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KONSTITUIRANJE IN ORGANIZACIJA 

DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

VOLITVE IN POTRDITEV MANDATOV ČLANOM DRŽAVNEGA SVETA 

Na podlagi 45. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/ 
92) in prvega odstavka 5. člena poslovnika državnega sveta (Ur. 
I. RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji, dne 
17. decembra 1997, 

izvolil 

predsednico in člane Mandatno-imunltetne komisije 
Državnega sveta Republike Slovenije 

Predsednica: 

Člani: 

Petra Kersnič 

Branko Grims 
Božo Kuharič 
Janez Oven 
Albert Vodovnik 

19. LUKŠIČ Branko 
20. dr. MAJERIČ Avgust 
21. MATKOVIČ Branko 
22. MEH Borut 
23. ODAR Darja 
24. OSET Alojz 
25. OVCA SMRKOLJ Katarina 
26. OVEN Janez 
27. OZIMIČ Milan 
28. PETAN Bojan 
29. PRAPER Janez 
30. REBOLJ Dušan 
31. RESMAN Jože 
32. RIJAVEC Cvetana 
33. akad. prof. dr. RUS Veljko 
34. mag. SEMOLIČ Dušan 
35. SUHADOLC Alojz 
36. ŠUŠTARŠIČ Boris 
37. prof. dr. VODOPIVEC Franc 
38. VODOVNIK Albert 
39. VRISK Peter 
40. mag. ZVER Milan 

Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi pregleda poročila 
Republiške volilne komisije o izidu volitev članov državnega sveta 
na volitvah, ki so bile 26. oziroma 27. novembra 1997 (Ur. I. RS, št. 
76/97), volilnih spisov in potrdil članov o izvolitvi ugotovila, da so 
bile volitve izvedene pravilno. 

Na predlog mandatno-imunitetne komisije je Državni svet Republike 
Slovenije na 1. seji, dne 17. decembra 1997, potrdil mandate 
naslednjim članom: 

1. BATAGELJ Franc 
2. BIBIČ Polde 
3. mag. BLAŽINA Igor 
4. mag. ČUK Jožko 
5. GRIMS Branko 
6. HROVAT Tone 
7. ILC Jože 
8. dr. JAN Zoltan 
9. JANŠA Vlncenc 

10. KASTELIC Karlo 
11. KAUČIČ Alojzij 
12. KAVRE Darko 
13. KERSNIČ Petra 
14. KOROŠEC Bojan, dr. med. 
15. dr. KORUN Vladimir 
16. KRAŠOVEC Vekoslava 
17. KUHARIČ Božo 
18. KUŠTRIN Jurij 

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/ 
92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika državnega 
sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 
1. seji, dne 17. decembra 1997, 

izvolil 

za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 

Toneta HROVATA 

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/ 
92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika državnega 
sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 
1. seji, dne 17. decembra 1997, 

izvolil 

za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 

dr. Avgusta MAJERIČA 
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Na podlagi 46. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/ 
92) In 14. člena poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) 
je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji, dne 17. decembra 
1997, 

Imenoval 

za sekretarko Državnega sveta Republike Slovenije 

mag. Marijo DROFENIK 

KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE KOT 

ZASTOPSTVA NOSILCEV SOCIALNIH, GOSPODARSKIH, POKLICNIH 
IN LOKALNIH INTERESOV 

PREDSTAVNIKI DELODAJALCEV 
Interesna skupina (delodajalcev 

Vodja 
interesne skupine: 

Člani: 

mag. Jožko Čuk 

Božo Kuharič 
Borut Meh 
Cvetana Rijavec 

Člani: Polde Bibič - predstavnik kulture in športa 
dr. Zoltan Jan - predstavnik vzgoje in izobraževanja 
Petra Kersnič - predstavnica zdravstva 
akad. prof. dr. Veljko Rus - predstavnik univerz, 
visokih in višjih šol 
Boris Šuštaršič - predstavnik socialnega varstva 

PREDSTAVNIKI LOKALNIH INTERESOV 
Interesna skupina lokalnih interesov 

PREDSTAVNIKI DELOJEMALCEV 
Interesna skupina delojemalcev 

Vodja 
interesne skupine: 

Vodja 
interesne skupine: 

Člani: 

mag. Dušan Semolič 

Vekoslava Krašovec 
Dušan Rebolj 
Albert Vodovnik 

PREDSTAVNIKI KMETOV, OBRTNIKOV IN 
SAMOSTOJNIH POKLICEV 
Interesna skupina kmetov, obrtnikov 
in samostojnih poklicev 

Vodja 
interesne skupine: Peter Vrisk 

predstavnik kmetov 

Člani: mag. Igor Blažina - predstavnik kmetov 
Jože lic - predstavnik samostojnih poklicev 
Janez Oven - predstavnik obrtnikov 

PREDSTAVNIKI NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI 
Interesna skupina negospodarskih 
dejavnosti 

Vodja 
interesne skupine: prof. dr. Franc Vodopivec - predstavnik 

raziskovalne dejavnosti 

Darja Odar 
Volilna enota št. 8 - občine: Gornja Radgona, 
Lenart, Ljutomer, Ormož, Radenci, Sveti 
Jurij ob Sčavnici 

Člani: Franc Batagelj 
Volilna enota št. 12 - občine: Ajdovščina, Brda, 
Kanal, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Vipava 

Branko Grims 
Volilna enota št. 9 - občine: Cerklje na Gorenjskem, 
Gorenja vas-Poljane, Naklo, Preddvor, Šenčur, 
Kranj, Tržič, Škofja Loka, Železniki, Žiri 

Tone Hrovat 
Volilna enota št. 14 - občine: Novo mesto, 
Šentjernej, Škocjan, Trebnje 

Vincenc Janša 
Volilna enota št. 22 - občine: Dobrepolje, Grosuplje, 
Ivančna Gorica, Kočevje, Loški Potok, Osilnica, 
Ribnica 

Karlo Kastelic 
Volilna enota št. 16 - občine: Divača, Ilirska Bistrica, 
Hrpelje-Kozina, Komen, Pivka, Postojna, Sežana 

Alojzij Kaučič 
Volilna enota št. 7 - občine: Dornava, Destrnik- 
Trnovska vas, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, 
Majšperk, Videm, Ptuj, Zavrč 

Darko Kavre 
Volilna enota št. 18 - občine: Koper, Izola, Piran 

Bojan Korošec, dr. med. 
Volilna enota št. 11 - občine: Beltinci, Cankova- 
Tišina, Črenšovci, Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, 
Odranci, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske 
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Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, 
Turnišče 

dr. Vladimir Koruri 
Volilna enota št. 6 - občine: Gornji Grad, Ljubno, 
Luče,Nazarje, Mozirje, Velenje, Šmartno ob Paki, 
Šoštanj 

Jurij Kuštrin 
Volilna enota št. 13 - občine: Bovec, Cerkno, Idrija, 
Kobarid, Tolmin 

Branko Lukšič 
Volilna enota št. 21 
Zagorje ob Savi 

občine: Hrastnik, Trbovlje, 

dr. Avgust Majerič 
Volilna enota št. 3 - občine: Duplek, Kungota, 
Maribor, Pesnica, Rače-Fram, Starše, Šentilj 

Branko Matkovič 
Volilna enota št. 15 - občine: rnomelj, Metlika, Semič 

Alojz Oset 
Volilna enota št. 5 - občine: Celje, Kozje, Laško, 
Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Štore, Šmarje 
pri Jelšah,Vitanje, Vojnik, Zreče, Žalec 

Bojan Petan 
Volilna enota št. 20 ■ 
Sevnica 

občine: Brežice, Krško, 

Janez Praper 
Volilna enota št. 19 - občine: Dravograd, Muta, 
Podvelka-Ribnica, Radlje ob Dravi, Ravne- 
Prevalje, Črna na Koroškem, Mislinja, Mežica, 
Slovenj Gradec, Vuzenica 

Jože Resman 
Volilna enota št. 10 - občine: Bled, Bohinj, Jesenice, 
Kranjska Gora, Radovljica 

Alojz Suhadolc 
Volilna enota št. 17 - občine: Borovnica, Cerknica, 
Logatec, Loška dolina, Vrhnika 

mag. Milan Zver 
Volilna enota št. 1 - občine: Brezovica, Dol pri 
Ljubljani, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Ig, 
Ljubljana, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice 

Katarina Ovca Smrkolj 
Volilna enota št. 2 - občine: Domžale, Kamnik, 
Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče 

Milan Ozimič 
Volilna enota št. 4 
Ruše 

občine: Slovenska Bistrica, 

Vodje interesnih skupin so bili na podlagi 
37. člena poslovnika državnega sveta 
izvoljeni na sejah interesnih skupin, 
dne 23. 12. 1997 in 10. 3. 1998 

USTANOVITEV IN NALOGE KOMISIJ DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena in 56. člena 
zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/92) ter 75. člena 
poslovnik^ državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet 
Republike/Slovenije na 3. seji, dne 21. januarja 1998, sprejel 

SKLEP 

o ustanovitvi in nalogah komisij 
Državnega sveta Republike Slovenije 

I. USTANOVITEV KOMISIJ 

Ustanovijo se: 

1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični 
sistem 

2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne 
odnose in evropske zadeve 

3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za 
gospodarstvo 

4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo 
gospodarstvo in turizem 

5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za družbene 
dejavnosti 

6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj 

7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano 

II. NALOGE KOMISIJ 

1. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA POLITIČNI SISTEM 

Komisija za politični sistem (v nadaljevanju: komisija) pripravlja 
predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi 
akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij: 

notranje zadeve, 
pravosodni sistem, 
volilna zakonodaja, 
obramba države. 
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Komisija obravnava načelna pravna vprašanja v zvezi z 
usklajenostjo zakonov z ustavo in predloge in pobude članov 
državnega sveta za sprožitev postopkov za oceno ustavnosti in 
zakonitosti pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. 

Komisija obravnava in pripravlja predloge za razpis reterenduma 
(drugi odstavek 90. člena Ustave Republike Slovenije) in predloge 
za odredbo preiskav v zadevah javnega pomena (93. člen Ustave 
Republike Slovenije) ter sodeluje z drugimi komisijami pri pripravi 
predloga zahteve za ponovno odločanje o zakonu. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 

2. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA MEDNARODNE ODNOSE IN EVROPSKE ZADEVE 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (v 
nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in 
mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni 
svet iz naslednjih področij: 

- politični, gospodarski, kulturni in drugi odnosi z drugimi 
državami in mednarodnimi organizacijami, 
zaščita interesov države, njenih državljanov ter pravnih oseb 
v tujini, 
položaj slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem 
ter položaj Slovencev po svetu, 
ekonomski odnosi s tujino, 
spremljanje programa vključevanja Republike Slovenije v 
Evropsko zvezo, 
sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 

3. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA GOSPODARSTVO 

Komisija za gospodarstvo (v nadaljevanju: komisija) pripravlja 
predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in drugimi 
akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij: 

stanje in razvoj posameznih gospodarskih področij, 
razvojna strategija in ukrepi tekoče ekonomske politike 
Slovenije, 
cenovna politika in varstvo potrošnikov, 
lastninsko preoblikovanje podjetij, 
davčni sistem in davčna politika, 
sistem javnih financ in zavarovalništva, 
Izvajanje republiškega proračuna in zaključnega računa, 
obračunski sistem in dejavnost Službe družbenega 
knjigovodstva, 

- kreditno-monetarni sistem, 
tehnološki razvoj. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 

4. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

Komisija za malo gospodarstvo in turizem (v nadaljevanju: 
komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z 
zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih 
področij: 

ekonomski položaj in druga problematika malega 
• gospodarstva in turizma, 

razvoj in druga problematika gostinstva in obrti, 
spremljanje razvoja turizma in njegove promocije. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 

5. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

Komisija za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: komisija) 
pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z zakoni in 
drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih področij: 

zdravstveno varstvo, 
delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno 
dogovarjanje, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
socialno varstvo, 
varstvo invalidov, 
varstvo otrok in družine, 
predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo 
ter šport in športna vzgoja, 
znanost in tehnologija, 

- kultura in varstvo kulturne dediščine. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 

6. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (v 
nadaljevanju: komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in 
mnenja v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni 
svet iz naslednjih področij: 

- lokalna samouprava, 
policentrični regionalni razvoj, 
komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter 
pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja, 
varstvo okolja in urejanje prostora, 
smotrna raba naravnih virov, 

- stanovanjsko gospodarstvo. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 
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7. KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: 
komisija) pripravlja predloge zahtev, predloge in mnenja v zvezi z 
zakoni in drugimi akti, ki jih obravnava državni svet iz naslednjih 
področij: 

kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, 
- živilska industrija, 

raba, izkoriščanje in varstvo kmetijskih zemljišč in gozdnih 
površin, 
politika in sistem cen osnovnih kmetijskih proizvodov. 

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov državnega sveta 
v zvezi z zadevami, ki jih obravnava in druge zadeve, za katere 
jo pooblasti državni svet. 
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8. MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA DRŽAVNEGA 
SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: komisija) obravnava poleg pristojnosti, 
ki izhajajo iz določb zakona o državnem svetu v zvezi z mandatno- 
imunitetnimi zadevami, še naslednje naloge: 

spremlja uresničevanje poslovnika in pripravlja predloge 
sprememb in dopolnitev; 
pripravlja predloge za razlago določb poslovnika državnega 
sveta; 

■ obravnava in pripravlja predloge ustreznih aktov, ki urejajo 
pogoje za delo članov državnega sveta; 
obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti državni 
svet. 

III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji državnega sveta. 

      

VOLITVE PREDSEDNIKOV, PODPREDSEDNIKOV IN ČLANOV KOMISIJ DRŽAVNEGA 

SVETA IN IMENOVANJE SEKRETARJEV KOMISIJ 

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o državnem svetu 
(Ur. I. RS, št. 44/92) in prvega ter drugega odstavka 7. člena 
poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet 
Republike Slovenije na 4. seji, dne 28. januarja 1998, 

'V Izvolil 

predsednike, podpredsednike In člane komisij Državnega 
sveta Republike Slovenije 

Člani: mag. Igor Blažina 
Branko Grims 
Bojan Korošec, dr. med. 
dr. Vladimir Korun 
Božo Kuharič 
Dušan Rebolj 
akad. prof. dr. Veljko Rus 
Alojz Suhadolc 

III. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za 
gospodarstvo 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični 
sistem 

Predsednik: 
3 

Branko Grims 

Podpredsednik: Branko Matkovič 

Člani: Polde Bibič 
Jože lic 
dr. Vladimir Korun 
dr. Avgust Majerič 
Bojan Petan 
mag. Dušan Semolič 
dr. Milan Zver 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Borut Meh 

Branko Lukšič 

mag. Igor Blažina 
Vincenc Janša 
Bojan Petan 
Dušan Rebolj 
Jože Resman 
Boris Šuštaršič 
prof. dr. Franc Vodopivec 
Albert Vodovnik 

IV. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo 
mednarodne odnose In evropske zadeve gospodarstvo In turizem 

Predsednik: Franc Batagelj Predsednik: Janez Oven 

Podpredsednica: Katarina Ovca Smrkolj Podpredsednik: Alojzij Kaučič 
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Člani: mag. Jožko Čuk 
Jože lic 
Karlo Kastelic 
Vekoslava Krašovec 
Alojz Oset 
Janez Praper 
Alojz Suhadolc 

Na podlagi 15. in 86. člena poslovnika državnega sveta in 8. točke 
sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta Republike 
Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na 4. seji, dne 28. 
januarja 1998, sprejel naslednji 

SKLEP 

V. 

Komisija Državnega sveta Republike Sloven!|e za družbene 
dejavnosti 

Predsednik: dr. Zoltan Jan 

Podpredsednica: Vekoslava Krašovec 

Člani: 
Polde Bibič 
Karlo Kastelic 
Petra Kersnič 
Bojan Korošec, dr. med. 
Milan Ozimič 
akad. prof. dr. Veljko Rus 
Boris Šuštaršič 
prof. dr. Franc Vodopivec 

VI. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo In regionalni razvoj 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Janez Praper 

dr. Milan Zver 

Franc Batagelj 
Darko Kavre 
Jurij Kuštrin 
Darja Odar 
Milan Ozimič 
Katarina Ovca Smrkolj 
Alojz Suhadolc 

VII. 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, 
gozdarstvo In prehrano 

Predsednik: Peter Vrisk 

Podpredsednik: Jože Resman 

Člani: mag. Igor Blažina 
Tone Hrovat 
Alojzij Kaučič 
Jurij Kuštrin 
Cvetana Rijavec 

o imenovanju sekretarjev komisij In pomočnice sekretarke 
državnega sveta 

Svetovalka državnega sveta mag. Suzana Vičič za sekretarko 
Komisije za politični sistem. 

Svetovalka državnega sveta Lilijana Žurman za sekretarko 
Komisije za mednarodne odnose In evropske zadeve. 

Svetovalec državnega sveta Miro Podlipec za sekretarja 
Komisije za gospodarstvo. 

Svetovalka državnega sveta Marija Lončar za sekretarko 
Komisije za malo gospodarstvo In turizem. 

Svetovalka državnega sveta Monika Bren za sekretarko 
Komisije za družbene dejavnosti. 

Svetovalec državnega sveta Primož Hainz za sekretarja 
Komisije za lokalno samoupravo In regionalni razvoj. 

Svetovalec državnega sveta Emil Žličar za sekretarja Komisije 
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. 

Svetovalka državnega sveta Zdenka Jordan Simončič za 
sekretarko Mandatno-imunitetne komisije in pomočnico 
sekretarke državnega sveta. 

Akti o izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije, predsednika in podpredsednika Državnega 
sveta Republike Slovenije ter imenovanju sekretarke Državnega 
sveta Republike Slovenije so objavljeni v Ur. I. RS, št. 81/97. 

Sklep o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike 
Slovenije je objavljen v Ur. I. RS, št. 5/98. 

Akt o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij 
Državnega sveta Republike Slovenije in sklep o imenovanju 
sekretarjev komisij in pomočnice sekretarke državnega sveta 
sta objavljena v Ur. I. RS, št. 7/98. 

7 



SKLEP O KRITERIJIH ZA IZPLAČEVANJE NADOMESTILA IZGUBLJENEGA 

ZASLUŽKA TER POVRAČILA STROŠKOV ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE 

FUNKCIJE V DRŽAVNEM SVETU REPUBLIKE SLOVENIJE IN PLAČE ZA POKLICNO 

OPRAVLJANJE FUNKCIJE PREDSEDNIKA IN SEKRETARJA DRŽAVNEGA SVETA 

Na podlagi 19., 23., 86. in 100. člena poslovnika državnega sveta 
(Ur. I. RS, št. 44/93) in 46. ter 62. člena zakona o državnem svetu 
(Ur. I. RS, št. 44/92) je Državni svet Republike Slovenije na 4. seji, 
dne 28.1.1998, sprejel naslednji 

SKLEP 

o kriterijih za Izplačevanje nadomestila Izgubljenega 
zaslužka ter povračila stroškov za nepoklicno opravljanje 
funkcije v državnem svetu Republike Slovenije In plače za 
poklicno opravljanje funkcije predsednika In sekretarja 
državnega sveta 

1. člen 

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, ki opravlja 
funkcijo poklicno, ima pravico do plače v višini, ki velja za 
predsednika državnega zbora, upoštevaje odstotek za delovno 
dobo. 

2. člen 

Sekretar Državnega sveta Republike Slovenije, ki opravlja funkcijo 
poklicno, ima pravico do plače v višini, ki velja za generalnega 
sekretarja državnega zbora, upoštevaje odstotek za delovno 
dobo. 

3. člen 

Državnim svetnikom, ki opravljajo funkcijo v Državnem svetu 
Republike Slovenije nepoklicno, se kot kriterij za nadomestilo 
izgubljenega zaslužka prizna mesečno nadomestilo izgubljenega 
zaslužka, ki znaša 33% nadomestila, ki bi pripadal poslancu za 
polni delovni čas. 

Funkcijski dodatek se določi glede na dolžnosti v državnem svetu, 
njegovih delovnih telesih in interesnih skupinah, k' ga določa druga 
točka 4. člena. 

4. člen 

Za določitev funkcijskega dodatka se določijo naslednji kriteriji: 

1. Glede na funkcijo, ki jo opravlja član državnega sveta in glede 
na to, v kolikih delovnih telesih je član, se člani državnega 
sveta razvrstijo v pet skupin: 

I. podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije; 

II. predsednik komisije Državnega sveta Republike Slovenije, 
vodja interesne skupine; 

III. podpredsednik komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije; 

IV. član najmanj v dveh delovnih telesih Državnega sveta 
Republike Slovenije; 

V. član v enem delovnem telesu Državnega sveta Republike 
Slovenije. 

2. Za v točki 1. navedenih pet skupin funkcionarjev se upošteva 
funkcijski dodatek v razponu, in sicer: 

I. 40 % 
II. 40 % 
III. 30 % 
IV. 30 % 
V. 20 % 

Članu državnega sveta pripada fukcijski dodatek samo po enem 
od kriterijev in sicer po najvišjem. 

5. člen 

Del nadomestila izgubljenega zaslužka, ki se obračuna v skladu 
s 3. členom, se zmanjša v naslednjih primerih in naslednjih 
odstotkih: 

za vsako neopravičeno enodnevno odsotnost s seje 
državnega sveta 20 %, 

za vsako neopravičeno odsotnost s seje delovnega telesa 
10 %. 

Funkcijski dodatek se obračunava sorazmerno z udeležbo na 
seji v tekočem mesecu. 

To zmanjšanje se obračunava v obračunskem mesecu, ki traja 
od 20. v preteklem mesecu do 20. v tekočem mesecu. 

6. člen 

član državnega sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi 
s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški 
prenočevanja). 

Član državnega sveta ima pravico do povračila drugih 
dokumentiranih stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije. 

7. člen 

Stiki z volilno bazo se organizirajo na podlagi sporazuma 
predstavnikov lokalnih interesov z volilno bazo. 

Članom državnega sveta so na razpolago strokovni In 
administrativni delavci. Za koordinacijo skrbi sekretar lokalnih 
interesov. 
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8. člen 

Stiki z volilno bazo za predstavnike funkcionalnih interesov se 
organizirajo na sedežu državnega sveta ali po dogovoru na drugih 
lokacijah. 

Članom državnega sveta so na razpolago strokovni in 
administrativni delavci. Za koordinacijo in organizacijo skrbi 
sekretar skupine funkcionalnih interesov. 

Državni svet Republike Slovenije je na 4. seji, dne 28.1.1998, na 
podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet po šestih mesecih delovanja opravi pregled 
odsotnosti posameznih državnih svetnic in državnih svetnikov 
na sejah komisij državnega sveta in predlaga zmanjšanje članov 
ali zamenjavo članov. 

9. člen 

Invalidnemu članu državnega sveta se zagotavljajo najnujnejši 
tehnični pripomočki za nemoteno delo ter dodatek za fizično 
pomoč in prevoz, po kriterijih in v višini, kot to refundira država za 
te namene na drugih področjih. Kot kriterij se določi dodatek za 
pomoč in postrežbo civilnih invalidov vojne kot to določa zakon o 
vojnih invalidih (Ur. I. RS, št. 63/95, Ur. I. RS, št. 19/97). 

10. člen 

Kriteriji se uporabljajo z dnem konstituiranja Državnega sveta 
Republike Slovenije in se usklajujejo s sistemskimi rešitvami, ki 
jih za ustrezna vprašanja ureja Državni zbor Republike Slovenije. 

Državni svet Republike Slovenije je na 4. seji, dne 28.1 1998 , na 
podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet ob koncu vsakega leta opravi pregled svojega 
letnega dela in pregled dela svojih delovnih teles. Pregled obsega 
vsebinsko poročilo in seznam prisotnosti članov državnega sveta 
na sejah državnega sveta oziroma delovnih teles. 

Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz 

njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1998 * 

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21.1.1997, ob 
obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1998 

Državni svet ugotavlja, da Vlada Republike Slovenije v 
predloženem predlogu proračuna za letošnje leto ni upoštevala 
realnih možnosti in je ponovno predlagala realno povečanje 
proračunskih prihodkov in odhodkov. Predlog proračuna tako 

predvideva 6.2 % realno povečanje prihodkov v primerjavi z letom 
1997 ter 5.1 % realno povečanje odhodkov. Predvidena zneska 
814.2 mlrd oziroma 843.7 mlrd SIT predstavljata 25.3 % oziroma 
26.2 % predvidenega bruto domačega proizvoda. Proračunski 
primanjkljaj znaša 29.6 mlrd SIT oziroma 0.9 % predvidenega 
bruto domačega proizvoda. Državni svet meni, da so odstopanja 
obsega javne in še posebno proračunske porabe države 
(predvidna realna rast le-te znaša 5.6 %) v primerjavi z letom 
1997 ter letom 1996 prevelika, saj podatki kažejo na 9.6 % realno 
rast javnofinančnih odhodkov v letu 1998 glede na leto 1996, ob 
predvideni realni rasti bruto domačega proizvoda za 7.1 %. 

Državni svet meni, da proračunska razprava omogoča tudi 
razpravo o aktualnih razmerah v slovenskem gospodarstvu in 
družbi nasploh, kakor tudi o jasni razvojni viziji Slovenije. Dejanska 
gospodarska rast ni dosegla načrtovane in obseg javne porabe 
ni spodbujal gospodarske aktivnosti. Proračun ni razvojno 
naravnan in ni v funkciji pospeševanja gospodarske rasti, ne 
zmanjšuje inflacije in ne daje osnov za odpiranje novih delovnih 
mest. Dosežen obseg gospodarske aktivnosti in premajhna 
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vlaganja v razvoj ne zagotavljata uspešnega reševanja tekočih 
in še manj razvojnih nalog. 

Pomembni gospodarski kazalci kažejo na zastoj in celo krizo v 
slovenski ekonomiji, kar najbolj konkretno ponazarjajo razmere v 
industrijski proizvodnji. Nizka raven investicij, nezadostna vlaganja 
v nove kapacitete in modernizacijo, previsoke obresti na kapital 
in obratna sredstva ter na posojila za spodbujanje izvoza vse to 
neposredno zmanjšuje gospodarsko aktivnost, kar se odraža v 
upadanju števila delovnih mest, v ugašanju številnih industrijskih 
programov ter v stečajih podjetij. 

Državni svet zahteva, da Vlada Republike Slovenije pripravi 
transparentno in operativno industrijsko ter tehnološko politiko, v 
kateri bodo opredeljeni razvojno varčevalni ukrepi ter predlagani 
ukrepi na področjih monetarne, tečajne, obrestne, cenovne, 
dohodkovne in fiskalne politike s ciljem, da se razbremeni 
gospodarstvo, predvsem izvozno, in se doseže večji obseg 
gospodarske aktivnosti. 

Z vodenjem omejitvene politike javnofinančnih odhodkov, z dobro 
In pospešeno reformo davčnega sistema v smeri uvajanja 
modernih fiskalnih javnofinančnih virov ter z učinkovito izterjavo 
davkov in prispevkov bi bilo mogoče zmanjšati tudi delež stroškov 
plač v ceni proizvodov slovenskega gospodarstva. Z zmanjšanjem 
deleža plače v ceni proizvodov slovenskega gospodarstva bi se 
dosegla večja konkurenčnost gospodarstva in nastala bi možnost 
odpiranja novih delovnih mest. 

Državni svet meni, da bi bilo koristno, če bi bili na razpolago 
primerjalni podatki o javnofinančnih prihodkih in odhodkih v 
primerjavi z bruto domačim proizvodom nekaterih drugih evropskih 
držav. 

Glede na to, da je politika regionalnega razvoja ključnega pomena 
za skladen razvoj urbanih in podeželskih območij v Sloveniji in 
glede na težnjo po zagotavljanju enakomernosti regionalnega 
razvoja Slovenije državni svet meni, da bi bilo koristno, da Vlada 
Republike Slovenije pripravi analizo porabe in učinkovitosti 
sredstev, namenjenih uravnoteženemu regionalnemu razvoju 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije naj v okviru ekonomske politike 
upošteva evropske dokumente, zlasti evropsko socialno listino, 
tudi na področju dohodkovne politike, zlasti pa na področju politike 
plač. Težnja vlade, da bo njeno vodilo zaostajanje rasti plač za 
rastjo produktivnosti dela, ni sprejemljiva. 

Državni svet poudarja, da ni sprejemljiva usmeritev o restriktivni 
politiki plač v javnem sektorju zaradi problemov v proračunu. 

Državni svet ne sprejema usmeritev Vlade Republike Slovenije v 
memorandumu, da se bo s sprejemom zakona o kolektivni 
pogodbi decentraliziralo sklepanje kolektivnih pogodb s sklepanjem 
kolektivnih pogodb na podjetniški ravni. 

Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 1998 mora Vlada 
Republike Slovenije operativno uskladiti s Strategijo vključevanja 
Republike Slovenije v Evropsko unijo. 

Državni svet predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998 
ne podpira in predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi takšen 
proračun, katerega rast bo počasnejša od rasti bruto domačega 
proizvoda. 

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Darja Odar. 

Dodatni sklep državnega sveta k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 1998 

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21.1.1997, ob 
obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 1998 
sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni svet predlaga komisijam državnega sveta, da preučijo 
naslednje konkretne pripombe, ki so jih oblikovale interesne 
skupine: 

Postavka 13.1 Cesfe v bilanci odhodkov proračuna je 
podcenjena, saj je indeks rasti 60. Magistralne, regionalne in 
lokalne ceste so v slabem stanju, urejena prometna 
infrastruktura pa je izjemnega pomena za izvajanje t. i. politike 
enakomernega regionalnega razvoja države Slovenije. Brez 
dvoma je velikega pomena tudi izgradnja AC križa (indeks 
111.7) ter izgradnja in posodobitev železniške infrastrukture 
(indeks 161.6), vendar so za vsakodnevno migracijo 
največjega pomena urejene magistralne, regionalne in lokalne 
ceste. 

Postavka 1213 Republiška volilna komisija znaša pri izvedbi 
zakonodajnega referenduma (št. 8259) 0. Zastavlja se 
vprašanje, zakaj prepričanje predlagatelja, da takega 
referenduma ne bo ali pa ga bo proračun reševal posebej kot 
neke vrste izjemo. Vprašanje je delno vezano na delovanje 
državnega sveta. 

Pri postavki 13.5 Energetika (indeks 218) v bilanci odhodkov 
proračuna se strokovni javnosti zastavlja vprašanje 
generalnega pristopa. Ali je pomembnejše povečevanje 
energetskih zmogljivosti in vlaganja vanje, ali bi bilo bolje del 
sredstev nameniti aktivnostim na področju varčevanja z 
energijo, njeno racionalno rabo, prestrukturiranju industrije 
itd.? Slednje bi bilo bliže evropskemu načinu razmišljanja. 

Pri postavki 1611 Transferi občinam državni svet ugotavlja, 
da se dopolnilna sredstva občinam zmanjšujejo (indeks se je 
iz 114 v letu 1997 zmanjšal na 95). 

Od kod prepričanje, da bo po 29. členu zakona o financiranju 
občin potreb po zagotovitvi dodatnih sredstev za finančno 
izravnavo manj in predvideva indeks 30 (indeks za leto 1997 
je bil 225)? 

Državni svet zahteva, da se postavka Transferi občinam 
spremeni in poveča na najmanj indeks 108, kot je povprečni 
indeks predloga proračuna. 

Odprto ostaja vprašanje uresničevanja 9. člena Evropske 
listine lokalne samouprave. Člen določa finančno zadostnost 
ter finančno avtonomijo in suverenost za lokalne skupnosti. 
Večina sredstev je namreč namensko opredeljenih, iz 
Evropske listine lokalne samouprave pa izhaja, da občine z 
njimi razpolagajo po lastni presoji, seveda v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
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- Vlada je z ukrepi ustavila zaposlovanje v upravi s 30.10.1997, 
pod postavko 2114 Agencija za učinkovito rabo energije - 
plače pa znaša indeks 181, pod postavko 2212 Urad vlade 
za varstvo potrošnikov - plače, znaša Indeks 254. 

Državni svet se zavzema za večji delež sredstev za varstvo 
okolja ter v okviru tega še posebej za zagotovitev sredstev iz 
proračuna za postavko Triglavski narodni park. Gre za 
sredstva, ki bi ljudem, ki žive znotraj meja Triglavskega 
narodnega parka, pomagala prebroditi probleme, ki jih imajo 
zaradi omejenosti investiranja. 

Državni svet ugotavlja, da se trend zmanjševanja sredstev 
za kulturo nadaljuje, kar bo ogrozilo njeno normalno nadaljnje 
delovanje. 

V okviru zmanjšanih proračunskih sredstev za kulturo se 
postavlja še zlasti vprašanje ohranjanja kulturne dediščine. 

Državni svet ocenjuje, da predvidena sredstva za šolstvo ne 
pokrivajo finančnih obveznosti, ki izhajajo iz že sprejete šolske 
zakonodaje. 

Vprašljiv je tudi indeks rasti plač glede na stavkovna gibanja 
iz prejšnjih let. Prav tako je vprašljiva izvedba investicij, ki bi 
jih morali realizirati iz šolskega tolarja. 

Zniževanje finančpih sredstev za področje znanosti in teh- 

nologije je sicer zaustavljeno, vendar predlagana proračunska 
sredstva ne omogočajo Izvedbe nacionalnega raziskovalnega 
programa, sprejetega leta 1995. Dejansko to pomeni krčenje 
dejavnosti, raziskovalnih projektov in odhajanje strokovnih 
kadrov v tujino. 

Državni svet soglaša s predlogom proračunskih sredstev za 
leto 1998 v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki 
znaša 151 milijard, kar predstavlja 14-odstotno povečanje 
glede na leto 1997. 

Državni svet pričakuje, da bo ministru uspelo ob znižanih 
sredstvih z uvedbo selektivnega pristopa razrešitvi 
problematiko otroških dodatkov. Prav tako pa pozitivno 
ocenjuje uvajanje novih programov varstva starejših občanov, 
subvencij za kreditiranje študentov in investicije v posamezne 
domove. 

Državni svet predlaga, da se v proračunu zagotovijo potrebna 
sredstva, da bi izvedli ustrezne raziskave o vzrokih 
samomorov v Sloveniji. 

Dodatni sklep je predsednik državnega 
sveta dodelil v obravnavo delovnim 
telesom državnega sveta. 

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah 

in dopolnitvah zakona o prometnem davku 

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, ob 
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prometnem davku, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije 
sprejel na 17. izredni seji, dne 17.12.1997, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem 
davku. 

Obrazložitev 

Državni zbor je na izredni seji, dne 17. 12. 1997, po skrajšanem 
postopku sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prometnem davku, s katerim je med drugim v 1. členu črtal davčno 
oprostitev za odvetnike in notarje. Po določbi 14. točke 21. člena 
veljavnega zakona o prometnem davku se namreč ne plačuje 
davek od prometa storitev od storitev odvetnikov in notarjev. 

Predlog zakona o spremembi zakona o prometnem davku, ki je 
bil vložen v zakonodajni postopek po skrajšanem postopku na 
predlog Vlade Republike Slovenije, ni vseboval določbe, po kateri 
bi se odpravila oprostitev plačila davka od prometa storitev 
odvetnikov in notarjev. V teku zakonodajnega postopka pa je bilo 
sprejeto mnenje, da za takšno rešitev ni utemeljenega razloga. 
Glede na tako izražena stališča je Odbor državnega zbora za 
finance in monetarno politiko oblikoval amandma k 1. členu, s 
katerim je predlagal črtanje davčne oprostitve za odvetnike in 
notarje. Hkrati je odbor oblikoval tudi amandma za določitev osnove 
za davek od prometa odvetniških in notarskih storitev. V 
obrazložitvi navedenega amandmaja je odbor navajal, da je s 
tako rešitvijo davek od prometa teh storitev vračunan v ceno 
storitve in se bo obračunaval z uporabo preračunane davčne 
stopnje. 

Državni svet ugotavlja, da besedilo 3. člena zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o prometnem davku, ki v 24. členu 
veljavnega zakona dodaja novo točko 11), predstavlja odmik od 
splošne določbe navedenega člena. Tako kot je zapisan, v bistvu 
pomeni, da se od zneska plačila, obračunanega po odvetniški 
oziroma notarski tarifi, plača davek na promet storitev.To pomeni, 
da se uvede dodatni davek, ki zniža obstoječo odvetniško oziroma 
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notarsko tarifo. S tem pa je navedeno določilo v nasprotju s členom 
19 zakona o odvetništvu in členom 107/2 zakona o notariatu, ki 
predpisujeta, da vsaka zbornica sprejema tarifo v soglasju z 
ministrom, pristojnim za pravosodje. 

S sprejeto spremembo v 4. členu se povečuje stopnja davka od 
prometa storitev od 5 % na 6,5 %. 

Primerjava stopnje 5 % s povišano na 6,5 % pomeni povišanje za 
indeks 30, kar spodbuja inflacijska gibanja. 

Državni svet še posebej poudarja, da je na podlagi 4. člena zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku po 
tarifni številki 1 predlagano povišanje stopnje obdavčitve za 1,5 
%, kar pomeni za izvajalce na področju kulture pomembno 

dodatno obremenitev oziroma podražitev projektov in programov 
za približno 69 mio SIT. Od tega bi morali javni zavodi na področju 
kulture za prometni davek od storitev plačati približno 54 mio SIT, 
drugi izvajalci, katerih projekte sofinancira država, pa približno 
dodatnih 15 mio SIT. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic. 

Državni zbor je na 18. izredni seji, 
dne 8. 1. 1998, ob ponovnem odločanju 
zakon sprejel. 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost  

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, ob 
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost, ki ga je Državni zbor Republike 
Slovenije sprejel na 17. izredni seji, dne 18.12.1997, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za 
socialno varnost. 

Obrazložitev 

gospodarskih subjektov ter zmanjšuje konkurenčno sposobnost 
našega gospodarstva. 

Zakon vsebinsko posega v materialne pravice zaposlenih, ki so 
določene s kolektivnimi pogodbami. Splošna kolektivna pogodba 
za gospodarske dejavnosti kot tudi kolektivne pogodbe za 
posamezne dejavnosti določajo višino regresa za letni dopust, 
jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči ter druge 
bonitete. V primeru, da bodo delodajalci prenesli plačevanje 
prispevkov za socialno varnost na delojemalce oziroma na 
zaposlene, pa se bodo zaposlenim dejansko znižale materialne 
in socialne pravice, določene s kolektivnimi pogodbami. S tem pa 
zakon posega v sistem kolektivnega pogajanja oziroma v 
materialne in socialne pravice zaposlenih, ki so predmet urejanja 
v kolektivnih pogodbah. 

Državni zbor je na 17. izredni seji, dne 18. 12. 1997, po hitrem 
postopku sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkjh za socialno varnost. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za 
socialno varnost določa, da zavezanci plačujejo prispevke za 
socialno//arnost tudi od vseh prejemkov iz delovnega razmerja, 
vključno s stimulacijami in bonitetami ter povračili stroškov v zvezi 
z delom ,"s čimer se povečuje obremenitev gospodarstva oziroma 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Dušan Rebolj. 

Državni zbor je na 18. izredni seji, 
dne 8. 1. 1998, ob ponovnem odločanju 
zakon sprejel. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi zakona o posebnem davku na bilančno vsoto 
bank in hranilnic 

i 
Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, ob 
obravnavi zakona o posebnem davku na bilančno vsoto bank in 
hranilnic, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 17. 
izredni seji, dne 18.12.1997, sprejel naslednji 

posebnem davku na bilančno vsoto bank in hranilnic ne bodo 
povišale obresti. 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije, 
da z ustreznimi ukrepi zagotovi, da se zaradi sprejetja zakona o 

Sklep je predlagal državni svetnik 
mag. MIlan Zver ob obravnavi predloga 
za odložilni veto k omenjenemu zakonu. 
Državni svet odložilnega veta ni sprejel. 
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Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sodnih taksah  

Državni svet Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3. 2. 1998, ob 
obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih 
taksah, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 19. 
izredni seji, dne 29.1.1998, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah. 

Obrazložitev 

Zakon o spremembah iri dopolnitvah zakona o sodnih taksah 
prinaša dvig sodnih taks za do 500 % glede na do sedaj veljavne 
predpise. Tak dvig je nesorazmeren in je očitno odraz želje Vlade 
Republike Slovenije, da na ta način zmanjša število tožb na 
sodiščih. Reševanje problema prezasedenosti sodišč zgolj z 
dvigom sodnih taks ni ustrezna rešitev. Zaradi zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah je lahko 
postavljena pod vprašaj enakopravnost državljanov pred 
zakonom oziroma njihova z ustavo zajamčena pravica do pravne 
zaščite. 23. člen Ustave Republike Slovenije daje vsakemu 
državljanu pravico do sodnega varstva, 25. člen Ustave Republike 
Slovenije pa pravico do pravnega sredstva. Zakon o spremembah 
in dopolnitvah zakona o sodnih taksah lahko v svoji skrajni 
posledici pomeni tudi to, da bo Slovenija pravna država zgolj za 
premožnejše državljane. 

Še posebej je vprašljiva podražitev sodnih taks pri zemljiškoknjižnih 
zadevah in vpisih v ladijski register. To so javne knjige, za katere 
velja, da je vpis obvezen in nujen za pridobitev pravice. Zato je 
povišanje taks do 400 % ali celo več nerazumno. 

V pravdnem postopku je najnižja taksa zvišana za 600 %. Pri tem 
je treba poudariti, da se tožbeni zahtevki v posameznih pravdah 
iz stanovanjskega in komunalnega področja vlagajo zaradi 
izterjave nediscipliniranih dolžnikov. 

Prav tako je ta sprememba zakona prinesla dvojno takso v 
izvršilne postopke, ki so izključna posledica dolžnikove 
nediscipline. 

Državni svet ugotavlja, da bi morala država uvesti predvsem 
učinkovite instrumente za izboljšanje finančne discipline in 
poslovanja ter s tem odpraviti vzroke za številne sodne postopke, 
pa tudi spremeniti procesno zakonodajo in povečati učinkovitost 
sodišč, ne pa da z enormnim zviševanjem sodnih taks poskuša 
vplivati na zmanjševanje števila sodnih zadev. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims. 

Državni zbor je na 8. seji, 
dne 4. 3. 1998, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča 

v zvezi z uresničevanjem ekonomske politike vlade  

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča v zvezi 
z uresničevanjem ekonomske politike vlade in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika mag. Dušana Semoliča In predlaga Ministrstvu za okolje 
In prostor, da vprašanje preuči In nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasi: 

Kako bo ravnala Vlada Republike Slovenije pri uresničevanju 
ekonomske politike v smeri zagotavljanja razvojnih možnosti 
gospodarstva in ohranjanja zaposlenosti ter delovnih mest? 

V mestu Ljubljana so v preteklih letih izjemno narasli stroški 
nadomestila za mestno zemljišče. Mestni svet je prošnje 
posameznih podjetij za odpis previsokih stroškov za nadomestila 
prispevka za mestno zemljišče odklonil. S tem je postavil mnoga 
podjetja pred Izjemno velike probleme, tako da 200-300 podjetjem 
grozi stečaj in odpuščanje delavcev. 

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje In prostor v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z 
izdajanjem vizumov za prihod v Republiko Slovenijo   

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z 
izdajanjem vstopnih viz za Republiko Slovenijo in na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve 
in Ministrstvu za notranje zadeve, da vprašanja preučita in nanje 
odgovorita. 

Vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasijo: 

Kakšne zakonske ali diplomatske ovire preprečujejo, da ni mogoče 
osebam, ki so očitno delovale proti interesom slovenskega naroda 
in slovenske države, odkloniti vstopne vize za Republiko 
Slovenijo? 

Zaradi kakšnih razlogov je dobil vizo in z njo dovoljenje za javno 
nastopanje v Ljubljani beograjski estradni pevec Bora Djordjevif, 
čeprav je na svojih nastopih hujskal proti Slovencem in budil v 
Srbih sovražnost do Slovenije, obenem pa je s svojimi nastopi 
spodbujal udeležence v krvavi in zločinski vojni in še vedno 
podpira ter se opredeljuje za Arkana, ki je na Haaškem spisku 
vojnih zločincev? 

Kako je to mogoče, čeprav se tako rekoč vsi Slovenci upirajo 
njegovemu prihodu? 

i 
Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve in 
Ministrstvo za notranje zadeve v skladu s 96. členom poslovnika 
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanja. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

Gibanje in prebivanje tujcev v Republiki Sloveniji ureja zakon o 
tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91 in 44/97). Način izvajanja posameznih 
določb tega zakona pa je podrobneje določen v Pravilniku o načinu 
izvajanja zakona o tujcih (Ur. I. RS, št. 19/91 in 52/94). 

Po zakonu o tujcih potrebuje tujec za prihod v Republiko Slovenijo 
vizum za prihod, za odhod iz nje vizum za odhod, za potovanje 
čez njenp ozemlje za tranzitni vizum, če ni z mednarodno pogodbo 
določeno drugače. 

Vizum za prihod, odhod ali tranzitni vizum izda na prošnjo tujca 
organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje 
konzularnih zadev, ali pristojni organ v državi (to je upravna enota), 
če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače; lahko pa ga izda 
tujcu tudi organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno 
mejo (9. člen zakona o tujcih). Upravna enota je pristojna za 
izdajo navedenih vizumov le v primeru, da ima tujec na njenem 
območju prijavljeno prebivališče, kar pomeni, da mu je bilo 
predhodno izdano dovoljenje za prebivanje tujca v Republiki 
Sloveniji. 

Zakon o tujcih v 10. členu določa naslednje razloge, zaradi katerih 

se tujcu ne dovoli vstopa v državo oziroma se mu ne izda vizuma 
ali dovoljenja za vstop: 

- če mu je bila izrečena stranska kazen izgona iz države ali 
varstveni ukrep odstranitve iz države ali odpovedano prebivanje 
v državi, dokler traja čas, za katerega mu je bil ukrep izrečen; 
- če je v evidenci pristojnega organa kot mednarodni prestopnik; 
- če pristojni organ ugotovi, da bi njegovo prebivanje lahko finančno 
obremenilo Republiko Slovenijo; 
- če nima vstopnega vizuma za državo, v katero potuje, pa bi ga 
moral imeti; 
- če prihaja v državo z namenom, da bo njegovo bivanje na 
območju Republike Slovenije povezano z izvajanjem terorističnih 
in drugih nasilnih dejanj, prodajo ali uživanjem mamil ali 
izvrševanjem drugih kaznivih dejanj; 
- če nima dokumentov, na osnovi katerih bi bilo mogoče ugotoviti 
njegovo istovetnost, ali so ti dokumenti neveljavni; 
- če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive oziroma kužne 
bolezni in nima dokazila o vakcinaciji. 

Poleg navedenega pa se lahko izdaja vizuma zavrne tudi po 
diskrecijski pravici, če obstajajo zadržki iz 23. člena zakona o 
tujcih, zaradi katerih se lahko tujcu prebivanje v državi celo odpove 
(če to terjajo razlogi javnega reda, varnosti ali obrambe države, 
če tujec zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov, če 
gre za ponavljajoče se ali hujše kršitve tujca zoper javni red in 
mir, varnost državne meje in zakona o tujcih, če je bil tujec obsojen 
s strani tujega ali našega sodišča za kaznivo dejanje na zaporno 
kazen najmanj treh mesecev, če ostane brez sredstev za 
preživljanje in mu preživljanje za čas prebivanja na območju 
Republike Slovenije ni kako drugače zagotovljeno, če gre za 
zavarovanje zdravja ljudi). 

Z navedenim smo vam predstavili razloge za zavrnitev vizuma 
po zakonu o tujcih, za informacije v zvezi s postopkom izdaje 
prihodnega vizuma g. Bori Djordjevitu pa je pristojno Ministrstvo 
za zunanje zadeve. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 

Pravno podlago za Izdajo ali zavrnitev izdaje vstopnega vizuma 
določa zakon o tujci (Ur. I. RS, št. 1/91-1). Predvidevamo, da vam 
je tolmačenje določil citiranega zakona sporočilo Ministrstvo za 
notranje zadeve, ki je nosilec zakona, zato naj se omejimo zgolj 
na konkretni primer izdaje vstopnega vizuma pevcu Bori 
Djordjevitu. 

Navedena oseba je skupaj z ostalimi člani glasbene skupine Riblja 
čorba zaprosila pri Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Budimpešti za izdajo vstopnega vizuma za čas organizacije 
koncerta v Sloveniji. 

Konzularni uslužbenci pri izdajanju vstopnih vizumov strogo 
upoštevajo seznam oseb, ki jim je treba zavrniti vstop v Republiko 
Slovenijo. Ker se nihče od navedene skupine ni nahajal na 
navedenem seznamu, je bil vsem vizum tudi izdan. 

Nezadovoljstvo ljudi in ustanov je bilo zaznati potem, ko je bil 
sporni vizum že izdan, na podlagi česar je bil predvideni in s 
strani pristojnih organov tudi dovoljeni koncert odpovedan. 

Pripomnimo lahko še, da lahko iz razlogov javnega reda organ, 
pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, kijub 
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veljavnemu vizumu prepove ali zavrne vstop tujca v državo, kar ustrezne varovalke za učinkovito izvajanje suverenosti 
pomeni, da ima veljavna zakonodaja v takšnih in podobnih primerih samostojne države. i 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Branka Grimsa glede 

sprejemanja predlogov zakonov po hitrem postopku  

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državnega svetnika Branka Grimsa glede sprejemanja 
predlogov zakonov po hitrem postopku in na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da pobudo preuči in nanjo odgovori. 

1. Državni svet zahteva od državnega zbora, da dosledno 
spoštuje svoj poslovnik In po hitrem postopku obravnava 
izključno tiste zakone, pri katerih so izpolnjeni vsi predpisani 
pogoji za sprejem po hitrem postopku. 

2. Državni svet ocenjuje kot povsem nesprejemljivo prakso, po 
kateri Vlada Republike Slovenije predlaga, državni zbor pa po 
hitrem postopku sprejema zakone, ki posegajo na področje 
socialnega partnerstva, vendar teh zakonov vlada ni 
predhodno uskladila s socialnimi partnerji, še posebej s 
sindikati. 

izpolnjeni vsi pogoji za hitri postopek. Na ta problem je v vsaj 
dveh primerih državni zbor opozorila tudi njegova strokovna 
služba, vendar državni zbor opozoril ni upošteval. 

Sprejemanje zakonov po hitrem postopku pomeni, da je 
državnemu svetu praktično onemogočeno konstruktivno 
sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje v času, ko državni 
svet še lahko vpliva na vsebino aktov. Tako v času 
dokončnega oblikovanja zakonov v državnem zboru vanje ni 
mogoče vključiti stališč, ki jih oblikujejo državni svet, njegova 
delovna telesa ali interesne skupine, zaradi česar je okrnjena 
vloga državnega sveta, ki jo določajo ustava in zakoni. Vloga 
državnega sveta se potem zmanjša na zgolj dajanje 
odložnega veta, kar državi zagotovo ni v korist. 

2. Socialno partnerstvo je pomembna demokratična pridobitev, 
ki jo dosledno spoštujejo vse moderne socialne države. Vlada 
je predlagala državnemu zboru v sprejem tudi zakone, ki so 
grobo posegali na področje, ki se v vsaki moderni socialni in 
demokratični državi ureja s pogajanji med socialnimi partnerji. 
Ker je vlada samo nekaj dni preden je poslala t. i. "varčevalni 
paket zakonov" v parlament obljubila sindikatom, da bo 
predlagala samo ukrepe, ki bodo predhodno usklajeni med 
socialnimi partnerji, je nedemokratično ravnanje vlade še toliko 
bolj očitno. 

n 
Državni svet predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije v 
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni 
odgovori na pobudo. 

2! 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državne svetnice Vekoslave Krašovec 

za uvrstitev predlogov zakonov na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora 

Obrazložitev 

1. V državnem zboru postaja že stalna praksa sprejemanje 
zakonov po hitrem postopku tudi v primerih, ko očitno niso 

Državni svet Republike Slovenije je na 2. seji, dne 23.12.1997, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo državne svetnice Vekoslave Krašovec za uvrstitev 
predlogov zakonov na dnevni red prve naslednje seje državnega 
zbora in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državne 
svetnice Vekoslave Krašovec in predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da na dnevni red prve naslednje seje uvrsti: 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jamstvenem skladu Republike Slovenije - skrajšani postopek 
(EPA 291-11), ki je objavljen v Poročevalcu št. 53/97 in 

predlog zakona o dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu 

Republike Slovenije - skrajšani postopek (EPA 299-11), ki je 
objavljen v Poročevalcu št. 55/97. 

Obrazložitev 

Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije je državni zbor 
sprejel aprila 1997, jamstveni sklad pa je začel delovati že 3. 11. 
1997. V tem času je bilo s strani skupine poslancev državnega 
zbora kakor tudi s strani Vlade Republike Slovenije ugotovljeno, 
da izvedbo zakona onemogočajo nekatere nedorečenosti. Zaradi 
tega razloga je skupina poslancev državnega zbora 30.10.1997 
vložila predlog za spremembo in dopolnitev navedenega zakona, 
10. 11. 1997 pa je predlagala dopolnitev zakonsi tudi Vlada 
Republike Slovenije. 

Glede na to, da upravičenci do sredstev iz jamstvenega sklada 
že vlagajo zahtevke od ustanovitve jamstvenega sklada dalje, je 
pričakovati, da bodo njihove vloge v upravnem postopku že 
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obravnavane in realizirane. Če bi bile kasneje sprejete spremembe Državni svet predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije 
zakona, bi bili navedeni upravičenci v drugačnem položaju kot pobudo preuči in v skladu s 96. členom poslovnika državnega 
tisti, ki bodo vložili zahtevke po morebitni uveljavitvi sprememb. sveta v roku 30 dni nanjo odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 
glede nemške manjšine v Sloveniji   

Državni svet Republike Slovenije je na 3. seji, dne 21. 1. 1998, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vpraianjl državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede 
nemške manjšine v Sloveniji in na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za 
zunanje zadeve, da vprašanji preuči in nanju odgovori. 

Vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasita: 

1. Na osnovi kakšnih argumentov se država Slovenija pogovarja 
z državo Avstrijo o problemih, vezanih na morebitno nemško 
manjšino? 

2. Ali je bila izjava Ministrstva za zunanje zadeve, tako kot je bila 
napisana v časniku Delo, usklajena na seji Vlade Republike 
Slovenije? 

■ Obrazložitev 

V časniku Đelo sem prebral, da se je zunanji minister dr. Boris 
Frlec ob zadnjem obisku na Dunaju izrazil, kot da je Slovenija 
pripravljena priznati obstoj nemške manjšine v Sloveniji. Dva dni 
kasneje je predsednik vlade dr. Janez Drnovšek v izjavi za televizijo 
povedal, da Slovenija ne načrtuje priznanja nemške manjšine v 
takem smislu, da bi imela enake pravice kot drugi dve avtohtoni 
manjšini (italijanska in madžarska). 

K 
t   

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanji. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 
k 

1. Republika Avstrija je pričela odpirati vprašanje pravic nemško 
govoreče skupine prebivalcev v Republiki Sloveniji oziroma 
priznanja "nemške manjšine" v Sloveniji v letu 1990. V letu 1992 je 
sledila predaja "Memoranduma Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Avstrije o avstrijski/nemški manjšini". Ministrstvo za 
zunanje zadeve je memorandum sprejelo na znanje ob vsebinskih 
pripombah In sicer da vprašanje t. i. "avstrijsko/nemške manjšine" 

ne sprejemamo kot predmet političnega dialoga med državama, 
da Ustava RS jasno definira obstoječi manjšini v Republiki Sloveniji, 
da pa podpiramo uveljavljanje splošnih človekovih pravic glede 
dejavnosti nemško govorečih prebivalcev v Sloveniji. 

Na uradnih pogovorih zunanjih ministrov dr. Rupel - dr. Mock, 12. 
5.1992 na Dunaju, je bilo dogovorjeno, da se vprašanje nemško 
govorečih prebivalcev v Sloveniji znanstveno preuči. Slovenija in 
Avstrija sta v nadaljnjih bilateralnih pogovorih dosegli soglasje, da 
bo šele zaključek samostojnih znanstvenih raziskav na temo 
nemško govorečih prebivalcev v Sloveniji strokovna podlaga za 
nadaljnjo obravnavo tega vprašanja. 

Obe študiji o nemško govorečih prebivalcih v Sloveniji, ki sta bili 
končani decembra 1997, v končnih rezultatih potrjujeta, kljub 
nekaterim razlikam, da v Republiki Sloveniji živi relativno majhno 
in razpršeno števiio nemško govorečih prebivalcev. Rezultati 
kažejo, da ni več mogoče govoriti o manjšini, temveč zgolj o 
nemško govorečih prebivalcih oziroma njihovih skupinah. Tudi 
glede avtohtonosti večine pripadnikov te skupine ni moč uvrstiti 
med ostanke predvojne nemške narodne manjšine na 
Slovenskem, saj je bila več kot polovica oseb, ki so se opredelile 
za avstrijsko in nemško narodnost, rojenih v tujini. 

Na tej podlagi Republika Slovenija zavzema stališče, da v Sloveniji 
živi skupina nemško govorečih prebivalcev in da obstoja takšne 
skupine torej ni potrebno vnovič potrjevati s slovenske strani, saj 
ta skupina že obstaja, njihove pravice za ohranjanje kulturne in 
narodnostne identitete pa so zagotovljene v 61. členu Ustave 
Republike Slovenije. 

2. Pogovori glede nemško govoreče skupine prebivalcev v 
Republiki Sloveniji med zunanjim ministrom dr. B. Frlecem in 
avstrijskim zunanjim ministrom dr. W. Schusslom so potekali na 
podlagi izhodišč za pogovore, ki jih je Vlada Republike Slovenije 
potrdila na seji, 15.1.1998. 

V pogovorih s slovenske strani ni bila dana nobena obljuba, ki bi 
Republiko Slovenijo zavezovala k sprejemu kakršnihkoli ukrepov 
v zvezi z nemško govorečo skupino prebivalcev, ki živi v Sloveniji. 
Poudarjeno je bilo, da Slovenija nima zadržkov, da se nemško 
govorečim prebivalcem v primeru, da se kot takšni identificirajo in 
organizirajo, omogoči ohranjanje kulturne in narodnostne identitete, 
kar zagotavlja 61. člen Ustave Republike Slovenije pripadnikom 
vseh etničnih skupin, torej tudi nemško govorečim prebivalcem. 

Namero avstrijske strani izenačevati položaj slovenske manjšine 
na Koroškem in štajerskem (s kolektivno mednarodnopravno 
zaščito po 7. členu ADP) s skupino nemško govorečih prebivalcev 
v Sloveniji je slovenska stran odločno zavrnila In poudarila povsem 
različen mednarodnopravni status slovenske manjšine na 
Koroškem In Štajerskem v primerjavi z nemško govorečo skupino 
prebivalcev v Sloveniji. 
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POSVETI IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z društvom Slovenski razvojni svet 

4. julija 1997 organiziral posvet GRADITEV SAVSKIH ELEKTRARN - POCENI IN 

ČISTA ENERGIJA TER MOŽNOST ZA OŽIVITEV SLOVENSKE STROJEGRADNJE 

Uvodne razprave: 
Prof. dr. Ferdinand Gubina: Pogoji za delovanje slovenskega EES v evropski interkonekciji in vloga verige HE na Savi 
Mag. Marjan Porenta, dipl. ing.: Vloga in pomen hidroenergetskega potenciala v energetski bilanci Slovenije 
Prof. dr. Peter Novak: Pomen HE na Savi za slovensko strojno industrijo, projektantske in raziskovalne kadre 
Mag. Vekoslav Korošec, dipl. ing.: Predstavitev projekta verige HE na Savi in organizacija graditve 

Prof. dr. France Vodoplvec, državni svetnik, je uvodoma dejal, 
da je namen posveta med drugim tudi lobiranje za gradnjo spodnje 
savske verige in kasneje celotne savske verige elektrarn. Menil 
je, da gre - glede ria sedanje okoliščine, tradicijo, znanje in 
reference slovenskih podjetij na tem področju - za upravičen 
narodnogospodarski projekt; vsaj toliko upravičen, kot je projekt 
gradnje slovenskih avtocest. Projekt gradnje verige elektrarn naj 
bi bil prvi, ki bi ga izpeljali za dogovorjena sredstva in v 
dogovorjenem roku. 

Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta, je pozdravil 
udeležence na tem posvetu - enem od številnih, ki jih - največkrat 
v sodelovanju s Slovenskim razvojnim svetom - organizira državni 
svet. Tokrat gre za posvet, je dejal, ki bo po eni strani predstavil 
ideje za rešitev energetskega položaja, po drugi strani pa bo 
pokazal na možnost oživitve pomembne komponente našega 
gospodarstva, to je strojegradnje. 

Poudaril je, da se državni svet prek posvetov uveljavlja kot vez s 
civilno družbo in odpira prostor za razprave, dileme in predloge 
kompetentnih strokovnjakov. Pozitivna stran takega delovanja 
državnega sveta je tudi v tem, da predloge in kritike prenaša in 
posreduje kot zakonodajne pobude na raven državnega 
odločanja. 

Uvodne razprave 

Prof. dr. Ferdinand Gubina, Fakulteta za elektrotehniko, je 
dejal, da slovenski elektroenergetski sistem (EES) že od leta 
1974 enakopravno obratuje povezano z ostalimi sistemi v 
zahodnoevropski navezavi, interkonekciji UCPTE, in s tem 
sodeluje v Evropski gospodarski skupnosti. V interkonekciji mora 
izpolnjevati ustrezne obratovalne pogoje, v zameno pa ima 
Slovenija evropsko kvaliteto frekvence in stabilno dobavo 
električne energije. 

Po osamosvojitvi se slovenski EES sooča s težavami glede 
rezerve moči. Od 2050 MW inštalirane moči ima skoraj polovico 
v treh velikih in relativno enako močnih proizvodnih enotah (TE 
Šoštanj 4, 5 in NE Krško) s skupno močjo 920 MW. 

Izpad enega od velikih agregatov, npr. 310 MW, predstavlja hud 
šok za sistem. V prvem trenutku namreč priteče Iz UCPTE kot 
pomoč interkonekcije okrog 300 MW po visokonapetostnem 
omrežju, kar kaže slika. To moč pa je treba v najkrajšem času 
pokriti iz svojih rezerv moči, saj sosedje ne morejo nadomeščati 
velikega neplaniranega Izpada, ki moti obratovanje njihovega 
sistema in je hkrati vezano na stroške. 

Moč 

Izpad 
310 MW 

Sloveniju 10 MVV 

UCPTE 
300 MVV 

Slovenija 10 MVV 

Slovenija 
300 MVV 

DODATNO 
- REZERVA- 

0 min 15 min Čas 

Pogoji za delovanje v interkonekciji UCPTE so zato ostri: vsak 
sistem mora sam pokrivati svojo porabo z lastno regulacijo moči, 
ob izpadu svojih agregatov pa mora primanjkljaj pokriti iz svojih 
rezerv v najkrajšem času; dovoljena so le majhna odstopanja od 
programa izmenjave energije. Zakup rezerve moči v tujih sistemih 
je nezanesljiv, ker je sosednji sistem kljub pogodbi ni tdolžan dati 
ali prenesti moči preko svojega sistema, če ima sočasno sam 
težave npr. na svojih prenosnih poteh. r 

l< 
e- 

Slovenski sistem je imel pred osamosvojitvijo rezerve moči v 
skupnem jugoslovanskem sistemu, npr. z zakupom 100 MW TE 
Tuzla. Po osamosvojitvi pa se je znašel v neugodni situaciji, saj je 
imel poleg težav z velikimi agregati le malo rezerve moči, kot 
kaže slika glede na evropske sisteme v interkonekciji. 
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Presežek inštalirane moči nad koničn<5° 
v UCPTE v 1990 
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S svojo teoretično zalogo moči nekaj preko 20 % nad konično 
močjo je bilo težko vsak trenutek zagotoviti zahtevano rezervo, 
ker moč elektrarn ni vedno na razpolago, npr. zaradi popravil. 
Vzrok temu je, je poudaril, da se v Sloveniji v več kot desetih letih 
ni zgradila nobena elektrarna razen HE Vrhovo, ki se je zaradi 
pomanjkanja denarja gradila sramotno počasi in zato s pretiranimi 
stroški. 

Bistveni problem slovenskega EES-a je torej predvsem rezervna 
moč za sekundarno regulacijo frekvence in moči ter za primer 
izpada večjega agregata. Regulacijske rezerve se morajo aktivirati 
v najmanj 15 minutah, ko poteče tolerančno obdobje brezplačne 
pomoči sosedov v UCPTE. Za ta namen so najbolj ugodne 
hidroelektrarne, ki se lahko hitro odzivajo na celotnem področju 
svoje moči. Če hidroelektrarn ni dovolj, uporabljamo 
termoelektrarne, ki se zaradi procesa zgorevanja premoga počasi 
odzivajo, in plinske elektrarne, ki potrebujejo 10-15 minut za 
vključitev v sistem in prevzem obremenitve. Trenutno sodelujejo 
pri pokrivanju rezerve moči za sekundarno regulacijo TE Šoštanj, 
Dravske elektrarne in po potrebi PE Brestanica. Cenovno je 
regulacijska rezerva moči iz termoelektrarn neugodna, HE pa so 
jo sposobne zagotavljati brez dodatnih stroškov. 

Nacionalna energetska strategija in Nacionalni energetski program 
obravnavata med drugim tudi reševanje težav slovenskega 
sistema z rezervno močjo. Med novimi viri je predvidena izgradnja 
verige HE na Savi. HE na Savi in HE na Dravi se zaradi različne 
narave dotokov vode dopolnjujejo, kar daje sinergični učinek, kot 
se vidi iz slike za srednje vodnato leto. 

SREDNJE VODNATO LETO 

Trenutno se obravnavajo v smislu koncesije predvsem HE na 
spodnji Savi, za dosego polnega učinka pa bi morali čim prej 
zgraditi celotno verigo na Savi od HE Moste, ki potrebuje 
obnovo, do HE Mokrice. Projekt bi lahko reševal več problemov: 
od energetike, urejanja in čiščenja voda do rekreacijske izrabe 
akumulacijskih jezer, kot je npr. Zbiljsko jezero. S tem bi poskušali 
zajeziti odtekanje energije po Savi, ki je je zaradi neizgrajenih 
elektrarn odteklo že več kot je energije v zasavskih premogovnikih! 

Vir Instalirana 
moč (MW) 

Delež v rezervi 
za sek. regulac. 

(MW) 
HE na Dravi 607 ± 91 
HE na spod. Savi 216 ± 32 
HE na Savi 645 ± (97...129) 
TE Šoštanj (4&5) 610 ± 30 
PE Brestanica 72 70 

Izgrajena veriga HE na Savi predstavlja tudi znatno inštalirano 
moč, ki je pri HE pomembna za oblikovanje deleža rezerve. 

V tabeli vidimo deleže naših glavnih rek glede inštalirane moči po 
njihovi obnovi in izgradnji in njihove potencialne deleže v rezervi 
moči za sekundarno regulacijo. Od termoelektrarn so zajete le 
obstoječe. Savska veriga ima nekaj večje možnosti za prispevek 
k rezervi moči za sekundarno regulacijo, ker je nekoliko višje 
inštalirana prav v te namene. Ker Slovenl|a ne načrtuje 
agregatov, večjih od 300 MW, bi torej celotna veriga HE na 
Savi za daljše obdobje bistveno prispevala k rezervam moči 
za sekundarno regulacijo In za primer Izpada največjega 
agregata In bi se obenem dopolnjevala z verigo HE na Dravi. 

Zakup rezerve moči za sekundarno regulacijo v tujih sistemih se 
v UCPTE ne izvaja, ker mora regulacija uporabljati regulacijsko 
moč vsak trenutek. Zakupljenega agregata pa ni mogoče v 
vsakem primeru uporabiti v regulaciji, če imajo npr. sosednji 
elektroenergetski sistemi težave v prenosnem omrežju. Poleg 
tega so zakupljene rezerve moči izjemno drage, saj se računa 
njihova vrednost od 40.000 - 90.000 $/MW z možnostjo izrabe le 
nekajkrat letno za po nekaj ur. 

Veriga HE na Savi je torej z obnovljenimi HE kot obnovljivi 
vir Izjemno ugodna, saj je življenjska doba elektrarn 50 let, 
praktično pa tudi 70 in več let. 

Pomembno je, da slovenski EES ostane samostojen v tehničnem 
in gospodarskem smislu, obenem pa ostane v zahodnoevropski 
interkonekciji. Zato mora izpolnjevati njene ostre pogoje, ki obsegajo 
vedno strožja vodila zaradi dobave kvalitetnejše električne energije 
porabnikom ter zahteve glede rezerve moči za regulacije in 
pokrivanja izpada največje enote. V tem smislu se ponujajo 
naslednji zaključki: 

• ČIM PREJ ZGRADITI CELOTNO VERIGO HE NA SAVI 

• V TA NAMEN IZRABITI LASTNO ZNANJE 

Izgradnja verige na celotni Savi je stroškovno zahtevna, vendar 
moramo pri tem videti naslednje prednosti in možnosti: 
• Po 15 letih je energija in moč iz HE skoraj zastonjl 
• Življenjska doba HE je 50 - 70 leti 
• Ponuja učinkovito reševanje vprašanja gospodarjenja z vodo 

in čiščenja vodotokov. 
• Omogoča oživitev slovenske strojne industrije. 

Doslej smo pri Izgradnji HE na Dravi, Savi In Soči z Izjemo 
generatorjev Izdelali vse s svojo lastno pametjo In delom! 

Mag. Marijan Porenta, dipl. el. Ing, Elektrolnštltut MIlan 
Vidmar, je uvodoma dejal, da je poraba energije v tesni povezavi 
z gospodarskim razvojem. Bruto domači proizvod Slovenije naj bi 
po podatkih Urada za makroekonomske analize in razvoj (scenarij 
"plus") v obdobju naslednjih dvajsetih let naraščal s povprečno 
letno stopnjo 6 %, poraba električne energije pa le z 2 % ali celo 
samo z 1 % na leto. Poraba naj bi se tako s sedanjih cca 9.7 
milijard kWh na leto do leta 2000 povečala na vrednost cca 10.6 
milijard kWh na leto, v letu 2020 pa naj bi bila približno 13 milijard 
kWh. Po porabi električne energije na prebivalca (razpredelnica 
1) sodi Slovenija med povprečje evropskih dežel. Po energetski 
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učinkovitosti, t], vložku energija na enoto ustvarjenega bruto 
domačega proizvoda, je precej slabša, a jo lahko vsaj glede 
načrtovanja bodočega razvoja uvrstimo med varčnejše dežele. 

RAZPPEDELNICA t: 
KAZALCI PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

V OBDOBJU 1995-2000 
IZBRANE EVROPSKE DRŽAVE 

kWh/ 
na leto 

Rast 
porabe 

Rast 
BDP (%) 

Rast 
razmerja 

AVSTRIJA 6700 2.2 2.5 -0.2 

FRANCIJA 7700 2.0 2.6 -0.6 

GRČIJA 3400 3.5 2.8 +0.7 

ITALIJA 3900 4.1 2.4 +2.1 

NEMČIJA 5800 1.6 3.5 -0.3 

PORTUGALSKA 2800 4.3 3.3 +1.0 

SLOVENIJA 4900 2.0 6.0 -0.4 

ŠPANIJA 3700 4.9 3.5 +1.3 

ŠVICA 6700 1.3 1.8 -0.1 

ŠVEDSKA 14200 1.5 2.0 -0.6 

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije je slovenski 
elektroenergetski sistem zašel v določene težave pri oskrbi z 
električno energijo, saj mu zaradi prekinjenih dobav iz zakupljenih 
proizvodnih objektov v republikah nekdanje skupne države 
primanjkuje kapacitet. Menil je, da je zato ena od nalog 
elektrogospodarstva tudi, da si zagotovi nadomestne kapacitete 
in se usposobi za normalno obratovanje in sodelovanje v evropski 
elektroenergetski interkonekciji. Trenutno se skuša nastale težave 
premoščati z zakupom manjkajočih kapacitet v tujini, v prihodnje 
pa bo treba poskrbeti za izgradnjo ustreznih lastnih kapacitet. 

Za nemoteno oskrbo Slovenije z električno energijo bo torej treba 
v naslednjih dvajsetih letih obnoviti in posodobiti za cca 1200 MW 
obstoječih proizvodnih kapacitet ter na novo zgraditi za cca 1500 
MW proizvodnih kapacitet. 

Pri izbiri virov oziroma objektov za preskrbo porabnikov z 
električno energijo imamo več možnosti: uvoz električne energije 
oziroma zakup objektov v tujini, graditev objektov na domača ali 
uvožena goriva, izraba razpoložljivih obnovljivih virov energije 
itd. Vsaka od navedenih alternativ ima svoje dobre in slabe lastnosti, 
treba pa jih je preveriti glede na naslednje vidike: 

ali izbrana alternativa zagotavlja dolgoročno zanesljivost in 
zadostnost preskrbe z energijo; 
ali nudi možnost smotrne in učinkovite rabe energije ter 
vzpodbuja konkurenčnost nacionalne ekonomije na svetovnih 
tržiščih; 

- ali je ekološko sprejemljiva; 
ali je dovolj prilagodljiva morebitnim motnjam na svetovih 
tržiščih z energijo; 
ali s svojo kvaliteto, razpoložljivostjo in ceno nudi socialno 
varnost državljanom. 

Zanesljiva in kvalitetna oskrba z energijo je za sleherno državo 
strateškega pomena, saj je od nje odvisen družbeni in gospodarski 
razvoj. Pretirana odvisnost od uvoza samo ene vrste energije je 
zato lahko vprašljiva, saj je dolgoročno nezanesljiva tako glede 
zanesljivosti dobav kot tudi glede cen energije. Slovenija je že 
sedaj več kot 60-odstotno energetsko odvisna. Zato bi bilo lahko 
pretirano povečevanje njene energetske odvisnosti za njen 
družbeni in gospodarski razvoj usodno. 

Lastnih primarnih virov energije v Sloveniji nimamo veliko. 
Razpolagamo le z omejenimi zalogami premogov in lignitov slabših 
kvalitet, največ v Zasavju in Šaleški dolini, in pa z vodnimi viri na 
porečjih Drave, Save, Soče, Mure In na nekaterih manjših 
vodotokih. Ker z domačimi viri ne moremo pokriti vseh potreb, se 
uvozu energije ne bomo mogli povsem izogniti. Neugodne 
posledice energetske odvisnosti pa lahko omilimo s smotrnim 
izkoriščanjem lastnih virov tudi za ceno morebitnih višjih stroškov, 
ki pa jih je mogoče opravičiti z že omenjenimi narodno- 
gospodarskimi interesi. 

Poseben pomen v domači oskrbi z energijo pripisujemo 
hidroelektrarnam, ki za pridobivanje električne energije izkoriščajo 
obnovljivo in okolju prijazno vodno energijo. Če gradimo 
hidroelektrarne kot večnamenske objekte, npr. kot vodne 
zadrževalnike za potrebe vodnega gospodarstva in za namakanje 
agrarnih površin ali kot rekreacijske objekte, pa je lahko njihova 
vrednost še večja. 

Energetski potencial slovenskih rek je ocenjen na cca 9.8 milijard 
kWh na leto (razpredelnica 2; slika 1, stran 28), tj. približno toliko, 
kot je sedanja skupna letna poraba električne energije. Doslej 
smo ga izkoristili le eno tretjino, ostajata torej še dve; vsega seveda 
ne bomo mogli izkoristiti zaradi naravovarstvenih, prostorskih in 
drugih razlogov. Za del še preostalega pa bi se gotovo lahko 
našel kompromis med različnimi interesi in uporabniki prostora. 
Na osnovi obstoječe tehnične dokumentacije predpostavljamo, 
da bi bilo možno v obdobju dvajset do trideset let zgraditi 
hidroelektrarne na srednji in spodnji Savi, Muri in na spodnji Soči 
ter nekaj manjših HE na drugih vodotokih. S tem bi pridobili dodatne 
3 milijarde kWh električne energije na leto. To energijo lahko 
ovrednotimo s prihrankom goriva v termoelektrarnah. Če 
vzamemo, da je povprečna poraba premoga za proizvodnjo 1 
kWh približno 1,2 kg, pomeni dodatna letna proizvodnja 
hidroelektrarn prihranek 3,6 milijona ton premoga na leto. S tem 
pa bi se zmanjšala tudi emisija polutantov zraka iz termoelektrarn. 
3,6 milijona ton letnega prihranka premoga pomeni tudi letno 
zmanjšanje emisij S02 za preko 100 tisoč t, C02 za 3 do 3,5 
milijona ton in NOx za 90 do 100 tisoč ton. 

RAZPREDELNICA 2: 
ENERGETSKI POTENCIAL SLOVENSKIH REK 

(milijoni kWh/leto) 

Porečje Tehnično 
izkoristljiv 

Izkoriščen Neizkoriščen 
(%) 

DRAVA 2800 2650 5 

SAVA 3000 350 88 

SOČA 1700 350 79 

MURA 400 . 100 

DRUGI 
VODOTOKI 1900 350 82 

SKUPAJ 9800 3700 62 
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Pomemben, še neizkoriščen energetski potencial predstavlja npr. 
reka Sava v srednjem in spodnjem delu toka. Na odseku od 
Medvod do'hrvaške meje bi lahko zgradili verigo šestnajstih 
hidroelektrarn, ki bi letno proizvedle skoraj 2 milijardi kWh 
dragocene vršne energije. Uspeli smo že doseči družbeni 
konsenz za energetsko izkoriščanje spodnjega toka reke Save 
na odseku Vrhovo - Mokrice (razpredelnica 3). Izdelani so bili 
načrti in tudi graditi se je pričelo. Nenadoma pa je postal projekt 
nezanimiv. Nekateri so začeli dvomiti o njegovi energetski in 
ekonomski upravičenosti. Govori se, da slovenski 
elektroenergetski sistem ne potrebuje energije, ki jo nudijo 
hidroelektrarne na spodnji Savi, da je cena te energije previsoka, 
da je tovrstno energijo možno ceneje kupiti v tujini itd. 

RAZPREDELNICA 3: 
OSNOVNI PODATKI O VERIGI HE NA SAVI 

Odsek Stopnja HE Instalirana 
moč MW 

Letna 
proizvodnja 

GWh 

'otBiqnio,: 1. TACEN 
2. JEŽICA 

25 
19 

77 
59 

3. ŠENTJAKOB 
4. ZALOG 

21 
22 

66 
69 

5. JEVNICA 
6. KRESNICE 

29 
28 

104 
97 

7. PONOVIČE 63 220 
T- 

SKUPAJ 207 692 

II 8. RENKE 29 102 

9. TRBOVLJE 
10. SUHADOL 

28 
39 

99 
145 

SKUPAJ 96 346 

III 11. VRHOVO 33 137 

9|t)i >i v 12. BOŠTANJ 
13. BLANCA 

32 
43 

133 
179 

14. KRŠKO 
15. BREŽICE 

39 
41 

162 
171 

16. MOKRICE 29 121 

SKUPAJ 217 903 

SKUPAJ 520 1941 

Hldroenergija je domači, obnovljivi in okolju prijazni vir energije. 
Tudi vodna energija pomeni za nas določeno stopnjo energetske 
neodvisnosti in strateško rezervo v oskrbi z energijo. Zato bi jo 
morali kolikor je le mogoče ohraniti zase in poskrbeti, da se jo 
tam, kjer ni večjih spornih vprašanj, tudi izkoristi. V čim večji meri 
bi morali to napraviti z lastnim znanjem in z lastnimi sredstvi. 
Hidroelektrarne smo skoraj v celoti sposobni zgraditi sami. V 

obdobju intenzivne elektrifikacije Slovenije, tj. po drugi svetovni 
vojni, so se v Sloveniji ob graditvi hidroelektrarn na Dravi, Savi in 
Soči, pa tudi na nekaterih vodotokih drugih republik tedanje 
Jugoslavije, razvile kvalitetne projektantske in raziskovalne 
organizacije (Inženirski biro Elektroprojekt, Geološki zavod, 
Turboinštitut, Vodno gospodarski inštitut itd.), tovarne za strojno, 
hidromehansko in elektroopremo (Litostroj, Metalna, 
Hidromontaža, Iskra itd.) in izvajalska gradbena operativa 
(Gradiš). Še ni dolgo tega, ko smo govorili, da bi bila lahko graditev 
hidroelektrarn tista tehnologija, s katero naj bi Slovenija prodrla 
na svetovna tržišča. In kaj je sedaj z našim paradnim konjem? 
Oelo na že začetih objektih zaradi pomanjkanja denarja zastaja in 
se vleče v nedogled. Večina podjetij se bori za preživetje. Nekatera 
so že propadla, druga prehajajo v last tujcev. Gradnja 
hidroelektrarn bi torej ne bila pomembna le za energetsko 
gospodarstvo, temveč bi z njo preprečili tudi nadaljnje propadanje 
in odtujevanje slovenskih podjetij in prispevali k ponovnemu 
oživljanju njihove dejavnosti, kar bi koristilo vsej družbi. 

Prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo, je na začetku 
poudaril, da je slovenska industrija ekonomski nosilec samostojne 
Slovenije; nihče drug, pač pa mi sami jo sistematično razgrajujemo, 
ne da bi se zavedali, da s tem razgrajujemo tudi samostojno 
Slovenijo. Saniramo banke, ne saniramo pa industrije; dejstvo je, 
da od bank živijo lastniki, od industrije pa živi prebivalstvo. 

Kaj se bo dogajalo na Savi, če se dogovorimo za gradnjo verige 
hidroelektrarn? Dejal je, da gre po njegovi razdelitvi za tri odseke: 

odsek 1 zgornja Sava 7 HE 
odsek 2 v kanjonu Save 3 HE 
odsek 3 spodnja Sava 6 HE (predvidena je 

oddaja koncesije) 

Gradnja hidroelektrarn pomeni sintezo in skupno delovanje 
številnih elementov v industriji, to je gradbene, strojne in elektro, 
ter seveda vseh tistih, ki spremljajo spremembo namembnosti 
zemljišč, raziskujejo zemljo in tako dalje. 

INVESTICIJE - pregled po odsekih v mlo SIT 

Dela Odsek 1 
(7 HE) 

Odsek 2 
(3 HE) 

Odsek 3 
(6 HE) 

Vsota 

Gradbena 
dela 36 700 10 300 36 700 83 700 

Strojna 
oprema 24 400 10 700 31 200 66 300 

Elektro 
oprema 12 600 6 300 16 200 35 100 

Osnovna 
vlaganja 11 500 3 300 12 800 27 600 

SKUPAJ 85 200 30 600 96 900 212 700 

(Vir: IBE) 

Skupaj gre torej za investicijo nekaj več kot 212 milijard tolarjev. 
Za celotno verigo to za Slovenijo in za njen bruto proizvod praktično 
ni nikakršen denar, pa vendar se ne moremo dogovoriti, kako ga 
bomo ustvarili. 
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Če sedaj pogledamo, Koliko ljudi potrebujemo vsako leto za tako 
izvedbo, nam podatki kažejo naslednje: 

Vir: IBE 

Po teh kazalcih torej približno 1670 ljudi lahko dela 15 let na tem 
projektu. Pomembno je, da se stroški za te objekte avtomatično 
povračajo, kar pomeni, da ko zgradimo prvega, začne ta takoj 
vračati denar, medtem pa gradimo drugega in tretjega in s tem 
pravzaprav zelo hitro pokrivamo stroške za samo izgradnjo. 

Nekatere razprave sicer opozarjajo, da je to skrajno nerentabilna 
gradnja; obnovljivi viri energije so dragi, povprečna cena je prek 
4.000 DEM na instaliran kilovat. Danes imamo plinske elektrarne, 
ki jih lahko naredimo za 700 do 900 DEM na kilovat in zato se 
zastavlja vprašanje, zakaj ne bi tega poceni gradili. Toda če 
pogledamo celotno verigo in njeno obratovanje, je stvar popolnoma 
jasna. To ponazarjajo tudi nekateri kazalci. 

SPECIFIČNI KAZALCI 

Vlaganja v eno hidroelektrarno - upoštevaje vlaganja na 12. In 3. 
odseku - znašajo v povprečju 13.300 milijard. Originalni zneski, ki 
jih je pripravil Inženirski biro Elektroprojekt, so v DEM, v tabeli pa 
so preračunani v SIT. Lahko jih povečamo za 5 do 6 %, ampak v 
povprečju ne bomo prišli prek 15 milijard na eno elektrarno. 

Moč celotne verige je 520 megavatov ali 1,5 nuklearke našega 
dela oziroma skoraj celotna nuklearka. Proizvodnja je bistveno 
manjša: 4.000 ur obratovanja na leto in 1.941 megavatnlh ur.Toda 
cena bruto kilovatne ure na enoto vlaganja se giblje med 123 in 88 
tolarji. -ie to delimo s 15 leti, ko naj bi sa gradnja amortizirala, ob 
upoštevanju 3 % donosa, pa vidimo, da je ta cena med 12 in 9 
tolarji na kilovatno uro. Za obdobje 20 let je ta cena v povprečju 
pod 10 tolarji na kilovatno uro, naslednjih 50 let pa bomo Imeli 
skoraj polovico naše elektrike praktično zastonj. 

Vlaganja v infrastrukturo na območju, ki leži ob sami Savi, znašajo 
10 milijard, vlaganja v zemljišča pa 5 milijard; skupno vlaganje 15 
milijard v okolje pa je že nekaj, kar lahko obsavskim občinam 
prinese drugačen način življenja, kot ga imajo danes. 

Glede tehnologije je navedel naslednje podatke: v celotnem 
sistemu bomo zgradili in vgradili 35 turbin ter 16 kompletov 
hidroopreme in 16 kompletov elektroopreme. To za slovensko 
industrijo ne pomeni prevelike obremenitve, kajti če bomo gradili 
15 let, bomo v tovarni turbin zapolnili morda od 30 do 50 % njenih 
proizvodnih kapacitet in tudi drugi ne bodo imeli polno zasedenih 
kapacitet. Toda nekaj drugega je: 15 let bo vsako leto za inženirske 
usluge tekoče zaDoslenih 52 ljudi, za nadzor 34, za raziskave v 
okolju pa 15. To je izjemno število angažiranih strokovnih kadrov. 
Hkrati pa to pomeni, da tisti, ki gradi doma in ima doma vzor, lahko 
konkurira v tujini. 

Za zaključek svoje uvodne razprave je poudaril, da ima ohranitev 
železarstva v Sloveniji smisel le tedaj, če bomo zagotovili tudi 
ustrezno predelavo jekla. Ohranitev raziskovalnega potenciala, 
tako na Inštitutu za turbinske stroje kot na Katedri za energetiko 
v Ljubljani in v Mariboru, ima svoj smisel le, če se lahko stroka 
uveljavi doma. In končno, konkurenca naše industrije na 
svetovnem trgu je mogoča le pod pogojem, če se je predhodno 
potrdila, četudi za višjo ceno, doma. 

V predlogu rešitve pa je navedel naslednje: 
za izgradnjo, ki traja 15 let, potrebujemo po grobi oceni letno 
14 milijard tolarjev, lahko tudi 16 ali 20 milijard; 
osnuje naj se nova delniška družba SAVA-EL ali pa naj se 
dopolni sedanja, ki bo privatna. Delničarji naj bodo ljudje iz 
Slovenije; 
vlada in parlament naj se odločita, da se s certifikati, ker 
imamo certifikacijsko luknjo v obsegu cca. 84 milijard, 
privatizirajo savske elektrarne Moste, Mavčiče, Medvode in 
Vrhovo, ki bi tvorile prvo osnovno kapitalno vlaganje; 

- razpiše se 1,4 milijona delnic v vrednosti po 10 000 SIT (prva 
emisija); po oceni bi bilo delničarjev 25.000; zbrali bi 14 milijard; 

- ker imamo proizvodnjo obstoječih elektrarn na Savi in 14 
milijard za prvo HE, jo lahko začnemo graditi s polno paro; 
preostale gradimo s tempom ene HE na leto, z ustreznim 
zamikom prvega leta, ko se začne; 
s tem se ohrani znanje, proizvodnja turbin in hidromehanske 
opreme v Sloveniji; sanira se tovarna turbin in vsi tisti, ki jim 
sedaj primanjkuje obratni kapital, kajti naše tovarne niso slabe 
in nekonkurenčne zato, ker ne bi znale delati, ampak zato, 
ker nimajo obratnega kapitala. Obratni kapital smo dali bankam. 
Banke so-bile last podjetij in industrije; z davkoplačevalskim 
denarjem smo jih sanirali, sedaj pa te banke izžemajo našo 
industrijo; 
izgradnja savskih elektrarn ni rešitev za slovensko strojno 

Velikost Odsek 1 
(7 HE) 

Odsek 2 
(3 HE) 

Odsek 3 
(6 HE) 

Vsota 

Vlaganja v 
HE (mioSIT) 12 170 10 200 16 150 13 300 

Moč MW 207 96 217 520 

Proizvodnja 
GWh 692 346 903 1 941 

Cena kWh 
(bruto) SIT 123,1 88,44 107,31 109,6 

Cena realno 
SIT/kWH 

3 % donos 
na 15 let 12,78 9,18 11,15 11,38 

3 % donos 
na 20 let 11,12 7,98 9,69 9,9 

Vir: IBE 

POTREBNO ŠTEVILO MOŽ-LET (DELAVCI) ZA IZVEDBO 

Dela Odsek 1 
(7HE) 

Odsek 2 
(3 HE ) 

Odsek 3 
(6 HE) 

Vsota Del./ 
leto 

Gradbena 
dela 5 382 1 602 5 783 12 724 848 

Strojna 
oprema 2 627 1 167 3 187 6 981 465 

Elektro 
oprema 2 053 963 2 149 5 165 344 

Osnovna 
vlaganja 64 17 67 148 10 

Skupaj 
na leto 10 128 3 749 11 186 25 063 1 670 

Skupaj 
na 15 let 675 250 746 1 670 
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industrijo. To moramo odkrito in pošteno povedati; možnost 
je, da se ta industrija ohrani in da se ohrani slovenski "know 
how" na tem področju. S tem omogočimo normalno delovanje 
in uspešen nastop v tujini; 
za izgradnjo hidroelektrarn, za raziskave in projektiranje ne 
potrebujemo tujega kapitala, pač pa dobro organizacijo in 
uporabo lastnega znanja, ki ga že imamo. 

Mag. Vekoslav Korošec, dipl. Ing., Inženirski biro 
Elektroprojekt, je projekt hidroelektrarn na Savi označil kot 
sklenjeno verigo, sestavljeno iz 16 hidroelektrarn, ki poteka od 
hidroelektrarne Medvode do hrvaške meje, do Mokric. V celoti 
zgrajena veriga hidroelektrarn na Savi bi obratovala v dnevno 
pretočno akumulacijskem režimu, pri čemer bi imeli zgrajeni HE 
Medvode in HE Mavčiče vlogo čelnega bazena, HE Brežice in 
HE Mokrice pa vlogo izravnalnega bazena. Na ta način bi seveda 
maksimalno izkoristili potencial reke Save in dosegli tudi največje 
učinke v zvezi s proizvodnjo vršne energije in regulacijske moči. 
Sam projekt izgradnje hidroelektrarn na Savi je razdeljen na tri 
odseke in sicer na spodnjo, srednjo in pa na zgornjo Savo. Spodnja 
Šava od. H£ Vrhovo do HE Mokrice je s hidrološkega, geološkega 
pa tudi z ekološkega vidika najprimernejša, zato smo se tudi 
najprej lotili izgradnje spodnjega odseka; prva v nizu teh elektrarn, 
HE Vrhovo, je že zgrajena, nato sledi izgradnja hidroelektrarn 
Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in pa Mokrice. Po končani izgradnji 
spodnje Save bi zgradili zgornjo Savo, to je od Ježice do Ponovič, 
in kot zadnji odsek, tako imenovani kanjonski del Save, 
hidroelektrarne Renke, Trbovlje in Suhadol (slika, stran 29). 

Glede na aktualnost izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji 
Savi in predvideno oddajo koncesij je v nadaljevanju na kratko 
predstavil ta projekt. Obsega HE Vrhovo, ki je že zgrajena; skupaj 
s HE Boštanj, Blanca, Krško, Brežice in Mokrice je ocenjena 
instalirana moč te verige 216 MW in ocenjena letna proizvodnja 
903, GWh. Hidroelektrarna Vrhovo je torej že zgrajena; gre za 
elektrarno, ki ima vgrajene tri horizontalne agregate (cevne turbine) 
z insValiraiho močjo 32 MW. Ostale elektrarne bi bile podobne, 
updtebljšll bi tipske rešitve, pri čemer bi vgrajevali horizontalne 
ali vertikalne agregate. Cela veriga hidroelektrarn bi bila vključena 
v 110 kV sistem, proizvajala bi vršno energijo in moč za potrebe 
slovenskega elektroenergetskega sistema. Elektrarne bi bile 
vodene iz dispečarskega oziroma komandnega centra, ki bo 
lociran na eni izmed hidroelektrarn, in povezane z glavnim centrom 
vodenja ELES-a. Pri projektu se načrtuje čim več tipskih rešitev, 
ker se s tem poceni gradnja. 

Predvideno je, da bo sama izgradnja potekala 12 let. Če bi najprej 
začeli z gradnjo HE Boštanj, to je naslednja v verigi za Vrhovim, je 
potrebno pripraviti projektno dokumentacijo, projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, razpisati opremo, izbrati 
ponudnike, izvajalce, ponudnike opreme, izvajalce del in seveda 
pričeti z gradnjo. Po dveh letih gradnje HE Boštanj, celotna 
izgradnja bi trajala 3 leta, začnemo z naslednjo, to je HE Blanca in 
tako vsaki dve leti: HE Krško, HE Brežice in na koncu HE Mokrice. 

Poudaril je, da dejansko vse aktivnosti in večino del lahko opravimo 
z domačim znanjem in z domačo stroko, tako na področju 
raziskav, študij in projektiranja, na področju izdelave 
hidromehanske in turbinske opreme, na področju gradbenih del, 
pri šolanju kadrov in pa seveda vzdrževanju objektov. Uvoziti pa 
je treba električne generatorje, visokonapetostno stikalno opremo 
ter del tehnološke opreme za vodenje in specialne meritve. 

Po enakem postopku, je menil, bi nadaljevali s projektiranjem in 
vsemi potrebnimi aktivnostmi za gradnjo hidroelektrarn Blanca, 
Krško in Brežice; pri HE Brežice bo potrebno upoštevati 

problematiko hlajenja jedrske elektrarne Krško, če bo treba pa 
tudi termalno polucijo reke Save. Pri HE Mokrice, ki je zadnja v 
vrsti hidroelektrarn ob hrvaški meji, bo seveda treba upoštevati 
tudi vodni režim s Hrvaško - o tem se bomo morali dogovoriti - in 
prav tako hidroelektrarno Podsused, ki jo Hrvati že načrtujejo in 
za katero že pripravljajo razpisno dokumentacijo. 

Projektant in vsi načrtovalci so si zelo prizadevali, da bi bile 
hidroelektrarne na Savi čim bolj okolju prijazne. Zato smo se 
seveda zgledovali po izkušnjah, ki jih imajo naši sosedje, predvsem 
v Avstriji (Murske elektrarne, Donavske elektrarne) in na 
Bavarskem, kjer imajo podobne vodotoke in elektrarne s 
podobnimi karakteristikami. Predvsem gre za energetske nasipe 
za varstvo pred poplavami, za zaščito podtalnice; hkrati z 
izgradnjo verige se gradi oziroma rekonstruira cestno omrežje, 
plinovodi, elektroenergetsko in PTT omrežje. Z izgradnjo se uredi 
tudi javno vodovodno omrežje, omogoči se dostop in prehodnost 
do jezovnih zgradb, vsekakor se zagotovi tudi rekreacijsko izrabo 
reke Save, pa tudi zemljišč v tem območju; v projektu so predvideni 
privezi za čolne, kopališča, tudi v povezavi s Termami Čatež, in 
drugi infrastrukturni objekti. 

Za zagotovitev biološke raznovrstnosti, avtohtonosti in biološkega 
ravnotežja so predvidene še dodatne študije, ki bodo glede teh 
zahtev postavile načrtovalcem določene pogoje. Enako velja tudi 
za ohranjanje naravne in kulturne dediščine; upoštevati je treba 
namreč zaščito spomenikov in nekaterih objektov, ki jih bo morda 
treba prestaviti. 

Za zaključek je dodal še nekaj misli o tradiciji in o našem znanju 
pri gradnji hidroelektrarn. Slovenija ima več kot 50-letno tradicijo v 
izgradnji hidroelektrarn. Prve elektrarne na Dravi in Savi so začeli 
načrtovati že Nemci med vojno. Tedaj so zgradili hidroelektrarno 
Dravograd in do 3/4 je bila zgrajena hidroelektrarna Mariborski 
otok; izdelani so bili načrti hidroelektrarne na spodnji Savi ter 
opravljene določene hidrološke in geološke študije. Prve turbine 
za Dravske elektrarne so bile izdelane v Avstriji; leta 1949, ko bi 
jih morali pripeljati v Slovenijo, so jih Rusi zaplenili. Čez 30 Ipt so 
bile te turbine vrnjene, vendar so šle vse razen ene v staro 
železo.Tako smo bili prisiljeni, da sami organiziramo in usposobimo 
Litostroj za izdelovanje turbin. Vzpostavili smo vse potrebne 
inštitucije za gradnjo hidroelektrarn: inštitute, znanstveno 
raziskovalne in projektantske organizacije ter proizvajalce 
hidromehanske in turbinske opreme, usposobili smo montažerje 
in ne nazadnje tudi strokovnjake za obratovanje in vzdrževanje. 
Seveda smo poleg elektrarn na Dravi takoj po vojni gradili tudi 
hidroelektrarni Moste in Medvode, kjer je tudi že vgrajena domača 
oprema. Vsi ti projekti so dejansko vnesli v našo stroko ogromno 
znanja. Vendar pa je bil vodni potencial v Sloveniji sorazmerno 
malo izkoriščen, veliko več smo gradili v bivših republikah, v Črni 
Gori, Bosni, Srbiji in v Makedoniji, pa tudi v tujini. 

Z osamosvojitvijo Slovenije so se razmere spremenile, naš 
elektroenergetski sistem je postal samostojen, vključen kot 
polnopravni član v evropski sistem UCPTE z vsemi obveznostmi 
do tega sistema. 

Zahteve po izgradnji hidroelektrarn so jasno postavljene in 
izgradnja na Savi postaja realnost. Projekt izgradnje hidroelektrarn 
je za Slovenijo, slovensko industrijo in za druge stroke velik izziv, 
vendar, je poudaril, se moramo na projekt pripraviti in ustrezno 
organizirati. Zavedati se moramo, da je naša industrija v težki 
situaciji, da bomo morali biti konkurenčni glede kvalitete, rokov in 
cene, še posebej pa bomo morali paziti na stroške. Menil je, da je 
ta projekt velik izziv za slovensko znanje in za slovensko industrijo 
in da bi se morali čim prej izjasniti o njegovi usodi. 
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Povzetek razprave 

Pisni prispevek k razpravi "Projekt hidroelektrarn na spodnji Savi 
- ekonomski in institucionalni vidiki"* je poslal prof. dr. MIha 
Tomšič z Inštituta Jožef Štefan. Iz prispevka je prof. dr. Franc 
Vodopivec predstavil naslednje sklepe: 

1. Državni svet naj opozori odgovorne (državni zbor in vlado) 
ter javnost na zamude pri pripravi manjkajočih nacionalnih 
usmeritev in dokumentov: nacionalnega energetskega 
programa in zakona o energiji. Predvideti je treba resolucijo o 
strategiji rabe in oskrbe z energijo v Sloveniji. 

2. O projektu hidroelektrarn spodnja Sava ostaja veliko nerešenih 
vprašanj, ki le počasi dobivajo odgovore. Še vedno so 
negotove ocene stroškov in vrednosti elektrike iz teh 
elektrarn, še bolj pa ocene zunanjih koristi in stroškov. 

3. Rezultat razpisa za oddajo koncesije bo dokaj realna ocena 
stroškov elektrarn, ki po pričakovanjih daleč (za 40 do 60 %) 
presegajo tržno vrednost proizvedene energije. 

4. Slovenska vlada naj korektno postopa pri izbiri najboljšega 
ponudnika, ni pa smiselno, da bi mu zagotovili poplačilo vseh 
stroškov elektrike. Prodaja elektrike naj ostane njegov tržni 
riziko. Slovenija v vsakem primeru obdrži predkupno pravico. 

5. Z gotovostjo pričakujemo, da se bo morebitni tuji izbrani 
koncesionar ob takih pogojih umaknil in ne bo podpisal 
koncesijske pogodbe. 

6. Najugodnejša odločitev, ki jo lahko sprejmemo zelo kmalu po 
tem, je izgradnja ene naslednje elektrarne (Blanca) kot korak 
v (morebitni) počasnejši nadaljnji izvedbi projekta. To je 
razvojna spodbuda Zasavju in Posavju ter slovenskemu 
energetskemu strojništvu. 

7. Sodelovanje tujih partnerjev z manjšinskimi deleži je zaželeno, 
bolje dveh kot enega. 

Mag. Drago Tomšič, svetovalec vlade, kabinet podpred- 
sednika vlade, je v razpravi razgrnil ekonomski vidik gradnje 
elektrarn na Savi. Možno jih je graditi z lastnimi silami ali pa prepustiti 
tujcem, da z vlaganjem ali kreditiranjem rešijo finančni problem, ki 
ga sami doslej nismo uspeli rešiti. Bilo bi zelo primerno, če bi 
Savske elektrarne, ki se udeležujejo koncesijskega razpisa za 
gradnjo elektrarn na Savi, uspele, in da bi Slovenija sama zmogla 
financirati investicijo. 

Navedel je naslednje naše prednosti, če sami gradimo savske 
elektrarne: 

gospodarstvo Slovenije se okrepi; 
elektrogospodarstvo se organizacijsko izboljša; 

- delovati prične finančni trg s solidnim plasmajem denarja; 
prebivalstvo se vzgoji h gospodarnosti in varčevanju, 
pritegnjeno pa bi bilo tudi prek delnic ali obveznic za 
pridobivanje sredstev; 
možnost vpliva države na potek investicije; 
izkoristimo lahko domače znanje; 
zaposlimo industrijo, odpremo nova delovna mesta; 
ljudje dobijo zaupanje v učinkovitost demokratičnega sistema. 

Temeljni problem je, kako zbrati sredstva in začeti s to investicijo. 
Po predračunu je povprečna vrednost investicije v eno HE na 
spodnji Savi okrog 200 milijonov DEM. Celotno elektro- 
gospodarstvo je v velikih težavah in trenutno ni sposobno 
sodelovati pri tej investiciji. Za približno isti znesek, kot je ocenjena 
vrednost ene HE, znaša njegova izguba v letu 1996. Če te izgube 

* Pisni prispevek k razpravi 
je na voljo v službi državnega sveta. 

ne bi bilo, bi bilo mogoče na leto graditi eno HE.V letu 1997 naj bi 
znašala obračunana amortizacija v proizvodnih podjetjih 277 
milijonov DEM, vendar bo obračunana le v višini 17o milijonov 
DEM. Po drugi strani pa cena električne energije zaostaja za 
ekonomsko ceno; od leta 1994 do maja 1997 je bila realno 
povečana za 23 %, kar po uradnem tečaju tolarja pomeni 84- 
odstotno raven cen električne energije v Evropi. Če pa 
upoštevamo 20-odstotno precenjenost tolarja, so cene dosegle 
komaj 70-odstotno raven cen v Evropski uniji. 

Nekaterim se je namreč zdela najbolj elegantna rešitev - zaradi 
problemov elektrogospodarstva in ostalega gospodarstva - ta, 
da ponudimo investicijo tujim partnerjem. 

V nadaljevanju je govoril o ekonomskih značilnostih zadolževanja 
in prikazal odvisnost donosa v Sloveniji oziroma gospodarski 
panogi od višine tujega kreditiranja ali tujih naložb. Ta odvisnost je 
nelinearna. Določena količina tujega kapitala ali naložb je koristna, 
ker pospešuje razvoj, ker se povečuje donos Slovenije; seveda 
samo do določene mere. Vse več tujega kapitala pa lahko povzroči, 
da Sloveniji ostane vse manj lastnega donosa (donosnost Slovenije 
upade), ker akumulacija pospešeno odteka v tujino. To se že 
dogaja. Tuji kapital se na našem ozemlju organizira in ima čedalje 
več vpliva, ki se po geometričnem zaporedju širi po gospodarskem 
prostoru; nam ostaja vse manj donosa, tujcem pa vse več. 

Poseben problem je tudi neorganiziranost našega ekonomskega 
sistema, ki še vedno funkcionira na načelu pluralizma 
samoupravnih interesov. V zdravem tržnem gospodarstvu se 
investicije razporedi po donosnosti, nato pa določi prioriteta. Pri 
nas imamo spisek želja; to je recimo Nacionalni energetski 
program, do neke mere pa tudi Strategija oskrbe z energijo. Dokler 
ne bomo vedeli, katera je prva, druga ali tretja preoriteta, nam 
preostane edino lobiranje, dokazovanje, pregovarjanje. Rezultat 
tega je, da gospodarstvo ne napreduje. 

Na podlagi vladnih poročil in planov je zbral in predstavil podatke 
o zunanjem dolgu Slovenije in vrednosti podjetij v tuji lasti glede na 
kapital oziroma vrednost podjetij, ki so jo Slovenci pridobili s 
privatizacijo. Ti podatki kažejo, da smo že v sedanjem trenutku 
nasproti kapitalu, ki prihaja od zunaj, zelo šibki, tu pa so še naše 
obveznosti do tujine. Oboje, tuji kapital in obveznosti do tujine, 
krepko prekaša privatizacijsko pridobljeni kapital Slovencev. V 
vladnih dokumentih se načrtuje povečanje zunanjega dolga, 
povečalo še bo število podjetij v tuji lasti, pojavlja pa se velika 
nevarnost nakupa naših zemljišč in nepremičnih s strani tujcev. 

Pri predstavitvi proizvodnih stroškov HE in drugih elektrarn na 
letne ure obratovanja se je oprl na najnovejšo študijo PHARE.ki je 
bila narejena januarja 1997. Če primarjamo ceno električne energije 
iz savske verige s ceno uvožene, nam podatki kažejo, da je 
proizvodna cena električne energije iz HE na Savi pri 4ooo urah 
obratovanja na leto 10 Pf/kWh; energija iz uvoza pa je zaradi 
transporta 10 % dražja (vštevši dobiček proizvajalca) in znaša 
11 Pf/kWh. Gre za majhno razliko, zato bi morali pri savski verigi 
narediti program za doseganje konkurenčne cene in za 
zmanjševanje investicijskih stroškov. Cena v nuklearni elektrarni 
je 8,6 Pf/kWh, v TE Trbovlje 17 Pf/kWh, v TE Šoštanj II Pf/kwh, v 
plinski elektrarni pa je cena najnižja in znaša 8,7 Pf/kWh. Dodal je, 
da je električna energija na Savi lahko konkurenčna električni 
energiji iz plinske elektrarne, zlasti zaradi Co2. 

Poudaril je, da je investicijo možno izpeljati, potrebne pa so 
nekatere spremembe, ne le v okviru elektrogospodarstva, temveč 
v celotnem gospodarstvu: 

gospodarski sistem moramo globalno spremeniti in se približati 
Evropski uniji; 
vpeljati je treba celostno planiranje energetike, ker bomo s 
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tem optimalno razporedili resurse tako, da ne bomo vlagali v 
objekte, ki niso cenovno optimalni; 

- začeti je treba varčevati in zmanjševati stroške dobave 
energije ter obremenitev podjetij s stroški za električno 
energijo; 
predračunske stroške za savsko verigo je treba zmanjšati 
za 20 %; 

- organizacijo elektrogospodarstva je treba prilagoditi konceptu 
Evropske unije; 
doseči moramo ekonomske cene električne energije; 

- izvesti moramo privatizacijo; 
- doreči je treba način kreditiranja; 

motivirati moramo udeležence, da bodo racionalno odločali in 
izvajali investicijo. 

Da bi izpeljali investicijo, potrebujemo na leto približno 100 milijonov 
DEM, upoštevaje 20-odstotno zmanjšanje investicijskih stroškov 
pa 80 milijonov DEM. S ceno električne energije (relativno 
povečanje za 3 %) lahko pokrijemo 45 milijonov DEM, s kapitalom 
prebivalstva (delnice) 5 milijonov DEM, s krediti domačih bank 20 
milijonov DEM, s tujimi krediti za uvoženo opremo pa 10 milijonov 
DEM . Zaradi težav v gospodarstvu je pričakovati, da se bodo 
elektrarne gradile počasneje, kot je predvideno. 

Ob koncu je opozoril še na tretji odstavek 8. člena evropske 
direktive o vpeljavi trga v elektroenergetiko (96/92/EC), ki med 
drugim pravi, da ima proizvodnja električne energije iz trajnih 
virov ter iz odpadkov in soproizvodnja elektrike in toplote na trgu 
Evropske unije prednost pred drugimi viri. 

Poleg tega pa mora elektrogospodarstvo spremeniti svojo 
organizacijo tako, da loči distribucijo in elektroprenos od 
proizvodnje; proizvodnja mora torej delovati samostojno. Tako 
lahko kateri koli potrošnik izbere proizvajalca in naroča elektriko 
prek prenosa in distribucije, kar vpliva na konkurenčnost 
proizvodnje. 

•Ker pa posamezne elektrarne v Sloveniji ne bi mogle vzdržati te 
konkurence, je umestno, da se združijo v gospodarsko družbo 
Elektrarne Slovenije, konkurenčno nastopajo v Evropi in istočasno 
ščitijo del svoje proizvodnje. 

Prof. Jože Duhovnik, Fakulteta za strojništvo, je uvodoma 
poudaril, da pomeni gradnja verige savskih elektrarn nacionalni 
projekt, ki omogoča delo slovenskim delavcem, Inženirjem in 
tehnikom. Oddaja del tujim koncesionarjem pa pomeni, da se 
odpovemo 25 do 30 % pridodane vrednosti. 

Energetski sistem nikoli ni bil v izgubi, velike izgube pa so Imeli 
izvajalci del v tem sistemu - Gradiš, Litostroj, Metalna. Zelo 
pomembno je govoriti o strojegradnji, vendar projekt savske verige 
hidroelektrarn ni projekt za reševanje strojegradnje. To je nacionalni 
projekt za del gospodarstva, saj obsega približno 52 % gradbenih 
del, 10 % inženiringa, 15 % hidravlične opreme, 8 % mehanske 
opreme in 15 % elektroopreme. Prav je, da torej govorimo o vsem 
gospodarstvu, čeprav bo na gradbeništvo odpadlo 2,5-krat več 
kot na strojno industrijo. Strojegradnja Ima v tem projektu vključno 
z Inženiringom približno 33-odstotnl delež. Tako kot v tujini mora 
biti inženiring pri proizvajalcu opreme, ki Ima blagovno znamko. 

V nadaljevanju je navedel nekaj podatkov o številu delavcev s 
področja strojegradnje in proizvodnje turbin, potrebnih pri 
uresničevanju projekta. 

Pomembno je pridobivanje poslov; to je ključno vprašanje tržne 
ekonomije in trženja znanja tistih, ki se s tem ukvarjajo, a ne 

pripeljejo v podjetja nobenega projekta, ni pa to vprašanje tehnično 
tehnološkega znanja. 

Menil je, daje pomembno izhodišče, ki bi moralo biti upoštevano, 
varovanje nacionalnega interesa za zaščito tehnične kulture, kajti 
tudi ta je pomemben del naroda. To potrjuje tudi tehnični muzej v 
Bistri, ki je pomemben del zgodovine slovenskega naroda. 

Valentin Dvojmoč, Gospodarska zbornica za Posavje, se je 
v svoji razpravi omejil na pomen te investicije za regijo in na 
nekatere probleme, s katerimi se spodnjeposavske občine že 
ukvarjajo. Hidroelektrarna Vrhovo je že zgrajena in zato moramo 
projekt izgradnje verige HE na spodnji Savi obravnavati kot 
nadaljevanje investicije; HE Vrhovo je torej nedokončana investicija. 
Če hočemo optimirati proizvodnjo, je prav, da se tudi v javnih 
službah začnejo ukvarjati z racionalizacijo stroškov, s pomenom 
mejnih stroškov in stroškov na enoto proizvoda. Optimalna cena 
bo dosežena le, če bo zgrajena celotna veriga. 

Ker gre za obnovljive ekološko čiste energetske vire, ki bodo 
imeli tudi za prostor pozitivne učinke, imajo ljudje pozitiven odnos 
do te investicije in jo, tako kot občine, podpirajo. 

Če analiziramo položaj regije, vidimo, da je gospodarstvo Posavja 
v precejšnji stagnaciji. Prav kovinska industrija in industrija 
proizvodne opreme sta bili na posebni preizkušnji in večina teh, 
tudi renomiranih firm, je v stečaju. Vendar so iz teh zrasla nova, 
manjša podjetja, ki so prodorna, ki imajo specifične programe in 
računajo na projekte v okviru izgradnje hidroelektrarn na spodnji 
Savi. Obstajajo kadri, obstaja tradicija in možnost oživljanja teh 
proizvodenj, ki so nekoč že obstajale. Izrazil je prepričanje, da je 
kvaliteta in da so ljudje še vedno tukaj, tudi v proizvodnji in da 
bodo pripravljeni in usposobljeni delati za te projekte. 

Podobna situacija je z gradbenimi podjetji in podjetji gradbenega 
materiala. Investicija bi v regiji trajala priblično 15 let in računamo 
tudi na tiste stranske učinke, ki so bili že omenjeni, kot so npr. 
razmah prevozništva, gostinsiva, trgovine; računamo tudi na 
prevzem določenih nalog iz projektive in nadzora. Za to imamo 
usposobljene tudi ustrezne družbe, gospodarske družbe in 
strokovnjake. Jasno pa je, da bo učinek vlaganj v infrastrukturo 
in zemljišče pozitivno vplival tudi na standard ljudi v Posavju. 

Problem, s katerim se pa že zdaj srečujemo, je blokada prostora 
v tej ozki savski dolini, predvsem od Vrhovega do Krškega; občina 
Sevnica ima že konkretno blokiran prostor na lokaciji 
hidroelektrarne Boštanj - odlok o lokaciji je bil sprejet aprila 1990 
- in dejansko nima parametrov za urejanje svoje komunalne 
infrastrukture (ceste, kanalizacija itd.). Tudi drugI dve občini Imata 
blokiran širši prostor, saj vse mlkrolokacije še niso določene. Te 
zadeve je treba ustrezno prostorsko urediti na državni ravni, saj 
je država dolžna po javnih razpisih te zadeve tudi koncesionarju 
vnaprej zagotoviti. 

Predlagal Je, da država oziroma vlada čim prej podeli koncesijo In 
omenil, da je tudi upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije 
na svoji seji podprl pobudo, da se koncesija za izkoriščanje 
energetskega potenciala na spodnji Savi čim prej podeli in da se 
pri investiciji angažira čim večji del slovenskih strokovnih In 
gospodarskih potencialov. 

Rado Falesklnl, ELES, je govoril o organiziranosti projekta in 
direktivah Evropske unije. Najprej bi se morali vprašati, je dejal, 
kakšen je namenski cilj projekta izgradnje verige savskih 
elektrarn. Predvsem gre za to, da moramo v evropski Interkonekcljl 
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izpolnjevati določene tehnične pogoje, kar se tiče vezanosti na 
naše okolje. Mi smo z okoljem vezani s 400 kilovoltnimi daljnovodi, 
tako da ni nobenih možnosti, da bi gradili v Sloveniji karkoli kot 
izločen sistem. 

Naslednje vprašanje je, na kakšen način bomo to gradili. Graditi 
moramo na tak način, da bomo zahteve UCPTE, ki izhajajo iz 
tehničnih karakteristik sistema, uresničili z najnižjimi možnimi 
stroški. Zavedati se namreč moramo, kaj prinašajo direktive 
Evropske unije. Te direktive so bile sprejete na podlagi konkretne 
situacije v Evropi, kjer ugotavljajo, da industrija potrebuje varčnejšo 
in cenejšo oskrbo. 

Problem, s katerim se srečujemo, je, daje evropsko gospodarstvo 
v bistvu determinirano z zelo velikimi podjetji na področju 
elektroenergetike; gre za prave gigante (Francija, Italija, Nemčija). 
Mi smo po zgledu Anglije naš nekdanji SOZD razbili v 15 med 
seboj neodvisnih podjetij. Posledica tega je, da so nam zelo padle 
investicije. V Avstriji, Franciji, Nemčiji ali Italijo so letne investicije, 
glede na letno realizacijo, na ravni 20 %. V zadnjih letih, ko se pri 
nas kar nekaj gradi in obnavlja, pa smo na ravni 8 %. Od prihodka 
vlagamo v razvoj, toda zakaj tako malo? Zato, ker se je vlada 
odločila, da nam ne prizna tega, kar zahteva direktiva Evropske 
unije, to se pravi, da mora biti stroškovni ceni dodan nek dobiček; 
ne omogoči nam cene, ki bi bila primerljiva z evropskimi. Cena ni 
dovolj visoka, ne obračuna se amortizacija. 

V nadaljevanju je spregovoril o direktivi Evropske unije, ki bo za 
Slovenijo zelo pomembna. Gre za splošna pravila internega trga 
električne energije v Evropi, ki narejujejo transparentno 
organiziranost elektroenergetskih sistemov, popolnoma jasne 
bilance za proizvodnjo, za prenos in distribucijo. Gre za več oblik 
odpiranja trgov in za posebno obravnavo velikih uporabnikov. Kaj 
pomeni ta velik uporabnik s stališča Evropske unije? Velik 
uporabnik bo imel posebne pravice: energijo bo lahko kupil kjerkoli 
v Evropi, imel naj bi pravico izbirati dobavitelja. Letos so to veliki 
uporabniki, ki porabijo več kot 100 megavatnih ur. Taki so že 
danes vse naše železarne, Talum in Ruše. Postopoma naj bi se ta 
prag zniževal in leta 2003 naj bi za vso Evropo veljalo, da je to 9 
megavatnih ur letno na enem mestu porabe. Tako podjetje ima 
pravico kupiti energijo kjerkoli in zato je vprašanje cene energije 
tako zelo pomembno. 

Kakšne so zdaj možne opcije za Slovenijo? Možne so tri. Prva 
opcija, ki je najverjetnejša glede na to, kakšen je razpored političnih 
sil, je zadrževanje sedanjega stanja in potem najverjetneje zlom. 
Sedanje stanje ne omogoča, da bi neko slovensko podjetje 
prevzelo tak projekt kot je spodnja Sava, kaj šele projekt zgornje, 
srednje in spodnje Save. Druga možnost je sprejemanje izziva 
konkurenčnosti. Tretja možnost je, da država proda čim več od te 
proizvodnje. Za ELES je pravi cilj, da izpolnjujemo tehnične 
karakteristike, ki jih zahteva UCPTE, in pa obvladovanje stroškov. 

Prof. dr. Jože Hlebanja, Fakulteta za strojništvo, je dejal, da 
ima Slovenija 150-letno tradicijo pri gradnji hidroelektrarn. Prva je 
bila zgrajena leta 1858, Završnica leta 1915, Fala pa leta 1921. 
Pridobljene so bile velike in bogate izkušnje, zato se mora gradnja 
nadaljevati. 

Postavil je vprašanje, zakaj šepa strojegradnja v Sloveniji. Menil 
je, da tako velika pod|etja, kot so Litostroj, kot je bil TAM, kot je 
Metalna, ne morejo biti brez lastnika. Večinski lastniki so znani in 
ti morajo skrbeti za programe in za njihovo izvajanje. Razprodaja 
ali pa vdor tujega kapitala za razmeroma majhne denarje nI 
upravičen. Menil je, da v pogojih, ko slovenski davkoplačevalci 
plačajo dolg, smo in moramo biti sposobni organizirati lastne moči 
in lastno proizvodnjo. Za kapital - 35 oziroma 40 milijonov DEM ■ 

ki ga ponujajo tujci za Litostroj, bi morali sami organizirati 
proizvodnjo. 

Mitja Starec, Vodnogospodarski Inštitut, je navedel nekaj 
paralel med načrtovano gradnjo elektrarn na Savi in vodnim 
gospodarstvom. Vedno, ko so se gradili energetski objekti, sta ti 
dve panogi delali z roko v roki in pričakovati je, da bo tudi v 
prihodnosti tako. Omenil je, da preživlja vodno gospodarstvo veliko 
krizo, sredstva so se od leta 1990 do danes zmanjšala za šestkrat. 
Od načrtovane energetske izgradnje Save vodno gospodarstvo 
veliko pričakuje. Povedal je, da sedanje vodno gospodarsko stanje 
na Savi ni vzpodbudno. Z izgradnjo Medvod-Mavčič se je namreč 
prekinil transportni trak. Vemo, da je prišlo na odseku od Tacna pa 
do izliva Kamniške Bistrice na Savi do izrednega poglabljanja. 
Ljubljanska podtalnica se je spustila na nivo, ki že ogroža črpanje 
nekaj vodnjakov, pod vprašanje pride lahko celo vodooskrba 
Ljubljane; posredno je zaradi stanja, kakršno je danes, ogrožena. 
Če to apliciramo na spodnjo Savo, vidimo, da je erozijska moč 
Save pod elektrarno Vrhovo bistveno povečana, iz vodno 
gospodarskega stališča se je tu stanje vsekakor poslabšalo. Po 
drugi strani pa naj bi bila prav podtalnica na tem polju eden izmed 
virov, s katerimi bi bilo možno namakati kmetijske površine. Na 
koncu tega savskega odseka pod Brežicami so obširna poplavna 
polja, na odseku od Zidanega mosta pa do državne meje je okrog 
3.000 hektarjev poplavnih površin, od tega skoraj 200 hektarjev 
urbanih. Seveda je vodno gospodarstvo izredno zainteresirano 
za ureditev vodnega režima na tem odseku in podpira gradnjo 
savske verige. Z izgradnjo savske verige bi bili problemi v veliki 
večini sanirani oziroma bi ti problemi dejansko odpadli in prišlo bi, 
glede na sedanje stanje, do bistvenega popravka vodnega režima. 

Prav tako je omenil, da je poleg že navedenih inštitucij na področju 
hidravličnih raziskav prisoten tudi Inštitut za hidravlične raziskave. 
Inštitut ima izredno dolgo tradicijo, bil je prvi v jugovzhodni Evropi 
in njegovo preživetje je praktično odvisno od realizacije projekta 
savskih elektrarn. 

Darko Mlkec, Acronl Jesenice, je predstavil nekatere rezultate 
iz svoje doktorske naloge o okoljskih vplivih hidroenergetskih 
objektov, konkretno HE Vrhovo. 

Po vsem svetu ovirajo nadaljnjo gradnjo hidroenergetskih objektov 
prav okoljski učinki. Ko so se začeli ukvarjati z okoljskimi učinki, 
ki jih povzročajo konvencionalne elektrarne, so ugotovili, da so ti 
stroški enormni, in da se, namesto da bi se vključevali v ceno 
električne energije, prenašajo na celotno družbo in celotna družba 
jih pokriva. Ti stroški naj se začnejo dejansko vrednotiti in naj se 
vključijo v ceno električne energije; tedaj bodo postali vsi obnovljivi 
viri, vključno z hidroenergetskimi, bistveno bolj rentabilni kot če 
jih primerjamo izključno z invsticijskimi stroški, kajti dvom o tem, 
da škode nastajajo zaradi škodljivih snovi, zaradi poplavljanja 
obdelovalnih površin, naravnih ekosistemov in podobno, je bil že 
davno odpravljen. 

Ko je predstavil nekatere končne rezultate iz svoje naloge, je 
poudaril, da je bila razvita metodologija aplicirana in demonstrirana 
na eni izmed savskih elektrarn, in sicer na HE Vrhovo. 
Ovrednoteni so bili praktično vsi učinki, ki so povezani tako z 
gradnjo kot z obratovanjem HE. Tipično za hidroenergetske objekte 
je, da je večina teh zunanjih stroškov povezana s samo gradnjo, 
z zajezitvijo vodotokov. Glede ovrednotenja posredne emisije 
škodljivih snovi je znano, da HE objekti ne povzročajo nobenih 
emisij med obratovanjem, vse emisije se nanašajo na proizvodnjo 
in transport gradbenih materialov za samo elektrarno. Če te 
stroške preračunamo na celotno proizvodnjo električne energije 
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v času življenjske dobe elektrarne, le-ti znašajo 0,03 Pf/kWh. To 
je izredno malo in če jih primerjamo s konvencionalnim! 
elektrarnami, je to za dva velikostna razreda manjši strošek. 

Stroški poklicnega tveganja, ki se prav tako nanašajo na 
proizvodnjo in transport gradbenih materialov so praktično 
zanemarljivi in znašajo 0,003 Pf/kWh. 

Največji delež stroškov se gotovo nanaša na prostorski poseg v 
krajino; savska veriga zavzema Izredno malo prostora, tako da 
je tudi ta vpliv v primerjavi z evropskimi izračuni majhen. Tu je bilo 
ovrednoteno naravno okolje, to je obrežje Save In pa kmetijske 
površine, ki so bile poplavljene pri elektrarni; stroški naj bi bili 
okrog 0,095 do 0,12 Pf/kWh. 

Eden izmed pomembnih vplivov je tudi spremenjena kakovost 
vode. Spremenjena kakovost vode ni bila ovrednotena zaradi 
tega, ker je bilo v sami lokacijski dokumentaciji zahtevano, da se 
kakovost Save dvigne za en kakovostni razred in tu praktično 
nismo mogli govoriti o škodi. 

Ovrednoteno je tudi tveganje porušitve pregrade. Od leta 1950 je 
prišlo na svetu do 14 velikih porušitev, ki so povzročile kar visoke 
škode. Vendar je verjetnost, da pride do porušitve pregrade, tako 
majhna, da so tudi stroški iz tega naslova majhni. 

Ob koncu je navedel tudi nekatere socialno-ekonomske učinke, 
med drugim možnost dodatnega zaposlovanja. Ugotovljeno je 
bilo, da so stroški, povezani z dodatnimi delovnimi mesti, približno 
enaki kot pri konvencionalnih elektrarnah. 

Franc Gllnšek, državni svetnik, je kot predstavnik lokalnih 
interesov iz Posavja poudaril, da so izkušnje Posavja v primeru 
nekaterih, pa ne samo energetskih investicij, glede ekološkega 
stanja in posega v okolje slabe. V slovenskem in nacionalnem 
merilu je ta projekt gotovo pozitiven, upati pa je, da bo pozitiven 
tudi za naše okolje. Navedel je nekaj primerov (prašičja farma, 
NE Krško, odlagališče radioaktivnih odpadkov), ki so imeli nekaj 
pozitivnih, pa tudi negativne učinke: smrad in onesnaževanje 
vodotokov in podtalnice; segrevanje reke Save, sprememba mikro 
klime. Z izgradnjo HE Vrhovo reka Sava ni prešla v višji kakovostni 
razred, kot je bilo obljubljeno. Dobili smo naplavine, ki se ne odlagajo 
na prostor, zgrajen pri elektrarni. Prihaja In vedno bolj bo prihajalo 
do usedlin in slojev mulja ter odpadkov, ki jih bo prinašala reka 
Sava. Primere je navedel ne kot izraz nasprotovanja gradnji verige 
savskih elektrarn, ampak kot opozorilo in apel načrtovalcem 
projektov. 

Prof. Maks Babuder, Elektroinštitut MIlan Vidmar, je menil, da 
je zelo pomembno, da se tudi pri lobiranju uporablja preverjene 
podatke z navedbo virov, tako da so postavljene trditve kredibilne. 
Tudi oba dokumenta, o katerih je bil govor - Resolucija o racionalni 
rabi in oskrbi z energijo in Nacionalni energetski program - temeljita 
na strokovnih podlagah, ki niso najbolj nove; gre za serijo 
elaboratov, ki so bili narejeni na različnih inštitutih. Tudi današnja 
razprava kaže, da bi bilo treba imeti zadeve obdelane do take 
mere in dovolj kredibilno, da bi hitreje prihajalo do rešitev. Zaradi 
izboljšanja kakovosti projektov in razvoja stroke je opozoril na 
nujnost kontinuiranega dela in na ažuriranje virov. Življenjska doba 
objektov, zgrajenih v projektu Sava, je izredno dolga, zato je tudi 
ekonomsko vrednotenje takih objektov izredno težka naloga. 
Kakšni bodo ekonomski učinki, o tem bi bilo dobro razmišljati, 
kajti tam, kjer imajo take objekte, z njimi dobro gospodarijo ter 

predstavljajo trajen ekonomski vir. Ob že povedanem, da je 
kapitala, zlasti poceni kapitala, dovolj, je treba najti take 
institucionalne rešitve in poti, da se tak kapital optimalno uporabi. 

Borut Mlklavčlč, direktor Savskih elektrarn, je menil, da je bila 
v dosedanjih razpravah v glavnem dana podpora temu projektu, 
tako v posavskih občinah kot v strokovnih institucijah, združenjih, 
zbornici in seveda tudi v gospodarstvu, ki bi se lahko kot 
slovensko gospodarstvo angažiralo na tem projektu. Pri gradnji 
HE Vrhovo je sodelovalo 13 največjih izvajalcev. In ko smo 
računali, da bomo z verigo nadaljevali, so se stvari ustavile. Razlog 
za zamudo pri gradnji verige ni slabo gospodarstvo ali delo 
načrtovalcev, pač pa neredno financiranje. Problem financiranja 
pa je tudi koncesija. Tudi nekaterih velikih slovenskih izvajalcev ni 
več ali niso več taki, kakršni so bili. 

Pri financiranju kot ključnem problemu spodnjesavske verige gre 
za velik zalogaj. Kako se sedaj financiramo? S prilivi Evropske 
banke za obnovo in razvoj in državno garancijo; tako smo 
financirali Sočo, Šoštanj IV; kako načrtujemo Šoštanj V, TE Trbovlje, 
Brestanico, Krško? Enako. Postavil je vprašanje, ali smo še 
uposobljeni na tak način sfinancirati spodnjo Savo oziroma kako 
naprej ter ali je država za spodnjo Savo pripravljena dati garancijo. 

Država mora podeliti koncesijo tistemu, tako piše tudi v razpisu, 
ki bo izkazal svojo finančno sposobnost za kritje vseh stroškov 
projekta, torej za vse faze načrtovanja, projektiranja, izgradnje in 
obratovanja. Savske elektrarne izražajo velik interes za 
nadaljevanje tega projekta, vendar kot investitor v tem trenutku 
nismo usposobljeni.Ponosni bi bili, če bi prišli do te koncesije. Dr. 
Novak in mag. Tomšič sta podala dva predloga za financiranje 
projekta, ki sta najbrž potrebna resne sistemske dodelave 
oziroma vredna skrbne analize. Razprava je dala vrsto usmeritev, 
zato je predlagal, da bi ustanovili skupino strokovnjakov, ki bi 
delala na sistemu oziroma modelu financiranja. 

Tone Zaletel, Gradiš, je spomnil, da je to podjetje v zadnjih 50 
letih zgradilo domala vse energetske objekte na Dravi in Savi, 
vključno z NE Krško in HE Vrhovo. 

Za slovensko gradbeništvo, ki razpolaga še z dovolj kapacitetami, 
čeprav se je Gradiš iz 7000 prepolovil na 3200, to pomeni, da pri 
taki gradnji kontinuirano potrebuje 850 ljudi. To pomeni tudi 
ohranjanje slovenskega gradbeništva, ki se je v zadnjih 10 letih 
dokazalo, da gre ob bok z renomiranimi evropskimi in svetovnimi 
firmami. Gre za vrsto objektov, ki smo jih gradili v Iraku, Kuvajtu, 
Rusiji. Zmogljivosti in kadre imamo, kar dokazuje program 
avtocest. Če bi se odprla še veriga spodnjesavskih elektrarn in 
rekonstrukcija obstoječih energetskih objektov, bi bila to za 
slovensko gradbeništvo, ki šteje danes 35 tisoč ljudi iz renomiranih 
in elitnih firm, zadostna garancija za razvoj te panoge. 

Potrdil je razmišljanja predhodnikov v razpravi o številu zaposlenih 
pri projektu - 850 je izredno majhna številka - in poudaril, da pri 
njegovi realizaciji sodeluje nekajkrat več ljudi, kot jih je neposredno 
zaposlenih pri gradnji in montaži opreme. Kontinuiteta je za 
gradbince bistvenega pomena in dejansko znatno poceni dela, 
saj se formirane skupine (brigade), vešče tega znanja, selijo z 
enega na drugi objekt. 

Poudaril je, da so slovenski gradbinci sposobni spoštovati vse 
roke - to so doslej že dokazali - če so zajamčeni viri financiranja 
in kontinuiteta. 
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Jože Avšlč, občina Brežice, je spregovoril kot prvi podpisani v 
imenu Izvršnega sveta SO Brežice iz leta 1984, ko so se v 
Posavju dogovorili, kako skupno podpreti izgradnjo Savskih 
elektrarn z namenom, da se posavsko gospodarstvo v celoti 
razvija hitreje. V 13 letih je nenadaljevanje projekta povzročilo 
ogromno problemov v prostoru in veliko škode v Posavju. 

Napačno je bilo pojmovanje, da so problemi nanosov problemi 
vodarjev; to so problemi nerešene verige. Napačno je tudi 
pojmovanje, da je na brežiškem območju največje poplavno 
področje v Sloveniji; to poplavno področje bi bilo s sredstvi vodnega 
gospodarstva že zdavnaj urejeno, če ne bi bila sprejeta odločitev, 
da se ustavi gradnja visokovodnih obrambnih nasipov, dokler se 
ne gradijo elektrarne. Sedaj je sredi Dobovskega polja na levem 
bregu Save nedokončan nasip, od hrvaške meje naprej pa so 
nasipi zgrajeni do Zagreba. To v hidrotehniki pomeni, da nimamo 
več naravne retencije, ampak imamo nevarno, umetno nastalo 
retencijo. Ocena je, da je v Posavju okoli 70 % izlivnega področja 
slovenskih voda, in ob vsakem malo višjem vodostaju je v 
nevarnosti več kot 1000 prebivalcev. Ne moremo več govoriti o 
tisočletnih vodah, ki so zelo nevarne, govorimo o vsaki desetletni, 
izjemno nevarni vodi. 

Vprašanja, kako oblikovati firmo, ki bo gradila, niso tako 
pomembna. Ne pridemo pa do tega, da bi se odločili, da država 
podeli koncesijo, da izbrani koncesionar prevzame vse nujne 
naloge pri načrtovanju projekta. V dolgoročnih planih Posavja so 
elektrarne opredeljene kot državni obvezni element planiranja. 
Zaenkrat nimamo lokacijskih načrtov. Lokacijske načrte bo naročal 
koncesionar. Z lokacijskimi načrti bomo vedeli tudi, kje bomo imeli 
bodočo čistilno napravo, kje bodo potekali glavni kolektorji in 
podobno. Ker ni nobenih odločitev, zdaj vse to stoji. 

Prof. dr. Peter Glavič, državni svetnik, je menil, da že imamo 
precej izkušenj za izpeljavo projekta. Ena je gradnja avtocest, 
kjer so bile ideje, da se dajo koncesije tujcem, izkazalo pa se je, 

da to ni gospodarno. Druga izkušnja je obnova elektrarn, kjer 
smo začeli uvažati tehnologijo, ki je slabša od naše, za višjo 
ceno. Cene električne energije rastejo hitreje kot inflacija, vendar 
si nihče ne upa povedati, da bi morale rasti hitreje na 
nizkonapetostnem omrežju. 

Menil je, da brez zdravega bančnega sistema ni mogoče graditi, 
ker ni temeljev in postavil vprašanje, zakaj se ne nadaljuje s 
sanacijo gospodarstva. Kakšna je danes struktura domačega 
bruto proizvoda? Najmanj 12 % celotnega BDP je prelitega iz 
investicij v osebno porabo. Potrebno je spremeniti obnašanje, 
ena od rešitev pa je stimuliranje ljudi za vlaganja v razvoj, ne pa v 
potrošnjo. Poudaril je, da je dajal pobude, da se za projekt razpišejo 
delnice, vendar do tega ni prišlo. Dogodki na kapitalskem trgu so 
naredili svoje, Agencija za trg vrednostnih papirjev je skupaj z 
bankami uničila domače varčevanje. Brez obnovitve zaupanja 
taki projekti ne morejo uspeti. Po analizah, ki smo jih opravili na 
tem področju, so možnosti delniškega pristopa potencialno veliko 
večje, kot je bilo omenjeno v razpravi. Ne znamo še ceniti in 
izkoristiti prednosti borznega financiranja projektov, ki investitorja 
ne obremenjujejo z 20 do 23 % obrestmi kot bančna posojila. 
Razmere se ne bodo spremenile, dokler ne bo ustvarjena 
drugačna družbena atmosfera, dokler ne bomo začeli delati 
dolgoročno. To pa seveda zahteva drugačno politiko, dohodkovno 
in socialno, drugačno lastninjenje. Podprl je zamisel, da se v 
Slovenskem razvojnem svetu in z nekaterimi člani državnega 
sveta razmišlja o drugačnem pogledu na to, kam in kako mora 
Slovenija naprej. 

Prof. dr. Franc Vodoplvec, državni svetnik, se je zahvalil 
strokovnjakom, ki so podali uvodne razprave in vsem, ki so 
sodelovali v razpravi. Poudaril je, da projekt, o katerem so govorili, 
seveda ne more rešiti slovenske strojegradnje in slovenskega 
gospodarstva. Ima pa izredno močan vpliv na področju razvoja 
materialne proizvodnje, hkrati pa tudi na dvig in na povečanje 
samozavesti državljanov ter na drugačen odnos do takih 
projektov. 
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Državni svet Republike Slovenije je s sopokroviteljstvom Veleposlaništva Zvezne 

republike Nemčije in Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije ter v okvi- 

ru bilateralnega znanstvenega sodelovanja med Republiko Slovenijo (Center za 

energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan) in Zvezno republiko Nemčijo 

29. septembra 1997 organiziral predavanje OD RIA DO KJOTA: POLITIKA 

VAROVANJA PODNEBJA IN STRATEGIJE ZA OMEJEVANJE TOPLOGREDNIH 

PLINOV V NEMČIJI. Predaval je prof. dr. Alfred Voss, profesor Univerze v 

Stuttgartu in vodja Inštituta za energetiko in racionalno rabo energije iz Stuttgarta 

ter član preiskovalne komisije "Varovanje zemeljskega ozračja" 12. sklica nemškega 

zveznega parlamenta. 

Prof. dr. Alfred Voss 
VOl 'JiC, . . ■ 

Gospod predsednik, spoštovani gospe in gospodje! Dovolite mi, 
da se najprej prisrčno zahvalim za vabilo, za uvod in zlasti za 
možnost, da tu lahko govorim o temi energija in varovanje ozračja. 

Kot ste lahko razbrali iz naslova mojega predavanja, bom govoril 
o zaščiti klime in o vplivih na oskrbo z energijo v Zvezni republiki 
Nemčiji. Četudi se bom osredotočil na situacijo v Zvezni republiki 
Nemčiji, vendarle mislim, da nekaj razmišljanj in rezultatov, ki jih 
bom predstavil, lahko vpliva tudi na bodoče oblikovanje 
energetske politike v Sloveniji. < 

Veste, da je konferenca Organizacije združenih narodov za okolje, 
ki je potekala leta 1992 v Riu de Janeiru, sprejela tako imenovano 
Okvirno konvencijo o podnebnih spremembah, ki jo je podpisalo 
150 držav, leta 1994 pa je ta konvencija stopila v veljavo. Okvirna 
konvencija je prva mednarodnopravna zavezujoča osnova za 
globalno zaščito klime. Bistveni cilj te okvirne konvencije je 
stabiliziranje koncentracije toplogrednih plinov v atmosferi, da bi 
dosegli nivo, ki bi preprečeval motnje sistema klime. Ob prvi 
konferenci držav pogodbenic v Berlinu leta 1995 so bila v okviru 
berlinskega mandata vodena pogajanja o ostrejših obveznostih 
industrijskih dežel za zmanjševanje toplogrednih plinov. Do tretje 
konference držav pogodbenic, ki bo decembra letos v Kjotu, pa 
naj bi bili določeni kvantificlrani redukcijski cilji za emisije 
toplogrednih plinov za te industrijske dežele v obdobju 2005- 
2010 in morda do 2020. 

Seveda pa ni mogoče reči, ali bo ta cilj dosežen. Mislim, da je 
potrebno še počakati, kajti mnogo tistega, o čemer se je 
razpravljalo na pripravljalnih konferencah, ne zveni tako 
optimistično, da bi te cilje v takšnem obsegu lahko tudi dosegli. 

Zaradi težke ekonomske situacije v mnogih industrijskih deželah 
ukrepi za zmanjševanje toplogrednih plinov lahko negativno 
vplivajo na ekonomski razvoj. Tega se vsi bojijo, zato je nejasno, 
kako oblikovati pravično porazdelitev redukcijskih bremen med 
posameznimi deželami. 

Izogibanje klimatskim spremembam, ki jih ni mogoče tolerirati, 
pomeni za nas velik izziv. Medvladni panel za podnebne 
spremembe (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) 
je v svojem nedavnem poročilu o stanju znanosti glede 
spremembe klime ugotovil, da se je klima v zadnjih 100 letih 
spremenila. Srednja globalna temperatura je narasla za 0,3 do 
0,6 stopinj Celzija in nivo morja se je dvignil za 10 do 25 cm. 

Poročilo ugotavlja, da je bilo zadnjih 10 let najtoplejših od leta 
1860. Poročilo nato zaključuje, da ob ocenjevanju vseh dosežkov 
lahko rečemo, da obstaja znaten človeški vpliv na klimo in da je 
neverjetno, da bi bile signifikantne spremembe pomembnih 
klimatskih parametrov izključno naravnega izvora. Iz tega lahko 
povzamemo, da je potrebno ukrepati, da bi se izognili klimatskim 
spremembam, ki jih ni mogoče tolerirati. Sam osebno mislim, da 
to zahteva globalno usklajeno ukrepanje vseh dežel tega sveta. 
To pa bomo lahko dosegli samo, če bodo redukcijska bremena 
čim manjša, tako da ob tem ne bodo trpeli drugi socialni in 
ekonomski cilji, in če bodo ta bremena pravično porazdeljena 
med posameznimi deželami. Mnoge dežele imajo namreč tudi 
druge,ravno tako pomembne ekonomske in politične cilje, kot je 
varovanje klime. 

Na tej osnovi pa stroškovno učinkovitim ukrepom za 
zmanjševanje C02 pripisujemo velik pomen. Potrebno je najti tudi 
stroškovno učinkovite alternative za fosilne energetske nosilce 
in če bomo stroške za klimatske ukrepe uporabljali strogo po 
ekonomskem principu, bomo za vsako porabljeno nemško marko 
lahko dosegali višje zmanjševanje toplogrednih plinov. Mislim, da 
to velja za vsako nacionalno politiko zaščite klime, če želimo, da 
ne zaidemo v ciljni konflikt. 

Vlada Zvezne republike Nemčije in nemški parlament, Bundestag, 
sta se že ob koncu 80. let intenzivno ukvarjala s klimatsko 
problematiko in z ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. 
Formulirala sta tudi ukrepe za zaščito klime. Morda ste slišali, da 
si je nemška zvezna vlada postavila za cilj, da bo emisije C02 do 
leta 2005 znižala za 25 % v primerjavi z izhodiščno vrednostjo 
leta 1990, anketna komisija za zaščito zemeljske atmosfere 
nemškega Bundestaga je formulirala cilj zmanjševanja za 50 %, 
torej razpolovitev emisij C02 do leta 2020. Mislim, da so to - tudi 
v mednarodni primerjavi - izredno ambiciozni cilji. 

Leta 1994 smo imeli v Nemčiji za 335 milijonov ton enot olja porabe 
primarne energije, to je 65-krat toliko, kot je porabite v Sloveniji. 
Pomembno je, da je velik del porabe energije na bazi premoga, 
nafta ima delež 40 %, plin 20 %, jedrska energija približno 10 %, 
obnovljivi viri imajo 3- odstotni delež, pretežni del pa gre na račun 
proizvodnje energije iz rade. Energetsko pogojene emisije so 
znašale leta 1995 900 milijonov ton C02, leta 1990 pa nekaj več 
kot 1000 milijonov ton C02. Razlog za to zmanjšanje je v ponovni 
združitvi obeh Nemčij in zlasti v tako imenovanih novih zveznih 
deželah, kajti tam je prišlo do prestrukturiranja, poraba rjavega 
premoga se je znižala in to je v bistveni meri prispevalo k omenjeni 
redukciji. Tako kot v mnogih industrijskih državah je tudi v Nemčiji 
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situacija taka, da je več kot 90 % emisij povezanih s preskrbo z 
energijo, druga področja pa imajo relativno nizke deleže. V okviru 
preskrbe z energijo so največji emitenti emisije C02 z največjim 
odstotkom, to je 95 %. Nemčija je z 900 milijoni ton na 4. mestu 
svetovne lestvice dežel, torej četrti največji emitent C02. Na 
prebivalca je to 11 ton na leto. Te vrednosti so razmeroma visoke; 
mnogo industrijskih dežel - Japonska, Italija, Švedska, Francija - 
imajo bistveno manjše emisije C02 na prebivalca. Ta emisija je v 
Sloveniji v redu velikosti 5.9 ton, torej 5.9 v primerjavi z 10.9 v 
Zvezni republiki Nemčiji. V Sloveniji znaša emisija C02 približno 
12 milijonov ton, v Zvezni republiki Nemčiji pa, kot sem že dejal, 
900 milijonov ton. 

Omenil sem že, da je zlasti v drugi polovici 90. let klimatska 
problematika močneje stopila v ospredje splošne oziroma 
energetsko politične diskusije v Nemčiji. In že v drugi polovici 80. 
let sta zvezna vlada in parlament začela celo vrsto aktivnosti ter 
sprejela ukrepe za obširno usklajeno delovanje za zniževanje 
emisij C02. Obsežen paket ukrepov obsega različne zahteve, 
ekonomske instrumente, krmiljenje preko spreminjanja cen in 
spremljajoče ukrepe. Zaostrene so na primer zahteve za toplotno 
zaščito poslopij, kar je eden izmed bistvenih ukrepov. Obstaja 
tudi program spodbud za prihranek energije in za večjo uporabo 
obnovljivih energetskih virov. Opravljene so bile raziskave, 
razvojno in informativno delo na področju zaščite klime in tudi na 
področju ukrepov za reduciranje C02.Ti ukrepi so bili intenzivirani. 
Posebej pomembno pa je, da se je nemškego gospodarstvo 
zavezalo, da bo do leta 2005 specifične emisije C02 glede na 
ustvarjanje nove vrednosti na posameznih področjih zmanjšalo 
za 20 %. 

Če pogledamo celoten paket ukrepov v okviru programa za 
zaščito klime v Zvezni republiki Nemčiji in če pogledamo, kakšno 
zmanjšanje emisij C02 je mogoče doseči do leta 2005, ugotovimo, 
da bo to reduciralo emisije C02 za 15 %, cilj pa je 25- odstotno 
zmanjševanje. S tem programom ukrepov torej tega cilja še ni 
mogoče doseči. Treba je napraviti še več, če želimo doseči cilj, ki 
smo si ga sami zastavili; pri dosedanjih analizah pa ni bilo 
raziskano, kakšne stroške bo to povzročilo, kakšne ekonomske 
posledice bo imel ta paket ukrepov. 

O teh dveh vidikih bom več povedal še v nadaljevanju. Poskušal 
bom tudi razložiti rezultate scenarijev, oprtih na modele, ki 
predstavljajo tudi izhodišče integriranega načrtovanja uporabe 
resursov, kar je osnova za sprejemanje odločitev na področju 
zaščite klime in energije. 

Dovolite mi, da začnem z ugotovitvijo, da v načelu obstaja cela 
vrsta možnosti za zmanjševanje emisij C02. Možno je energijo 
bolj racionalno uporabljati; fosilna goriva lahko substituiramo med 
seboj, kajti vsebnost ogljika v premogu, zlasti v rjavem premogu, 
je zelo velika glede na kurilno vrednost - vsebnost v plinu je samo 
pol tako visoka. Če torej premog nadomestimo s plinom, 
dosežemo zmanjšanje C02. Lahko uporabljamo tudi energetske 
vire brez C02, na primer obnovljive vire in jedrsko energijo, lahko 
jih uporabljamo v večjem obsegu. Lahko razmišljamo tudi o tem, 
da C02, ki nastaja pri izgorevanju snovi, vsebujočih ogljikov 
dioksid, ne oddajamo v atmosfero, ampak da C02 zadržimo in 
ga deponiramo v primernih deponijah za dalj časa. To je tehnično 
izvedljivo - ampak ali obstajajo ustrezne končne deponije? To bi 
bili na primer globoki oceani, kjer bi deponiranje lahko ekološko 
sprejemljivo izvajali, to pa je še odprto in nerešeno vprašanje, 
zato se s tem ne bom podrobneje ukvarjal. Navsezadnje pa bi se 
lahko odpovedali tudi potrošnji in na ta način znižali porabo energije, 
s tem pa tudi emisijo C02, ki je povezana s porabo te energije. 

Vsi našteti ukrepi imajo različni potencial zmanjševanja C02 - na 
primer izolacija poslopij ali pa nadomestek električne energije iz 
premoga z električno energijo iz obnovljive jedrske energije, aee 

pomembnejše pa je, da so tudi stroški zmanjševanja C02, ki so 
povezani s posameznimi ukrepi, zelo različni. Učinek nekaterih 
ukrepov (predavatelj jih je ponazoril z grafi, op. red.) je torej dvojen: 
zmanjšanje emisije C02 in še prihranek denarja. Torej gre za 
ekološko in ekonomsko učinkovite ukrepe. 

V mednarodni razpravi so to ukrepi, "ki jih ne obžalujemo", ki jih 
lahko vedno uvedemo. Z različnimi ukrepi so povezani različni 
stroški. Na tono zmanjšanega C02 moramo ponekod prispevati 
2.800 DEM na tono, stroški nekega drugega ukrepa pa znašajo 
manj kot 100 DEM na tono. To ppmeni, da imamo za redukcije 
emisij C02 tudi zelo veliko tehničnih opcij. Če razmišljamo o takšni 
strategiji, ki obsega drage ukrepe, bi to pomenilo, da bi to imelo 
negativne ekonomske posledice, če pa najdemo strategijo, ki je 
stroškovno učinkovita, lahko rečemo, da so ukrepi za 
zmanjševanje C02 za narodno gospodarstvo zmerni. Takšne 
raziskave za učinkovito zmanjšanje emisije C02 oziroma prikaz 
stroškov, ki so povezani s strategijami za zmanjšanje emisij C02, 
lahko zelo dobro simuliramo z računalniško podprtimi modeli. 
Model, ki je bil razvit v okviru našega delovanja, nudi celo vrsto 
matematičnih modelov za sistematično ugotavljanje konsekvenc 
bodočega razvoja na področju energije oziroma glede uporabljenih 
virov energije, tudi kar zadeva emisijo toplogrednih plinov in 
stroške, ki so s tem povezani. Takšno raziskav/b šftfp^jSraVtii za 
Zvezno republiko Nemčijo. 

Želel bi vam prikazati rezultate treh strategij zaščite klime; K1 je 
prva strategija, ki želi s subvencijami zaščititi tudi domači rjavi 
premog, kajti vemo, da je uvoženi črni premog zelo drag. V zvezi 
z jedrsko energijo je tudi večna diskusija o tem, ali naj jedrska 
energija ohrani današnjo raven. Naslednja je strategija zaščite 
klime pod energetsko političnimi barierami. Tu gre tudi za 
vprašanje, ali bi iz jedrske energije izstopili do leta 2005. Tretja 
strategija pa je zaščita klime ob zmanjševanju ovir. Ta strategija 
izhaja iz tega, da ni energetsko političnih ovir, ki bi nasprotovale 
učinkovitemu zmanjševanju C02; ta strategija poskuša najti 
odgovor na vprašanje, kako z minimalnimi ekonomskimi stroški 
doseči zmanjšanje C02 - in sicer za 25 % do leta 2005 in 2a 50 
% do leta 2020. 

Teh 50 % lahko dosežemo z zelo različno strukturo primarnih 
energetskih nosilcev. Poraba energije v teh scenarijih je različna 
zaradi tega, ker če opustimo jedrsko energijo, v tem primeru 
realiziramo več ukrepov za varčevanje energije. V scenariju K2 
imamo velik delež zemeljskega plina pri proizvodnji električne 
energije in zelo visok delež obnovljivih virov, v scenariju K3 pa 
kar 75 % jedrske energije. Strukture proizvodnje električne 
energije so čisto drugačne glede na to, kakšni so okvirni pogoji 
za proizvodnjo energije. In to ima seveda tudi učinek na stroške 
različnih ukrepov zmanjševanja C02. 

Z višjimi cilji zmanjševanja, torej za povečano reduciranje emisije 
toplogrednih plinov do leta 2020, se stroški višajo; v scenariju, 
kjer imamo zaščito premoga in želimo izstopiti iz rabe jedrske 
energije, se v tem obdobju kumulira 550 milijard DEM, kar so 
najvišji stroški. To bi pomenilo, da bodo leta 2020 na leto stroški 
znašali približno 30 milijard DEM več samo na račun zaščite 
okolja oziroma klime. Ti rezultati naj pokažejo, da imamo na eni 
strani cilj zmanjševanja, ki pa lahko vpliva na stroške in da je 
treba upoštevati tudi okvirne pogoje in politično strategijo, ki velja 
za okolje, vse to pa je odločilnega pomena. Če imamo strategijo, 
ki jo želimo realizirati in pri tem upoštevamo zaščito premoga ter 
uvedbo novih virov energije, ki imajo manj C02, bomo imeli težave 
z uresničevanjem varčevalne politike na nacionalni ravni. 

Naj še enkrat povzamem bistvene rezultate teh strategij za 
Zvezno republiko Nemčijo. Redukcija C02 naj bi se zmanjšala za 
25 oziroma 50 %; to je tehnično tudi možno, kar so pokazale 
raziskave. To so naši cilji zmanjševanja, dosežemo pa jih lahko 
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samo tako, da so stroški na nacionalni ravni sprejemljivi, če 
vplivamo na porabo v vzhodni in zahodni Nemčiji, če zmanjšamo 
porabo rjavega in črnega premoga. To je v bistvu ta prva poslanica, 
ta prva ideja; zmanjševanje emisij lahko dosežemo, če učinkovito 
upoštevamo ukrepe za zmanjševanje stroškov za C02. Vse te 
stroške lahko zmanjšamo, ne da bi prizadeli nemško 
gospodarstvo, ne da bi prizadeli končnega uporabnika in ne da bi 
se cene povečale na račun emisije toplogrednih plinov in na račun 
zmanjševanja emisije. 

Toliko v zvezi 7. rezultati Zvezne republike Nemčije. Sedaj pa 
dovolite še nekaj podatkov o drugih državah. Kot sem že na 
začetku povedal, gre za globalni problem, to ni problem samo 
Zvezne republike Nemčije. Pri tem je izredno pomembno, da gredo 
vse države isto pot, da gredo v isto smer. Med drugim sem tudi 
omenil, da se bodo na tretji konferenci ZN o podnebnih 
spremembah, ki bo na Japonskem decembra 1997, države 
zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Postavlja se 
vprašanje, kako naj bi to globalno dosegli, kakšni naj bodo globalni 
cilji, porazdeljeni po posameznih državah. To je problem, ki še ni 
zadovoljivo rešen. Navedel bom problem in primer Evropske unije 
in ta naj pokaže, da s takimi instrumenti, ki sem jih predstavil za 
Zvezno republiko Nemčijo, te scenarije lahko uporabiš tudi za to, 
da obremenitev emisije razporediš po posameznih državah, da 
države pri tem enakomerno sodelujejo. 

Veste, da se svet ministrov Evropske unije pripravlja na 
konferenco v Kjotu in je sklenil naslednje: Evropska unija bo dala 
predlog, da bodo vse države članice Evropske unije skupaj do 
leta 2010 zreducirale emisije toplogrednih plinov za 15 %. Čisto 
na začetku smo se dogovorili, kako bomo ta bremena 
zmanjševanja emisij porazdelili po državah članicah Evropske 
unije. Sedaj ni cilj 15 %, to je končni cilj, začasni cilj je 10%. Do leta 
2010 bi Portugalska lahko emisije še povečala, tudi Grčija emisije 
še lahko poveča kar za 30 %, Švedska lahko poveča emisije za 
5 %, Nemčija pa naj jih zniža za 25 %, Francija naj ohrani emisije 
konstantne, Avstrija pa naj reducira svoje emisije za 25 %. Te 
dogovorjene redukcije naj bi vodile do tega, da se emisije v Evropski 
uniji zmanjšajo za 10 %. Vprašanje je, ali je ta razporeditev bremen 
pravilna, kakšne bodo posledice glede na stroške zmanjševanja 
emisij v posameznih državah in kako izgleda ta razporeditev 
bremen, če upoštevamo še druge kriterije. 

(V nadaljevanju je predavatelj na podlagi prikaza grafov po različnih 
razporeditvenih kriterijih, kot so mejne vrednosti, stroškovno 
učinkovito zmanjševanje emisije C02 In emisije na prebivalca, 
posredoval nekaj podatkov za 7 izbranih držav Evropske unije; 
op. red.) 

Rekel sem že, da je emisija C02 na prebivalca v različnih državah 
Evropske unije zelo različna: na Švedskem je malo čez 6 ton, v 
Nemčiji več kot 12 ton na prebivalca. Če vzamemo za izhodišče 
enake emisije na prebivalca, potem to pomeni, da bodo 
posamezne države, kot je recimo Švedska, lahko emitirale več, 
tudi 40 % več kot sedaj, kajti danes imajo zelo nizke emisije C02. 

Torej vidimo različne kriterije razporeditve, lahko pa diskutiramo 
o tem, ali je to pravična ali nepravična razporeditev bremen; gre 
za zelo različne obveznosti v zvezi z zmanjševanjem emisij v 
posameznih državah. V zvezi s tem so pa različni tudi stroški, ki 
nastanejo v različnih državah. Vidimo, da ima Nemčija pri sedanjem 
25- odstotnem zmanjšanju, za katero se je obvezala, relativno 
majhne dodatne stroške za zmanjševanje emisije toplogrednih 
plinov; če vzamemo emisijo na prebivalca, so pa stroški za Nemčijo 
zelo visoki. V Italiji je pa tako, da sedanja shema, za katero smo 
se dogovorili, vodi do zelo visokih stroškov. Obremenitev s stroški 
v posameznih deželah je torej glede na to, kakšne kriterije 
razporeditve, razdelitve vzamemo, različna. Dokler posledic 
različnih razporeditvenih kriterijev na celotno gospodarstvo 

posameznih držav ne bomo znali kvantificirati na zanesljiv način, 
v zanesljivih postavkah, tudi ne bomo mogli natančno opredeliti 
izbire oziroma nacionalnih ciljev redukcije emisij C02. 

Gospe in gospodje, dovolite, da počasi zaključim. Če izhajamo iz 
dejstva, da je zaščita klime osrednje področje našega delovanja 
in sicer tudi za realizacijo trajnostnega razvoja, potem lahko 
rečemo, da zahteva oskrba s pravilno, s pravo energijo tudi prave 
in nujne ukrepe in da bo vse to vplivalo na bodočo strukturo 
oskrbe z energijo v vseh državah. Omejevanje sprememb na 
klimatskem področju in sicer omejevanje na obseg, ki je še 
sprejemljiv, zahteva v skladu s cilji konvencije za področje klime, 
ki so jo sprejeli Združeni narodi, tako nacionalno kot 
internacionalno usklajenost strategije. Načelo takšne strategije 
pa mora biti, da je treba obremenitve in bremena za zmanjševanje 
in stroške tega zmanjševanja imeti na čim nižji ravni in da je to 
treba enakomerno razporediti med posamezne države. To je 
izredno težka in zelo kompleksna naloga. 

Poskušal sem pokazati analize, ki smo jih izdelali v Zvezni republiki 
Nemčiji in ki temeljijo na določenih sistemih; poskušal sem 
pokazati, da na osnovi teh analiz lahko izdelamo različne načine 
za odločanje, za informiranje strokovnjakov in drugih in da lahko 
izdelamo učinkovite koncepte za nacionalno zaščito klime kakor 
tudi za enakomerno, pravično razporeditev stroškov za 
zmanjševanje emisij v posameznih državah. Jaz osebno bi si 
želel, da bi te možnosti, ki jih zagotavlja znanost, ki jih zagotavljajo 
znanstvena posvetovanja, v prihodnje še bolj prispevale k 
utemeljevanju in k razvijanju pravilnih odločitev na področju 
energije in pa klime. 

Dovolite, da zaključim z optimistično ugotovitvijo. Potem ko se že 
več kot 10 let ukvarjam z vprašanji zaščite klime in oskrbe z 
energijo, zastopam naslednje osebno stališče: kljub številnim 
izzivom, ki jih predstavlja oskrba s tako energijo, ki je primerna 
naši klimi, velja za to področje to, kar je nekoč rekel filozof in fizik 
Kari Friedrich von WeizsScker v neki drugi povezavi: "Nevarnosti, 
ki jih vidimo pred seboj, niso neke vrste izraz nemoči, ampak je v 
bistvu obratno; to je nezmožnost naše kulture, da bi bila kos tem 
darovom lastnega izumljanja". Hvala lepa. 

I/ uvodnem delu je akademsko kariero In znanstveno delo 
predavatelja podrobneje predstavil prof. dr. Miha Tomšič. Po 
predavanju je prof. dr. Alfred Voss odgovarjal na vprašanja. 

Dužan Hrček, Ministrstvo za okolje In prostor - Hidro- 
meteorološki zavod, je izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do 
predavanja, kajti dejansko je tudi v Sloveniji čas, ko se moramo 
odločati o naši klimatski strategiji. Vlada je sprejela v začetku 
meseca sklep o ustanovitvi "klimatskega komiteja", medre- 
sorskega organa na nivoju vlade, kjer naj bi se usklajevala vsa 
strateška strokovna mnenja In kjer naj bi tudi počasi nastajala 
naša strategija v zvezi z zmanjševanjem emisije toplogrednih 
plinov. 

Slovenija bo s klimatskimi spremembami, ki nam grozijo, gotovo 
sodila med države, ki so bolj ogrožene. Glavna slovenska naravna 
danost je njena raznolikost, ki jo gotovo težko zaščitimo v primeru 
naglih klimatskih sprememb. Zaradi te ogroženosti naj bi se po 
njegovem mnenju Slovenija opredelila za bolj radikalno obliko 
zmanjševanja emisij. 

Predavatelju je postavil naslednje vprašanje: "Slovenija se tudi 
pripravlja za vstop v Evropsko zvezo. Poznamo cilj zmanjšanja 
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emisije toplogrednih plinov za 15 % do leta 2010 in vmesni cilj 7,5 
% do leta 2005. Odločitev o tem pri nas še ni, čeprav se nagibamo 
tudi k temu, da bi podprli evropska prizadevanja na zasedanju v 
Kjotu. Zanima me razlika v pristopu med evropskimi državami in 
sicer na jugu Evrope. Tu, na primer na Portugalskem, so naravne 
danosti - sonce, tudi veter - zelo ugodne, pa pravzaprav prihaja 
do kompromisa, ki ga malo težko razumemo, da je pač dovoljeno 
celo do 40- odstotno povečanje emisij. Zanima me, ali v Evropski 
zvezi razmišljate o tako imenovanem vzajemnem reševanju 
problemov, se pravi, da bi z denarjem ene države zmanjševali 
emisijo C02 v drugi državi." 

Prof. dr. Alfred Voss 

Prvi del je zadeval vprašanje, kakšno je moje stališče o sklepu 
sveta ministrov Evropske unije, ko gre za različno zmanjševanje 
teh emisij. Na žalost nisem bil prisoten pri teh pogajanjih, vendar 
pa mislim, da je šlo za politični kompromis, ko so sprejemali to 
odločitev, salo je za kompromis, ki preprosto ugotavlja, da imajo 
nekatere južnoevropske države članice Evropske unije potrebo, 
da se v gospodarskem smislu še naprej razvijajo in da je to 
potrebo pač treba nekako povezati z različnimi emisijami C02. 
Na primeru sevedske ste videli, da smo tu predvideli 5- odstotno 
rast.To je povezano z energetsko politiko na eevedskem. Načrtuje 
se tudi raba jedrske energije oziroma popolna ukinitev jedrske 
energije na sevedskem, kar pomeni, da ne bodo mogli kompenzirati 
virov energije z drugimi viri, ki nimajo C02. 

Na splošno pa mislim, da so pri določitvah teh ciljev upoštevali 
vprašanje stroškov in razlike med stroški, glede tega, kar ste vi 
navedli v drugem delu vprašanja, torej, da je treba izvesti ukrepe 
tam, kjer so najbolj učinkoviti v strokovnem smislu, pa da določenih 
razmišljanj niso upoštevali. Nekatera razmišljanja, ki sem jih tu 
predstavil, so bila v Evropski uniji sprejeta šele kasneje. Vendar 
pa sem prepričan, da če v Kjotu ne bo prišlo do eksplicitnega 
določanja zmanjševanja teh emisij in obveznosti zmanjševanja 
teh emisij, bomo kasneje te instrumente, ki jih imamo danes na 
razpolago, uporabljali za to, da bomo razmišljali o zmanjševanju 
na nacionalnem nivoju. Torej, pravilno ste omenili in ugotovili, da 
razmišljanj v zvezi z izvajanji zmanjševanja emisij in razmišljanj o 
stroških ne moremo reducirati le v okvir Evropske unije, v okvire 
"joint implementation" (skupna implementacija). Veste da je ta 
okvirna konvencija o klimi imela predfazo, ki še traja in v kateri je 
treba marsikaj preizkusiti. Pametno pa je, da izvajamo ukrepe 
zmanjševanja tam, kjer so stroški najmanjši in kjer so z 
najmanjšimi stroški doseženi največji učinki zmanjševanja emisij. 

Vedeti je treba, da bodo dolgoročno nastajali problemi, določeno 
problemsko področje naj tudi omenim. Veliko število tretjih držav 
se boji, da bodo industrijske države realizirale na Kitajskem te 
svoje ukrepe, vendar pa moramo, če hočemo trajno delati in 
zmanjševati te emisije, v bistvu zmanjšati emisije tudi v tretjih 
državah, ne samo v razvitih državah Evropske unije. 

Industrijske države bodo na začetku uvedle cenejše variante 
zmanjševanja emisij. V perspektivi bo pač tako, da se bomo 
spraševali, kaj to sploh pomeni. Te koncentracije moramo 
stabilizirati na določeni ravni, tako kot zahteva ta okvirna 
konvencija, tako da ne bo prišlo do trajnostnih sprememb, do 
negativnih učinkov. Nekateri klimatologi pa tudi pravijo, da to 
pomeni, da je treba do sredine naslednjega stoletja, torej v 
naslednjih 50 letih, zmanjšati emisije C02 minimalno za 50 %. 
Danes imamo več kot 20 milijard C02 emisij po vsem svetu. Če 
to zreduciramo za 50 %, pomeni, da bomo imeli na svetu čez 10 
milijonov ton emisij. Če rečemo, da bo do sredine naslednjega 
stoletja na svetu 10 milijard ljudi, to torej pomeni 1 tono na 
prebivalca. Kitajci pa imajo že več kot 2 toni emisij na prebivalca 
na leto. 

Aljaž Kralner, Gradbena fakulteta, je v zvezi z dvema 
sistemoma vrednotenja različnih parametrov - objektivnim 
fizikalnim, na primer tona/oseba, in subjektivnim kriterijem, to je 
ceno, ki je lahko pokvarljivo blago - vprašal, če kaj razmišljajo, da 
bi kriterij cene nadomestili s kakšnim bolj objektivnim kriterijem. 

Prof. dr. Alfred Voss 

Osebno menim, da so stroški oziroma cene nekaj popolnoma 
objektivnega, da niso "pokvarljivo blago". Ampak stroški so vedno 
povezani s porabo in pa z majhnim številom virov in resursov; če 
neka dobrina stane več kot druga, potem se pač to manj uporablja. 
Mislim, da so stroški ali pa tudi cene, če si med seboj na trgu 
konkurirajo, ne pa da jih določamo, lahko zelo dobro merilo za to, 
da se pač lotimo obravnavanja resursov. Zato tudi mislim, da so 
stroški in cene za karakteriziranje ukrepov zmanjševanja C02 
bistveno boljši kriterij kot pa številni drugi kriteriji. 

Med drugim naj omenim, da problemov v okolju v bistvu ne 
povzroča koriščenje energije in razvrednotenje energije, temveč 
sproščanje teh snovi, oddajanje teh snovi, to je C02, S02inttako 
naprej, pa tudi prahu in drugih snovi, ki povzročajo probleme v 
našem okolju. Torej, ne gre za razvrednotenje energije oziroma 
za energijo v termodinamičnem smislu, kajti sicer bi bilo sonce 
največje breme za okolje; sonce kar 20-tisočkrat več oddaja, 
spreminja temperaturo in tako naprej, v primerjavi z drugimi 
energijami.Torej, tu nastaja veliko entropije in to v bistvu ni problem. 
Pomembno je, da moramo natančno ugotoviti, da sproščanje snovi 
povzroča težave v okolju. Ko pa si vse to ogledaš, ko narediš 
bilanco snovi, bilance emisij, skušaš primerjati emisije teh snovi 
in jih spraviš v neko shemo, po mojem mnenju ugotoviš, vsaj če 
skušam to ocenjevati z nekimi ekološkimi točkami ali kako 
drugače, da to ni tako zelo dobro, kot pa če to delam in izražam 
v stroških in cenah. Naj še enkrat povzamem, da cene, stroški 
niso nekaj subjektivnega, da so stroški in cene v bistvu poskus, 
da kvantificiramo te redke vire energije. Seveda pa je treba tudi 
eksterne učinke kvantificirati, jih vključiti v ceno, ugotoviti, kdo je 
povzročitelj tega itd. 

Prof. dr. Dušan Mllnšek, Biotehniška fakulteta, je komentiral 
nekatere navedbe iz predavanja in dodal svoja razmišljanja. 

Rečeno je bilo, je dejal, da biosubstanca, v tem primeru gozd, 
konzumira in skladišči ogromno ogljikovega dioksida. Zafo bi 
kazalo Evropski skupnosti in pa njeni največji državi Nemčiji reči 
in ju opozoriti, da mora Evropa kot celota vrniti naravne gozdove 
nazaj v ta prostor. Če je res, da ima Evropska skupnost morda 
samo še eno tretjino površine gozdnate, vse drugo so pa zelo 
problematične agrarne in podobne površine, je to tudi za bilanco 
C02 velika katastrofa. Narava se poskuša uravnotežiti tudi tako, 
da med drugim akumulira ogljikov dioksid, ki ga je preveč, in tudi 
v naravni bio substanci. In zdaj smo mi v Evropi gozdove 
zreducirali na eno tretjino površine. Lahko bi zahtevali, da se 
kvaliteta in količina gozda občutno spremeni v primerjavi s 
smrekovimi monokulturami, ki danes dominirajo v Evropi. Pri tem 
je omenil naslednji dosežek Slovenije: naš Kras, ki je bil do včeraj 
zaradi kozjereje gol na površini okrog 70.000 hektarjev, ima danes 
že okrog 120 ton biosubstance na hektar. Vsa Slovenija je pa 
akumulirala ogljikov dvokis na svojem milijonu hektarjev površine 
od leta 1950 pa do danes tako, da je skupno biosubstanco 
povečala od 200 milijonov ton na 320 milijonov ton. To je resda 
majhen prispevek v svetovnem ali v evropskem merilu, je pa 
fantastičen prispevek za tako majhno deželo. 

* 
Ob rob misli von VVeizsžickerja, da je tehnika oziroma znanost 
tista, ki bo našla rešitve, je dejal: "Da smo mi tako uničili to okolje, 
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je produkt naše dosedanje znanosti. Mi potrebujemo novo znanost 
na povsem novem nivoju in to je izziv tudi majhni Sloveniji." 

Nemčija porabi ogromno količino energije, ki jo bo treba dolgoročno 
za tri četrt zmanjšati. Tisto četrtino, ki bo ostala, pa bo treba štiri- 
do šestkrat intenzivneje izkoristiti. Nemci so sposobni to narediti, 
najbrž ne do leta 2020, ampak to bodo gotovo naredili. Vprašal je, 
kakšen izziv je to za majhno Slovenijo. 

Prof. dr. Alfred Voss 

Tudi v Nemčiji smo razmišljali o tem, kako bi lahko zagotovili 
trajnostno uporabo gozdov, kakšen prispevek bi to pomenilo za 
problem C02. V izkoriščenju biomase vsekakor vidimo smiseln 
ukrep za redukcijo emisije toplogrednih plinov. Ampak tudi tukaj 
velja dejstvo, da je potencial omejen. Če imam številke pravilno v 
spominu, je to 10 % celotne porabe primarne energije v Nemčiji, 
kar je sicer že veliko, kajti delež biomase pri celotni oskrbi z 
energijo je bistveno manjši kot en odstotek. 

Kar zadeva drugi del vprašanja, je znano razmišljanje, da bi 
koriščenje resursov prepolovili in ob tem podvojili blagostanje, 
kar je tako imenovani faktor 4. 

Kako bi to vplivalo na energetsko plat glede na bodočo preskrbo 
z energijo? Menim, da nekatere predstave pomenijo enostransko 
usmeritev na posamezne nosilce energije, kar ne more prispevati 
k stroškovno učinkovitemu zmanjšanju C02. Prepričan sem, da 
je vodilna ideja pravilna, tehnična realizacija pa mora iti v drugo 
smer. Gospod von VVeizsScker propagira tudi predstavo, da bi 
cene energije povečali za štiri- oziroma petkrat. Mislim, da tudi to 
ni uresničljivo, kajti dežele v razvoju nikoli ne bi sledile tej poti. To 
je v smislu trajnostnega razvoja tudi kontraproduktivno. Mislim, 
da lahko ustavimo rast samo na ta način, da ustvarimo tudi 
humanejše pogoje bivanja, tudi v okviru uporabe energije. Če je 
energija draga, bo do teh razvojnih procesov prišlo veliko težje in 
veliko pozneje. Če bi bila torej energija dražja za štirikrat ali petkrat, 
bi to sicer pomenilo zmanjšanje energije, lahko bi pa tudi oviralo 
trajnostni razvoj. Zaradi tega se mi to ne zdi smiselno. In že prej 
sem rekel: če želimo z ekonomskimi instrumenti doseči ustrezen 
ekološki razvoj, morajo biti takšni instrumenti usmerjeni po principu 
povzročitelja; tisti, ki povzroča škodo okolju, mora za to plačati in 
to mora biti povezano tudi z višino dajatev, plačevanja davkov. 
Tudi to mora biti urejeno po principu povzročitelja. Torej: ideja 
faktorja 4 je lepa formulacija vodila trajnosti, samo pot bi lahko bila 
po mojem mnenju drugačna. 

Lojze Čampa, Gibanja za ohranitev gozdov, je komentiral 
skromen odstotek (3 %) rabe obnovljivih energetskih virov v 
Nemčiji glede na evropske trende, da se biomasa čimveč 
uporablja, seveda ne na škodo, ampak v korist gozda. Vprašal je, 
kakšna je nemška in evropska politika glede večje in racionalne 
rabe biomase ter - glede na to, da so gozdovi eden največjih 
uporabnikov C02 - kaj se poskuša napraviti, da se tropski gozdovi 
ne bi uničevali. Po nekaterih podatkih se vsako leto uniči v tropih 
najmanj za desetkratno površino Slovenije gozdov in puščava 
narašča na svetu za sedem površin Slovenije. Kakšna je svetovna 
politika, da se ustavi propadanje in uničevanje gozdov? 

Prof. dr. Alfred Voss 

Gotovo je treba nekaj narediti, ampak to vprašanje precej presega 
moje kompetence. Kar zadeva rabo biomase in koriščenje 
biomase zlasti v Zvezni republiki Nemčiji, sem med drugim tudi 
omenil, da je možnost rabe biomase v energetske namene zelo 

raznolika, da je to eden od ukrepov, ki zadevajo varčnost, 
ekonomsko učinkovitost. Mednje sodijo raziskave in razvoj, zlasti 
glede zgorevanja biomase. Glede sežiganja biomase v manjših 
sežigalnih napravah, pa tudi v večjih, že obstoječih centralah, 
elektrarnah, preko vplinjanja, preko piralize in tako naprej, imamo 
celo vrsto raziskovalnih, demonstracijskih in drugih aktivnosti, 
enako tudi v zvezi s pridobivanjem tekočih nosilcev energije iz 
biomase. Treba je počakati tudi na nadaljnji razvoj, ampak po 
naših izkušnjah in raziskavah je zlasti sežiganje trdne biomase 
danes najboljša pot oziroma najbolj primerna pot za to, da 
pridobivamo tako toplotno kot električno energijo. Nadaljnji ukrep 
za vzpodbujanje, za pospeševanje je, če se s pomočjo biomase 
proizvaja električna energija in da podjetje za električno energijo 
dobi v bistvu dobro plačilo, ki naj bo temu podjetju za spodbudo - 
da torej dobi namesto 6 ali 7 pfenigov po kilovatni uri recimo 17 
pfenigov po kilovatni uri za električno energijo. 

Fran Jevšek, Elektrogospodarstvo Slovenije, je poudaril 
potrebo, da bi se v Sloveniji čimprej dogovorili za kompleksno 
študijo, v kateri bi vse probleme zmanjševanja emisije C02 
obravnavali na strokovnih osnovah in se nato odločili, kaj bo 
Slovenija naredila. Vprašal je, ali je nemška vlada to odločitev o 
10-, 20- in 50- odstotnem znižanju sprejela na podlagi kakšne 
študije ali usmeritve. 

Prof. dr. Alfred Voss 

Prav gotovo ni mogoče reči, da je to ta in ta študija. V okviru 
preiskovalne komisije nemškega Bundestaga so pač bile izvedene 
take raziskave, ki sem jih predstavil, in tudi sam sem sodeloval 
pri tem. Take in podobne študije, ki jih je finančno podprla nemška 
vlada, so imele za posledico, da se je zvezna vlada odločila za ta 
cilj 25 % oziroma 50 %. In zato mislim, da je bilo več študij, da ni 
bila samo ena, in da se je te študije potem uporabljalo za formulacijo 
končnega cilja. Nismo pa se vprašali, ali je cilj 25 % oziroma 50 % 
smiseln v kontekstu ostalih držav članic Evropske unije, torej, kaj 
morajo narediti druge, tudi v povezavi z vprašanjem, ali je to 
smiselna razporeditev bremen med industrijskimi državami 
nasploh. 

Tudi če pomislimo na ZDA, na Japonsko, se postavlja vprašanje, 
kako naj se razporedijo ta bremena med temi državami ali 
državami OECD-ja. Prepričan pa sem, da ob takih raziskavah 
pač lahko utemeljuješ tudi take odločitve. Zelo pomembno je, to je 
moje mnenje, da upoštevaš implikacije, da si predstavljaš te 
implikacije na nacionalnem nivoju, da se vprašaš, kaj pomeni to 
za ceno energije, za stroške energije na celotnem področju, 
recimo, Slovenije, kaj to pomeni za ustvarjanje delovnih mest, 
ohranjanje delovnih mest in tako naprej. 

Andreja Urbančlč, Inštitut Jožef Štefan, je spomnila na 
ugotovitev, da so emisije C02 v Sloveniji na prebivalca daleč za 
evropskim povprečjem, vendar se to žal zelo naglo spreminja. 
Slovenija že dosega vrednost 7 ton na prebivalca na leto in ta 
številka se zelo naglo približuje številki, ki je v Evropski zvezi. 

V slovenski resoluciji o strategiji rabe in oskrbe z energijo je 
navedeno, da se bodo emisije C02 ohranjale na sedanjem nivoju. 
Žal pa so emisije C02 zelo površno preverjane, kot lahko opazimo 
v Nacionalnem energetskem programu. Naslednji korak v Sloveniji 
je gotovo kvantifikacija in študija, ki bi pomagala izoblikovati 
kvantitativne cilje v Sloveniji, nabori ukrepov so pa seveda zelo 
podobni kot v Nemčiji. Vprašala je, kako se v Nemčiji že zastavljeni 
cilji uresničujejo, kako izbirajo ukrepe, ki se bodo najprej 
uresničevali in kako je z implementacijo tega 25- odstotnega 
zmanjševanja. 
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Prof. dr. Alfred Voss 

Prav gotovo ste postavili zelo težko vprašanje. Omenil sem, da je 
zvezna vlada relativno zgodaj začela s svežnjem 130 ukrepov 
za zaščito klime, ki se jih kontinuirano dopolnjuje. Gre za vrsto 
ukrepov, ki smo jih izvedli tudi zaradi drugih energetsko političnih 
razlogov, kot so recimo ustvarjanje konkurenčnosti, liberalizacija 
na trgu na področju prodaje plina in električne energije. Naredili 
smo tudi poizkus, da bi kvantificirali te ukrepe in delno smo to že 
uvedli na področju razvoja; ugotavljali smo, kakšne so možnosti 
obnovljive energije itn., imeli smo subvencioniranje obnove zgradb, 
potem prostovoljne zaveze industrije itn., da bo zmanjšala te 
emisije za teh 25 % oziroma 20 %, ampak z vsem tem dosežeš 
pa kljub temu samo zmanjšanje za 15 %. To je ugotovila tudi 
komisija Bundenstaga, zavedajoč se, da je treba uporabljati bolj 
ekonomične ukrepe, kot so certifikati, davki itn. V povezavi z 
Evropsko unijo smo zelo dolgo diskutirali o tem, ali ne bi uvedli 
davek na energijo oziroma na C02. Do danes se to ni zgodilo in 
zvezna vlada v Nemčiji poudarja, da takšnim ekonomskim 
instrumentom daje prednost pred drugimi ukrepi, pred predpisi 
itn., če seveda ne bodo vodili do prevelike konkurenčnosti na 
evropskem nivoju. To naj bi veljalo tako za Evropsko unijo kot tudi 
za OECD. Če bodo ti davki uvedeni drugje, bo Zvezna republika 
Nemčija to tudi lahko uvedla oziroma namerava uvesti tudi sama, 
če pa tega ne bo uvedla in sami tudi tega ne moremo, se proti 
temu ne moremo boriti. Ne moremo pa tudi prenašati emisije C02 
v tujino, v tuje države. Mislim, da je to bistveni element, zakaj smo 
se odločili za cilj 25- odstotnega zmanjševanja in zakaj ga s temi 
današnjimi ukrepi ne moremo doseči. Ali bo prišlo do davka na 
energijo oziroma na C02, ne vem. Mislim, da bi bilo pametno, če bi 
imeli davek na emisije toplogrednih plinov; v takem primeru bi bolj 
prizadeli posamezne akterje in ti bi sodelovali pri ukrepih in bi 
odločali, kakšni naj bodo ti ukrepi v teh novih okvirnih pogojih. 

Andrej Klemene, Slovenski forum Društva za energetsko 
ekonomiko In ekologijo, je zasledil prevod iz nemškega 
časopisa Die Zeit, v katerem je pisalo, da imajo glavno vlogo pri 
sedanjem segrevanju ozračja sončne pege in pa El Nino. Zanimalo 
ga je, ali je ta teza imela tudi nek medijski odmev ali odmev v 
znanstvenih krogih v Zvezni republiki Nemčiji in ali so strokovne 
osnove glede antropogenetsko povzročenega segrevanja ozračja 
še tako čvrste ali pa so glede tega dvomi. 

Vprašal je tudi, ali ima smisel na ravni Evropske unije sprejemati 
kakršnekoli ukrepe, če se Združene države Amerike, ki so daleč 
največji proizvajalci C02 na prebivalca, ne odločijo za politiko 
zmanjšanja. 

Prof. dr. Alfred Voss 

Morda najprej v zvezi s prvim vprašanjem. Nisem klimatolog, 
sem samo laik na tem področju in samo ob robu zasledujem 
znanstveno diskusijo med klimatologi. Članek v Die Zeitu, ki ste 
ga omenili, mi je znan. Vem tudi, da so klimatologi, kot profesor 
Hatelmann v Nemčiji, nanj reagirali in po znanstveni plati tega tu 
ne morem ocenjevati. El Nino, sončne pege in druga razmišljanja, 
to niso nikakršni novi argumenti, to poznam vsaj že 10 let. V 
anketni komisiji smo si tudi prizadevali, da bi vključili čim več 
aspektov tudi v okviru drugega ovrednotenja (Assessment 
reporta) in da bi vsa ta mnenja poslušali. Ne morem pa vam dati 
nobenega znanstveno utemeljenega odgovora. Mislim pa, 
neodvisno od tega, da bi bilo vsaj zaradi preventivnih razlogov 
upravičeno izvajati tiste ukrepe, ki sem jih že naštel. To so ukrepi, 
ki jih je tako ali tako treba izpeljati in ki narodnega gospodarstva 
ne obremenjujejo z dodatnimi stroški za zmanjševanje obsega 
toplogrednih plinov. 

Neodvisno od tega, kar delajo Združene države Amerike, v 
Nemčiji določenih stvari ne smemo previsoko vrednotiti. Emisije 
per capita so zelo visoke. V drugih evropskih državah so te emisije 
per capita samo pol tako visoke kot pri nas. In tu obstaja potencial, 
ki ga je mogoče gospodarsko izkoristiti ne glede na to, da moramo 
še reducirati emisije C02. Takšni ukrepi bi bili smiselni ne samo 
zaradi varovanja klime, ampak tudi zaradi drugih razlogov. In 
zaradi enakih razlogov bi morale to napraviti tudi Združene države 
Amerike. Ker moramo mi kot narodno gospodarstvo to narediti z 
višjimi stroški, je to treba izvesti pod večjim okriljem, kot je na 
primer Evropska unija. Ampak mnogo stvari pa lahko opravimo 
na nacionalni ravni in ravno tako pripeljejo do cilja. Morda bomo 
čez pet, deset let dejansko vedeli, kako težak je ta problem in 
nadaljevali v skladu s tem. 

Marijan Koželj, ELES, je postavil vprašanje v zvezi z odpadki, v 
katerih je mnogo sintetike in plastike. Ali je to, kar iz sintetike in 
plastike ostaja bodisi pri zgorevanju bodisi pri zasipavanju v zemljo, 
majhen problem v zvezi z onesnaževanjem ozračja in Zemlje ali 
ne v primerjavi s premogi? Ker misli, da so tisti odpadki, ki nastajajo 
od plastik, zelo strupeni, sprašuje, ali se da kaj storiti v razvoju v 
svetu, da se človeštvo plastike znebi. 

Prof. dr. Alfred Voss 

Razmišljam, ali lahko sploh odgovorim na to vprašanje, kajti nisem 
strokovnjak za odpadke. Če sem pravilno razumel to vprašanje, 
gre za to, kdo je odgovoren oziroma kako naj se odgovorno 
izkorišča plastika in sintetika. Odgovor, ki vam ga bom dal, je 
nekvalificiran odgovor. Ampak po tem, kar vem o tem, kako smo 
napredovali na področju sežiganja odpadkov, vam lahko nekaj 
odgovorim. Ni prava bilanca, če gre v napravo za zgorevanje 
dioksid in ugotoviš, da so bili dioksidi uničeni, emitirane količine 
pa majhne. Vendar mislim, da z modernimi tehnologijami sežiganja 
odpadkov - plastike, sintetike - vendarle ravnamo odgovorno tudi 
do okolja. 

Za to temo bi morali povabiti nekoga, ki je specialist za odpadke 
in za sežiganje teh odpadkov. 

Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta 

Želel bi se v imenu organizatorjev, se pravi Državnega sveta 
Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor in tudi 
veleposlaništva Zvezne republike Nemčije, profesorju Vossu 
zahvaliti za zelo ilustrativno predavanje, ki je bilo interesantno za 
avditorij tako s stališča teoretičnih problemov, ki jih ta tema odpira, 
se pravi varstva okolja in posebej varstva klime, kot tudi s 
praktičnih zornih kotov. Na koncu, vidite, smo prišli tudi do problema 
odpadkov itd. Zdaj se mi zdi, da je prednost tega predavanja in 
njegova vrednost zlasti ta, da se je ob univerzalnem problemu 
varstva okolja na svetu in varstva klime ter problemov tople grede 
profesor Voss pravzaprav spustil na ta pragmatični lokalni oziroma 
regionalni nivo, da nam je prikazal, kako se temu problemu streže 
v Zvezni republiki Nemčiji, ki je nedvomno, kar se Evrope tiče, 
pravzaprav eden od najpomembnejših faktorjev. Zdi se mi, da se 
bodo mnoge države zgledovale po primeru Zvezne republike 
Nemčije. Profesor Voss je pravzaprav pokazal, da tu ne gre zgolj 
za tehnični problem, ne gre samo za problem stroke, ampak da je 
to tematika, ki zadeva tudi politiko. Zvezna republika Nemčija je s 
svojo anketno komisijo Bundenstaga pravzaprav pokazala, da je 
treba ta problem začeti obravnavati na ravni odločilnih organov 
posameznih držav. To, se mi zdi, pa je že povezano s primerom 
Slovenije. Interes slovenskih udeležencev na tem predavanju je 
pokazal že dve stični točki: eno je bilo to, kar je bilo omenjeno za 
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Zvezno republiko Nemčijo, da je v koncepciji bodočega urejanja 
te problematike klime nekako planirano, da bi tudi Zvezna republika 
Nemčija izstopila iz kluba nuklearnih central. Vi ste omenili leto 
2005. Tudi pri nas so te diskusije zelo živahne, čeprav mogoče ta 
letnica, kdaj bo izstopila Slovenija, ni tako definirana. Profesor 
Miha Tomšič je pravzaprav tu bolj informiran strokovnjak. Z druge 
strani se mi pa zdi interesantno to, kar je povedal gospod Hrček 
z Ministrstva za okolje in prostor, namreč, da je vlada že formirala 
ustrezno telo v okviru ministrstva, ki bo obravnavalo to 
problematiko. To je namreč tista stopnja, ki bi tudi pri nas privedla 
do morebitnega telesa v okviru našega parlamenta. 

In kot tretje, zdi se mi pravzaprav zelo pomembno, da lahko 

ugotovimo, da bo ta problematika sinhronizirano prisotna tako v 
Zvezni republiki Nemčiji kot v Sloveniji. Sodelovanje, ki je zdaj že 
v teku med Institutom za energetiko in racionalno rabo energije, 
ki ga vodi profesor Voss na Univerzi v Stuttgartu, in pa med našim 
Inštitutom Jožefa Štefana, je tista konkretna pot za sinhronizirano 
obravnavo te tematike, ki bo po mojem zagotovljena tako na tej 
najvišji znanstveni strokovni ravni kot tudi na praktični ravni, se 
pravi pri tistih ukrepih, ki bi jih lahko stroka ponudila politikom 
oziroma najprej vladi in tako naprej. 

V vašem imenu bi se še enkrat zahvalil profesorju Vossu za to 
predavanje in tudi prof. dr. Mihi Tomšiču, da nam je posredoval 
tega interesantnega predavatelja in to interesantno temo. 

POSVETI, PREDAVANJA, JAVNE RAZPRAVE 

Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral 
predavanje USTAVNO SODSTVO ZR NEMČIJE IN USTAVNA 
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni 
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega 
Ustavnega sodišča. 

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija Državnega sveta 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 
sta 2. marca 1998 organizirali posvet o SPREMEMBAH 
ZAKONODAJE O LOKALNI SAMOUPRAVI. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 15. septembra 
1997 organiziral predavanje FINANCIRANJE NALOŽB NA 
PODROČJU VARSTVA OKOLJA - MEDNARODNI TRENDI IN 
MOŽNOSTI ZA SLOVENIJO. Predaval je mag. Christian Dorner, 
vodja informacijske pisarne za Srednjo in Vzhodno Evropo 
Avstrijske družbe za okolje in tehniko z Dunaja. 

Državni svet Republike Slovenije je 26. septembra 1997 organiziral 
mednarodni posvet PRAKSA IN PERSPEKTIVE DVODOMNOSTI. 

za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 17. novembra 1997 
organiziral predavanje KDO BO SKRBEL ZA TISTE, KI PADEJO 
SKOZI MREŽO SOCIALNEGA VARSTVA? - Prikaz pomena 
nevladnih organizacij socialnega skrbstva v luči evropskih 
transformacijskih in integracijskih procesov. Predaval je Franz 
Kberl, predsednik Avstrijske Karitas. 

Državni svet Republike Slovenije in društvo Slovenski razvojni 
svet sta 27. novembra 1997 organizirala posvet SIVA EKONOMIJA 
TUDI PRI ODDAJANJU STANOVANJ. 

Državni svet Republike Slovenije, kabinet predsednika Državnega 
zbora Republike Slovenije in kabinet podpredsednika Vlade 
Republike Slovenije so 30. oktobra 1997 organizirali javno 
razpravo o RAZVOJU TERMO ELEKTROENERGETIKE V 
SLOVENIJI. 

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim 
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo in Ministrstvom 

Dobesedni zapisi (magnetogrami) posvetov, predavanj 
in javne razprave so na voljo v službi državnega sveta. 
Za objavo jih bomo pripravili v naslednjih številkah 
Poročevalca DS. 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo 
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