali storitve plače s čekom NBJ.
Te OZD krijejo pooblaščeni banki, ta pa Narodni banki
Jugoslavije 10% popust na vrednost čeka, s tem da se zaradi
poenostavitve adimintrativnega postopka in sprejemljivejšega
postopka za tujce popust odobri pri nakupu dinarskega čeka
NBJ pri menjalnicah.

ljenja potrebni za uvoz določenega blaga ne glede na način,
po katerem se ta uvoz plačuje.
12. Predlagana zasnova deviznega sistema bis#eno zmanjšuje obseg sredstev, potrebnih za stimuliranje izvoza, domneva pa tudi potrebo po ponovni proučitvi politike stimulacije
izvoza, kreditiranja izvoza, obrestnih mer, zavarovanja sredstev JUBMES in nekaterih drugih elementov tekoče ekonomske politike.

10. Poleg plačil prek rednega in posebnega trga bodo
potrebne še razne oblike specifičnih zunanjetrgovinskih
poslov na podlagi barter aranžmajev, kot so kompenzacijski
posli, obmejni promet, mednarodne sejmske kompenzacije,
plačevanje izvoza z uvozom blaga ipd., in sicer posebej za
uvoz dela energetov in blaga, ki ima poseben pomen za
oskrbo prebivalstva.
11. Blagovni režim mora ostati izključno v funkciji zaščite
domače proizvodnje, tako da bodo kontingenti oziroma dovo-

ZAKAJ PREDLOG SABORA SR HRVATSKE
NI BIL SPREJET
Ker gre za nov model deviznega sistema, je Zvezni izvršni
svpt ugotovil, da sta Predsedstvo CK ZKJ in Predsedstvo SFRJ
sklenila, naj se predlagana zasnova podrobneje doženene in
prouči v naslednjem letu, zaradi česar je ZIS tudi sklenil, da se
v tem trenutku ne bo izjavil o predlogu Sabora SR Hrvatske.

PRILOGA

odstavku tega člena, lahko uporabljajo za plačevanje blaga in
storitev ter druga plačila v Jugoslaviji, za transfer s tujino in za
prenos na drugo tujo osebo.
Tuja oseba lahko daje iz terjatev v dinarjih, ki jih pridobi po
prvem odstavku tega člena, tudi kredite organizacijam združenega dela in drugim družbenim pravnim osebam. Organizacije združenega dela in druge družbene pravne osebe lahko te
kredite najemajo v skladu z zveznim zakonom, ki ureja kreditne odnose s tujino.
Dinarji, ki jih organizacija združenega dela dobi s prodajo
blaga in storitev tuji osebi v državi in ki so transferabilni, se
obravnavajo enako, kot da gre za plačilo v devizah.
Organizacije združenega dela ne smejo s tujimi osebami
sklepati poslov nakupa in prodaje blaga in storitev s plačevanjem oziroma sprejemanjem plačil v dinarjih po tečajih, določenih na tujih trgih.

Besedilo določb veljavnega zakona o deviznem
poslovanju, ki se spremenijo oziroma dopolnijo
35. člen
Osnova za obračun carine in drugih davščin se določi z
uporabo srednjih tečajev tujih valut, določenih na predzadnjem medbančnem sestanku enotnega deviznega trga v
mesecu, ki mu sledi mesec, v katerem je nastala obveznost
plačila carine za blago, ki se uvaža.
Za statistiko, za izkazovanje pravic do uvoza in za obračunavanje družbeno priznanih reprodukcijskih potreb se uporablja tečaj, po katerem je določena projekcija plačilne
bilance Jugoslavije. Isti tečaj se uporablja pri odpisu določenih pravic do uvoza in izračunih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb.
39. člen
Zvezni izvršni svet lahko določi način in pogoje, pod katerimi se lahko pogodbe za izvoz blaga in storitev v posamezne
države sklenejo tako, da se izvoz blaga plača z uvozom blaga.
46. člen
Uvoz blaga in storitev se sme izjemoma plačati vnaprej
oziroma pred uvozom blaga in realizacijo storitev, če potrebnega uvoza ni mogoče zagotoviti drugače.
Domače osebe morajo blago po prvem odstavku tega člena
uvažati oziroma plačano storitev rfealizirati najpozneje v 60
dneh po dnevu, ko je banka, pooblaščena za posle s tujino,
izvršila plačilni nalog.
Za dan uvoza se šteje dan, ko je bilo blago ocarinjeno.
Za dan izpolnitve obveznosti oziroma izvršitve plačilnega
naloga se šteje dan, ko je dala banka, pooblaščena za posle s
tujino, tuji banki nalog za izplačilo tuji osebi oziroma ko je
dala poročilo o izvršenem izplačilu iz akreditiva.
Uvoz blaga in storitev v okviru gospodarskih dejavnosti v
carinskih conah se plačuje v skladu s pogodbenim rokom.
55. člen
Tuje osebe smejo pridobivati terjatve v dinarjih na računu
pri pooblaščeni banki:
1) z nakupom dinarjev za devize iz prvega odstavka 30.
člena tega zakona;
2) s prodajo blaga in storitev, ki jih sme oseba uvažati in
plačevati po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi
podlagi, domači osebi za dinarje;
3) iz skupnega poslovanja iž naslova udeležbe v dohodku
kot nadomestilo za gospodarjenje s sredstvi, vloženimi v
domačo organizacijo združenega dela - v skladu z zveznim
zakonom;
4) s prenosom z računa druge tuje osebe, ki ima sredstva iz
kakšnega naslova iz 1. in 2. točke tega odstavka.
Terjatve v dinarjih, ki jih tuje osebe pridobijo po prvem
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93. člen
Do vzpostavitve konvertibilnosti dinarja in stabilnega ravnovesja plačilne bilance države veljajo za plačevanje uvoza
blaga in storitev in vse drugo plačevanje do tujine določbe 94.
do 145. člena in druge določbe tega zakona, ki niso v
nasprotju z navedenimi določbami tega zakon.
97. člen
Pravica do plačevanja v tujini in obseg plačevanja v tujini
organizacije združenega dela in druge družbene pravne
osebe se določita z režimom uvoza: prost uvoz (LB), pogojno
prost uvoz (LBO), kontingent (K) in dovoljenje (D).
Za potrebe reprodukcije organizacij združenega dela se
surovine in reprodukcijski material, ki so na režimu pogojno
prostega uvoza (LBO), plačujejo in neblagovna plačila opravljajo na podlagi in v okviru njihovih družbeno priznanih reprodukcijskih potreb, ki se izračunavajo v skladu s tem zakonom.
Pri določanju pravice do uvoza iz naslova kontingenta in
dovoljenja v skladu z zveznim zakonom, ki ureja promet blaga
in storitev s tujino, imajo prednost organizacije združenega
dela, ki ustvarjajo večji izvoz in devizni priliv od uvoza in se
povezujejo in uresničujejo skupne razvojne programe za skupen izvoz in za medsebojne dobave.
Prednost iz tretjega odstavka tega člena imajo tudi tiste
organizacije združenega dela, ki bi z delom izvoza, ki jim je bil
med letom prepovedan ali omejen, ustvarile večji izvoz in
devizni priliv od uvoza.
100. člen
Ne glede na 93. do 145. člen tega zakona knjižijo banke,
pooblaščene za posle s tujino, organizaciji združenega dela in
drugi družbeni pravni osebi sprejeto plačilo v konvertibilnih
devizah v dobro deviznega računa iz naslova:
1) izvajanje investicijskih del v tujini;
2) posredovanja v zunanjetrgovinskem prometu iz 70. člena
zakona o prometu blaga in storitev s tujino;
3) agencijskih poslov;
4) prodaje tujega blaga s konsignacijskega skladišča;
5) deviznih vlog tuje osebe v organizacijo združenega dela;
poročevalec

6) črpanja deviznih sredstev iz kreditov mednarodnih
finančnih organizacij, s katerimi se izpolnjujejo obveznosti
domačih uporabnikov kreditov do tujih izvajalcev, ki so dobili
posel na mednarodni licitaciji po teh kreditih.
Organizacije združenega dela imajo devize na deviznih
računah, iz naslova določbe pod 2) prvega odstavka tega
člena do realizacije posla.
Organizacijam združenega dela, ki opravljajo posredniške
posle v zunanjetrgovinskem prometu, agencijske posle ali
prodajajo tuje blago s konsignacijskih skladišč, se devize iz
naslova provizije ne knjižijo v dobro deviznega računa.
Organizacije združenega dela, ki za tuje osebe organizirajo
igre na srečo v igralnicah zaprtega tipa, smejo imeti dei
efektivnih tujih plačilnih sredstev, pridobljenih iz tega
naslova, do zneska, ki jim ga odobri organ, ki je izdal dovoljenje za opravljanje takih storitev.
Zvezni izvršni svet lahko za posamezne naslove iz tega
člena predpiše natančnejše pogoje in merila, po katerih so
lahko devize na računu pri banki, pooblaščeni za posle s
tujino.
Banka, pooblaščena za posle s tujino, knjiži devize rz
naslova iz prvega odstavka tega člena v dobro deviznega
računa, če je sklenila pogodbo z organizacijami združenega
dela, ki sprejemajo plačila iz teh naslovov.
Banka, pooblaščena za posle s tujino, vodi evidenco o
prometu in stanju na računih iz prvega odstavka tega člena
ter o spremembah obvešča Narodno banko Jugoslavije.
102. člen
Banka, pooblaščena za posle s tujino ugotavlja dnevno
devizno pozicijo in jo posreduje Narodni banki Jugoslavije.
Dnevna devizna pozicija banke, pooblaščene za posle s
tujino, zajema vsa sredstva, razpoložljiva za plačila v tujini, in
vsa plačila v tujini, ki zapadejo v roku, ki se določi z aktom iz
drugega odstavka 26. člena tega zakona.
Narodna banka Jugoslavije izdela na podlagi dnevnih deviznih pozicij bank, pooblaščenih za posle s tujino, skupno
dnevno devizno pozicijo, da bi ugotovila skupno ponudbo
deviz, in povpraševanje po devizalj, na podlagi katere se
kupujejo in prodajajo devize na enotnem deviznem trgu.
Devize nad predpisanim minimumom sme banka, pooblaščena za posle s tujino, uporabiti v skladu in v okviru skupne
dnevne devizne pozicije iz tretjega odstavka tega člena.
Devize nad predpisanim maksimumom mora banka, pooblaščena za posle s tujino, ponuditi na Medbančnem
sestanku enotnega deviznega trga v skladu s skupno dnevno
devizno pozicijo iz tretjega odstavka tega člena.
Devize iz četrtega odstavka tega člena sme banka, pooblaščena za posle s tujino, uporabiti v skladu s tem zakonom za
plačevanje v tujini iz svoje dnevne devizne pozicije, kadar je v
okviru skupne dnevne devizne pozicije ponudba deviz večja
od povpraševanja po devizah ali mu je enaka.
Ce je po skupni dnevni devizni poziciji ponudba deviz
manjša od povpraševanja po devizah, se devize iz četrtega
odstavka tega člena uporabljajo za plačevanje v tujini v skladu
s 110. členom tega zakona.
Kako se ugotavljajo dnevne devizne pozicije in določajo
roki, v katerih jih banke, pooblaščene za posle s tujino,
dostavljajo Narodni banki Jugoslavije, se uredi z aktom iz
drugega odstavka 26. člena tega zakona.
105. člen
Zaradi uresničevanja politike deviznih rezerv, s kate/imi
ravna Narodna banka Jugoslavije, in ohranjanja likvidnosti pri
plačevanju v tujini, se s projekcijo plačilne bilance Jugoslavije
določi znesek deviz, ki ga banke, pooblaščene za posle s
tujino, vsako leto prenesejo iz tekočega deviznega priliva na
račun Narodne banke Jugoslavije v tujini.
110. člen
Ce nastane neusklajenost med celotno ponudbo deviz in
povpraševanjem po devizah na enotnem deviznem trgu, ki se
ne more izravnati z intervencijami Narodne banke Jugoslavije,
se z nakupom in prodajo deviz na enotnem deviznem trgu v
okviru skupne devizne pozicije zagotovijo devize za plačevanje v tujini za naslednje potrebe:
poročevalec

- obveznosti iz naslova zunanjih kreditov in konvencij ter
obveznosti, ki se plačujejo z devizami z deviznih računov,
odobrenih po 100. členu tega zakona;
- uvoz surovin in reprodukcijskega materiala ter neblagovna plačila za potrebe reprodukcije organizacij združenega
dela, katerih izvoz je večji od uvoza;
- uvoz surovin in reprodukcijskega materiala organizacij
združenega dela, ki bi z delom izvoza, ki jim je bil prepovedan
ali omejen med letom, ustvarile večji izvoz od uvoza;
- prednostne potrebe zveznih organov in organizacij;
- uvoz energetskih surovin;
- uvoz blaga za potrebe prebivalstva.
Zvezni izvršni svet lahko določi vrstni red plačil za posamezne namene iz prvega odstavka tega člena, pri čemer se
zagotovi, da imajo na Medbančnem sestanku enotnega deviznega trga prednost plačila za obveznosti iz zunanjih kreditov
in konvencij ter za uvoz surovin in reprodukcijskega materiala
in neblagovna plačila za potrebe reprodukcije organizacij
združenega dela, katerih izvoz je večji od uvoza.
Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena sme Zvezni
izvršni svet določiti tudi druge namene in vrstni red plačil v
tujini, za katere se devize zagotavljajo na Medbančnem
sestanku enotnega deviznega trga.
Plačila v tujini za namene iz tega člena imajo isto prednost v
okviru skupne devizne pozicije, ne glede na stanje na računih
v tujini posameznih bank, vendar v odvisnosti od vrstnega
reda plačil. Dokler se ne izvrši plačilo iz istega prednostnega
vrstnega reda plačil, se ne smejo izvrševati plačila za določene nemene iz drugih prednostnih vrstnih redov plačil.
Če banka, pooblaščena za posle s tujino, ne izvršuje plačil v
skladu s tem členom, ji Narodna banka Jugoslavije omeji
tekoča plačila v tujini.
Ce se plačilna bilanca kljub sprejetim dopolnilnim ukrepom
za povečanje izvoza iz prvega odstavka 24. člena tega zakona
ne uresničuje v skladu s projekcijo plačilne bilance, sprejme
Zvezni izvršni svet ukrepe iz drugega in četrtega odstavka 24.
člena tega zakona in predlaga Skupščini SFRJ spremembe in
dopolnitve projekcije plačilne bilance Jugoslavije.
113. člen
Blago, za katero je predpisano, da se uvaža na podlagi
kontingenta (K) in dovoljenja (D), se plačuje do določene
pravice do tega uvoza in do količin oziroma vrednosti, navedenih v kontingentu oziroma v dovoljenju, v sorazmerju z
uresničevanjem projekcije plačilne bilance Jugoslavije.
115. člen
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg
plačevanja za uvoz opreme.
Uvoz opreme se plačuje v okviru dela amortizacije opreme
in dela ustvarjenega izvoza posamezne organizacije združenega dela.
Z resolucijo o politiki uresničevanja srednjeročnega družbenega plana Jugoslavije se določita višina dela amortizacije
opreme in dela ustvarjenega izvoza, ki sta podlaga za izračunavanje obsega plačevanja uvoza opreme.
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi razmerje
med obsegom plačevanja uvoza opreme na kredit in za gotovino.
Pooblaščena banka iz prvega odstavka 108. člena tega
zakona izračunava organizaciji združenega dela obseg plačil
za uvoz opreme iz drugega odstavka tega člena. Navodilo za
uporabo tega odstavka izda funkcionar, ki vodi zvezni upravni
organ, pristojen za finance.
Organizacija združenega dela, ki imajo sklenjen samoupravni sporazum o skupni proizvodnji, o izvozu in uvozu iz
122. člena tega zakona ali ki so udeleženke izvoznega programa po 116. a členu zakona o prometu blaga in storitev s
tujino, lahko zedinjeno uporabljajo pravico do plačila in pravico do uvoza opreme.
Za organizacije združenega dela iz šestega odstavka tega
člena se lahko pri eni banki, pooblaščeni za posle s tujino,
izračuna obseg plačevanja uvoza opreme po drugem
odstavku tega člena na ravni izvoznega programa v celoti.
117. člen
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe se za vsako
posamično organizacijo združenega dela v tekočem letu izra35

čunajo na podlagi vrednosti opravljenega izvoza in neblagovnih plačil iz 114. člena tega zakona v predhodnem letu, in
sicer za blago, ki je na režimu pogojno prostega uvoza, in za
neblagovna plačila v funkciji reprodukcije.
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe v tekočem letu
se povečajo oziroma zmanjšajo v odvisnosti od povečanja
oziroma zmanjšanja izvoza v zadevnem letu v primerjavi s
predhodnim letom.
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe se izračunajo
vsako leto v odvisnosti od razporeditve blaga in storitev na
posamezne oblike uvoza.
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg
plačevanja blaga, ki je na režimu pogojno prostega uvoza, za
organizacije združenega dela, ki so začele s proizvodnjo v
tekočem ali v predhodnem letu. Gospodarska zbornica Jugoslavije določi za te organizacije združenega dela družbeno
priznane reprodukcijske potrebe.
Na predlog Narodne banke Jugoslavije, ki ga pripravi v
sodelovanju z zveznim organom za zunanjo trgovino, zveznim
organom za finance in Zvezno carinsko upravo, določi Zvezni
izvršni svet v skladu z zveznim zakonom enoten način izračunavanja, povečanja, zmanjšanja in uporabljanja družbeno
priznanih reprodukcijskih potreb.
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe organizacij
združenega dela, katerih ciklus proizvodnje je daljši od enega
leta, se ne glede na določbe tega člena izračunavajo oziroma
povečujejo in zmanjšujejo na podlagi podatkov o povprečnem uvozu blaga, ustvarjenem v preteklih treh letih, povečanem za vrednost storitev in ostalih neblagovnih plačil v smislu
114. člena tega zakona, ter podatkov o povprečnem izvozu
blaga, ustvarjenem v preteklih treh letih, povečanem za vrednost opravljenih storitev v predhodnem letu.
Gospodarska zbornica Jugoslavije določi posebna merila,
na podlagi katerih se določi, kaj se smiselno šestemu
odstavku tega člena šteje za daljši ciklus proizvodnje.
119. člen
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe iz 117. člena
tega zakona se povečajo:
1. organizaciji združenega dela, katere izvoz je večji od
uvoza, ter organizaciji združenega dela, katere izvoz bi bil
večji od uvoza, če ji ne bi bil prepovedan ali omejen izvoz v
tekočem letu - v okviru višine odstotnega povečanja izvoza v
tekočem letu;
2. organizaciji združenega dela, katere uvoz je večji od
izvoza, ter organizaciji združenega dela, ki ji je bil prepovedan
ali omejen izvoz v tekočem leu - do 50% povečanega izvoza v
tekočem letu.
Povečanje družbeno priznanih reprodukcijskih potreb za
organizacije združenega dela, ki ne izvažajo, določi Zvezni
izvršni svet na podlagi izvoza, ustvarjenega v prvih petih
mesecih tekočega leta.
Pooblaščena banka mora organizacijam združenega dela iz
1. in 2. točke prvega odstavka tega člena zmanjšati družbeno
priznane reprodukcijske potrebe, če se njihov izvoz zmanjša v
tekočem letu, in sicer za odstotek zmanjšanega izvoza, organizacijam združenega dela iz 2. točke prvega odstavka tega
člena pa za znesek zmanjšanega izvoza.
120. člen
Ne glede na 119. člen tega zakona lahko pooblaščena
banka organizaciji združenega dela na njeno zahtevo vnaprej
poveča družbeno priznane reprodukcijske potrebe, če je ta
organizacija združenega dela sklenila pogodbo o izvozu, po
kateri ustvarja v tekočem letu večji izvoz od uvoza.
Če se med letom ugotovi, da se pogodba ne izpolnjuje in ne
dosega predvideno povečanje izvoza iz prvega odstavka tega
člena, pooblaščena banka organizaciji združenega dela za ta
znesek zmanjša izračunene družbeno priznane reprodukcijske potrebe.
,
123. člen
Družbeno priznane reprodukcijske potrebe organizacij
združenega dela se izračunajo za vse leto s trimesečno dinamiko. Družbeno priznane reprodukcijske potrebe organizacij
združenega dela se uresničujejo trimesečno, odvisno od uresničevanja izvoza.
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124. člen
Banka, pooblaščena za posle s tujino, mora organizaciji
združenega dela zmanjšati oziroma povečati družbeno priznane reprodukcijske potrebe v skladu s 117. do 120. členom
tega zakona.
Banka, pooblaščena za posle s tujino, zmanjša oziroma
poveča družbeno priznane reprodukcijske potrebe organizaciji združenega dela iz prvega odstavka 122. člena tega
zakona na način določen s samoupravnim sporazumom o
skupni proizvodnji, izvozu in uvozu.
Narodna banka Jugoslavije - Vojaški servis izračunava
družbeno priznane reprodukcijske potrebe za organizacije
združenega dela namenske proizvodnje in za izvozne posle
enot in ustanov Jugoslovanske ljudske armade, katerih
celotni plačilni promet s tujino se vodi pri Narodni banki
Jugoslavije - Vojaški servis.
126. člen
Banka, pooblaščena za posle s tujino, vodi evidenco po
predpisanih oblikah (LB, LBO, K in D) o izvozu in uvozu ter o
vseh opravljenih in sprejetih plačilih organizacij združenega
dela; ta evidenca se uporablja:
1. za izračunavanje oziroma povečanje ali zmanjšanje družbeno priznanih reprodukcijskih potreb;
2. za spremljanje izvrševanja planov priliva in odliva pri tej
banki;
3. za določanje devizne pozicije iz drugega odstavka 102.
člena tega zakona;
4. za izpolnjevanje pogojev za zadolževanje v tujini.
Za vodenje evidence, ki rabi izključno za določanje statusa
organizacij združenega dela po 119. členu zakona, evidentira
banka, pooblaščena za posle s tujino, ne glede na prvi odstavek tega člena kot ustvarjen izvoz organizacij združenega
dela, ki se ukvarjajo z opravljanjem storitev v mednarodnem
blagovnem prometu, tudi zneske, ki jih te organizacije sprejmejo od domačih oseb kot plačila za storitve prevoza domačega blaga na tujih relacijah, in sicer po dokumentaciji, ki jo
predložijo te organizacije ob obračunu davčnih, carinskih in
drugih vračil.
Narodna banka Jugoslavije prepiše vrsto podatkov in način
vodenja evidence po prvem odstavku tega člena pri bankah,
pooblaščenih za posle s tujino.
128. člen
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg
plačevanja blaga za široko porabo.
Ustrezne oblike organiziranja v okviru Gospodarske zbornice Jugoslavije določijo strukturo blaga za široko porabo in
kako se blago uvaža.
Pri določanju strukture blaga za široko porabo, ki se uvaža,
se izhaja iz potrebe enotnega jugoslovanskega trga po takem
blagu, zlasti potreb turističnih območij v sezoni, njegove
vpliva na oblikovanje cen idr. Način uvoza se določi s licitacijo
na podlagi ponujene kakovosti in cene blaga, ki ga je treba
uvoziti, ter možnosti, da se zagotovi ustrezen uvoz.
Zvezni izvršni svet lahko določi, kdaj se sme posamezno
blago za široko porabo uvoziti brez licitacije.
132. člen
S projekcijo plačilne bilance Jugoslavije se določi obseg
plačevanja za potrebe federacije ter za potrebe republik in
avtonomnih pokrajih.
Obseg plačevanja iz prvega odstavka tega člena zajema
potrebe Jugoslovanske ljudske armade in potrebe v zvezi z
opravljanjem nalog organov federacije na področju ljudske
obrambe; potrebe materialnih rezerv; potrebe organov federacije; potrebe za uresničevanje pravic in dolžnosti federacije; potrebe mednarodne sodelovanja in izmenjave informacij s tujino v skladu z obveznostimi federacije na področju
informacij; potrebe zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja do tujine; potrebe izpolnjevanja obveznosti federacije iz zunanjih kreditov, ki jih je sklenila Narodna
banka Jugoslavije; potrebe, ki jih imajo glede plačevanja
republike in avtonomni pokrajini ter njihovi organi in organizacije, ter potrebe na drugih področjih.
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V mejah obsega plačevanja za potrebe federacije določi
Zvezni izvršni svet obseg plačevanja za potrebe materialnih
rezerv posameznih organov in organizacij federacije in drugih
uporabnikov.
Obseg plačevanja za potrebe republik in avtonomnih pokrajin, določen z aktom Skupščine SFRJ iz prvega odstavka tega
člena, razporedijo pristojni organi v republiki in pristojni
organi v avtonomni pokrajini za potrebe njihovih organov in
organizacij.
Obseg plačevanja po drugem odstavku tega člena obsega
pravico do blagovnih in neblagovnih plačil za potrebe federacije ter za potrebe republik in avtonomnih pokrajin, določenih
po prvem odstavku tega člena.
158. člen
če inšpektor vloži ovadbo oziroma naznanilo za kaznivo
dejanje, gospodarski prestopek ali prekršek, za katerega je s
predpisi določen varstveni ukrep oziroma varnostni ukrep
odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za
storitev kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka ali prekrška, lahko Zvezni devizni inšpektorat izda odločbo, s katero
začasno zaseže predmete, ki so predmet uvedbe postopka
zaradi storjenega kaznivega dejanja, gospodarskega pre-

stopka ali prekrška ali so bili namenjeni za storitev ali so
nastali s storitvijo kaznivega dejanja, gospodarskega prestopka oziroma prekrška. Za zasežene predmete izda Zvezni
devizni inšpektorat potrdilo.
O zasegu predmetov mora Zvezni devizni inšpektorat takoj
obvestiti organ, pristojen za prestopek.
180. člen
Ce se je postopek za prekršek začel na prijavo carinskega
organa, ki jo je ta sestavil na podlagi svojega neposrednega
opažanja, za prekršek pa je predpisana denarna kazen
- za posameznika do 10.000 dinarjev oziroma za pravno
osebo in posameznika pri opravljanju samostojne dejavnosti
do 100.000 dinarjev, se sme izdati odločba o prekršku brez
vabljenja in zaslišanja zadolženca.
Zoper odločbo, izdano na podlagi prvega odstavka tega
člena, lahko vloži obdolženec v osmih dnefi po njeni vročitvi
ugovor pri Zveznem deviznem inšpektoratu.
Ce obdolženec vloži ugovor v določenem roku, Zvezni
devizni inšpektorat razveljavi izdano odločbo in nadaljuje'
redni postopek. Odločba o prekršku, izdana v rednem-,
postopku, ne sme biti za obdolženca neugodnejša od
odločbe, ki je bila na njegov ugovor razveljavljena.
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