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Odbor za stanovanjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora združenega dela Skupščine 
SR Slovenije in Odbor za urbanizem, stanovanj- 
sko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije predlagata, da dele- 
gacije v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter občinskih skupščinah v povezavi z 
vsemi zainteresiranimi družbenopolitičnimi ter sa- 
moupravnimi dejavniki in njihovimi izvršnimi or- 
gani in strokovnimi službami celovito in poglob- 
ljeno razpravljajo o predloženem dokumentu ter 

ob republiških ocenah in usmeritvah pripravijo 
lastne ocene in usmeritve, ki so specifične za 
razmere v posameznih samoupravnih skupnostih 
in temeljnih organizacijah. Pri tem naj glede na 
komplementarnost področja dosledno obravna- 
vajo tudi specifične probleme in rešitve na posa- 
meznih področjih, ki neposredno vplivajo na sta- 
novanjsko gospodarstvo kot na primer: projek- 
tivna dejavnost, urbanistično načrtovanje, grad- 
bena operativa itd. 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK STALIŠČ, SKLEPOV IN 

PRIPOROČIL 

Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 

razvoj samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov v 

stanovanjskem gospodarstvu v SR 

Sloveniji 

Z namenom, da bi temeljna vprašanja uveljavljanja samo- 
upravnih družbenoekonomskih odnosov na področju stano- 
vanjskega gospodarstva na novih osnovah hitreje in uspeš- 
neje razreševali, je Skupščina SR Slovenije sprejela nasled- 
nja 

Stališča: 

1. Temeljni nosilci vseh odločitev v stanovanjskem gospo- 
darstvu so delavci v temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih v občinah. 

Stanovanjska politika mora postati izraz potreb in interesov 
delovnega človeka, ki mora biti v položaju, da rešuje svoje 
stanovanjske probleme v skladu s svojimi dejanskimi potre- 
bami in interesi, da gospodari s stanovanji v družbeni lastnini 
in da ohranja realno vrednost sklada stanovanjskih hiš in to 
ne glede na lastništvo. 

Stanovanje moramo uveljaviti kot ekonomsko dobrino dol- 
goročne porabe s posebnimi socialnimi značilnostmi, stano- 
vanjsko gospodarstvo pa kot del družbene reprodukcije, o 
kateri celovito odločajo in z njo gospodarijo delavci. 

Uveljaviti moramo načelo, da mora vsakdo v skladu s svo- 
jimi možnostmi prispevati lastna sredstva za rešitev svojega 
stanovanjskega vprašanja ne glede na to ali pridobiva pravico 
uporabe na družbenem stanovanju ali v zasebni lastnini. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in delov- 
nih skupnostih ugotavljajo potrebe po stanovanjih, spreje- 
majo programe razreševanja stanovanjskih vprašanj delavcev 
temeljnih organizacij združenega dela in programe urejanja 
sosesk, in zagotavljajo izvajanje teh programov s plani te- 

meljne organizacije združenega dela sprejetimi na podlagi 
elementov za sklepanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
plana samoupravne stanovanjske skupnosti. Svoje stanovanj- 
ske potrebe oziroma programe pa lahko realizirajo tudi v 
drugi občini, če je iz vidika temeljne organizacije združenega 
dela to smotrno. V planih temeljne organizacije združenega 
dela bodo delavci določali višino potrebnih sredstev, razmerje 
med družbeno in zasebno gradnjo, vrsto, velikost in kvaliteto 
stanovanj, pogoje za lastno udeležbo bodočih stanovalcev 
bodisi ža družbeno ali zasebno gradno stanovanj in druge 
pravice in obveznosti delavcev temeljnih organizacij združe- 
nega dela na področju pridobivanja in gospodarjenja s stano- 
vanji. 

Delavci temeljnih organizacij združenega dela uresničujejo 
svoje interese na stanovanjskem področju v krajevnih skup- 
nostih, kjer prebivajo, oziroma, kjer pridobivajo stanovanja in 
v tisti občini, v kateri uresničujejo te interese. Zato morajo 
izvirati plani krajevnih skupnosti in samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti iz plana tistih temeljnih organizacij združe- 
nega dela, ki v njih uresničujejo svoje interese na področju 
pridobivanja in gradnje ter vzdrževanja stanovanj. Medse- 
bojne pravice in obveznosti ter skupne razvojne cilje in usme- 
ritve prevzemajo delavci temeljnih organizacij združenega 
dela s samoupravnimi sporazumi o temeljih pianov teh skup- 
nosti. V teh sporazumih bodo delovni ljudje in občani določali 
politiko izgradnje stanovanj in sosesk, določali vrsto in obseg 
stanovanjske gradnje in kar najboljše pogoje bivanja v sose- 
ski upoštevaje pri tem materialne možnosti temeljnih organi- 
zacij združenega dela, krajevne skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih in gospodarskih dejavnosti. 

Z dogovorom o temeljih plana občine pa udeleženci dogo- 
vora opredeljujejo medsebojno solidarnost, vzajemnost in 
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obveznost pri uresničevanju stanovanjske politike v občini. 
Na področju stanovanjskega gospodarstva bomo prešli na 

izdelavo in sprejemanje desetletnih planov stanovanjske gra- 
ditve, v kar bomo zajeli pripravo urbanistične in druge doku- 
mentacije, pridobivanje zemljišč in njihovo komunalno 
opremljanje ter planiranje izgradnje zaključnih sosesk. 

2. Delovni ljudje in občani uresničujejo svoje potrebe in 
interese pri pridobivanju oziroma graditvi stanovanj ter pri 
uporabi stanovanj v samoupravni stanovanjski skupnosti ozi- 
roma del svojih interesov na tem področju v zborih stanoval- 
cev ter v enotah ali temeljnih skupnostih v okviru samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. V ta namen na osnovi sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih plana samoupravne sta- 
novanjske skupnosti združujejo vsa sredstva za stanovanjsko 
graditev ter sredstva amortizacije ter del sredstev za vzdrževa- 
nje in upravljanje v samoupravni stanovanjski skupnosti in v 
te namene združujejo tudi lastna sredstva. 

V bodoče bodo glavni viri sredstev za izgradnjo stanovanj 
amortizacija, združena sredstva temeljnih organizacij združe- 
nega dela in skupnosti iz čistega dohodka, sredstva iz pokoj- 
nin, lastna sredstva občanov, bančna sredstva in v manjšem 
obsegu tudi sredstva za solidarnostno gradnjo stanovanj obli- 
kovana iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
skupnosti. 

Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela 
bodo izključno namenska in se bodo uporabljala za gradnjo 
družbenih stanovanj ter za kreditiranje nakupa etažnih stano- 
vanj ter individualne stanovanjske gradnje. Poleg tega pa se 
bodo ta sredstva lahko uporabljala tudi za revitalizacijo ob- 
stoječega družbenega stanovanjskega sklada in za vračilo 
lastne udeležbe za pridobitev pravice uporabe na družbenih 
stanovanjih in za premiranje namenskega varčevanja. Višina 
za stanovanjsko gradnjo namenjenih sredstev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela bo določena na osnovi planov temelj- 
nih organizacij združenega dela, združevanje sredstev pa bo 
določeno s samoupravnim sporazumom in planov temeljnih 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti. 

Nadalje je potrebno zagotavljati možnosti za razreševanje 
stanovanjskih potreb invalidov, borcev, starejših občanov in 
občanov in družin z nizkimi dohodki in za delo nesposobnih 
ljudi, ki sami ne morejo prispevati lastne udeležbe za pridobi- 
tev stanovanj in ki ne morejo rešiti stanovanjskega vprašanja 
v temeljnih organizacijah združenega dela. Sredstva za te 
namene se bodo v bodoče oblikovala na osnovi zakona in 
odlokov občinskih skupščin ter samoupravnih sporazumov 
upoštevaje dejanske potrebe in možnosti temeljnih organiza- 
cij združenega dela. Sredstva za te namene se bodo obliko- 
vala iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
skupno z drugimi sredstvi solidarnosti, ki bodo potrebna za 
subvencioniranje stanarin. 

3. Z novim sistemom financiranja stanovanjske gradnje 
bomo uvedli obvezno lastno udeležbo za pridobitev družbe- 
nega stanovanja, za prenovo obstoječega stanovanja, za na- 
kup etažnega stanovanja in za graditev stanovanjske hiše. 
Višina lastne udeležbe bo odvisna od ekonomskega in social- 
nega položaja občana in njegove družine in od politike ter 
potreb združenega dela, to pa pomeni, da bo z zakonom 
določena samo najnižja lastna udeležba. Praviloma mora ob- 
čan zagotoviti lastno udeležbo iz osebnih sredstev oziroma iz 
privarčevanih sredstev in posojila banke, ki ga pridobi občan 
na osnovi namenskega varčevanja. 

Lastno udeležbo za pridobitev družbenega stanovanja dobi 
občan vrnjeno po preteku določene dobe s pribitkom mini- 
malne obrestne mere. Lastno udeležbo za pridobitev družbe- 
nega stanovanja bodo delovni ljudje in občani urejali s sa- 
moupravnimi sporazumi v samoupravni stanovanjski skupno- 
sti v občini. 

Praviloma bo moral vsak občan, ki pridobi stanovanjsko 
pravico na družbenem stanovanju, plačati udeležbo lastno 
pred vselitvijo v novo stanovanje oziroma ob vsaki vselitvi. 
Izjema so tiste mlade družine, ki lastne udeležbe ne bodo 
mogle plačati pred vselitvijo in bodo lahko prispevale lastno 
udeležbo po vselitvi v stanovanje s tem, da bodo z administra- 
tivno prepovedjo na osebne dohodke garantirale, da bodo v 
določeni dobi vplačale sredstva lastne udeležbe. 

4. Stanarina je bistven element družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu in osnova za dejansko 
krepitev odločanja delovnih ljudi in občanov na tem področju. 

Stanarina je materialna osnova za samoupravno dogovarjanje 
in odločanje pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini. Z uveljavljanjem ekonomske stanarine bo 
bistveno spremenjen odnos do vzdrževanja stanovanjskih hiš 
in stanovanj in zaustavljeno propadanje stanovanjskega 
sklada. Ekonomska stanarina mora zagotavljati najmanj 
amortizacijo stanovanjskih hiš in stanovanj v višini 1% od 
revalorizirane vrednosti stanovanjske hiše in stanovanja ozi- 
roma cene stanovanj in stanovanjske hiše, določene na pod- 
lagi Družbenega dogovora o oblikovanju cen stanovanjske 
graditve v SR Sloveniji, nadalje sredstva za vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v takem obsegu, da se zagotavlja 
vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj ter zamenjava do- 
trajanih elementov, instalacij in opreme v skladu s sprejetimi 
normativi in standardi ter sredstva za upravljanje s stanovanj- 
skimi hišami in stanovanji, ki so potrebna za delovanje hišnih 
svetov zborov stanovalcev, samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti in njihovih temeljnih skupnosti ali enot ter za stro- 
kovna opravila pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami in 
funkcionalne stroške hiše kot npr. zavarovalne premije, provi- 
zije, bančne storitve itd. 

Ekonomsko stanarino in postopen prehod na ekonomske 
stanarine bodo delovni ljudje in občani določili s samouprav- 
nimi sporazumi upoštevaje družbeno sprejeta stališča do 
enotne politike uveljavljanja ekonomskih stanarin v SR Slove- 
niji. Osnova za uveljavitev ekonomske stanarine je očiščena 
cena stanovanj na podlagi Družbenega dogovora o oblikova- 
nju cen stanovanjske graditve vSR Sloveniji in samoupravnih 
sporazumov v občinah ter plani vzdrževanja in upravljanja 
stanovanjskih hiš in stanovanj v posamezni občini. 

O uporabi stanarine odločajo delovni ljudje in občani na 
osnovi samoupravnih sprejetih planov, upoštevaje načelo do- 
brega gospodarjenja, in sicer: 

- o sredstvih amortizacije v skupščini samoupravne stano- 
vanjske skupnosti; 

- o sredstvih za vzdrževanje in upravljanje ter o združeva- 
nju dela teh sredstev v zboru stanovalcev stanovanjske hiše, v 
zboru stanovalcev krajevne skupnosti, v zboru uporabnikov 
samoupravne stanovanjske skupnosti in v zboru uporabnikov 
temeljne skupnosti oziroma enote. 

Da bi življenjski standard občanov z nizkimi družinskimi 
dohodki ne bil preveč prizadet, bodo delovni ljudje in občani v 
samoupravnih sporazumih o določitvi ekonomske stanarine 
in o prehodu na ekonomske stanarine in v drugih aktih sa- 
moupravnih stanovanjskih skupnosti opredelili kriterije za 
delno nadomeščanje stanarin. 

Pravico do subvencije ima vsak občan, ki je imetnik stano- 
vanjske pravice na družbenem ali zasebnem stanovanju, če 
izpolnjuje dogovorjene kriterije. Vsak imetnik stanovanjske 
pravice je dolžan, ne glede na družinski dohodek, prispevati 
vsaj del stanarine, subvencijo pa lahko prejema le za standar- 
dno stanovanje oziroma stanovanjsko površino. S samou- 
pravnim sporazumom določijo podpisniki tudi druge kriterije 
za pridobitev subvencije. 

O pravici do subvencije bo odločal skupni organ občinske 
samoupravne stanovanjske skupnosti in skupnosti social- 
nega varstva v sodelovanju s pristojnim organom krajevne 
skupnosti. Postopek za uveljavitev pravice subvencije naj bo 
čimbolj enostaven. 

5. Za uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na stano- 
vanjskem področju je bistvenega pomena, da dograjujemo 
samoupravno stanovanjsko skupnost tako, da bo postala me- 
sto dogovarjanja in usklajevanja interesov delavcev združe- 
nega dela ter delovnih ljudi in občanov uporabnikov in izvajal- 
cev tako na področju graditve novih stanovanj in upravljanja z 
obstoječimi družbenimi stanovanji. 

Delegatski sistem za zbor uporabnikov bo pogrebno izpe- 
ljati tako, da bodo v odločanje vključeni delavci temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, stanovalci 
v družbenih stanovanjih, varčevalci in pričakovala' stanovanj, 
člani stanovanjskih zadrug ter delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih. Praviloma naj bi povsod oblikovali po- 
sebne delegacije. V konferencah delegacij bo potrebno 
mnogo bolj opredeljevati stališča posameznih delegacij in jih 
medsebojno usklajevati. 

poročevalec 3 



Zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo delegati s področja gradi- 
tve stanovanj od urbanistov, projektantov, gradbenikov in 
drugih ter delegati s področja vzdrževanja stanovanj se mora 
uveljaviti kot sestavni del samoupravne stanovanjske skupno- 
sti, ki je skupaj z zborom uporabnikov odgovoren za oblikova- 
nje in izvajanje politike na tem področju. Zbor izvajalcev mora 
postati odprt za vse tiste izvajalce, ki so pripravljeni sodelovati 
kot izvajalci del na osnovi planov samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti. 
Za uresničevanje specifičnih potreb ustanovijo delovni ljudje 
in občani v samoupravni stanovanjski skupnosti s samou- 
pravnimi sporazumi enote oziroma temeljne skupnosti ter v ta 
namen združujejo tudi potrebna sredstva. Praviloma pa usta- 
novi enota aH temeljna skupnost v primeru izgradnje novih 
stanovanjskih sosesk, pri graditvi novih stanovanj v obstoje- 
čih soseskah ali krajevnih skupnostih ali za vzdrževanje, pre- 
novo ali obnovo stanovanjskih hiš in stanovanj, za urejanje 
okolice, za urejanje pogojev bivanja ali za reševanje drugih 
skupnih vprašanj. 

Zbori stanovalcev in hišni sveti v družbenih stanovanjskih 
hišah so ne glede na lastništvo posameznih stanovanj ob- 
vezna oblika organiziranja stanovalcev. V zborih stanovalcev 
se uresničujejo neposredni interesi stanovalcev tako pri ure- 
janju medsebojnih odnosov v hiši kot tudi pri gospodarjenju 
in upravljanju s stanovanjsko hišo in stanovanji. 

Strokovne službe samoupravne stanovanjske skupnosti in 
organizacije združenega dela, ki opravljajo strokovna dela pri 
upravlajnju in gospodarjenju s stanovanjskimi hišami so za 
svoje delo neposredno odgovorne samoupravni stanovanjski 
skupnosti, enoti ali temeljni skupnosti in hišnemu svetu - 
odvisno od tega, za kateri nivo opravljajo posamezna opra- 
vila. Praviloma se morajo oblikovati sredstva za plačilo teh 
stor itev na podlagi srednjeročnih in letnih programov del in v 
odvisnosti od obsega, kvalitete in ažurnosti poslovanja teh 
služb in organizacij, to je v pogojih svobodne menjave dela. 

6. Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja naj v bodoče 
omogoči, da bodo pri oblikovanju in gradnji stanovanj v 
stanovanjskih soseskah sodelovali vsi zainteresirani dejavniki 
in da bodo neposredno vplivali na programsko in prostorsko 
zasnovo soseske, na raven in vrsto komunalne opreme ter na 
strukturo, kvaliteto in ceno stanovanjskih in spremljajočih 
objektov. Družbeno usmerjena stanovanjska graditev naj 
omogoči tudi racionalno stanovanjsko gradnjo in nenehno 
izboljšanje tehnologije graditve ter urejanja industrijskega 
načina gradnje stanovanj ter istočasno tudi ustvarjali pogoje 
za zdravo konkurenco med izvajalci del. Povsod kjer obstajajo 
pogoji, naj se za območje stanovanjske soseske oblikujejo 
enote ali temeljne skupnosti v okviru samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti, v katerih sodelujejo bodoči in sedanji 
stanovalci, zainteresirane temeljne organizacije združenega 
dela, samoupravne interesne skupnosti in izvajalci. 

Preseči moramo sedanje ozke in kratkoročne poslovne in 
druge interese nekaterih izvajalcev del pri stanovanjski gradi- 
tvi in njihov odpor do uveljavljanja družbeno usmerjene sta- 
novanjske graditve kot prevladujoče oblike stanovanjske gra- 
ditve. V organizacijah združenega dela, ki sodelujejo v izgrad- 
nji stanovanja in sosesk, je potrebno hitreje uveljaviti standar- 
dizacijo in industrijski način gradnje stanovanj in drugih ob- 
jektov v soseski ter razvijati dohodkovne odnose med vsemi 
organizacijami, ki sodelujejo od načrtovanja do izgradnje kot 
izvajalci. 

V okviru usmerjene stanovanjske graditve mora dobiti V 
okviru usmerjene stanovanjske graditve mora dobiti ustrezno 
mesto tudi združena stanovanjska gradnja. Stanovanjska za- 
druga mora postati oblika združevanja občanov, v kateri po 
načelu vzajemnosti in enakopravnosti združujejo svoja sred- 
stva in delo z namenom, da na organiziran način rešujejo 
svoje stanovanjsko vprašanje tako pri graditvi oziroma na- 
kupu kakor tudi pri gospodarjenju z objekti in stanovanji. Zato 
morajo biti delegati stanovanjske zadruge zastopani iz enote 
ali temeljne stanovanjske skupnosti. Da bi zadruge lahko 
uveljavljale svojo vlogo je potrebno, da v planih in programih 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti ter v urbanističnih 
dokumentih dobijo ustrezno mesto. Zadruge pa se morajo 
samoupravno organizirati in vključiti v samoupravni sistem 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti. 

7. Ob urejanju samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu bo prihajalo tudi do 

neskladnosti med dejavniki, ki sodelujejo pri stanovanjski 
graditvi in gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, kakor tudi 
pri drugih samoupravnih odnosih med organizacijami združe- 
nega dela. Spore, ki nastajajo iz teh odnosov bo potrebno 
reševati z usklajevanjem in arbitražo oziroma v posebnih 
sodiščih združenega dela. 

8. Vzporedno z uveljavljanjem samoupravnih sružbenoe- 
konomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu je po- 
trebno pospešiti njihovo uveljavljanje tudi na področju komu- 
nalnega gospodarstva in zemljiške politike. Dosledno se mo- 
rajo vzpostaviti samoupravni odnosi v komunalnih skupnostih 
in stavbno zemljiških skupnostih oziroma enotah samouprav- 
nih komunalnih skupnostih. Dograditi pa je potrebno tudi 
sistem financiranja pridobivanja urejanja in komunalnega 
opremljanja stanovanjskih zemljišč in zagotoviti pravočasno 
pripravo teh zemljišč za stanovanjsko gradnjo in izgradnjo 
sosesk. 

Na stanovanjsko graditev in na gradnjo sosesk pomembno 
vplivata tudi prostorsko in urbanistično planiranje. V bodoče 
bodo morali tudi prostorski plani nastajati z neposrednim 
usklajevanjem s plani temeljnih organizacij združenega dela 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti, krajevnih skupnosti 
in občin in v odvisnosti od gospodarskih in drugih vidikov 
družbene reprodukcije. Zato bodo morale skupščine občin 
nujno zagotoviti pravočasno sprejemanje prostorskih in urba- 
nističnih planov ter na tej podlagi za posamezne soseske 
pripravljati tudi konkretne zazidalne načrte. 

Z namenom da bi usmerila aktivnost za hitrejše uveljavlja- 
nje novih odnosov na področju stanovanjskega gospodarstva 
je Skupščina SR Slovenije sprejela naslednje 

sklepe: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj na osnovi spreje- 
tih stališč: 

- pripravi predlog sprememb In dopolnitev vseh zakonov 
s področja stanovanjskega gospodarstva in lih uskladi s 
temi stališči; 

- pripravi predlog za spremembo davčne in kreditne poli- 
tike (davčne olajšave na področju stanovanjske gradnje, 
vlaganj lastnih sredstev občanov, kreditiranje stanovanjske 
gradnje in nakupa stanovanj in do anuitet); 

- priprav 1 predlog sprememb in dopolnitev zakona o gra- 
ditvi objektov (financiranje v družbeno usmerjeni gradnji 
stanovanj In sosesk); 

- v predlog dopolnitev zakona o samoupravni stanovanj- 
ski skupnosti In drugih zakonov s področja stanovanjskega 
gospodarstva, vključi določbe, ki bodo omogočale ustanav- 
ljanje sodišč združenega dela za reševanje sporov na sta- 
novanjskem področju; 

- pripravi sistemske rešitve na področju financiranja sta- 
novanjske gradnje; 

- pripravi urbanistične standarde, komunalne standarde 
In standarde za industrializacijo stanovanjske graditve ter 
tehnično regulativo; 
- prouči možnost znižanja dajatev organizacijam združe- 

nega dela in zasebnim obrtnikom, ki se pretežno ukvarjajo z 
vzdrževanjem stanovanj; 

- prouči možnost, da zavod za statistiko SR Slovenije v 
sodelovanju z Republiškim komitejem za družbeno planira- 
nje in informacijski sistem pripravi enoten sistem zbiranja 
In spremljanja evidence Individualne stanovanjske gradi- 
tve v SR Sloveniji. 

in priporočila: 

2. Skupšč i nam občin, Skupščini mesta Ljubljane In Skup- 
ščini obalne skupnosti Koper: 

- da skrbijo za izdelavo m sprejemanje urbanistične doku- 
mentacije v skladu s planom družbenega razvoja občine; 

- da z ukrepi pospešijo sklenitev samoupravnih sporazu- 
mov o racionalizaciji stanovanjske graditve v občinah; 

- da pristopijo k pripravi samoupravnih sporazumov o uve- 
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Ijavljanju ekonomske stanarine in o prehodu na ekonomske 
stanarine; ... 

- da sodelujejo v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji 
in prevzemajo svoj del nalog in odgovornosti v uresničevanju 
stanovanjske gradnje ter v tej zvezi uveljavljajo take ukrepe, 
da bo pridobivanje, urejanje in komunalno opremljanje stavb- 
nih zemljišč usklajeno s plani stanovanjske graditve in izgrad- 
nje sosesk; 

- da s politiko in ukrepi podpirajo družbeno usmerjeno 
zadružno stanovanjsko gradnjo; . 

- da zagotavljajo pogoje za razvoj obrtne in servisne dejav- 
nosti v občinah; 

- da pospešeno pripravljajo vse potrebne predpise za izva- 
janje sprejete stanovanjske politike v občinah. 

- da poskrbijo za organizacijo ustrezne službe za pomoč 
občanom pri pridobivanju dokumentacije za gradnjo. 

3. Samoupravnim stanovanjskim skupnostim: 
- da pospešijo preobrazbo samoupravne stanovanjske 

skupnosti s tem da v zboru uporabnikov dobijo možnost 
odločanja poleg delavcev temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti ter delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti tudi stanovalci v zborih stanovanjske hiše 
in zborih stanovalcev v krajevni skupnosti, pričakovale! stano- 
vanj, varčevalci pri stanovanjskih in poslovnih bankah in člani 
stanovanjskih zadrug ter v zborih izvajalcev, vsi tisti izvajalci, 
ki izvajajo dela na tem področju in ki so dejansko zainteresi- 
rani in pripravljeni, da bodo taka dela izvajali (zazidalni načrti, 
načrti za objekte, izgradnja stanovanj, vzdrževanje itd); 

- da v pripravah za sprejem srednjeročnih planov za ob- 
dobje 1981-1985 zagotavljajo pogoje, da bodo delavci v te- 
meljnih organizacijah združenega dela ter delovni ljudje in 
občani postali odločujoč dejavnik pri načrtovanju, razreševa- 
nju stanovanjskih vprašanj in urejanja sosesk ter da bodo 
plani samoupravne stanovanjske skupnosti nastajali na 
osnovi samoupravnih sporazumov o temeljih planov stano- 
vanjske skupnosti; . 
— da v sodelovanju z vsemi dejavniki v občini skrbijo za 
sklepanje samoupravnih sporazumov o družbeno usmerjeni 
stanovajski gradnji in gradnji sosesk ter v ta namen usmerjajo 
združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela, 
bančna sredstva in sredstva varčevalcev; 

- da na podlagi stališč za enotno politiko prehoda na 
ekonomske stanarine pravočasno pripravijo potrebne ukrepe 
za prehod na ekonomske stanarine (potrebni računi, izdelan 
kriterij za subvencije, pripravljeni programi del iz sredstev 
amortizacije in vzdrževanja, zagotovljeni izvajalci del za pre- 
dvideni program in drugo); 

- da pripravijo ukrepe za realizacijo dogovora o premiranju 
namenskega stanovanjskega varčevanja in v ta namen v svo- 
jih planih zagotovijo ustrezna sredstva; 

- da pospešijo preobrazbo strokovnih služb samoupravne 
stanovanjske skupnosti in organizacij za vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v skladu z zakonom o združenem 
delu; . . 

- da pospešijo sprejem dogovorov in ukrepov, s katerimi 
bodo v občinah uveljavili lastno udeležbo delavcev za pridobi- 
tev družbenega stanovanja; 

- da s posebnimi delovnimi programi pospešujejo uresni- 
čevanje nalog, ki izhajajo iz Družbenega dogovora o oblikova- 
nju cen stanovanj v SR Sloveniji in Družbenega dogovora o 
racionalizaciji stanovanjske graditve. 

4. Krajevnim skupnostim 
- da se aktivno vključijo v življenje zborov stanovalcev m 

oblikovanje hišnih svetov v hišah ter zborov stanovalcev v 
soseskah in v krajevni skupnosti; . . 

- da sodelujejo pri oblikovanju planov gospodarjenja s 
stanovanjskimi hišami in planov graditve novih stanovanjskih 
sosesk in pristopajo k samoupravnemu sporazumu o temeljih 
planov krajevne skupnosti in samoupravne stanovanjske 
skupnosti; . . 

- da sodelujejo pri uveljavljanju ekonomskih stanarin in 
subvencioniranju stanarin in sprejmejo samoupravni spora- 
zum o prehodu na ekonomske stanarine. 
5. Temeljnim organizacijam združenega dela In delovnim 
skupnostim 

- da sprejmejo programe razreševanja stanovanjskih vpra- 

šanj delavcev temeljnih organizacij združenega dela in pro- 
grame izgradnje sosesk in zagotavljajo njihovo uresnučitev s 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti; 

- da že v tem delu pričnejo uveljavljati nov sistem financi- 
ranja stanovanjske graditve temelječ na zagotavljanju sred- 
stev iz čistega dohodka; 

- da sprejmejo samoupravni sporazum o oblikovanju eko- 
nomskih stanarin in o prehodu na ekonomske stanarine. 
6. Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije 

- da se ustrezno organizira in usposobi za prevzem tistih 
nalog, ki so v interesu vseh samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti in ki terjajo strokovno delo pri razreševanju dolgo- 
ročnih in kratkoročnih nalog na področju stanovanjskega 
gospodarstva; 

- da sodelujejo pri pripravi in usklajevanju srednjeročnega 
plana za področje stanovanjske graditve v SR Sloveniji. V 
sodelovanju s samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi ob- 
čin skrbi za spremljanje izvajanja srednjeročnih in letnih pla- 
nov stanovanjske graditve ter za to izdela predlog analitičnih 
osnov in evidenc; 

- da v sodelovanju z družbenopolitičnimi organizacijami v 
republiki in občinah pospešuje konstituiranje in vsebinsko 
delovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti, da bodo 
postale mesto usklajevanja interesov uporabnikov in izvajal- 
CSV 

- da v sodelovanju s samoupravnimi stanovanjskimi skup- 
nostmi in skupnostmi socialnega varstva ter njihovo republi- 
ško skupnostjo pripravlja osnove in kriterije za delno nado- 
meščanje stanarin; 

- da pripravi in v okviru odbora podpisnikov družbenega 
dogovora o oblikovanju cen stanovanj v SR Sloveniji sprejme 
enotno metodologijo za ugotavljanje cen in razlik v cenah 
stanovanj; , 

- da v zvezi z izvajanjem zakona o sistemu družbenega 
planiranja in zakona o urbanističnem planiranju v sodelova- 
nju z drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi in nji- 
hovimi zvezami, pripravi metodologijo planiranja družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje in izgradnje stanovanjskih 
sosesk in druge akte za družbeno usmerjeno stanovanjsko 
gradnjo; 

- da v sodelovanju z Gradbenim centrom Slovenije organi- 
zira-stalno razstavo in izbor najuspelejših projektov stano- 
vanjskih objektov v SR Sloveniji; 

- da v sodelovanju z Zvezo komunalnih skupnosti Slove- 
nije daje strokovno pomoč pri izvajanju družbenega dogovora 
o oblikovanju cen stanovanj v SR Sloveniji in družbenega 
dogovora o racionalizaciji stanovanjske graditve. 
7. Samoupravnim Interesnim skupnostim, ki sodelujejo pri 
izgradnji stanovanjskih sosesk ter njihovim republiškim 
zvezam „ 

- da v skladu z družbenimi plani dolgoročno načrtujejo m 
usklajujejo politiko kompleksne stanovanjske graditve z upo- 
števanjem pravočasne pridobitve, urejanja in komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč; 

- da sodelujejo pri snovanju in realizaciji družbeno usmer- 
jene stanovanjske graditve in izgradnje sosesk; 

- da se vključijo v pospešeno sklepanje samoupravnih spo- 
razumov o oblikovanju cen stanovanjske graditve in o racio- 
nalizaciji stanovanjske graditve ter pristopijo k samouprav- 
nemu sporazumu za izgradnjo zaključenih stanovanjskih so- 
sesk; 
8. Drugim skupnostim In organizacijam 

- da združenje bank SR Slovenije poskrbi za enotno usta- 
navljanje in delovanje enot posebnih temeljnih bank za stano- 
vanjsko gospodarstvo oziroma posebnih stanovanjskih bank; 

- da Raziskovalna skupnost Slovenije skrbi za uresničeva- 
nje samoupravno dogovorjenega programa razvojno razisko- 
valnega dela in razvoja inventivne dejavnosti na stanovanj- 
skem področju; 

- da skupnosti socialnega varstva sodelujejo pri uveljavlja- 
nju ekonomskih stanarin ter uveljavljajo tak sistem družbene 
pomoči, ki bo zagotavljal socialno in ekonomsko varnost 
človeka. 
9. Gospodarski zbornici Slovenije 

- da vpliva na planiranje zadostnih izvajalskih in material- 
nih kapacitet za planirano stanovanjsko gradnjo; 

- da pospeši integracijske procese med izvajalci stano- 
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vanjske graditve vključno z izvajalci zaključnih del in pospeSi 
dohodkovno povezanost vseh v stanovanjski gradnji sodelu- 
jočih izvajalcev; 

- da predlaga ukrepe za pospešen razvoj kapacitet temelj- 
nih organizacij združenega dela in drobnega gospodarstva za 
opravljanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na stanovanjskih 
hišah; 

- da skupaj z birojem gradbeništva pripravi merila in po- 
goje za ustanavljanje in registracijo projektantskih organiza- 
cij združenega dela; 

- da predlaga in pospeši vključitev vseh izvajalcev stano- 
vanjske graditve v samoupravno sporazumevanje o usmerjeni 
stanovanjski graditvi; 
- da krepi inventivno dejavnost in razvojno raziskovalno 

delo na področju stanovanjskega in komunalnega gospodar- 
stva; 

- da skrbi za izvajanje družbenega dogovora o racionaliza- 
ciji stanovanjske gradnje in akcijskega programa racionaliza- 
cijskih del. 

OBRAZLOŽITEV 

k osnutku stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu 

Bolj odločno in bolj dosledno uveljavljanje samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva je nujnost, ki jo narekuje uresničevanje ustave, 
zakona o združenem delu in drugih sistemskih zakonov, prav 
tako pa je to naloga, ki izhaja iz sklepov nedavnih kongresov 
ZKS in ZKJ ter kongresov Zveze sindikatov Slovenije in Jugo- 
slavije. 

Sedanji razultati kažejo, da se družbenoekonomski odnosi 
v stanovanjskem gospodarstvu le počasi uveljavljajo. Tako 
stanje ugotavljamo tako na področju družbene reprodukcije, 
kajti stanarine ne zagotavljajo normalne amortizacije stano- 
vanjskega sklada in tudi ne zadoščajo za vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš in stanovanj, kot tudi na področju graditve, kjer 
se še vedno vzpostavljajo odnosi na starih osnovah tako v 
pogledu sredstev za stanovanjsko graditev kot tudi pri gradnji 
stanovanj, kjer še vedno prevladuje gradnja za trg. Tudi sa- 
moupravno organiziranje in povezovanje vseh zainteresiranih 
delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih organizacij in 
skupnosti še ne zagotavlja, da bi bili delovni ljudje in občani 
že nosilci vseh odločitev na tem področju. 

Z namenom, da bi se ti in drugi problemi v stanovanjskem 
gospodarstvu hitreje in uspešneje razreševali so se družbeno- 
politične organizacije, samoupravne organizacije in skupno- 
sti, strokovni in upravni organi v občinah in republiki organi- 
zirali, da bodo na temelju sklepov in stališč oblikovanih v 
zvezi komunistov, in na osnovi predlogov novih rešitev vspod- 
budili aktivnost v temeljnih organizacijah združenega dela, v 
krajevnih skupnostih, v hišnih svetih in zborih stanovalcev, v 
samoupravnih interesnih skupnostih in občinah za hitrejšo 
preobrazbo odnosov na področju stanovanjskega gospodar- 
stva. Predložena Stališča, sklepi in priporočila naj po koncu 
široke javne razprave postanejo osnova za oblikovanje nove 
zakonodaje in osnova za preobrazbo odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu. 
Družbenoekonomski donosi, ki jih uveljavljamo na področju 
graditve stanovanj temeljijo na naslednjem: 

- da so temeljni nosilci vseh odločitev o sredstvih za stano- 
vanjsko graditev in njihovem združevanju in uporabi delovni 
ljudje in občani, delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela in občani v zborih stanovalcev, soseskah, krajevnih 
skupnostih ter v samoupravnih stanovanjskih skupnostih; 

- da se mora v celoti uveljaviti vpliv delovnih ljudi in obča- 
nov na določanje stanovanjske politike v občini; 

- da temeljni nosilci financiranja stanovanjske graditve 
združujejo sredstva za graditev stanovanj v samoupravnih 
stanovanjskih skupnostih in v njih določajo politiko in pro- 
gram graditve stanovanj ter skupaj upravljajo stanovanjske 
hiše in stanovanja, ki so družbena lastnina; 

- da se uveljavi načelo, da je vsak po svojih zmožnostih 
dolžan prispevati lastno udeležbo za pridobitev družbenega 
ali zasebnega stanovanja; 

- da bo temelj novih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu realno družbeno planiranje in programiranje stanovanj- 
skih potreb v temeljnih organizacijah združenega dela, kra- 
jevnih skupnostih, samoupravnih stanovanjskih skupnostih in 
občinah. Vsi plani stanovanjskih potreb morajo biti odraz 

konkretno opredeljenih interesov delovnih ljudi in občanov, 
izhajati pa morajo iz realnih materialnih možnosti združenega 
dela. 

Upoštevaje zgornja načela se bodo v novem sistemu finan- 
ciranja stanovanjske graditve za te namene uporabljala na- 
slednja sredstva: del sklada skupne porabe, razporejen iz 
čistega dohodka temeljnih organizacij združenega dela, sred- 
stva iz pokojnin, lastna sredstva občanov, bančna sredstva, 
amortizacija stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini 
in v manjšem obsegu tudi sredstva za solidarnostno gradnjo 
stanovanj, oblikovan iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela. 

Vsa sredstva za stanovanjsko graditev se bodo združevale v 
samoupravnih stanovanjskih skupnostih na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne stano- 
vanjske skupnosti. S temi sporazumi bo določena višina zdru- 
ženih sredstev in kriteriji, po katerih bodo delavci temeljnih 
organizacij združenega dela pridobivali družbena ali zasebna 
stanovanja. Od višine združenih sredstev za stanovanjsko 
graditev bo odvisno uresničevanje samoupravno sprejetih 
planov stanovanjske graditve v občini. Plani in programi sta- 
novanjske gradnje bodo osnova za izračun potrebne višine in 
dinamike združevanja sredstev, ob upoštevanju še drugih 
virov funanciranja, ki bodo namenjena za zadovoljevanje po- 
treb po stanovanjih (sredstva družbene pomoči, amortizacija 
stanovanj, lastna sredstva občanov, bančni krediti). S samou- 
pravnimi sporazumi bo potrebno določiti minimalne obvezno- 
sti in višino združenih sredstev tistih temeljnih organizacij 
združenega dela, ki stanovanjskih potreb nimajo ali pa se te 
potrebe pojavljajo le občasno. Pri tem bo potrebno uveljavljati 
načelo vzajemnosti, s čimer se bo zagotavljalo načelo, da je 
vsaka temeljna organizacija združenega dela, ne glede na to 
ali stanovanja trenutno potrebuje ali ne, dolžna oblikovati in 
združevati del sredstev za stanovanjsko graditev. 

Da bi tiste temeljne organizacije združenega dela, ki v 
določenem trenutku ne bodo imele potreb po stanovanjih, 
obdržale realno vrednost svojih združenih sredstev, bo po- 
trebno ta sredstva za vsako leto združevanja evidenčno prera- 
čunati v vrednost stanovanjske površine, ki bi jo lahko z njimi 
pridobil v tem letu. 

Temeljne organizacije združenega dela bodo združevale 
vsa za stanovanjsko graditev namenjena sredstva, praviloma 
kot mesečne ali trimesečne akontacije v samoupravnih stano- 
vanjskih skupnostih, v katerih bodo delavci uresničevali svoje 
potrebe in interese na način, za katerega se bodo dogovorili s. 
samoupravnimi sporazumi. 

NAMENSKO ZDRUŽEVANJE SREDSTEV 

Namensko združevanje sredstev za stanovanjsko graditev 
in zadovoljevanje potreb delavcev in občanov po stanovanj- 
skih enotah je namenjeno financiranju gradnje družbeno na- 
jemnih stanovanj, kreditiranju nakupa etažnih stanovanj, kre- 
ditiranju individualne stanovanjske gradnje, prenovi obstoje- 
čega stanovanjskega fonda in premiranju namenskega varče- 
vanja. 

Poleg financiranja gradnje družbenih najemnih stanovanj 
in kreditiranja nakupa etažnih stanovanj in individualne grad- 
nje bo del združenih sredstev namenjen vzajemnosti - odvi- 
sno od potreb in možnosti v posamezni občini. 

Za uveljavitev novega sistema financiranja stanovanjske 
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graditve je bistvenega pomena programiranje in planiranje 
dejanskih stanovanjskih potreb delovnih ljudi in občanov. 
Programi reševanja stanovanjskih potreb morajo postati se- 
stavni del planov temeljnih sporazumov o temeljih planov 
delovne organizacije, krajevne skupnosti in samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti ter dogovora o temeljih plana ob- 
čine. 

Za uresničevanje zasnove bodočih sosesk bo nujno v te- 
meljnih organizacijah uveljaviti planiranje vseh potreb delav- 
cev in s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov krajev- 
nih skupnosti in samuupravnih interesnih skupnosti zagotav- 
ljati tudi sredstva z izgradnjo vseh tistih objektov in naprav, ki 
so potrebni delovnim ljudem in občanom v stanovanjski sose- 
ski. 

Planiranje v stanovanjskem gospodarstvu mora postati dol- 
goročno, zavzemali se bomo za 10 letno planiranje. Praviloma 
naj bi vsak delavec vedel, kdaj bo rešil svoj stanovanjski 
problem odvisno od tega, koliko bo sposoben sam in njegova 
temeljna organizacija združenega dela zdruziti sredstev za 
razrešitev stanovanjskega vprašanja upoštevaje tudi bančna 
in druga sredstva, s katerimi upravljajo delovni ljudje in ob- 
čani v samoupravni stanovanjski skupnosti in v primerih, ko 
bo potrebna solidarnost in vzajemnost pri sredstvih, ki se 
bodo oblikovala s samoupravnimi sporazumi za ta namen 
graditve stanovanj. 

V bodoče bo v zakonu predpisana samo obveznost zago- 
tavljanja sredstev za solidarnost v stanovanjskem gospodar- 
stvu in določen način zagotavljanja sredstev iz čistega do- 
hodka temeljnih organizacij združenega dela v primerih, ko 
posamezne temeljne organizacije združenega dela ne bi spre- 
jele samoupravnega sporazuma o temeljih plana samo- 
upravne stanovanjske skupnosti in bi s tem ogrožale izvajanje 
plana te skupnosti. Višino sredstev bodo v obeh primerih 
določale skupščine občin np osnovi plana samoupravne sta- 
novanjske skupnosti. 

LASTNA SREDSTVA DELAVCEV IN OBČANOV 

Z novim sistemom financiranja stanovanjske gradnje uva- 
jamo kot pomemben vir financiranja tudi lastna sredstva de- 
lavcev in občanov. Lastna udeležba bo obvezna (določena z 
zakonom) pri pridobitvi pravice uporabe družbenega stanova- 
nja, pri prenovi (revitalizaciji) obstoječega stanovanja in pri 
nakupu etažnega stanovanja ter pri individualni gradnji. 
Vzporedno bomo dogradili tudi obstoječ sistem stanovanj- 
skega varčevanja in ga razširili praktično, na vse delovne ljudi 
in občane vključno tudi otroke. 

Z uvedbo obvezne lastne udeležbe delavcev in občanov za 
pridobitev stanovanja in z razširitvijo stanovanjskega varčeva- 
nja ter z uveljavljanjem ekonomske stanarine se bodo posto- 
poma izenačili pogoji pri uporabi stanovanja. Bodoča usmeri- 
tev pri gradnji stanovanj bo skozi politiko lastne udeležbe 
dajala prednost gradnji in pridobivanju družbenih stanovanj 
in v gradnji individualnih stanovanjskih hiš prednost zadružni 
in usmerjeni gradnji stanovanjskih hiš. 

Višina lastne udeležbe bo odvisna od ekonomskega in 
socialnega položaja občana in njegove družine ter od politike 
in potreb združenega dela. Osnove in merila za določanje 
višine lastne udeležbe kot pogoja za pridobitev družbenega 
stanovanja naj temeljijo na naslednjih minimalnih skupno 
dogovorjenih kriterijih: 

- višina lastne udeležbe znaša 5-20% od vrednosti stano- 
vanja, razen pri pridobitvi pravice do uporabe solidarnost- 
nega stanovanja, za katero bo znašala lastna udeležba 1-4% 
od vrednosti stanovanja. Tako določena višina lastne ude- 
ležbe bi znašala vstruktu-. ri združenih sredstev za pridobitev 
družbenih stanovanj poprečno 10%. Pri solidarnostnih stano- 
vanjih bo lastna udeležba le simbolična. Minimalno višino 
lastne udeležbe bo potrebno določiti z zakonom; 

- osnova za obračun višine lastne udeležbe je vrednost 
stanovanja (izražena v m2 stanovanjske površine, pomnožene 
s ceno); 

- višina lastne udeležbe (izražena v odstotku) bo odvisna 
od doseženega dohodka na družinskega člana, izračunanega 
iz skupnega dohodka občanov in njegove primerjave s pov- 
prečnim mesečnim dohodkom na zaposlenega v SR Sloveniji 
v letu Dred pridobitvijo družbenega stanovanja. Za določitev 

lastne udeležbe bo potrebno izdelati ustrezne lestvice izraču- 
nov z vsemi elementi; 

- za lastno udeležbo se smatrajo privarčevana zasebna 
sredstva in na privarčevana sredstva pridobljeno posojilo iz 
bančnih sredstev; 

- lastna udeležba je obvezna pri vsaki vselitvi v družbeno 
najemno stanovanje. V primeru selitve v drugo družbeno 
najemno stanovanje pred določenim rokom za vračilo lastne 
udeležbe se opravi poračun, pri čemer je osnovna razlika v 
površini in kvaliteti stanovanj, pri starem stanovanju pa nje- 
gova revalorizirana vrednost; 

- dobo vračanja enotno predelimo na 10 let s 3% obrestno 
mero. Ocenjujemo, da je taka opredelitev v sedanjih razmerah 
objektivno zasnovana (upoštevano je povprečje); 

- po desetih bo dobil občan sredstva vrnjena v enkratnem 
znesku aH s petletnim moratorijem t. j. v petih letnih obrokih 
(od šestega do desetega leta). Če se bo izselil iz stanovanja 
pred pretekom desetih let, mu bodo sredstva v celoti vrnjena; 

- za vrnitev lastne udeležbe bodo rabila združena sredstva 
pri stanovanjski skupnosti; 

- vsakdo, ki bo želel pridobiti pravico na družbenem naje- 
mnem stanovanju, bo moral predložiti dokazilo, da varčuje ali 
da ima privarčevana sredstva oziroma mora biti varčevalec 
najmanj eno leto pred pridobitvijo pravice uporabe na druž- 
benem stanovanju oziroma privarčevati (ali kako drugače 
pridobiti) potrebna sredstva po teh kriterijih. 

Za mlade družine bodo veljali še naslednji kriteriji: 
- mlada družina bo pridobila stanovanjsko pravico le če 

bo namensko varčevala za lastno udeležbo, ki jo bo v vsakem 
primeru morala prispevati najkasneje v petih letih (kar bo 
odvisno od materialnega položaja družine), 

- varčevanje mora biti zagotovljeno z administrativno pre- 
povedjo na osebni dohodek; 

-- ob nastanku obveznosti za plačilo lastne udeležbe to je 
po petih letih od pridobitve stanovanja, se ponovno preveri 
višina udeležbe qlede na dohodek na družinskega člana in 
glede na valorizirano vrednost stanovanja ob nespremenjenih 
kriterijih; . , 

- ob pridobitvi pravice na družbenem stanovanju starost 
nobenega od zakoncev ne sme biti več kot 30 let in da 
nobeden nima več kot 5 let delovne dobe; 

- lastna udeležba je obvezna tudi pri pridobitvi pravice do 
uporabe kadrovskih stanovanj. 

EKONOMSKE STANARINE 

S prehodom na ekonomske stanarine bo vprašanje teko- 
čega prilagajanja anuitet splošni ravni cen potrebno ponovno 
urediti, in sicer s posebnim zakonom, ki bo reguliral nekatere 
pogoje stanovanjskega kreditiranja in v tem okviru tudi višino 
anuitet v odnosu do splošnih gospodarskih gibanj (upoštevan 
bi moral biti odnos stanarina - anuiteta, osebni dohodek - 
anuiteta in podobno). V bodoče bo potrebno prilagajanje 
anuitet enotno urediti za vse kredite, kijih pridobivajo delovni 
ljudje in občani namensko za nakup ali gradnjo stanovanj. 

Davčna politika bo morala vspodbujati občane k angažira- 
nju lastnih sredstev pri reševanju stanovanjskih vprašanj, zato 
pa bo potrebno davčne predpise na stanovanjskem področju 
prilagoditi družbenoekonomskim ciljem. V tem smislu je bilo 
v zadnjih letih sicer nekaj narejenega vendar ne dovolj (deset- 
letna oprostitev davka od novih hiš oziroma stanovanj, opro- 
stitev plačila dodatnega davka na dohodek pri prodaji stano- 
vanja, če se sredstva vlagajo v novo stanovanje za lastno 
družino). 

Nadaljnja proučevanja bi morala iti v to smer, da bi anuitete 
za stanovanjska posojila, kakor tudi mesečno namensko sta- 
novanjsko varčevanje občanov upoštevali kot odbitno po- 
stavko pri ugotavljanju davčne osnove, od katere seplačuje 
davek na skupni dohodek občanov. Nadalje bi pri obdavčeva- 
nju dohodka od prodaje stanovanja oziroma stanovanjske 
hiše morali davčnemu zavezancu priznavati kot vložena sred- 
stva v novo stanovanje tudi plačilo komunalnih stroškov in 
prispevkov in vse druge z gradnjo povezane izdatke, seveda 
na podlagi ustreznih dokazil in za določeno obdobje. 

Proučiti bomo morali morebitno zmanjšanje prometnega 
davka na gradbeni material - tako republiškega kot občin- 
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skih, ter zmanjšanje ali deloma tudi odpravo dajatev in taks, ki 
jih občani plačujejo v postopku za pridobivanje gradbeno - 
tehnične dokumentacije, Overovljanju kuporprodajnih, kre- 
ditnih in drugih pogodb, raznih vknjižbah itd., ter ukinitev 
takse za tehnični prevzem stanovanjske hiše. 

Za nadaljni razvoj stanovanjskega gospodarstva in uveljavi- 
tev družbenoekonomskih odnosov na tem področju je treba 
zagotoviti, da bodo temeljni nosilci vseh odolčitev v stano- 
vanjskem gospodarstvu delovni ljudje v organizacijah združe- 
nega dela terdrugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih in stanovalci v zborih stanovalcev v hiši, soseski in kra- 
jevni skupnosti ter v samoupravnih stanovanjskih skupnostih. 

Temeljni pogoji za oblikovanje ekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu tako na področju graditve kot pri 
gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini je 
uvedba ekonomskih stanarin. Ekonomsko stanarino oprede- 
ljujemo kot družbeno priznano ceno za uporabo stanovanja, 
ki jo določijo vsi prizadeti dejavniki upoštevaje splošno raven 
cen ter konkretne potrebe za enostavno reprodukcijo. Tako 
opredeljena stanarina omogoča vzdrževanje in obnavljanje 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter na ta način ohranja njihovo 
stalno realno vrednost. Ekonomska stanarina bo zagotavljala 
večjo materialno osnovo za samoupravljanje in odločanje 
stanovalcev pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, s tem 
pa zagotavlja gospodarno vzdrževanje stanovanj. 

Tako usmeritev v naslednjem obdobju narekuje tudi»Reso- 
lucija o politiki izvajanja družbenega plana SFt Slovenije za 
obdobje 1976-1980 v letu 1979«. 

Ekonomska stanarina mora zagotavljati minimalno amorti- 
zacijo, ki ne more znašati manj kot 1 % valorizirane vrednosti 
stanovanja. V letih 1979-1980 velja izjema, ki je dovoljevana z 
zakonom o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in 
stanovanj v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 22/78), ko se 
lahko določi nižja stopnja amortizacije. Z amortizacijo gospo- 
darijo delovni ljudje in občani v samoupravni stanovanjski 
skupnosti v skladu s programi in plani skupnosti. 

Ekonomska stanarina pa mora zagotavljati tudi vzdrževanje 
stanovanjskih hiš in stanovanj v skladu s sprejetimi normativi 
in standardi in na osnovi programa vzdrževalnih del hiše 
oziroma sklada stanovanjskih hiš v občini. Iz stanarine se 
oblikujejo tudi sredstva za upravljanje, iz teh sredstev pa se 
financirajo predvsem opravila, ki so vezana na delovanje 
samoupravnih organov delegatskega sistema ter strokovna 
opravila, ki jih opravljajo strokovne službe stanovanjskih 
skupnosti ali specializirane organizacije združenega dela. 

Višino sredstev za vzdrževanje in upravljanje bodo delovni 
ljudje in občani ugotavljali na podlagi normativov in na osnovi 
dejanskih potreb in možnosti. Za prehod na ekonomske sta- 
narine bo potrebno pripraviti v vseh občinah izračune bodoče 
stanarine. Izračuni pa bodo morali temeljiti na izdelanih pro- 
gramih za amortizacijo in vzdrževanje ter upravljanje. V obči- 
nah bi bilo potrebno pregledati obstoječe odloke o tehničnih 
normativih za trajanje posameznih elementov, delov in naprav 
v stanovanjih in stanovanjskih hišah in eventualno sprejeti 
dopolnitve oziroma spremembe. 

Ekonomsko stanarino in prehod na ekonomsko stanarino 
bodo določili delovni ljudje in občani s samoupravnimi spora- 
zumi za območje posamezne občine. Samoupravne spora- 
zume bodo sprejemali delavci temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti, stanovalci v družbenih sta- 
novanjskih hišah in skupščina občine. 

Stanarino posameznega stanovanja bo ugotavljala samou- 
pravna stanovanjska skupnost oziroma ustrezen organ skup- 
nosti v odvisnosti od vrednosti stanovanja in v skladu z 
zakonom, tehničnimi normativi in standardi in v skladu s 
samoupravnim sporazumom o določitvi ekonomske stanarine 
in o prehodu na ekonomske stanarine. 

Prehod na ekonomske stanarine v SR Sloveniji naj bi teme- 
ljil na enotnih izhodiščih, upoštevati pa bo potrebno speci- 
fične pogoje v vsaki občini. Skupna izhodišča so predvsem 
naslednja: 

- stanarina mora pokrivati najmanj amortizacijo v višini 1 % 
od revalorizirane vrednosti stanovanja in vzdrževanje ter 
upravljanje; 

- osnova za izračun ekonomske stanarine je revalorizirana 
vrednost stanovanja na dan 31. 12. 1978 in srednjeročni plan 
vzdrževanja in upravljanja; 

- prehod na ekonomske stanarine se določi v samouprav- 

nem sporazumu s tem, da je postopen in da bodo najkasneje 
1985 v vseh občinah prešli na ekonomske stanarine; 
- v letih prehoda na ekonomske stanarine se k izračuna- 

nemu in samoupravno dogovorjenemu deležu stanarine pri- 
računava tudi povečanje stanarine zaradi revalorizacije sta- 
novanjskih hiš in stanovanj (v skladu z zakonom o revaloriza- 
ciji in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj - Uradni list 
SRS, št. 22/78) in zaradi višjih cen za vzdrževanje in upravlja- 
nje. 

V dosedanjih razpravah se je izoblikovalo mnenje, da uve- 
ljavimo sistem enakomernega povečevanja stanarine, to pa 
pomeni, da bo v času prehoda na ekonomske stanarine stana- 
rina za konkretno stanovanje odvisna predvsem od vrednosti 
t. j. od velikosti in kvalitete stanovanja in bodo praviloma vsi 
stanovalci za enako stanovanje plačevali enako stanarino (z 
izjemo tistih, ki bodo prejemali subvencijo). 

Na področju stanovanjskega gospodarstva smo že dosedaj 
izoblikovali sistem solidarnosti, ki ga bo potrebno v bodoče 
še dograjevati. S prehodom na ekonomsko stanarino bo 
znatno večja potreba, da dogradimo sistem subvencioniranja 
stanarine. Že dosedanji sistem je uveljavil nekatere kriterije, ki 
bodo sprejemljivi tudi v prihodnje in se zanje zavzema tudi 
Skupnost socialnega varstva Slovenije. Sedanji in tudi bodoči 
sistem izhaja predvsem iz naslednjih izhodišč: 

- da ima pravico do subvencije vsak imetnik stanovanjske 
pravice na družbenem ali zasebnem stanovanju, če izpolnjuje 
dogovorjene kriterije; 

- da je ne glede na višino dohodkov vsak imetnik stano- 
vanjske pravice dolžan prispevati del stanarine; 

- da je višina subvencije odvisna od dohodka družine, od 
števila družinskih članov in od velikosti stanovanja; 

- da do subvencije ni upravičen imetnik stanovanjske pra- 
vice, če oddaja stanovanja aH del stanovanja podnajemnikom 
ali opravlja v njem obrtno ali poslovno dejavnost in če je 
družina lastnik drugega vseljivega stanovanja, stanovanjske 
hiše ali vikenda. V občinah se lahko predpišejo tudi drugi 
kriteriji, ki omejujejo pravico do subvencije, če to narekujejo 
potrebe in pogoji v občini in če je to smotrno. 

O subvenciji naj bi odločal skupni organ samoupravne 
stanovanske skupnosti in skupnosti socialnega varstva ob 
sodelovanju ustreznega organa za področje socialnega var- 
stva (odbora komisije ali sveta) v krajevni skupnosti. Postopek 
za uveljavljanje pravice do subvencije mora biti čimbolj eno- 
staven in usklajen s postopki za uveljavljanje drugih socialnih 
pravic. 

Za prehod na ekonomske stanarine je potrebno vzporedno 
spremeniti oziroma dopolniti tudi nekatere zakonske pred- 
pise, ki določajo urejanje področja stanarine in njene uporabe 
ter družbeno pomoč, prav tako pa bo potrebno spremeniti 
oziroma dopolniti nekatere odloke občinskih skupščin. 

SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA 

Nadalnje dograjevanje samoupravne organiziranosti stano- 
vanjskega gospodarstva in celovite stanovanjske politike v 
novih družbenoekonomskih odnosih moramo razvijati tako, 
da bosta delavec in občan v položaju, da svoje stanovanjske 
probleme rešujeta skladno s svojimi potrebami in interesi ter 
da ohranjata sedanjo vrednost stanovanjskega sklada ne 
glede na lastništvo. 

Sedanji način organiziranosti samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti temelji na dopolnjenem in spremenjenem zakonu o 
samoupravni stanovanjski skupnosti ter na zakonu o volitvah 
in delegiranju v skupščine samoupravnih skupnosti. 

Analiza delovanja in pregled organiziranosti samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti kaže na nekatere pomanjkljivosti, ki 
jih moramo po temeljitih razpravah o uveljavljanju samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov na stanovanjskem po- 
dročju postopoma odpraviti. Pomanjkljivosti izhajajo iz pre- 
majhne aktivne vloge delegacij in delegatov in pomanjkljivo 
opredeljene vloge zbora izvajalcev v skupščini samoupravne 
stanovanjske skupnosti ter neizpeljane organiziranosti stano- 
vanjske samouprave (enote oziroma samoupravne skupnosti) 
v krajevni skupnosti. Prav tako so še vedno premalo aktivni, 
ponekod pa tudi neorganizirani hišni sveti in zbori stanoval- 
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cev v krajevni skupnosti. Dosedanja praksa, ko smo pri sestavi 
delegacij v krajevnih skupnostih obšli zbore stanovalcev ima 
za posledico, da so se zbori stanovalcev v veliki meri pasivizi- 
rali v svojem delu in pri delu samoupravnih stanovanjskih 
skupnosti. 

Dogovarjanje med zboroma v skupščini samoupravne sta- 
novanjske skupnosti in usklajevanje interesov si šele utirata 
pot. V bodoče bo potrebno zboru izvajalcev dati več možnosti 
v dogovarjanju in usklajevanju stališč, saj bodo le tako izva- 
jalci prevzeli obveze na vseh področjih izvajanja stanovanjske 
gradnje in vzdrževanja. 

Iz dosedanjega delovanja zborov uporabnikov zaključu- 
jemo lahko, da so v osnovi dobro oblikovani. Opaža pa se, da 
je še vedno odsoten vpliv tistih delavcev in občanov, ki si šele 
rešujejo svoj stanovanjski problem. Glede delegiranja zborov 
uporabnikov velja poudariti, da bo potrebno pri naslednjih 
volitvah dosledneje oblikovati posebne delegacije, saj zdru- 
žene ali celo splošne delegacije ne omogočajo dovolj kvalitet- 
nega dela. To velja zlasti za večje krajevne skupnosti in 
temeljne organizacije združenega dela. Posebno zavoro pri 
kakovostnem delu delegacij in delegatov predstavlja neizde- 
lanost delovanja konference delegacij. Zato je potrebno po- 
svečati posebno pozornost in vztrajati, da se bo sleherna 
delegacija opredeljevala posebej in usklajevala stališča v kon- 
ferenci delegacij. 

Zbor uporabnikov samoupravne stanovanjske skupnosti 
mora biti zgrajen iz delegacije v krajevni skupnosti in delega- 
cije v temeljni organizaciji združenega dela. Delegacijo v 
krajevni skupnosti naj bi sestavljali predvsem delovni ljudje in 
občani iz zborov stanovalcev v krajevni skupnosti ter varče- 
valci in pričakovalci stanovanj. 

Zbori stanovalcev stanovanjskih hiš se povezujejo v konfe- 
rence delegatov zborov stanovalcev v stanovanjski soseski in 
krajevni skupnosti. Stanovalci se lahko dogovorijo, da za 
posebne potrebe na področju vzdrževanja stanovanjskih hiš 
združujejo del sredstev tudi v stanovanjski soseski in krajevni 
skupnosti. 

Preseči moramo stanje, da se izvajalci ne čutijo kot del 
samoupravne stanovanjske skupnosti, jo kritizirajo, oziroma 
od nje nekaj zahtevajo. Postati morajo njen dejanski sestavni 
del, sooblikovati politiko njenega delovanja in biti soodgo- 
vorni za vsa dogajanja in rezultate v samoupravni stanovanj- 
ski skupnosti. Zbori izvajalcev morajo postati tudi dejansko, 
ne le formalno, odprti. Sedaj je preveč zapiranja v občinske ali 
medobčinske meje ter ustvarjanja monopolnega položaja, kar 
seveda vpliva tudi na neupravičene podražitve izgradnje sta- 
novanj. V zbor izvajalcev samoupravne stanovanjske skupno- 
sti se lahko vključi vsak izvajalec, ki že opravlja izvajalska dela 
na območju samoupravne stanovanjske skupnosti ali ki za 
izvajanje del kaže dejanski interes. Pogoj pa je njegova pri- 
pravljenost, da pristopi k samoupravnemu sporazumu in upo- 
števa zahteve pri izvajanju del na področju izgradnje stano- 
vanjske soseske, tako pri urbanističnih načrtih in pripravljal- 
nih delih kot pri izgradnji sami. Izvajalska dela se bodo tudi 
prihodnje pridobivala z natečaji v svobodni konkurenci. 

Specifične potrebe ugotovijo občani in delavci v združenem 
delu in krajevni skupnosti ter jih opredelijo s samoupravnim 
sporazumom o ustanovitvi enote oziroma temeljne skupnosti 
v okviru samoupravne stanovanjske skupnosti. Za tako opre- 
deljene potrebe predvidijo tudi potrebna sredstva. Izhajati 
moramo namreč iz načela, da ne more biti samoupravnega 
subjekta, ki ne bi imel svojega plana in programa ter potreb- 
nih sredstev za uresničitev postavljenih ciljev. Take specifične 
potrebe na stanovanjskem področju bi lahko bile: izgradnja 
stanovanjskih sosesk ali dodatnih stanovanj, večji obseg 
vzdrževanja stanovanj, prenova ali obnova, urejanje okolice, 
pogoji bivanja, zagotovitev stanovanj za hišnike ali vzdrže- 
valce itd. K samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi enote 
oziroma temeljne skupnosti da soglasje samoupravna stano- 
vanjska skupnost. Soglasje je potrebno, da ne bi prihajalo do 
podvajanja dela oziroma prepletanja pristojnosti, pa tudi zato, 
ker se samoupravna stanovanjska skupnost in enota lahko 
dogovorita, da enota prevzame v izvajanje določen del pro- 
grama samoupravne stanovanjske skupnosti. Pri tem se je 
potrebno držati načela, da se enota ne ustanavlja zato, da bi 
prvenstveno opravljala del programa samoupravne stano- 
vanjske skupnosti, temveč zato, ker so se na določenem 
območju delovni ljudje in občani dogovorili, da bodo kon- 

kretno opredeljevali specifične potrebe in interese ter jih 
urejali neposredno. V takih primerih pa lahko samoupravna 
stanovanjska skupnost, v sporazumu z enoto, prenese tisti del 
svojega programa, ki ga enota lahko bolj uspešno opravi, ker 
je bliže interesu in potrebam delovnih ljudi in občanov. 

Enota oziroma temeljna skupnost je praviloma dvodomna, 
odvisno od opredeljene vsebine dela, vendar se v vsakem 
primeru napaja iz obstoječe delegacije za samoupravno sta- 
novanjsko skupnost - torej nima svoje lastne delegatske 
baze, temveč skupno s samoupravno stanovanjsko skup- 
nostjo. Iz tega razloga tudi enota ne more biti delegacija za 
samoupravno stanovanjsko skupnost. Iz tega nadalje sledi, da 
enote oziroma temeljne skupnosti niso sestavni deli samo- 
upravne stanovanjske skupnosti, čeprav so vanjo vključene in 
tvorijo ob delegacijah in zborih stanovalcev in hišnih svetih 
celovit sistem samoupravnega in neposrednega uveljavljanja 
interesov občanov in delavcev v združenem delu v celovitem 
sklopu stanovanjske dejavnosti. 

Enota, oziroma temeljna skupnost, ima lahko svojo delovno 
skupnost za izvedbo njenega programa ali pa svoja strokovna 
opravila poveri delovni skupnosti pri samoupravni stanovanj- 
ski skupnosti. V tem primeru prevzame tudi kritje stroškov 
samoupravnega dela. Praviloma pa bo bolj racionalno, da 
bodo enote vsa strokovna opravila realizirale v delovni skup- 
nosti samoupravne stanovanjske skupnosti. 

Enota, oziroma temeljna skupnost se ustanovi s samou- 
pravnim sporazumom na osnovi spoznanih potreb in intere- 
sov zaokrožene soseske ali krajevne skupnosti. V tem samo- 
upravnem sporazumu se tudi opredelijo ostala razmerja glede 
medsebojnih finančnih odnosov in opravljanja strokovnih 
opravil. 

Možne so tydi druge oblike organiziranosti enot oziroma 
temeljnih skupnosti in variantne rešitve zlasti zato, ker bo 
namen ustanovitve enot in vsebina njihovega dela lahko zelo 
različna. Povsem drugače bo lahko organizirana enota za 
izgradnjo soseske kot pa enota, ki bo skrbela za vzdrževanje 
stanovanj ali za urejanje okolice. Zlasti v primeru izgradnje je 
primerno predvideti posebne delegacije, kjer bodo prišli bolj 
do izraza pričakovalci stanovanj in uporabniki drugih objek- 
tov nove stanovanjske soseske. 

Za realizacijo vseh samoupravnih odnosov in za izvajanje 
planov samoupravne stanovanjske skupnosti (in enot) usta- 
novi samoupravna stanovanjska skupnost delovno skupnost, 
ki realizira svoj dohodek na osnovi samoupravnega spora- 
zuma in programa dela. Delovna skupnost opravlja predvsem 
opravila v zvezi z informiranjem delegatov in izvrševanjem 

, njihovih sklepov. Prav tako vodi vse potrebne evidence in 
analitsko planska dela. Delovna skupnost realizira svoj doho- 
dek v svobodni menjavi dela na osnovi sprejetega programa 
dela. V samoupravnem sporazumu je treba predvideti tudi 
način kontrole izvajanja del, odgovornost ter sankcije za 
neizpolnjevanje programa. 

Praviloma ustanovi samoupravna stanovanjska skupnost 
svojo delovno skupnost, lahko pa se ustanovi delovna skup- 
nost za več samoupravnih interesnih skupnosti, ki so po svoji 
dejavnosti sorodne ali se celo dopolnjujejo. Zlasti v manjših 
občinah bi bilo primerno ustanavljati delovno skupnost za SIS 
s področa stanovanjske, komunalne in stavbno zemljiške de- 
javnosti. Za opravljanje strokovnih opravil samoupravne sta- 
novanjske skupnosti, temeljne skupnosti ali enote in hišnega 
sveta se lahko ustanovi posebna organizacija združenega 
dela ali pa ta dela prevzame obstoječa organizacija usposob- 
ljena za opravljanje teh opravil. 

DRUŽBENO USMERJENA STANOVANJSKA 
GRADNJA 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja naj bo zasno- 
vana tako, da bodo pri oblikovanju politike in graditve sodelo- 
vali vsi zainteresirani dejavniki, da bodo neposredno vplivali 
na programsko in prostorsko zasnovo zazidalnega načrta, na 
raven in vrsto komunalne opreme, na strukturo in kvaliteto 
stanovanjskih objektov, kakor tudi na opremljenost stano- 
vanjske soseske s spremljajočimi objekti. 

Pod družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo pojmujemo 
tisto gradnjo, pri kateri ima družba kot celota oziroma družbe- 

poročevalec 
9 



nopolitična skupnost osrednji interes in ki ga uresničuje z 
družbenim dogovarjenjem in samoupravnim sporazumeva- 
njem v vseh fazah načrtovanja in graditve. Pogoj zanjo pa je, 
da se realizira v skladu s sprejetimi prostorskimi in urbanisiič ■ 
nimi dokumenti in samoupravno sprejetimi plani stanovanj- 
ske graditve v občini. 

Družbeno usmerjena stanovanjska graditev je pogoj za iz- 
gradnjo in uresničevanje zasnove celovite stanovanjske sose- 
ske, ki omogoča delovnemu človeku v kraju bivanja zadovo- 
ljevanje vseh njegovih potreb za življenje in zdrav razvoj. 
Temu primerno naj bi za območje stanovanjskih sosesk obli- 
kovali samoupravne enote, v katerih bodo sodelovali vsi bo- 
doči in sedanji stanovalci, kakor tudi zainteresirane temeljne 
organizacije združenega dela, interesne skupnosti in krajevne 
skupnosti. 

Na teh načelih zasnovana usmerjena stanovanjska gradnje 
bo omogočila kontinuirano in racionalno vključevanje vseh 
proizvajalcev v proces gradnje, hitrejše vnašanje sodobne 
tehnologije in boljšo organizacijo graditve, odpravo tržnega 
sistema graditve in uvajanje dohodkovnih odnosov na to 
področje s tem pa tudi relativno pocenitev gradnje stanovanj. 

Nekateri veljavni predpisi dajejo prednost gradnji za trg 
pred družbeno usmerjeno gradnjo, zato jih bo treba spreme- 
niti tako, da bodo zagotovljeni osnovni pogoji za uveljavitev 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. Predvsem bo 
treba spremeniti nekatera določila zakona o graditvi objektov 
ter zakona o zagotavljanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev tako, da bo samoupravna stanovanjska skupnost 
dokazila o zagotovljenih sredstvih na podlagi samoupravnega 
sporazuma oziroma predvidenega priliva združenih sredstev 
do zaključne gradnje. 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZBOR ZDRUŽENEGA 
DELA 
Odbor za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in 
varstvo okolja 

ZBOR OBČIN 
Odbor za urbanizem, 
stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo 
okolja 

POROČILO 

k osnutku stališč, sklepov in priporočil 

Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 

razvoj samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov v 

stanovanjskem gospodarstvu v SR 

Sloveniji 

Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela in Odbor za urbanizem, stano- • 
vanjskonjsko-komunalna vprašanja in 
varstvo okolja Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije sta na skupni seji dne 8. maja 
1979 obravnavala osnutek stališč, skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Slovenije 
za nadalnji razvoj samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji, ki ga 
je Skupščini SR Slovenije predložil Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije. Hkrati je 
predstavnik Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije obvestil odbor, da umika 
osnutek stališč, sklepov in priporočil 
Skupščine SR Slovenije za nadaljni ra- 
zvoj samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu, ki je bil objavljen 10. 11. 1978 v 
prilogi 2 Poročevalca. 

Predlagatelj je uvodoma seznanil od- 
bora z dosedanjim potekom strokovnih 
priprav in družbenopolitičnih akcij pri 
obravnavi predloženega gradiva. O gra- 
divu poteka že dalj časa javna razprava, 
katere nosilec je Republiška konferenca 
Socialistične zveze delovnega ljudstva 
Slovenije. V teh razpravah so bile v večji 
meri že razčiščene nekatere dileme o na- 
činu zagotavljanja sredstev za stanovanj- 
sko gospodarstvo, pridobivanje stano- 
vanjske pravice, o prehodu na ekonom- 
ske stanarine, o načinu zagotavljanja 
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sredstev za solidarnost. Sočasno poteka- 
jo v bazi akcije, ki pomenijo v bistvu 
postopno uresničevanje začrtanega si- 
stema. Vse to kaže, da obstojajo realne 
možnosti, da se sistem uveljavi v obdobju 
novega srednjeročnega plana razvoja. 

Odbora sta osnutek obravnavala v obli- 
ki predhodne razprave. 

Odbora ugotavljata, da pomeni predlo- 
ženo gradivo uresničitev pobude Skup- 
ščine SR Slovenije, da je potrebno pri- 
stopiti h kompleksni analizi stanja v sta- 
novanjskem gospodarstvu in k pripravi 
novih sistemskih rešitev, ki naj bi pripo- 
mogle k uspešnejšemu izpolnjevanju ci- 
ljev, začrtanih s srednjeročnim pianom 
razvoja. Hkrati predstavlja predloženo 
gradivo uresničevanje sklepov resolucije 
VIII. kongresa ZKS in X. kongresa ZKJ. 
Zato je tudi Predsedstvo Centralnega ko- 
miteja ZKS, ko je obravnavalo uresniče- 
vanje sklepov VIII. kongresa, ki zadevajo 
stanovanjsko gospodarstvo, sprejelo 
ustrezna stališča in sklepe. S pričetkom 
razprav v Skupščini SR Slovenije o spre- 
membah na področju stanovanjskega 
gospodarstva se torej zaokrožuje večlet- 
na aktivnost družbenopolitičnih in dru- 
gih zainteresiranih dejavnikov na tem po- 
dročju, kar daje osnovo za dokončno 
ustrezno zakonsko oblikovanje novega 
sistema, in sicer do konca tega leta. 

V načelni razpravi o osnutku sta odbo- 
ra opozorila na vprašanja, ki so po nju- 

nem mnenju ključnega pomena pri ure- 
sničevanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu. 

Planiranje, kot osnova vsakršnega de- 
lovanja oziroma gospodarjenja, mora biti 
osnovno gibalo za uveljavitev novih od- 
nosov na tem področju. Zato mora tudi 
osnutek upoštevati, da se predvsem s 
pospešenim uresničevanjem načel sa- 
moupravnega družbenega planiranja de- 
lovni ljudje in občani lahko uveljavljajo 
kot nosilci stanovanjske politike. Planira- 
nje stanovanjskih potreb oziroma celovi- 
tega gospodarjenja s stanovanjskim fon- 
dom v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela in v krajevnih skupnostih z upo- 
števanjem prostorskih vidikov, mora po- 
stati osnova za sestavo planov na vseh 
ravneh kontinuiranega planiranja, hkrati 
pa sestavni del usklajenih družbenih pla- 
nov temeljnih organizacij združenega 
dela, krajevh skupnosti, občin in repu- 
blike. 

Le v procesu izdelave planskih doku- 
mentov se bodo delovni ljudje in občani 
lahko zavestno odločali o delu dohodka, 
ki ga bodo združevali za potrebe stano- 
vanjskega gospodarstva, ki ga moramo 
opredeliti kot splet celotnega tehnolo- 
škega ciklusa, ki zajema tako projektira- 
nje stanovanj, njih zazidavo, izgradnjo 
stanovanj in njim pripadajočih objektov, 
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kot tudi uporabo in gospodarjenje z 
njimi. 

Eden izmed osnovnih pogojev za ure- 
sničevanje samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem go- 
spodarstvu je ustrezna samoupravna or- 
ganiziranost. Zato je potrebno samo- 
upravne interesne stanovanjske skupno- 
sti oblikovati tako, da bo prišel predvsem 
do izraza neposredni interes uporabni- 
kov in bodočih interesentov ter tudi vseh 
izvajalcev, ki se na osnovi načel svobo- 
dne menjave dela sporazumevajo o ure- 
sničevanju samoupravno sprejetih plan- 
skih dokumentov. 

V okviru nadaljnjega razvoja samou- 
pravljanja so na tem področju premalo 
opredeljene enote samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti oziroma temeljne 
skupnosti. 68. člen ustave namreč dovo- 
ljuje, da se v interesni skupnosti pod po- 
goji, kijih določa samoupravni sporazum 
o ustanovitvi samoupravne interesne 
skupnosti ali statut, organizirajo temelj- 
ne skupnosti ali enote za določeno ob- 
močje ali za uresničevanje določenih 
skupnih interesov. To ustavno načelo po 
svojih ugotovitvah razčlenjuje Predsed- 
stvo Centralnega komiteja ZKS na ta na- 
čin, da naj bi se neposredno izražanje 
interesov ter zadovoljevanje potreb ure- 
sničevalo v enotah samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti za gradnjo in vzdrže- 
vanje stanovanjskih skupnosti za gradnjo 
in vzdrževanje stanovanj oziroma sosesk, 
medtem ko naj bi se v večjih soseskah v 
ta namen ustanovile temeljne skupnosti. 
Ta načela niso podrobno obdelana, 
predvsem tudi ne glede na pričakovane 
določbe zakona o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela. Opredeliti bi bilo 
potrebno, kdaj, kje in zakaj naj bi se 
ustanavljale enote oziroma temeljne 
skupnosti. Nikakor naj ne bi bila poudar- 
jena ustanovitev enot le zaradi zadovolje- 
vanja specifičnih potreb, ki posredno za- 
devajo bivanje, ampak predvsem pri sno- 
vanju in delovanju novih sosesk ali pa za 
izvedbo posebnih programov v okviru sa- 
moupravnih interesnih stanovanjskih 
skupnosti, če se za to izkaže poseben 
interes. Odbora menita, da bi ustanavlja- 
nje enot moralo biti le pogojno, v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti naj 
bi se samoupravno dogovorili o pogojih 
za ustanovitev takih enot. Proučiti pa je 
potrebno, glede na ustavne določbe, ra- 
zmerja, ki bodo nastajale med stanovanj- 
skimi enotami in drugimi oblikami samo- 
upravne organiziranosti v krajevni skup- 
nosti, da ne bi prihajalo do podvajanja 
aktivnosti. Glede na tesno povezanost z 
drugimi področji je velikega pomena so- 
delovanje z drugimi interesnimi skup- 
nostmi, kar ne velja le za komunalne inte- 
resne skupnosti in stavbne zemljiške 
skupnosti, temveč tudi za kmetijsko- 
zemljiške, vodnogospodarske in podob- 
ne skupnosti. V tem kontekstu je vprašljiv 
predlog o posebnih delegacijah le za sa- 
samoupravne stanovanjske skupnosti. 

Delegati menijo, da bi kazalo proučiti 
možnost za oblikovanje skupnih delega- 
cij vsaj še za komunalne interesne skup- 
nosti, stavbno-zemljiške skupnosti in vo- 
dnogospodarske skupnosti. 

Kljub načelom resolucije VIII. kongresa 
ZKS o združevanju vseh sredstev za ure- 
sničevanje programov stanovanjskega 
gospodarstva ter o celovitosti pri odloča- 
nju o njihovi porabi, so ta načela v osnut- 
ku nejasno opredeljena. Povezujoč ele- 
ment med pridobivanjem novih stano- 
vanj ter vzdrževanjem obstoječega sta- 
novanjskega fonda je le amortizacija; 
sredstva za upravljanje in vzdrževanje 
kot del stanarine so v osnutku že vnaprej 
predvidena za delovanje samoupravnih 
interesnih stanovanjskih skupnosti, kar 
pa odbora štejeta za neprimerno rešitev. 

Odbora podpirata načelo o lastni ude- 
ležbi pri pridobitvi stanovanjske pravice 
oziroma stanovanja, ki je bilo sprejeto že 
ob srednjeročnem planu razvoja Sloveni- 
je v letih 1976-1980, vendar se v praksi 
skorajda ni izvajalo. 

Odbora prav tako podpirata rešitev 
glede prehoda na ekonomske stanarine, 
zlasti pa predlog predlagatelja, da bi Zve- 
za stanovanjskih skupnosti Slovenije pri- 
pravila v ta namen le skupne osnove za 
prehod, medtem ko naj bi bili o konkret- 
nih načinih prehoda sprejeti samouprav- 
ni sporazumi na področju posameznih 
občin. Pri tem pa odbora opozarjata na 
soodvisnost med višino stanarine in med 
stroški vzdrževanja in upravljanja stano- 
vanjskih hiš, ki naj bi se tudi odražala pri. 
določanju ekonomske stanarine. Zato je 
potrebna dobra organiziranost strokov- 
nih služb v samoupravnih interesnih sta- 
novanjskih skupnostih in v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, ki bodo 
opravljale tovrstna dela. Navedeni odnosi 
se morajo odvijati na osnovi načel svobo- 
dne menjave dela. 

Hkrati odbora menita, da bi bilo po- 
trebno ob razpravah o revolucionarnih 
spremembah na tem področju, podati tu- 
di podrobnejšo podobo stanja o rezulta- 
tih, doseženih v tem srednjeročnem ob- 
dobju. Zato predlagata, da Izvršni svet v 
sklopu poročila o izvajanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 poda širše poročilo o izvaja- 
nju srednjeročnega plana stanovanjske 
izgradnje. 

V podrobni razpravi sta odbora k 
osnutku stališč predlagala še naslednja 
konkretna mnenja in pripombe: 
K stališčem: 

- doslej znana izhodišča za nov si- 
stemski zakon o družbenem planiranju 
ne vsebujejo opredelitve o 10-letnih pla- 
nih na tem področju. Ker pa so zaradi 
specifičnosti področja 10-letni plani sta- 
novanjske graditve ob upoštevanju kon- 
tinuiranega procesa planiranja smotrni, 
bo to potrebno vnesti tudi v sistemski 
zakon. Poleg tega menijo delegati, da 
kljub povezanosti vendar ne gre v piane 
stanovanjske izgradnje zajemati tudi pla- 

nov priprave urbanistične in druge doku- 
mentacije, pridobivanja in komunalnega 
opremljanja zemljišč itd., temveč si je 
potrebno prizadevati, da bo tudi za ta 
področja sistemski zakon uvedel 10-let- 
ne plane, ki se v normalnem postopku 
usklajevanja, uskladijo s plani stanovanj- 
ske izgradnje; 

- glede vračanja lastne udeležbe naj 
se prouči tudi možnost, da se ta poraču- 
nava pri stanarini, eventualno v normal- 
nem postopku usklajevanja, uskladijo s 
možnost, da se ta poračunava pri stanari- 
ni, eventualno iz amortizacije; 

- doda naj se nova točka, v kateri naj 
se opredelijo osnovna načela pri snova- 
nju novih stanovanjskih sosesk s stališča 
nalog splošne ljudske obrambe, varčeva- 
nja z energijo ter humanizacije bivanja. 
K sklepom In priporočilom: 

- načeloma naj bi v sklepih in priporo- 
čilih ne ponavljali nalog, ki izhajajo iz še 
veljavnih zakonov in drugih sprejetih do- 
kumentov; 

- v eno točko naj se združi priporočila 
samoupravnim stanovanjskim skupno- 
stim in njihovi zvezi ter njihove naloge 
razširi s stalnim spremljanjem delovanja 
in sprotnim odpravljanjem težav pri funk- 
cioniranju samoupravne organiziranosti; 

- v okviru krajevne skupnosti naj se 
delovnim ljudem in občanom priporoči, 
da se aktivneje vključujejo v delo zborov 
stanovalcev in hišnih svetov ter da v čim- 
večji meri prispevajo k razvijanju stano- 
vanjske kulture; 

- priporočila Gospodarski zbornici 
Slovenije je treba prilagoditi novi samou- 
pravni organiziranosti. 

Odbora predlagata, da delegacije v te- 
meljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter občinske skupščine v po- 
vezavi z vsem zainteresiranimi družbeno- 
političnimi ter samoupravnimi dejavniki 
ter njihovi izvršnimi organi in strokovni- 
mi službami celovito in poglobljeno raz- 
pravlja o predloženem dokumentu ter ob 
republiških ocenah in usmeritvah pripra- 
vi lastne ocene in usmeritve, ki so speci- 
fične za razmere v posameznih samou- 
pravnih skupnostih in temeljnih organi- 
zacijah. Pri tem naj glede na komplemen- 
tarnost področja dosledno obravnavajo 
tudi specifične probleme in rešitve na 
posameznih področjih, ki neposredno 
vplivajo na stanovanjski gospodarstvo 
kot na primer: projektivna dejavnost, ur- 
banistično načrtovanje, gradbena opera- 
tiva itd. 

Glede na različna mnenja o nadaljnjem 
postopku za obravnavo in sprejem pred- 
loženega osnutka stališč in glede na dej- 
stvo, da predlagatelj zagotavlja, da bo v 
juliju že predložil glavne zakonske reši- 
tve v prvi fazi, predlagata odbora v skladu 
s 139. členom poslovnika, da se predsed- 
stvo Skupščine SR Slovenije opredeli o 
nadaljnjem postopku pri obravnavanju 
navedenega, oziroma eventualno iz javne 
razprave dopolnjenega gradiva, v zborih 
Skupščine SR Slovenije. 
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REPUBLIŠKA 
KONFERENCA 
SOCIALISTIČNE ZVEZE 
DELOVNEGA LJUDSTVA 
SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO 
Koordinacijski odbor za 
spremljanje in 
koordiniranje javne 
razprave o samoupravnih 
družbenoekonomskih 
odnosih v stanovanjskem 
gospodarstvu 

Nekateri poudarki k pripravam za javno 

razpravo o samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosih v 

stanovanjskem gospodarstvu 

1. Za učinkovitejše uveljavljanje odločujoče vloge delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov, za hitrejšo, cenejšo in celovito 
izgradnjo stanovanjskih kompleksov, za učinkovito uveljavlja- 
nje solidarnosti na tem področju ter za jasno začrtane (opre- 
deljene) možnosti za pridobitev stanovanja ali stanovanjske 
pravice, je nujna pospešena preobrazba samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Po razpravah, sprejetih stališčih in smernicah na VIII. kon- 
gresu ZKS in na 8. seji CK ZKS o uresničevanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu, Republiška konferenca SZDL Slovenije kot najširša 
fronta delovnih ljudi in občanov ter kot fronta organizirabih 
subjektivnih socialističnih sil, pobudo za široko javno raz- 
pravo o uresničevanju ter preobrazbi družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu.- 

2. V javni razpravi je potrebno še posebno pozornost na- 
meniti nalogam za učinkovito samoupravno organiziranost v 
stanovanjskem gospodarstvu, za krepitev samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov, v katerih bo uveljavljen vpliv 
delavcev in občanov na racionalnejšo gradnjo, združevanje 
sredstev za ta namen dohodkovne povezave, uresničevanje 
solidarnosti, skrb in naloge vsakega posameznika za pridobi- 
tev stanovanja, vzdrževanje stanovanj ter s tem v zvezi uve- 
ljavljanju ekonomskih stanarin. 

Za javno razpravo, ki bo v krajevnih skupnostih, TOZD, 
občini ter republiki bo oblikovano analitično temeljno gradivo 
o načelnih usmeritvah za preobrazbo družbenoekonomskih 
odnosov (pripravi ga Izvršni svet Skupščine SR Slovenije) ter 
osnutek skupščinskega dokumenta o samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodarstvu. 

V vsaki konkretni sredini, kjer bodo organizirane razprave, 
pa bo potrebno pripraviti posebne ocene stanja, možnosti 
razvoja ter naloge za hitrejšo preobrazbo družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Pri tem je po- 
trebno posebno izpostaviti vprašanja odločanja delavcev o 
programih stanovanjske gradnje, dodeljevanju stanovanj in 
kriterijih za pridobitev stanovanj v TOZD, prostorskega in 
urbanističnega načrtovanja, urejanja zemljišč, celovite iz- 
gradnje sosesk, načina združevanja sredstev ža te namene, 
stanovanjskemu zadružništvu, predvsem pa oblikam samo- 
upravne organiziranosti pričkovalcev stanovanj. Nujno je raz- 
delati sistem prehoda na ekonomske stanarine, sistem sub- 
vencioniranja stanarin, predvsem pa odločanje o uporabi in 
združevanju stanarine. To je še zlasti pomembno za občine 
kot samoupravne in družbenopolitične skupnosti. 

3. Široko razpravo, ki bo potekala v več fazah, bodo v 

marcu začeli sveti in sekcije družbenopolitičnih organizacij in 
skupnosti. 

Tako bodo v prvi fazi o tej tematiki na osnovi gradiva, ki ga 
bo do začetka marca pripravil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, še posebej razpravljali sveti Predsedstva Republi- 
ške konference SZDL in sveti Republiškega sveta zveze sindi- 
katov. Sveti pri občinskih konferencah SZDL ter pri občinskih 
sindikalnih svetih pa bodo morali zagotoviti poleg razprave o 
osnovnem gradivu tudi razpravo o posebnih oziroma lastnih 
gradivih za vsako konkretno sredino posebej. 

Nato pa bo širša razprava v samoupravnih in družbenopoli- 
tičnih organizacijah in skupnostih o osnutku oziroma pred- 
logu skupščinskega dokumenta o samoupravnih družbeno- 
političnih odnosih v stanovanjskem gospodarstvu ter v vsaki 
konkretni sredini zlasti tudi o lastni oceni stanja, svojih mož- 
nostih razvoja in nalogah za hitrejšo preobrazbo stanovanj- 
skega gospodarstva. 

Javna razprava bo predvidoma potekala do konca maja in 
bodo v njej izoblikovana stališča in mnenja tudi osnova za 
odločanje delegatov v Skupščini SR Slovenije. 

4. Pri vodenju javne razprave bodo imele še posebno odgo- 
vornost družbenopolitične organizacije organizirane v Socia- 
listični zvezi, pri čemer bo zveza sindikatov: nosilka razprave 
v temeljnih organizacijah združenega dela predvsem o ureja- 
nju stanovanjskih razmer delavcev, o gospodarjenju in odlo- 
čanju o sredstvih, solidarnosti na stanovanjskem področju ter 
odločanju o dodeljevanju stanovanj. 

Socialistična zveza bo skupaj s sindikati v razpravah: 
- v krajevnih skupnostih svojo aktivnost usmerila na po- 

dročje samoupravnega organiziranja in vpliva sedanjih in 
bodočih stanovalcev, njihovega gospodarjenja s stanovanji v 
hišah, soseskah in krajevnih skupnostih ter samoupravne 
organiziranosti uporabnikov in izvajalcev na področju stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva ter njihovo organizi- 
ranost v enote oziroma temeljne skupnosti; 

- v občini pa bo razpravo osredotočila na vlogo in uveljav- 
ljanje občinske skupščine ter njenih organov pri izvajanju 
nalog na področju zemljiške politike, urbanističnega načrto- 
vanja in komunalnega opremljanja zemljišč, kakor tudi na 
celovitost načrtovanja razvoja stanovanjskega gospodarstva, 
kot neobhodne sestavine družbenega plana občine ter vlogo, 
organiziranost in delo izvajalcev, urbanistov in njihovih komi- 
sij ter upravnih organov v skladu s samoupravnimi odnosi v 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Zveza socialistične mladine bo dala poudarek na probleme 
in naloge mladih pri reševanju njihovih stanovanjskih potreb 
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in njihovo vključevanje pri naporih za preobrazbo družbenoe- 
konomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. 

Gospodarska zbornica pa bo organizirala razprave pred- 
vsem o ustreznem organiziranju stanovanjske operative za 
učinkovito usmerjeno gradnjo ter hitrejšo in cenejšo stano- 
vanjsko gradnjo ter njihovo dohodkovno povezovanje. 

5. Obseg javne razprave: 
V krajevnih skupnostih naj v javnih razpravah sodelujejo 

predvsem delegacije za družbenopolitične skupnosti in SIS, 
predsedniki in člani hišnih svetov, sveti krajevnih skupnosti, 
predsedstva krajevnih konferenc SZDL ter ostale družbeno- 
politične organizacije v krajevnih skupnostih. 

V temeljnih organizacijah združenega dela naj sodelujejo 
predvsem družbenopolitične organizacije v TOZD, še po- 
sebno izvršni odbori osnovnih organizacij zveze sindikatov, 
delegacije za družbenopolitične skupnosti in SIS, delavski 
svet ter družbenopolitične organizacije v TOZD. 

V občinah naj sodelujejo ustrezni sveti in sekcije pri SZDL, 
ter predsedstva občinskih konferenc SZDL in konferenca 
ZSMS ter zbori skupščine občine. 

Na ravni republike bodo o tej tematiki razpravljali sveti 
predsedstva Republiške konference SZDL ter drugi ustrezni 
organi pri CK Zveze komunistov Slovenije, Republiškem svetu 
Zveze sindikatov Slovenije, Zvezi socialistične mladine Slove- 
nije in ZZB NOV Slovenije ter zbori Skupščine SR Slovenije. 

V vseh razpravah sodelujejo tudi ustrezne samoupravne 
interesne skupnosti stanovanjskega in komunalnega gospo- 
darstva ter s področja družbenih dejavnosti. 

6. Spremljanje javne razprave: 
- Za spremljanje javne razprave je pri predsedstvu Republi- 

ške konference SZDL oblikovan Koordinacijski odbor za 
spremljanje in koordiniranje javne razprave o samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosih v stanovanjskem gospodar- 
stvu, katerega sestavljajo predstavniki Centralnega komiteja 

Zveze komunistov Slovenije, Republiške konference SZDL 
Slovenije, Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Re- 
publiške konference Zveze socialistične sveta Zveze sindika- 
tov Slo venije, Republiške konference Zveze socialistične 
mladine Slovenije, Zveze združenj borcev NOV Slovenije, 
Skupščine SR Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije, Gospodarske zbornice Slovenije, Zveze stanovanjskih 
skupnosti Slovenije in Skupnosti socialnega varstva. Po po- 
trebi pa se koordinacijski odbor razširi še s predstavniki 
komunalnih skupnosti, skupnosti socialnega skrbstva, zdrav- 
stvenega varstva, vzgoje, izobraževanja, kulture itd. Ta koor- 
dinacijski odbor usklajuje družbenopolitično aktivnost vseh 
članic pri tej razpravi ter se udeležuje predpriprav za razpravo 
v občinah. Za ta namen se oblikuje tudi ustrezni aktiv pri 
Republiški konferenci SZDL za spremljanje razprave. Koordi- 
nacijski odbor pri predsedstvu Republiške konference SZDL 
daje tudi ustrezna pojasnila organizatorjem ter nosilcem raz- 
prave na različnih nivojih in skrbi za informiranje javnosti. Ob 
zaključku koordinacijski odbor oblikuje tudi oceno o poteku 
in rezultatih razprave. 

- Pri predsedstvu občinske konference SZDL se oblikuje 
koordinacijski odbor, ki je po sestavi analogen koordinacij- 
skemu odboru pri predsedstvu Republiške konference SZDL. 
Ta odbor skrbi za koordinacijo razprav v občini, jih spremlja, 
daje ustrezna pojasnila organizatorjem ter nosilcem razprav v 
občini, krajevnih skupnostih in TOZD, daje pobudo za raz- 
pravo o specifičnih poudarkih, ki so še posebej značilni za 
tisto območje, zagotavlja gradivo, ki je pripravljeno za po- 
trebe občine in krajevnih skupnostih ter TOZD. Po razpravah 
pripravi oceno o poteku ter rezultatih razprav za predsedstvo 
občinske konference SZDL ter jo nato posreduje koordinacij- 
skemu odboru pri predsedstvu Republiške konference SZDL 
Slovenije. 
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ZVEZA SINDIKATOV 
SLOVENIJE 

AKCIJSKI PROGRAM 

pri uresničevanju samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov v 

stanovanjskem gospodarstvu v letu 1979 

Uvod 

Uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na področju stanovanjskega gospodarstva bo v 
naslednjih mesecih oziroma do jeseni pomemben del ak- 
tivnosti organov in organizacij Zveze sindikatov Slovenije. 
Podlago za aktivnost predstavlja akcijski program, kate- 
rega sestavni del je rokovnik iz katerega je razvidno, kako 
naj bi časovno potekala naša aktivnost na tem področju. 

Uresničevanje družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu bo predmet široke javne razprave, 
ki bo potekala v dveh fazah; v mesecu maju in juniju na 
ravni občinskih in republiških organov do zasedanja zbo- 
rov republiške skupščine, ki bo 11. 7. 1979. V koordinacij- 
skem odboru za spremljanje in usklajevanje javne raz- 
prave pri predsedstvu RK SZDL Slovenije je dogovorjeno, 
da bodo o osnovnem gradivu, ki bo podlaga za javno 
razpravo v prvi fazi t. j. do konca meseca junija skupno z 
ustreznimi občinskimi gradivi razpravljali sveti in sekcije 
pri občinskih konferencah SZDL in občinskih svetih Zveze 
sindikatov Slovenije, občinske konference ZSMS, zbori 
občinskih skupščin ter sveti in sekcije pri predsedstvu RK 
SZDL, republiškem svetu ZSS ter RK ZSMS. 

V drugi fazi, ki bo potekala po zasedanju republiške 
skupščine, pa bodo gradiva dopolnjena v prvi fazi javne 
razprave, dana v javno razpravo v TOZD, krajevne skupno- 
sti ter hišne svete. 

Gradivo za javno razpravo je objavljeno v tej številki 
Poročevalca. Podlaga in pripomoček za razpravo pa so 
Ugotovitve in stališča 8. seje predsedstva CKZKS od 4. 12. 
1978 o uresničevanju samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu, objavljena v 
posebni brošuri z naslovom »Stanovanjsko gospodar- 
stvo«. 

Koordinacijski odbor za spremljanje in usklajevanje 
javne razprave pri predsedstvu RK SZDL Slovenije je v 
času od 29. do 6. aprila 1979 organiziral regijske posvete o 
nalogah na področju stanovanjskega gospodarstva, ki 
izhajajo iz sklepov 8. seje predsedstva CK ZKS. 

Na posvetih je bilo ugotovljeno: 
- da zaostajamo pri razvoju družbenoekonomskih od- 

nosov v stanovanjskem gospodarstvu in da se prepočasi 
uresničujejo že dogovorjene naloge ter da se brez potrebe 
čaka v občinah na rešitve v republiki; 

- da ni zadostne zavzetosti pri uresničevanju nekaterih 
nalog ter da ni dovolj razumevanja, da so predvsem ob- 
čine družbeno in politično odgovorne za razvoj in samou- 
pravno organiziranost stanovanjskega gospodarstva; 

- da v večini občin še vedno ne obravnavajo in analizi- 
rajo stanovanjske problematike celovito, t. j. z vidika ure- 
sničevanja programiranih nalog v tem srednjeročnem ob- 
dobju in z vidika priprav na naslednje srednjeročno ob- 
dobje in 

- da ta vprašanja preveč prepuščajo stanovanjski sa- 
moupravi in da se v njihovo obravnavanje in razreševanje 
vsi ostali družbeni dejavniki ne vključujejo dovolj aktivno 
in odgovorno. 
Dogovorjeno je bilo: 

- da v vseh občinah do pričetka javne razprave izdelajo 
celovito oceno stanja v stanovanjskem gospodarstvu in se 
dogovorijo za politiko nadaljnjega razvoja stanovanjskega 
gospodarstva ter samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov pri čemer naj izhajajo iz ugotovitev in stališč pred- 
sedstva CK ZKS, sprejetih na 8. seji predsedstva CK ZKS 
dne 4. 12. 1978; < 

- da se morajo v vseh občinah nemudoma oblikovati 
koordinacijski odbori pri predsedstvih občinskih konfe- 
renc SZDL, v katere naj se vključijo tudi predstavniki 
občinskih svetov Zveze sindikatov Slovenije. 

V zvezi z uresničevanjem akcijskega programa želimo 
opozoriti, da delovanje v koordinacijskih odborih ne more 
izčrpati vse naše aktivnosti. Le-ta je mnogo širša in je 
opredeljena v vsebinskih usmeritvah akcijskega pro- 
grama. Glede na to, da bodo stališča in predlogi, ki se 
bodo izoblikovali v prvi fazi javne razprave podlaga za 
odločitve delegatov v skupščini SRS 11. 7. 1979, mora 
javna razprava v času do zaključka prve faze potekati tako, 
da bo zajela tudi delegacije v TOZD in obenem vzpodbu- 
dila preverjanje njihovega dejanskega uveljavljanja v 
zboru uporabnikov ter pogojev za njihovo delo. 

Prav tako morajo biti v prvi fazi javne razprave aktivni 
tudi ustrezni sveti pri občinskih svetih ZSS, oziroma komi- 
sije, ki pokrivajo področje stanovanjske politike. 

Občinski organi in organizacije zveze sindikatov bi mo- 
rali v prvi fazi razprave delovati tako, da bi vzpodbudili 
pripravo celovite ocene stanja in programov za politiko 
nadaljnjega razvoja stanovanjskega gospodarstva v posa- 
mezni občini. 

Prav tako naj bi vzpodbudili razpravo v organizacijah 
združenega dela ob obravnavi periodičnih občanov in pri 
pripravi planskih dokumentov tako, da bi le-ta zajela tudi 
ta vidik porabe oziroma planiranja ter uresničevanja sta- 
novanjskih potreb. 

Za drugo fazo javne razprave se moramo organizirati 
tako, da bi prišlo pravočasno do čimbolj celovite ocene 
obstoječega stanja in potreb. 

Pobudniki razprave in izdelave ocen o reševanju stano- 
vanjskih vprašanj v TOZD bodo izvršni odbori osnovnih 
organizacij Zveze sindikatov Slovenije. 

V razpravi naj bi razen vseh družbenopolitičnih organi- 
zacij sodelovali predvsem delavski sveti in njihove stano- 
vanjske komisije oziroma odbori ter delegacije za stano- 
vanjske skupnosti. 

Do konca maja naj bi vsi organi občinskih svetov zveze 
sindikatov Slovenije obravnavali in posredovali oceno sta- 
nja v posamezni občini in se obenem aktivirali pri uresni- 
čevanju nalog, za katere je bilo na posvetih ugotovljeno, 
da se uresničujejo prepočasi. 
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I. Splošne ugotovitve 

Sklepi 9. kongresa sindikatov Slovenije in program dela 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije za leto 1979 na 
področju stanovanjskega gospodarstva predstavljajo podlago 
bodočega delovanja Zveze sindikatov Slovenije pri uresniče- 
vanju samoupravne preobrazbe stanovanjskega gospodar- 
St Program dela republiškega sveta Zveze sindikatov Slove- 
nije za leto 1979 opredeljuje uveljavljanje samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega go- 
spodarstva kot eno bistvenih nalog v tem letu. 
Podlaga za delovanje Zveze sindikatov Slovenije so tudi stali- 
šča in ugotovitve 8. seje predsedstva centralnega komiteja 
ZKS Da bi delovanje posameznih družbenopolitičnih organi- 
zacij čimbolj uskladili, je potrebna usklajena aktivnost ki se 
mora odraziti tudi pri sprejemanju ter uresničevanju stalisc, 
sklepov in priporočil skupščine SR Slovenije o uveljavljanju 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji. 

V razpravi o novih družbenoekonomskih odnosih v stano- 
vanjskem gospodarstvu moramo izhajati iz celovitosti od- 
nosov in medsebojne odvisnosti posameznih elementov sta- 
novanjskega gospodarstva. Uresničevanje novih odnosov za- 
iema vrsto vprašanj, kot so: samoupravna organiziranost in 
uveljavljanje delegatskih odnosov, planiranje in sprejemanje 
dolgoročnih, srednjeročnih in kratkoročnih programov na 
področju stanovanjskega gospodarstva ter sočasno planira- 
nje in izgradnja celovitih sosesk, financiranje in združevanje 
sredstev za stanovanjsko gradnjo, uresničevanje dohodkov- 
nih odnosov na področju proizvodnje stanovanj in potrebnih 
reprodukcijskih materialov, revitalizacija starih mestnih nase- 
lij ter vzdrževanje obstoječih stanovanj, podružbljanje pro- 
storske in urbanistične politike.   

Eden od bistvenih elementov za uveljavitev družbenoeko- 
nomskih odnosov in osnova za dejansko krepitev vpliva de- 
lovnih ljudi in občanov na tem področju je postopen prehod 
na ekonomske stanarine, ob uveljavljanju solidarnosti pri 
pridobivanju in uporabi stanovanj. 

Temeljni cilj uresničevanja teh odnosov je zagotoviti hi- 
trejše reševanje stanovanjskih vprašanj delavcev z zdruzeva- 
njem družbenih in zasebnih sredstev na osnovi čimbolj objek- 
tivnih osnov in meril za pridobitev stanovanja ali stanovanj- 
skega kredita. Zato moramo uveljaviti načelo, da mora vsakdo 
prispevati pri reševanju stanovanjskega vprašanja lastna 
sredstva, upoštevaje možnosti vsakega posameznika. Uresni- 
čitev zastavljenih ciljev in usmeritev mora omogočiti, da po- 
stane samoupravno organiziran delavec in občan subjekt 
odločanja na področju stanovanjskega gospodarstva. 

Zaradi pomembnosti razreševanja stanovanjskih potreb 
moramo imeti sindikati jasno izoblikovana stališča do vseh 
vprašanj, ki se nakazujejo pri uresničevanju družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem področju. Našo aktivnost moramo 
okrepiti in biti stalno v središču dogajanj, ko gre za tako 
pomembna vprašanja v življenju delavcev. To terja konkreti- 
zacijo posameznih izhodišč in usklajeno politično delovanje 
oroanov zveze sindikatov na vseh ravneh organiziranosti, 
kakor tudi koordinirano delovanje z drugimi nosilci družbe- 
nopolitične aktivnosti. 

II. Osnove vsebinske usmeritve 

V aktivnosti organov in organizacij Zveze sindikatov Slove- 
nije pri uresničevanju smaoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu moramo uveljaviti 
osnovne vsebinske usmeritve našega delovanja, pri čemer je 
najpomembnejše uresničevanje naslednjih nalog: 
1 Planiranje stanovanjske graditve je potrebno razumeti kot 
prioritetno nalogo za zadovoljevanje objektivno ugotovljenih 
potreb in materialnih možnosti v posamezni temeljni organi- 
zaciji združenega dela, kar se mora odraziti pri sprejemanju 
samoupravnih sporazumov o temeljnih planov na tem po- 
dročju. Poudarek mora biti na dolgoročnem in srednjeroč- 
nem planiranju, za kar je potrebno izdelati ustrezne kriterije 
planiranja. Celovitost in sočasnost planiranja stanovanj in 

stanovanjskih sosesk moramo uveljaviti v vsaki temeljni orga- 
nizaciji združenega dela in delovni skupnosti v povezavi s 
krajevno skupnostjo in samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, bankami ter družbenopolitičnimi skupnostmi. Le na 
osnovi tako zasnovanih planov bo možno realno usklajevanje 
potreb na podlagi dohodkovnih možnosti in s tem uveljavitev 
delavca kot nosilca celovitega odločanja. V tem moramo 
uveljaviti družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo. Vsa 
gradnja stanovanj ne glede na lastnino mora biti usmerjena, v 
tem okviru moramo posvetiti potrebno skrb gradnji stanovanj 
v družbeni lastnini. Zasebna gradnja kot sestavni del stano- 
vanjske graditve mora potekati organizirano ob upoštevanju 
širših prostorskih potreb in v družbeno racionalnem obsegu. 

Investicijski načrti morajo zagotavljati tudi tisti del sredstev, 
ki je potreben za pokrivanje stanovanjskih potreb novo zapo- 
slenih delavcev. x„:u 

Letni programi so le podlaga za uresničevanje dolgoročnih 
ciljev. Reševanje stanovanjskih vprašanj v temeljnih organiza- 
cijah združenega dela mora biti zastavljeno tako, da bodo 
letni programi vsebovali tudi imena posameznih prosilcev, saj 
bo le tako lahko uveljavljen interes ter vpliv delavcev - bodo- 
čih uporabnikov na ceno, kakovost in vrsto stanovanj v posa- 
meznih soseskah. . 

Izvršni odbori osnovnih organizacij zveze sindikatov so 
pobudniki za pripravo srednjeročnih in letnih programov ra- 
zreševanja stanovanjskih potreb delavcev v organizacijah 
združenega dela, občinski sveti zveze sindikatov pa pri spre- 
jemanju enakih programov na ravni občine. V vseh tistih 
sredinah, kjer programi niso bili sprejeti, morajo organi os- 
novnih in občinskih organizacij zveze sindikatov zahtevati 
njihov sprejem ne glede na to, da poteče sedanje srednje- 
ročno obdobje v letu 1980. Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije bo tudi vnaprej spremljal uresničevanje srednjeroč- 
nega plana stanovanjske gradnje na ravni republike, posebej 
pa še razmerja med družbeno in zasebno stanovanjsko grad- 
njo in prek svojih organov sodeloval pri pripravi, obravnavi in 
sprejemanju srednjeročnega plana v SRS za obdobje 
1981-1985. 

2. Večja aktivnost in vpliv organiziranih subjektivnih dejav- 
nikov se mora v bodoče izraziti v tistih službah in organih na 
ravni občine, ki morajo pospešiti reševanje urbanističnih, 
zazidalnih, komunalnih ter drugih vprašanj, ki so najtesneje 
povezana s pripravo srednjeročnega plana stanovanjske 
aradnje za naslednje srednjeročno obdobje. 

Posebno pozornost morajo občinski sveti zveze sindikatov 
in ustrezni občinski odbori sindikatov posameznih dejavnosti 
posvetiti sprejemanju in uresničevanju samoupravnih spora- 
zumov o oblikovanju cen stanovanjske graditve v občinah. 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo v okviru odbora 
podpisnikov družbenega dogovora o cenah deloval za dosle- 
dno uresničevanje določil tega družbenega dogovora ter se 
zavzemal za sprejem in uresničevanje družbenega dogovora 
o racionalizaciji stanovanjske graditve. Terjali bomo, da bo 
odbor podpisnikov tekoče spremljal izvajanje nalog, ki izha- 
jajo iz obeh družbenih dogovorov. 

3. Nedoslednost pri uresničevanju osnov in meril, pa tudi 
neustreznost posameznih meril v temeljnih organizacijah 
združenega dela narekuje okrepitev akcije za dograjevanje in 
uveljavljanje le-teh v vseh organizacijah združenega dela. 
Osnovne organizacije zveze sindikatov morajo spodbujati 
konkretno akcijo za spremembo miselnosti in dosedanje 
prakse v zvezi z možnostmi pridobivanja stanovanj, ne glede 
na lastnino, in s tem povezano lastno udeležbo delavca^Ob 
tem je nujno razviti bolj stimulativen varčevalni in kreditni 
sistem za širše zajemanje lastnih sredstev delavcev. Lastna 
udeležba pri pridobitvi družbenega stanovanja je sprejeta kot 
pravilo za ve, premišljeno pa je potrebno opredeliti način 
plačevanja le-te, zlasti pri mladih družinah. 

Organi Zveze sindikatov Slovenije bodo ponovno proučili 
problematiko kadrovskih stanovanj kot del celovite kadrovske 
politike, tako z vidika lastne udeležbe kot z vidika upravičeno- 
sti do te vrste stanovanj. Način zagotavljanja sredstev za 
kadrovska stanovanja v temeljnih organizacijah združenega 
dela mora biti sestavni del celovitega reševanja stanovanjskih 
vprašanj ter v skladu z osnovami in merili, ki predstavljajo 
podlago za pridobitev kredita ali pravice do uporabe družbe- 
nega stanovanja. 
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Republiški svet bo vztrajal, da se pri določanju osnov in 
meril za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih kreditov 
upošteva dejanske stanovanjske razmere in potrebe, mate- 
rialni in socialni položaj delavca in njegove družine kot tudi 
delo in rezultati dela posameznega delavca. 

4. Za hitrejše reševanje stanovanjskih vprašanj v organiza- 
cijah združenega dela in samoupravnih stanovanjskih skup- 
nostih moramo upoštevati dosedanje izkušnje pri dodeljeva- 
nju solidarnostnih stanovanj. Zato je potrebno za gradnjo 
solidarnostnih stanovanj tudi v bodoče določiti trajen vir 
sredstev ter opredeliti takšne kriterije, ki bodo zagotavljali 
vnaprej opredeljeno ter namensko koriščenje teh sredstev. Ta 
sredstva se bodo zagotavljala iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela skupno z drugimi sredstvi solidarnosti, ki 
bodo potrebna za subvencioniranje stanarin. To narekuje 
dopolnitev obstoječega sistema družbene pomoči pri dode- 
ljevanju stanovanj, zgrajenih iz teh sredstev. V organizacijah 
združenega dela naj to vzpodbudijo osnovne organizacije 
zveze sindikatov, na ravni občine pa občinski sveti zveze 
sindikatov. Usmeritev za njihovo aktivnost mora biti čimbolj 
življenjsko obravnavanje vsakega posameznega primera. V ta 
namen je nujno sodelovanje strokovnih služb v temeljnih 
organizacijah združenega dela, da bi tako čimbolj objektivno 
zagotavljali možnost za razreševanje stanovanjskih potreb 
vseh tistih občanov in družin z nizkimi dohodki in za delo 
nesposobnih, ki sami ne morejo rešiti stanovanjskega vpraša- 
nja in prispevati lastne udeležbe. 

5. Stanovanjska vprašanja mladih družin so še vedno pe- 
reča. Vztrajati pa moramo, da se spoštujejo dogovorjeni po- 
goji za tiste mlade družine, ki so solidarnostna stanovanja 
dobile za določen čas in jim kmalu poteče rok uporabe teh 
stanovanj. Pri tem pa je potrebno zagotoviti njihovo lastno 
angažiranost za razrešitev stanovanjskih vprašanj ob uspo- 
stavitvi ustreznega načina financiranja in kreditiranja. Zato 
naj se osnovne organizacije sindikatov povežejo z osnovnimi 
organizacijami ZSMS v temeljnih organizacijah združenega 
dela ter pripravijo problemske razprave za čimbolj učinkovito 
razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih. Enako naj se 
občinski sveti zveze sindikatov povežejo z občinskimi konfe- 
rencami ZSMS za pripravo ocen in predlogov nadaljnjega 
delovanja in razreševanja glede na specifične razmere v posa- 
mezni občini. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije pa 
bo še naprej sodeloval ž republiško konferenco ZSMS pri 
opredeljevanju možnosti za učinkovitejše reževanje teh vpra- 
šanj. 

6. Delovanje samoupravnih stanovanjskih skupnosti na 
osnovi dvodomnosti skupščine je tesno povezano z vključi- 
tvijo vseh dejavnikov stanovanjske gradnje v zboru izvajalcev. 
Ker ti zbori še niso začeli povsod ustrezno delovati, je po- 
trebna večja aktivnost republiških odborov sindikatov delav- 
cev tistih dejavnosti, ki sodelujejo v stanovanjski graditvi, 
posebej še republiškega odbora Sindikata delavcev gradbe- 
ništva kot tudi ustreznih odborov zveze sindikatov v občinah. 
Njihova naloga je tudi razvijanje dohodkovnih odnosov, ki še 
niso zaživeli. 

Usposabljanje delegacij v zborih uporabnikov in zborih 
izvajalcev mora postati sestavni del delovanja osnovnih orga- 
nizacij zveze sindikatov, da bi samoupravne stanovanjske 
skupnosti čimprej postale mesto enakopravnega dogovarja- 
nja o vseh elementih stanovanjskega gospodarstva. Zato je še 
posebno pomembno stalno usposabljanje delegatov za sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti ter vzpostavitev njiho- 
vega sodelovanja s samoupravnimi organi ter s stanovanj- 
skimi komisijami, odbori ipd. v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela. 

Podlaga za odločanje in izvajanje odločitev samoupravnih 
organov je ustrezno delo strokovnih služb za potrebe samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti. Njihovo delovanje in organi- 
ziranost je potrebno oceniti, pri čemer je nujno upoštevati 
specifične razmere v vsaki občini. V ta namen bodo občinski 
sveti zveze sindikatov v sodelovanju z drugimi družbenopoli- 
tičnimi organizacijami sodelovali pri oceni stanja v delovanju 
teh služb. Racionalnost, učinkovitost ter organiziranost stro- 
kovnih služb je potrebno ocenjevati z vidika prispevka k 
razvoju samoupravnih odnosov. Obenem pa mora biti samou- 
pravna preobrazba stanovanjskega gospodarstva ozko pove- 
zana z organiziranostjo in dejavnostjo stavbno-zemljiške in 
komunalne skupnosti. 

7. Prehod financiranja stanovanjske gradnje iz tekočega na 
čisti dohodek mora zagotoviti nezmanjšan obseg stanovanj- 
ske gradnje, pri čemer morajo biti sredstva skupne porabe v 
temeljnih Organizacijah združenega dela oblikovana tako, da 
bodo omogočala zadovoljevanje najnujnejših stanovanjskih 
potreb. Zato predlagamo tak prehod, ki bo zagotavljal po- 
stopno izločanje sredstev iz čistega dohodka v vedno večjem 
deležu ob ustreznem zmanjševanju deleža iz tekočeaa do- 
hodka. 

Potrebno je oceniti ustreznost sedanjih srednjeročnih pla- 
nov glede na dohodkovne možnosti in njihove usklajenosti s 
plani sprejetih obveznosti. Zato naj osnovne organizacije in 
občinski sveti zveze sindikatov v svojih sredinah spodbudijo 
pripravo celovite ocene dosedanjih razmer v tem okviru tudi 
oceno možnosti pokrivanja sredstev iz čistega dohodka ter 
sprejmejo izhodišča za bodoče delovanje. Pri tem je potrebno 
upoštevati, da je zagotavljanje sredstev za stanovanjsko grad- 
njo prednostni interes pri odločanju o uporabi sredstev 
sklada skupne porabe. 

8. Združevanja stanovanjskih sredstev na ravni samo- 
upravne stanovanjske skupnosti mora potekati na osnovi do- 
govorjenih programov ter pogojev združevanja in vračanja 
sredstev, ki bodo zagotavljali uresničitev sprejetih programov 
razreševanja stanovanjskih potreb delavcev v organizacijah 
združenega dela. Programi posameznih organizacij združe- 
nega dela so podlaga za združevanje sredstev na ravni ob- 
čine. 

Ob tem moramo vzostaviti tak sistem medsebojne vzaje- 
mnosti in solidarnosti med temeljnimi organizacijami, ki v 
določenem obdobju ne bi mogle zagotoviti niti najnujnejših 
stanovanjskih sredstev in tistimi, ki so uspele razrešiti stano- 
vanjska vprašanja, da bi bilo zagotovljeno razreševanje naj- 
nujnejših stanovanjokih potreb. 

Zato je naloga osnovnih in občinskih organizacij zveze 
sindikatov, da analizirajo in ocenijo dosedanjo aktivnost pri 
združevanju sredstev med temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela in v okviru samoupravnih stanovanjskih skupnosti, 
stopnjo angažiranja ter sredstev in možnosti za njihovo 
sprotno uporabo. Aktivnost organov in organizacij zveze sin- 
dikatov pa se mora odražati tudi pri opredeljevanju progra- 
mov v temeljnih organizacij združenega dela in na ravni 
občine, ki mora temeljiti na poglobljeni analizi razmer in 
možnosti za hitrejše razraševanje teh vprašanj. 

9. Prehod na ekonomske stanarine zahteva istočasno uve- 
ljavitev čimbolj ustreznega in učinkovitega sistema subven- 
cioniranja stanarin. Pri tem je potrebno izdelati v vsaki občini 
kvantifikacijo učinkov prehoda na ekonomske stanarine, da bi 
lahko pripravili čimbolj objektivne kriterije za subvencionira- 
nje. Ob prehodu na ekonomske stanarine je potrebno upošte- 
vati očiščeno ceno stanovanj brez stroškov, ki v to ceno ne 
spadajo. To usmeritev morajo upoštevati občinski sveti zveze 
sindikatov ob podpisovanju in uresničevanju samoupravnih 
sporazumov o oblikovanju cen stanovanjske graditve v obči- 
nah. Srednjeročni programi vzdrževanja stanovanj morajo 
postati tudi podlaga za ustrezno organiziranje temeljnih orga- 
nizacij združenega dela za vzdrževanje stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, kar predstavlja pogoj za uresničevanje svobodne 
menjave dela na tem področju. 

Zavedati se moramo, da prehod na ekonomske stanarine 
predstavlja poseg v strukturo družinskih izdatkov. Zato mo- 
rajo občinski sveti zveze sindikatov pri opredeljevanju kon- 
kretnih možnosti prehoda v posameznih občinah upoštevati 
razmere v posamezni občini ter se posebej opredeliti tudi do 
zagotavljanja socialne varnosti delavcev in občanov, ki se 
mora odraziti v pripravi meril za uresničevanje načela solidar- 
nosti pri pridobivanju in uporabi stanovanj. 

Aktivnost občinskih svetov zveze sindikatov se mora odra- 
ziti tudi v krajevni skupnosti v sodelovanju s krajevno organi- 
zacijo SZDL pri razreševanju vprašanj subvencioniranja sta- 
narin sedanjih in bodočih stanovalcev. 

Postopen prehod na ekonomske stanarine terja aktivnost 
osnovnih organizacij zveze sindikatov tako, da bo obravnava- 
nje subvencij čimbolj življenjsko ter da bodo deležni subven- 
cij vsi tisti stanovalci, ki ekonomske stanarine ne bodo mogli v 
celoti plačati. 
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III. Potek in metode aktivnosti Zveze 
sindikatov Slovenije v letu 1979 

Akcijski program Zveze sindikatov Slovenije pri uresničeva- 
nju samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu je podlaga za nadaljnje organizirano 
delovanje organizacij in organov zveze sindikatov v letošnjem 
letu, začetem in spodbujenem na seminarjih in posvetih, ki so 
o teh vprašanjih tekli v januarju in marcu letos. 

1. Reševanje vprašanj s področja načrtovanja in izboljševa- 
nja stanovanjskih razmer delavcev ter kriterije in merila za 
sprejemanje ustreznih pravilnikov v temeljnih organizacijah 
združenega dela bo izoblikoval svet za stanovanjska irj komu- 
nalna vprašanja pri republiškem svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

2. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo sodeloval 
pri pripravi in opredeljevanju pogojev in možnosti za reševa- 
nje stanovanjskih vprašanj mladih in njihovih družin. 

3. Republiški odbor Sindikata delavcev gradbeništva ter 
republiški odbor Sindikata delavcev komunalnega in stano- 
vanjskega gospodarstva bosta izoblikovala predlog za 
ustrezno organiziranje temeljnih organizacij združenega dela, 
ki sodelujejo v stanovanjski gradnji ter vzdrževanju stanovanj 
in za uresničevanje dohodkovnih odnosov ter na tej podlagi 
izdelala program aktivnosti republiškega odbora. 

4. Pobudniki za razpravo in pripravo ocen v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela bodo izvršni odbori osnovnih orga- 
nizacij zveze sindikatov. V razpravi bodo sodelovale pred- 
vsem stanovanjske komisije, delegacije za samoupravne sta- 
novanjske skupnosti, delavski sveti ter družbenopolitične or- 
ganizacije, posebej še osnovne organizacije ZSMS. 

4. Pobudniki za razpravo in pripravo ocen v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela bodo izvršni odbori osnovnih orga- 
nizacij zveze sindikatov. V razpravi bodo sodelovale pred- 
vsem stanovanjske komisije, delegacije za samoupravne sta- 
novanjske skupnosti, delavski sveti ter družbenopolitične or- 
ganizacije, posebej še osnovne organizacije ZSMS. 

5. Občinski sveti zveze sindikatov bodo dajali pobudo za 
pripravo ocene stanja v posamezni občini ter na tej podlagi 
izdelali tudi program lastne aktivnosti na tem področju. V 
delovanje občinskih svetov se bodo vključili tudi stanovanjski 
sveti pri občinskih svetih zveze sindikatov. 

6. Svet za stanovanjska in komunalna vprašanja pri repu- 

bliškem svetu Zveze sindikatov Slovenije bo na podlagi gra- 
diva za javno razpravo in na podlagi ocene stanja v občinah 
izdelal predlog stališč in sklepov, ki jih bo obravnavalo pred- 
sedstvo republiškega sveta ZSS po zaključku I. faze javne 
razprave in sprejel republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 
ko bo zaključena II. faza javne razprave. 

7. Stališča sprejeta na seji republiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije, ki bo strnila široko javno razpravo, bodo 
osnova za delovanje organov in organizacij zveze sindikatov 
pri uresničevanju in preobrazbi samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu. Te usmeri- 
tve bodo obenem tudi podlaga za delovanje vseh organov in 
organizacij zveze sindikatov pri sprejemanju in uresničevanju 
samoupravnih sporazumov, družbenih dogovorov in drugih 
ustreznih aktov v vseh samoupravnih sredinah. 

Javna razprava mora spodbuditi delavce v vseh temeljnih 
organizacijah združenega dela in drugih delovnih skupnostih, 
da bodo preverjali in analizirali obstoječe stanje. Pri tem 
morajo izhajati iz dohodkovnih možnosti in ocenjevati pr.o- 
bleme s širšega vidika kot tudi opredeliti smernice za novo 
srednjeročno obdobje. 

9. Stališča in mnenja, ki se bodo izoblikovala v I. fazi javne 
razprave bodo osnova za odločanje delegatov v Skupščini SR 
Slovenije, ki bo 11. julija 1979 sprejela stališča za nadaljnje 
uresničevanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov 
v stanovanjskem gospodarstvu. Za spremljanje javne raz- 
prave, ki bo potekala v dveh fazah, v prvi fazi na nivoju občin 
in v drugi fazi v temeljnih organizacijah združenega dela, 
krajevnih skupnostih ter hišnih svetih, je pri predsedstvu 
republiške konference SZDL oblikovan republiški koordina- 
cijski odbor za družbenopolitično koordinacijo, ki ga sestav- 
ljajo predstavniki centralnega komiteja ZKS, republiške kon- 
ference SZDL, ZSMS, ZZB, Skupščine SRS, gospodarske 
zbornice Slovenije, zveze stanovanjskih skupnosti ter skup- 
nosti socialnega varstva SR Slovenije. Koordinacijski odbor 
bo usklajeval aktivnost posameznih organizacij v razpravi. Ob 
zaključku pa bo oblikoval tudi oceno poteka in rezultatov 
razprav. 

Koordinacijski odbori v občinah bodo oblikovani tako kot 
na ravni republike ter bodo skrbeli za usklajevanje razprav v 
občinah, njihovo spremljanje ter pripravo ocen občinskih 
razprav, te pa bodo posredovali koordinacijskemu odboru na 
ravni republike. Občinski sveti zveze sindikatov se bodo vklju- 
čili s svojo aktivnostjo v delo koordinacijskih odborov v vsaki 
posamezni občini. 
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SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN 

SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

Ljubljana, 18. 5. 1979 

Letnik V, priloga II 

Cena 5 din 

OSNUTEK ZAKONA 

o sistemu družbenega planiranja in o 

družbenem planu SR Slovenije (ESA-156) 

POVZETEK 
OSNUTKA ZAKONA O SISTEMU DRUŽBENEGA PLANIRANJA IN O 
DRUŽBENEM PLANU SR SLOVENIJE 

Skupščina SR Slovenije je na svoji seji dne 6. 12. 
1978 obravnavala in sprejela predlog za izdajo za- 
kona o sistemu družbenega planiranja in o družbe- 
nem planu SR Slovenije. Naročila je predlagatelju - 
Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, naj pri 
pripravi osnutka zakona upošteva pripombe, stali- 
šča in predloge, dane na sejah zborov in skupščin- 
skih teles. 

Osnutek republiškega zakona ureja v okviru pra- 
vic in dolžnosti republike sistem družbenega plani- 
ranja in družbeni plan SR Slovenije. Ob pripravi 
osnutka republiškega zakona je bilo potrebno ugo- 
toviti, katere sestavine oziroma segmente temeljev 
sistema družbenega planiranja, določene z zveznim 
zakonom, je nujno potrebno obdelati in razvijati 
dlje, kot je to storjeno v zveznem zakonu, ter katera 
vprašanja in odnose, ki so v zveznem zakonu ure- 
jeni le kot najnujnejša izhodišča in temelji sistema, 
je potrebno v republiškem zakonu celoviteje obde- 
lati oziroma konkretizirati z ustreznimi določbami. 

Osnutek republiškega zakona sloni na izhodiščih 
kot jih določa zvezni zakon. Z družbenim planira- 
njem usklajujejo delavci, organizirani v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih, odnose v proizvod- 
nji in družbeni reprodukciji, zlasti odnose pri 
ustvarjanju, pridobivanju, razporejanju in uporabi 
dohodka ter določajo pogoje za razvoj materialne 
podlage dela in za zadovoljevanje svojih osebnih 
skupnih in splošnih družbenih potreb. 

Družbeno planiranje je zasnovano kot metoda, 
način in sredstvo: 

- za usklajevanje odnosov v razvoju gospodar- 
stva in materialnih odnosov v celotni družbeni re- 
produkciji in v njenih posameznih delih; 

- za obvladovanje stihijskega delovanja trga in 
neenakomernosti v razvoju proizvajalnih sil in dru- 
gih dejavnikov družbene proizvodnje; 

- za usklajevanje in usmerjanje medsebojnih 
družbenoekonomskih socialnih in drugih samou- 
pravnih odnosov in interesov združenega dela in 
posameznih delov združenega dela. 

Nosilci družbenega planiranja so delavci, delovni 
ljudje in občani v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupno- 
stih in drugih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih ter v družbenopolitičnih skupnostih, ki ure- 
sničujejo pravico in dolžnost planiranja tako, da 
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih planov 
in dogovore o temeljih planov družbenopolitičnih 
skupnosti, da sprejemajo te plane in ukrepe za 
njihovo izvajanje. 

Glede na to, da republika z zakonom ureja sistem 
družbenega planiranja, z zveznim zakonom pa so 
nekateri temelji sistema dokaj podrobno urejeni, se 
določenim najnujnejšim ponavljanjem oziroma pov- 
zemanjem zveznih določb ni moglo izogniti. V 
osnutku republiškega zakona so nekatere zvezne 
določbe povzete, in sicer le v tistih primerih, ko je 
bilo potrebno zaradi celovitosti, oziroma uvajanja v 
razčlenitev posameznih vprašanj, tako da so vsebin- 
sko dodelane in izpeljane osnove, zajete v zveznem 
zakonu, da skupaj z njim predstavljajo celovit si- 
stem družbenega planiranja in dimenzije zakon- 
skega urejanja. 

Zakon naj ne bi bil učbenik niti priročnik za plani- 
ranje, temveč naj bi z njim urejali le odnose in 
vprašanja družbenega planiranja, ki so po ustavi 
predmet in vprašanje družbenega planiranja in 



predmet zakonskega urejanja. Opredeliti mora 
vlogo posameznih subjektov ter postopke pri spre- 

, jemanju planskih aktov do tiste mere, ki bo zagotav- 
ljala da bodo lahko nosilci planiranja upoštevali 
specifične razmere in jih opredelili v svojih samou- 
pravnih splošnih aktih, izhajajoč iz zveznega in re- 
publiškega zakona. 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in druž- 
benem planu SR Slovenije neposredno ne bo zahte- 
val finančnih sredstev iz proračuna SR Slovenije. 
Potrebno pa bo bistveno okrepiti planske organe na 
ravni republike in občin, za kar bodo potrebna dolo- 
čena finančna sredstva. 

OPOMBE: i. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Z družbenim planiranjem v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih delavci, delovni ljudje in 
občani zavestno in organizirano usklajujejo 
odnose v družbeni reprodukciji, zlasti odnose 
pri pridobivanju dohodka, razpolaganju z do- 
hodkom in uporabi sredstev, usmerjajo druž- 
beni razvoj na gospodarskem, socialnem in 
prostorskem področju v skladu s skupnimi 
interesi in cilji vseh udeležencev planiranja, 
upoštevajoč enotni jugoslovanski trg ter za- 
konitosti razvoja .samoupravne socialistične 
družbe in socialistične blagovneproizvodnje. 

2. člen 

Z družbenim planiranjem v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih zagotavljajo delavski razred 
in vsi delovni ljudje, organizirani v samou- 
pravno združenem delu v razmerah ekonom- 
skih zakonitosti socialistične blagovne proiz- 
vodnje in enotnega jugoslovanskega trga: 

- ekonomsko in družbeno kontrolo nad ce- 
loto družbene reprodukcije ter nad pogoji, 
sredstvi in rezultati združenega dela; uresni- 
čevanje pravice dela z družbenimi sredstvi, 
svobodo in enakopravnost pri delu s temi 
sredstvi in svojo odločilno vlogo v socialistič- 
ni samoupravni družbi; 

- usklajevanje odnosov v razvoju gospo- 
darstva in družbe ter materialnih in denarnih 
tokov v celotni družbeni reprodukciji in v nje- 
nih posameznih delih, obvladovanje stihijske- 
ga delovanja trga in razvojnih neenakomer- 
nosti v delovnih pogojih in pridobivanju do- 
hodka - da bi ustvarili najugodnejše pogoje 
za razvoj proizvajalnih sil družbe in produktiv- 
nosti dela, uveljavljali pravico do dela, nene- 
hno zboljševali materialne in druge življenj- 
ske razmere in delovne pogoje, razvijali so- 
cialistične samoupravne odnose v družbi ter 
vsestransko razvijali osebnost delovnega člo- 
veka kot svobodnega družbenega proizvajal- 
ca in ustvarjalca; 

- usklajevanje in usmerjanje medsebojnih 
družbenoekonomskih, socialnih in drugih sa- 
moupravnih odnosov in interesov delovnih 
ljudi oziroma posameznih delov združenega 
dela. 

Delavci, delovni ljudje in občani v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih in druž- 
benopolitičnih skupnostih uresničujejo druž- 
beno planiranje na temeljih, določenih z usta- 
vo, z zakonom o temeljih sistema družbenega 

planiranja in o družbenem planu Jugoslavije 
(v nadaljnjem besedilu zvezni zakon), zako- 
nom o združenem delu, zakonom o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela in v skladu s 
tem zakonom. 

Pri določanju ciljev in interesov, ki jih ure- 
sničujejo z družbenim planiranjem, so delavci 
in vsi delovni ljudje dolžni opirati se na znan- 
stvena spoznanja in na njih temelječe razvoj- 
ne možnosti, pri čemer jih mora voditi uresni- 
čevanje socialističnih načel delitve po delu, 
vzajemnosti in solidarnosti. 

3. člen 

Nosilci družbenega planiranja so delavci, 
delovni ljudje in občani v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnostih, krajevnih skupno- 
stih, drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter v družbenopolitičnih skupno- 
stih. Pravico in dolžnost planiranja uresniču- 
jejo tako, da sklepajo samoupravne sporazu- 
me o temeljih planov samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti in dogovore o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti, da sprejemajo 
te plane in da sprejemajo ukrepe za njihovo 
izvajanje. 

4. člen 

Prayico in dolžnost sprejemati plane sa- 
moupranih organizacij in skupnosti imajo: 

1. temeljne organizacije združenega dela, 
delovne organizacije in sestavljene organiza- 
cije združenega dela; 

2. skupnosti organizacij združenega deJa 
in druge oblike združevanja organizacij zdru- 
ženega dela in drugih samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti; 

3. banke; 
4. skupnosti premoženjskega in osebnega 

zavarovanja ter druge finančne organizacije; 
5. delovne skupnosti v organizacijah zdru- 

ženega dela, organizacijah poslovnega zdru- 
ževanja, skupnostih premoženjskega in oseb- 
nega zavarovanja in bankah; 

6. samoupravne interesne skupnosti; 
7. krajevne skupnosti; 
8. pogodbene organizacije združenega 

dela; 
9. kmetijske in druge zadruge ter druge z 
zakonom določene oblike združevanja in 
kooperacije delovnih ljudi, ki delajo z delavci, 
s katerimi združujejo svoje delo, na področju 
kmetijskih obrtnih in podobnih dejavnosti z 
delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov. 

Pravico in dolžnost sprejemati plane imajo 
glede na naravo del, ki jih opravljajo tudi 
delovne skupnosti v samoupravnih interesnih 
skupnostih, državnih organih, družDenopoli- 
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tičnih organizacijah, družbenih organizacijah 
in društvih.1 

5. člen 

Za samoupravne organizacije in skupnosti, 
za katere glede na naravo del, ki jih oprav- 
ljajo, ni pogojev, da bi sprejemale svoje plane, 
določi skupščina občine način, kako bodo 
planirale in kako se bodo vključevale v druž- 
beni plan občine. 

Za družbeno planiranje pristojni republiški 
organ lahko s predpisom določi, kdaj se šteje, 
da samoupravna organizacija oziroma skup- 
nost ne izpolnjuje pogojev za sprejemanje 
svojega plana. 

6. člen 

Plani samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter plani družbenopolitičnih skupnosti vse- 
bujejo skupne interese in cilje, ki se nanašajo 
zlasti na: 

- razvoj proizvajalnih sil družbe, večanje 
produktivnosti dela, socialne in materialne 
varnosti delavcev in vseh delovnih ljudi ter 
kulturni napredek; 

- reprodukcijo in razvoj socialističnih sa- 
moupravnih odnosov; 
- smotrno in enakopravno vključevanje v 

mednarodno delitev dela; 

- ustvarjanje materialnih in drugih pogojev 
za uresničevanje in razvoj splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite; 
- smotrno uporabo prostora ter varstvo in 

zboljšanje življenjskega okolja. 

7. člen 

Plane družbenopolitičnih skupnosti v SR 
Sloveniji sprejemajo v skladu z ustavnimi pra- 
vicami in dolžnostmi republika, občine ter 
mestne in regionalne skupnosti kot posebne 
družbenopolitične skupnosti. 

8. člen 

Družbeno planiranje temelji na: 
- pravici in dolžnosti delavcev in vseh de- 

lovnih ljudi, da v temeljni organizaciji združe- 
nega dela, v kateri delajo in pridobivajo doho- 
dek, odločajo o njenem dohodku in njegovem 
združevanju, da skupaj in enakopravno z dru- 
gimi delovnimi ljudmi organizirajo in pospe- 
šujejo družbeno proizvodnjo, da odločajo o 

1 V drugem odstavku 4. člena je razširjen krog delovnih ljudi v 
delovnih skupnostih, ki bi bili v primerjavi z določbo 76. člena 
zveznega zakona dolžni planirati in sicer: na delovne ljudi v delov- 
nih skupnostih, v samoupravnih interesnih skupnostih, v državnih 
organih (upravni organi, organizacije in pravosodje, zavodi itd.) 
družbenopolitičnih organizacijah, družbenih organizacijah in druš- 
tvih, zato, da se zagotovi enakopraven družbenoekonomski polo- 
žaj tem delavcem in glede na to, da te organizacije pogosto 
upravljajo velika družbena sredstva in da je v njih zaposlenih 
veliko število delavcev ter da se prek samoupravnih interesnih 
skupnosti vključujejo v svobodno menjavo dela. 

reprodukcijskem procesu v celoti in o celot- OPOMBE: 
nem dohodku, da kontrolirajo razpolaganje z 
dohodkom na vseh stopnjah in v vseh oblikah 
združevanja dela in sredstev ter da v temeljni 
organizaciji združenega dela in v vseh drugih 
oblikah združevanja dela in sredstev upravlja- 
jo zadeve in sredstva v celoti odnosov družbe- 
ne reprodukcije; 

- pravici delavcev in vseh delovnih ljudi, da 
v samoupravnih interesnih skupnostih, kra- 
jevnih skupnostih, občinah in skupnostih ob- 
čin samostojno odločajo o svojih in družbe- 
nih interesih, ki jih v mejah svojih, v ustavi 
določenih pravic in dolžnosti uresničujejo v 
teh skupnostih; 

- pravici delavcev in vseh delovnih ljudi, da 
v republiki samostojno odločajo o pogojih in 
rezultatih dela, da določajo politiko ekonom- 
skega in družbenega razvoja republike, da 
skupaj in enakopravno z delovnimi ljudmi v 
drugih republikah in avtonomnih pokrajinah 
določajo na načelih medsebojnega sporazu- 
mevanja in dogovarjanja skupno politiko eko- 
nomskega in družbenega razvoja v Sociali- 
stični federativni republiki Jugoslaviji in da 
tako zagotavljajo ekonomsko, socialno in kul- 
turno svobodo ter enakopravnost narodov in 
narodnosti Jugoslavije; 
- vzajemni odgovornosti in obveznosti de- 

lavcev in vseh delovnih ljudi, samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitič- 
nih skupnosti, da s samoupravnim sporazu- 
mevanjem in dogovarjanjem usklajujejo svoje 
plane, da bi preprečevali gospodarske in dru- 
ge motnje v materialnem in socialnem razvoju 
družbe, zagotavljali enakopravnost delavcev 
in vseh delovnih ljudi ter samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti v medsebojnih socialistič- 
nih samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosih, zlasti pri pridobivanju dohodka, da bi 
uresničevali načelo delitve po delu, poveče- 
vali produktivnost svojega in celotnega druž- 
benega dela ter svojega in celotnega družbe- 
nega dohodka, kakor tudi, da bi uresničevali 
skupaj določeno ekonomsko politiko; 

- pravici in dolžnosti skupščin družbeno- 
političnih skupnosti in drugih državnih orga- 
nov, da v mejah svojih, v ustavi določenih 
pristojnosti izdajajo predpise in sprejemajo 
ukrepe, s katerimi se zagotavljajo uresničeva- 
nje pravice in dolžnosti planiranja, strokovno 
pripravljanje planov, njihovo usklajevanje in 
uresničevanje. 

9. člen 

Dohodek je temeljna kategorija planiranja, 
ekonomskih analiz in ocen uresničevanja pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Z družbenim planiranjem se določajo pogo- 
ji za povečevanje dohodka, zlasti pa: 

- boljše koriščenje obstoječih in aktivira- 
nje potencialnih pogojev dela in razvoja na 
podlagi znanstvenih spoznanj in tehnolš na- 
predka; 

- večja produktivnost dela in dosledno 
izvajanje načela delitve po delu; 
- boljša organizacija dela, racionalizacija 
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OPOMBE: dela, skladnejša prostorska razmestitev proiz- 
vajalnih sil; 

- racionalnejša uporaba znanja, boljša raz- 
poreditev in uporaba delovnega časa in spod- 
bujanje novatorstva in iznajditeljstva; 

- prilagajanje obsega in kvalitete proiz- 
vodov in storitev zahtevam domačega in tuje- 
ga trga; 

- boljše in učinkovitejše gospodarjenje z 
delom in sredstvi, nenehno izboljševanje in 
povečevanje sredstev družbene reprodukcije, 
varčevanje s surovinami, materialom in ener- 
gijo ter učinkovita uporaba združenih sred- 
stev; 

- skrb za izobraževanje in nenehno izpo- 
polnjevanje znanj in sposobnosti delavcev ter 
prilagajanje njihovega znanja potrebam ra- 
zvoja družbenoekonomskih odnosov, tehno- 
logije, raziskovalne dejavnosti in kulture; 
- skrb za raziskovalno dejavnost, kulturo, 

telesno kulturo, zdravstvo, varstvo otrok, so- 
cialno skrbstvo in socialno politiko. 

10. člen 

S planiranjem sredstev za zboljšanje in raz- 
širjanje materialne osnove dela zagotavljajo 
delavci razširjeno reprodukcijo v temeljni or- 
ganizaciji združenega dela in v družbi sploh 
in uresničujejo cilje ekonomske politike dolo- 
čene v družbenih planih ter razvojne cilje, 
naloge in obveznosti, ki so jih določili v sa- 
moupravnih sporazumih in dogovorih o teme- 
ljih planov samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Pri tem upoštevajo, da sta sružbena pro- 
duktivnost in razvoj proizvajalnih sil odvisna 
od izboljševanja delovnih in življenjskih po- 
gojev delovnih ljudi in smotrnega združevanja 
gospodarskih, socialnih, kulturnih, prostor- 
skih in drugih možnosti razvoja. 

Pri planiranju osebnih dohodkov upošteva- 
jo delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela zakonitosti in celovitost odnosov med 
ustvarjanjem celotnega prihodka in dohodka, 
ter njihovo odvisnost od porasta dohodka in 
produktivnosti dela, nadomeščanjem stro- 
škov za enostavno reprodukcijo (materialni 
stroški in amortizacija) ter razporejanjem 
sredstev za razvijanje materialne osnove 
združenega dela (razširjena reprodukcija) na 
ravni temeljne organizacije združenega dela v 
vseh oblikah združevanja sredstev, sredstev 
za zadovoljevanje materialne osnove za delo 
in razvoj družbenih dejavnosti, sredstev za 
zadovoljevanje spločnih potreb, sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo ter re- 
zerve. 

Pri planiranju osebnih dohodkov upošteva- 
jo delavci v temeljni organizaciji združenega 
dela osnovne usmeritve glede politike razpo- 
rejanja dohodka v družbenih planih družbe- 
nopolitičnih skupnosti ter medsebojne pravi- 
ce in obveznosti, določene v sprejetih samou- 
pravnih sporazumih oziroma v družbenih do- 
govorih, sprejetih od samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti, s katerimi so uskladili svoje 
ustrezne samoupravne akte. 

11. člen 

Družbenopolitične skupnosti zagotavljajo 
enotno delovanje samoupravnega sistema 
planiranja in uveljavljanja skupnih družbenih 
interesov, o katerih odločajo delovni ljudje v 
temeljnih organizacijah in krajevnih skupno- 
stih. 

12. člen 

Da bi se uresničevala politika ekonomskega 
in družbenega razvoja, omogočala stalna pri- 
merjava izbranih ciljev z dejanskimi možnost- 
mi in pogoji za razvoj, usklajevala celota druž- 
bene reprodukcije z znanstvenim napredkom 
in s spremembami v tehniki in tehnologiji ter 
mednarodnih ekonomskih odnosih, kakor tu- 
di, da planiranje in medsebojno usklajevanje 
planov, se uporablja pri planiranju načeio so- 
časnega planiranja in načelo kontinuiranega 
planiranja. 

Z načelom sočasnega planiranja je mišlje- 
no, da vsi nosilci družbenega planiranja, v 
mejah svojih pravic in dolžnosti plane soča- 
sno pripravljajo, jih med seboj usklajujejo in 
sprejemajo. 

Z načelom kontinuiranega planiranja je 
mišljeno, da morajo nosilci družbenega plani- 
ranja nenehno analizirati in predvidevati svoj 
razvoj in vselej imeti plane in programe za 
delo in razvoj za ustrezno plansko obdobje, 
kakor tudi da morajo imeti pri analiziranju 
uresničevanja tekočega srednjeročnega pla- 
na pred očmi tudi naslednje leto oziroma 
kakšno drugo ustrezno dobo prihodnjega 
srednjeročnega planskega obdobja, da bi pri 
ukrepih, s katerimi se zagotavlja uresničeva- 
nje tekočega srednjeročnega plana, upošte- 
vali pogoje in možnosti za družbenoekonom- 
ski razvoj v omenjenem srednjeročnem plan- 
skem obdobju. 

Nosilci planiranja morajo v procesu planira- 
nja pri opredeljevanju politike in ciljev druž- 
benega razvoja ter za njihovo uresničevanje 
potrebnih ukrepov upoštevati celovitost od- 
nosov v družbeni reprodukciji in medsebojno 
soodvisnost gospodarskih, socialnih, pro- 
storskih in drugih njenih sestavin ter ustvarja- 
ti pogoje za njihovo usklajeno delovanje in 
razvoj. 

13. člen 

Delavski svet, njegovi izvršilni organi, po- 
slovodni organi in delovna skupnost, ki 
opravlja administrativno-strokovna pomožna 
in tem podobna dela skupnega pomena, pri- 
stojni organi družbenopolitične skupnosti ter 
službe družbenega sistema informiranja so 
dolžni informirati delavce v temeljni organiza- 
ciji in jim dajati podatke, ki so pomembni za 
odločanje pri sklepanju samoupravnih spora- 
zumov oziroma dogovorov o temeljih plana. 

Služba družbenega sistema informiranja in 
pristojni organi družbenopolitične skupnosti 
so v mejah svoje pristojnosti dolžni te podat- 
ke dajati delavcem na njihovo zahtevo. 

Kršitev dolžnosti iz prejšnjega odstavka, ka- 
kor tudi prikrivanje podatkov pomeni kršitev 
delovne obveznosti poslovodnega organa in 
kršitev njegove samoupravljalske funkcije. 
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14. člen 

Delavci v temeljni organizaciji so odgovorni 
drug drugemu in družbeni skupnosti v celoti 
za redno in pravočasno izpolnjevanje obvez- 
nosti in dolžnosti, ki so jih prevzeli v samou- 
pravnih sporazumih o temeljih planov in v 
planih. 

Delavci v temeljni organizaciji so dolžni 
smotrno gospodariti z družbenimi sredstvi, ki 
jih upravljajo tako, da izpolnjujejo v samo- 
upravnem sporazumu prevzete obveznosti v 
dogovorjenem obsegu, dogovorjenih rokih in 
na dogovorjen način in razporejati dohodek 
ustrezno prevzetim obveznostim. 

Če delavci v temeljni organizaciji ne dose- 
gajo planiranih rezultatov in ne morejo izpol- 
njevati v samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih planov prevzetih obveznosti, so dolžni 
sprejeti ukrepe za odpravo vzrokov, zaradi 
katerih niso izpolnjevali svojih obveznosti. Če 
s temi ukrepi ne zagotovijo izpolnjevanje ob- 
veznosti, sprejetih v samoupravnih sporazu- 
mih o temeljih plana, so dolžni sprožiti posto- 
pek, da skupaj z ostalimi udeleženci teh spo- 
razumov ugotovijo vzroke za neizpolnjevanje 
sprejetih obveznosti in da skupaj z njimi 
sprejmejo ukrepe za njihovo odpravo. 

Če delavci temeljne organizacije sklenejo 
dogovor o temeljih plana ali k njemu pristopi- 
jo, so dolžni ukreniti vse potrebno za njegovo 
izvajanje ter so odgovorni, če se ne ravnajo 
po obveznostih iz tega dogovora. 

15. člen 

Vse odločitve v zvezi s spremembami in 
dopolnitvami samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov, morajo biti us- 
klajene s temelji plana temeljene organizacije 
in samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana. 

Če bistveno spremenjeni pogoji poslovanja 
in razvoja zahtevajo spremembe in dopolnitve 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov, se te spremembe in dopolni- 
tve opravijo na način in po postopku, kot so 
bile sprejete. 

16. člen 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti sprejemajo 
srednjeročne in dolgoročne plane, ki zajema- 
jo celoto družbenih odnosov. Poleg tega lah- 
ko sprejemajo posebne plane in programe, da 
bi podrobneje razčlenile usmeritev in naloge 
na posameznih področjih oziroma območjih v 
skladu s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
planov, dogovori o temeljih družbenih planov 
in srednjeročnimi plani. 

Sprejemanje srednjeročnih planov je ob- 
vezno za vse nosilce družbenega planiranja, 
pripravljanje in sprejemanje dolgoročnih pla- 
nov pa je obvezno za samoupravne interesne 
skupnosti, ki opravljajo dejavnosti ali zadeve 
posebnega družbenega pomena, ter za SR 
Slovenijo in občine. Z odlokom skupščine 
družbenopolitične skupnosti o pripravi plana 
se lahko po potrebi obveznost dolgoročnega 

planiranja razširi tudi na druga področja in OPOMBE: 
območja. 

17. člen 

Dolgoročni prostorski plani so sestavni del 
sistema družbenega planiranja v družbeno- 
političnih skupnostih, v katerih se v skladu z 
enotnostjo tega sistema določajo cilji in nalo- 
ge družbenoekonomskega, gospodarskega, 
socialnega in prostorskega razvoja v gospo- 
darjenju z zemljišči, varstvom in zboljšanjem 
življenjskega okolja ter smotrne izrabe pro- 
stora. 

Družbenopolitične skupnosti določajo v 
dolgoročnih prostorskih planih elemente po- 
litike za usmerjanje procesa urbanizacije, po- 
litiko prostorskega urejanja in posegov, ra- 
zvoj in varstvo gozdov, varstvo in zboljšanje 
življenjskega okolja in ohranitev ter razvoj 
naravnih in z delom pridobljenih vrednosti 
človekovega okolja. 

Poglavitni namen prostorskih planov je 
opredeljevanje pogojev za delo, bivanje, kul- 
turo in rekreacijo in za preprečevanje zdravju 
škodljivih posledic, ki nastajajo v proizvodnji, 
porabi in prometu blaga in storitev in se odra- 
žajo v človekovem okolju ter služijo kot pod- 
laga za usklajeno reševanje in razvoj teh po- 
gojev v srednjeročnih planih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter družbenopolitič- 
nih skupnosti ali za njihovo urejanje z zakoni 
in drugimi akti teh skupnosti. 

18. člen 

Gospodarske zbornice in splošna združe- 
nja v skladu s svojo vlogo in funkcijo sodelu- 
jejo pri družbenem planiranju tako, da dajejo 
pobude za samoupravno sporazumevanje in 
dogovarjanje, posredujejo informacije o ra- 
zvoju ter nudijo drugo strokovno pomoč pri 
izdelavi, sprejemanju in izvajanju planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter pri 
njihovem povezovanju za zagotovitev usklaje- 
nega poteka družbene reprodukcije. 

Splošna združenja in gospodarska zborni- 
ca Slovenije sodelujejo pri družbenem plani- 
ranju zlasti s stališča ustvarjanja pogojev za 
dviganje produktivnosti dela in zmanjševanje 
proizvodnih stroškov in temu ustrezne pro- 
gramske usmeritve proizvodnih skupin, spe- 
cializacije in delitve dela, da bi zagotovili us- 
klajeno delovanje in razvoj vseh elementov 
družbene reprodukcije, ki so odločilnega po- 
mena za skladno gibanje denarnih in mate- 
rialnih tokov in cen, povezovanje v družbeni 
reprodukciji in ustvarjanju skupnega prihod- 
ka ter njihovo sodelovanje pri razvijanju me- 
dnarodnih ekonomskih odnosov in organizi- 
ranem nastopanju na zunanjih tržiščih. 

Občinske zbornice sodelujejo zlasti z vidika 
razvoja drobnega gospodarstva in obrti, go- 
stinstva in turizma, komunalne in stanovanj- 
ske dejavnosti, preskrbe občanov in še pose- 
bej z vidika racionalne uporabe prostora in 
zemljišč ter varstva in zboljšanja okolja. 

Gospodarske zbornice in splošna združe- 
nja spremljajo gospodarska gibanja, analizi- 
rajo poslovne rezultate, posredujejo informa- 
cije o stanju na tržiščih, obveščajo o razvoju 
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OPOMBE: tehnologije ter koordinirajo sodelovanje z 
ustreznimi izobraževalnimi, znanstvenimi in 
strokovnimi organizacijami. 

Gospodarske zbornice sodelujejo z organi 
za planiranje pri oblikovanju skupnih intere- 
sov in ciljev družbenih planov družbenopoli- 
tičnih skupnosti in v skladu s svojimi pristoj- 
nostmi prevzemajo tudi organizacijske obvez- 
nosti za uresničevanje dogovorov o temeljih 
planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Gospodarska zbornica Slovenije sodeluje 
tudi pri pripravi in usklajevanju razvojnih 
možnosti slovenskega gospodarstva z opre- 
deljevanjem razvojnega položaja posameznih 
panog, ki so pomembne za nadaljnji in skla- 
dnejši razvoj slovenskega in jugoslovanskega 
gospodarstva. 

19. člen 

Družbenopolitične organizacije sodelujejo 
pri družbenem planiranju v skladu s cilji in 
nalogami, ki jih določa njihov statut. 

Za učinkovito uveljavljanje in razvijanje 
družbenega planiranja ter omogočanje uskla- 
jenega in sočasnega delovanja vseh nosilcev 
in udeležencev v pripravah planov prevzema 
Socialistična zveza delovnega ljudstva skupaj 
z Zvezo sindikatov in gospodarskimi zborni- 
cami naloge koordinatorja družbenopolitične 
aktivnosti pri oblikovanju planov, s ciljem, da 
se omogočijo možnosti za neposredno izra- 
žanje in usklajevanje samoupravnih interesov 
nosilcev planiranja v procesih pripravljanja in 
sprejemanja planov v organizacijah združe- 
nega dela, krajevnih skupnostih, samouprav- 
nih interesnih skupnostih, drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter družbeno- 
političnih skupnostih. 

Sindikat sodeluje pri družbenem planiranju 
s tem: 

- da sproža pobude za samoupravno spo- 
razumevanje in dogovarjanje o temeljih pla- 
nov; 

- da se udeležuje sporazumevanja in do- 
govarjanja pri določanju osnov in meril za 
pridobivanje in razporejanje dohodka. 

Sindikat je nosilec družbenopolitične aktiv- 
nosti pri planiranju v temeljnih organizacijah, 
udeležuje se sporazumevanja in dogovarjanja 
pri določanju osnov in meril ter glede drugih 
pogojev za delo in življenje delavcev v temelj- 
nih organizacijah in krajevnih skupnostih, po- 
membnih za uresničevanje družbene funkcije 
sindikata. 

Če se z dogovorom o temeljih plana dolo- 
čajo naloge, ki so pomembne za uresničeva- 
nje družbene funkcije sindikata, je sindikat 
udeleženec v dogovoru o temeljih družbene- 
ga plana. 

II. PLANSKI AKTI, NJIHOVA 
PRIPRAVA IN SPREJEMANJE 

20. člen 

Temeljni planski akti, ki se sprejemajo kot 
srednjeročni akti za obdobje petih let na pod- 

lagi odlokov družbenopolitičnih skupnosti o 
pripravi smernic za njihove plane in elemen- 
tov za sklepanje samoupravnih sporazumov, 
so: 

1. temelji plana temeljne organizacije, ki 
vključujejo smernice za plan temeljne organi- 
zacije ter elemente za sklepanje samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov o temeljih 
plana; 

2. smernice za plan družbenopolitične 
skupnosti; 

3. samoupravni sporazumi: 
- o temeljih plana samoupravne organiza- 

cije oziroma skupnosti; 
- o temeljih skupnega plana; 
- o usklajevanju planov; 
4. dogovori o temeljih planov družbenopo- 

litičnih skupnosti; 
5. plani samoupravnih organizacij oziroma 

skupnosti; 
6. plani družbenopolitičnih skupnosti. 

21. člen 

Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev 
srednjeročnih planov sprejemajo samouprav- 
ne organizacije in skupnosti oziroma družbe- 
nopolitične skupnosti vsako leto akt, s kate- 
rim določijo politiko, naloge in ukrepe v posa- 
meznem letu. 

Akti iz prvega odstavka tega člena so te- 
meljni izvedbeni akti srednjeročnih planov in 
tudi osnova za kontinuirano planiranje. 

22. člen 

Resolucija o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana v prihodnjem letu je izvedbeni akt 
srednjeročnega plana in dogovora o temeljih 
plana družbenopolitične skupnosti. 

Resolucija o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana družbenopolitične skupnosti vse- 
buje ključne naloge družbenoekonomskega 
razvoja in uresničevanja plana družbenopoli- 
tične skupnosti v prihodnjem letu; materialne 
okvire razvoja; temeljne naloge na področju 
ustvarjanja celotnega prihodka in gospodar- 
jenja z njim ler razporejanje dohodka in čiste- 
ga dohodka; ukrepe, dogovore in druge aktiv- 
nosti, potrebe za izvajanje skupno dogovorje- 
nih ključnih nalog; posebne naloge in ukrepe 
družbenopolitične skupnosti v skladu s po- 
sebnimi določili družbenega plana. 

Z resolucijo skupščine SR Slovenije se 
predvsem ugotovi, v katerih gospodarskih in 
družbenih dejavnostih se ne izvršujejo nalo- 
ge, sprejete z dogovori o temeljih plana in ne 
izvajajo temeljni cilji politike, določene v 
družbenem planu. Resolucija skupščine SR 
Slovenije zavezuje samoupravne organizacije 
in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti, 
da ugotovijo vzroke, zaradi katerih se družbe- 
ni plan ne izvaja, in da sprejmejo ustrezne 
ukrepe. 

Z resolucijo občinske skupščine se ugotovi 
katere samoupravne organizacije in skupno- 
sti ne izpolnjujejo nalog, ki so jih sprejele s 
samoupravnimi sporazumi in dogovori o te- 
meljih plana, in določijo ukrepi za njihovo 
izvajanje. 
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Izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti predloži skupščini istočasno z 
osnutkom resolucije tudi osnutke spremljajo- 
čih aktov, določenih v posebnem programu 
aktivnosti pri spremljanju uresničevanja druž- 
benega plana, ki ga sprejme izvršni svet skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti do konca 
marca vsakega leta in ki vsebuje pristop, no- 
silce, roke in postopek pri pripravi vseh doku- 
mentov za spremljanje uresničevanja družbe- 
nega plana. 

23. člen 

Za spoznavanje dolgoročnejših možnosti 
za družbenoekonomski razvoj se sprejemajo 
dolgoročni plani za obdobje desetih in več let. 
Dolgoročni plan določa splošno orientacijo 
za razvoj gospodarstva in družbe, dolgoročne 
cilje in smeri tega razvoja, spremembe v 
strukturi proizvajalnih sil družbe in razvoj sa- 
moupravnih socialističnih produkcijskih od- 
nosov, ki jih je treba uresničiti v obdobju, za 
katero ne sprejema dolgoročni plan. 

Dolgoročni plan je izhodiščna podlaga in 
splošna orientacija za določanje srednjeroč- 
nih planov in za ravnanje vseh nosilcev druž- 
benega planiranja. 

Opomba: Določbe o dolgorbčnem planira- 
nju je treba še dopolniti v skladu s predlogi, ki 
bodo dani v javni razpravi. 

24. člen 

Organizacije združenega dela in druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, ki zara- 
di narave dejavnosti planirajo na krajše ali 
daljše obdobje kot je obdobje za katero se 
sprejema srednjeročni plan, sprejemajo svoje 
plane za ta obdobja. Zaradi potreb usklajeva- 
nja svojih planov s plani družbenopolitičnih 
skupnosti pa izkazujejo svoje plane tudi za 
obdobja, za katera se sprejemajo družbeni 
plani. 

25. člen 

Odlok skupščine družbenopolitične skup- 
nosti o pripravi plana določa: 

- roke, do katerih morajo posamezni nosil- 
ci planiranja na območju družbenopolitičnih 
skupnosti izvršiti vmesne faze planskega po- 
stopka, da bi bilo možno pravočasno usklaje- 
vanje in medsebojno dogovarjanje med njimi; 

- organ, ki je odgovoren za pripravljanje 
plana družbenopolitičnih skupnosti. 

Z odlokom iz prejšnjega odstavka se lahko 
določijo tudi druge zadeve, pomembne za 
pripravo plana. 

26. člen 
S sklepom o pripravljanju plana samo- 

upravne organizacije oziroma skupnosti se 
določi organ, ki je odgovoren za pripravljanje 
njenega plana in rok, v katerem se mora pred- 
ložiti predlog plana. S tem sklepom se lahko 
določijo tudi druge zadeve, pomembne za 
pripravljanje samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana samoupravne organizacije ozi- 
roma skupnosti oziroma dogovora o temeljih 
plana družbenopolitične skupnosti. 

27. člen 

Delovni program pripravljanja plana samo- 
upravne organizacije oziroma skupnosti do- 
loča organe oziroma organizacije, ki so odgo- 
vorne za pripravo analize razvoja v preteklem 
obdobju in razvojnih možnosti v obdobju, za 
katero se sprejema plan, ter drugega analitič- 
no-dokumentacijskega gradiva, roke, v kate- 
rih mora biti'gradivo poslano vsem udeležen- 
cem v postopku samoupravnega sporazume- 
vanja o temeljih plana, obveznosti organov in 
služb v postopku samoupravnega sporazu- 
mevanja ter roke za izpolnjevanje teh obvez- 
nosti.1 

Delovni program pripravljanja plana druž- 
benopolitične skupnosti določa: organe, ki so 
odgovorni za pripravo analize razvoja v prete- 
klem obdobju in razvojnih možnosti v obdob- 
ju, za katero se sprejema plan, ter drugega 
analitično-dokumentacijskega gradiva; roke, 
v katerih mora biti gradivo poslano vsem ude- 
ležencem v postopku dogovarjanja o temeljih 
plana; naloge in obveznosti organov in služb 
v postopku dogovarjanja ter roke za njihovo 
izpolnjevanje. 

Delovni program pripravljanja plana druž- 
benopolitične skupnosti se določi v dogovoru 
z organom ustrezne gospodarske zbornice in 
ustrezne Organizacije zveze sindikatov in so- 
cialistične zveze delovnega ljudstva. 

28. člen 

Smernice za plan temeljne organizacije so 
zasnova temeljnih ciljev in interesov delavcev, 
ki naj bi jih v planskem razdobju s svojo 
dejavnostjo dosegli pri ustvarjanju dogodka z 
uresničevanjem osnovne dejavnosti temeljne 
organizacije združenega dela ter pri razvoju 
drugih gospodarskih, socialnih, prostorskih 
in drugih pogojev dela in življenja, ki se ure- 
sničujejo v temeljni organizaciji, v krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interesnih skup- 
nostih in v drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev. 

Elementi za sklepanje samoupravnih spora- 
zumov in dogovorov o temeljih plana se spre- 
jemajo skupaj s smernicami za plan. Z njimi 
se opredeljujejo interesi, potrebe, naloge in 
okviri predvsem za obveznosti gospodarske- 
ga, socialnega in prostorskega značaja, ki jih 
temeljna organizacija usklajuje z drugimi sa- 
moupravnimi organizacijami in skupnostmi in 
družbenopolitičnimi skupnostmi in ki jih 
sprejema s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana delovne organizacije, sestavljene 
organizacije oziroma druge samoupravne or- 
ganizacije oziroma skupnosti ter z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana družbeno- 
politične skupnosti. 

Smernice za pripravljanje družbenih planov 
opredeljujejo skupne cilje, izhodišča, usmeri- 
tve in okvire družbene politike za naslednje 
plansko obdobje ob upoštevanju analiz in 
skupno ocenjenih možnosti in pogojev za ra- 
zvoj. Smernice upoštevajo oceno možnosti 
družbenega razvoja kot strokovno analitično 
osnovo, ki ima zlasti naslednje sestavine; 

OPOMBE: 
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OPOMBE: - analizo dosedanjega družbenega razvoja 
z opredelitvijo nerešenih problemov in njiho- 
vih vzrokov; 

- projekcijo nadaljevanja dosedanjih ra- 
zvojnih značilnosti z analizo problemov, ki jih 
zaradi takšnega razvoja pričakujemo v na- 
slednjem planskem obdobju: 

- različne možnosti razvoja in potrebne 
ukrepe za njihovo uresničevanje. 

Ocena možnosti razvoja iz prejšnjega od- 
stavka za izdelavo prostorskih planov vsebuje 
tudi oceno primernosti prostora za posamez- 
ne dejavnosti. Oceni možnosti družbenega 
razvoja je priloženo dokumentacijsko in dru- 
go gradivo, ki je pomembno za razumevanje 
te ocene. 

Določbe prvega in drugega odstavka tega 
člena se smiselno uporabljajo tudi za smerni- 
ce za plan in samoupravno sporazumevanje o 
temeljih planov krajevnih skupnosti. 

29. člen 

Temelji plana temeljne organizacije so v 
zneskih ali kazalcih izražene obveznosti in 
naloge, ki so jih v procesu sporazumevanja in 
dogovarjanja v okviru temeljnih organizacij in 
v drugih oblikah združevanja dela in sredstev 
sprejeli delavci temeljne organizacije. 

Delavci v temeljni organizaciji odločajo o 
temeljih plana temeljne organizacije z refe- 
rendumom. S poprejšnjo obravnavo na zboru 
delavcev temeljne organizacije pa dajejo de- 
lavci, pobude, predloge in mnenja, usklajuje- 
jo stališča in določajo smernice za plan te- 
meljne organizacije in elemente za samou- 
pravno sporazumevanje in dogovarjanje o te- 
meljih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti in družbenopolitičnih skupnosti. 

Predlog temeljev plana in predlog plana 
določi delavski svet na podlagi predlogov, 
mnenj in stališč zbora delavcev. 

Temelji plana so osnova in materialna pod- 
laga za prevzemanje obveznosti, pravic in od- 
govornosti delavcev temeljne organizacije v 
vseh oblikah sporazumevanja in dogovarjanja 
z delavci drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

30. člen 

S temelji plana temeljne organizacije delav- 
ci temeljne organizacije določajo zlasti: 

- osnove in konkretne obveznosti za 
ustvarjanje celotnega prihodka temeljne or- 
ganizacije v vseh oblikah združevanja dela in 
sredstev; 

- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti materialnega in finančnega značaja; 

- konkretne obveznosti glede razporejanja 
dohodka za osebne dohodke, skupno in 
splošno porabo, razširitev materialne osnove 
dela in rezerve; 

- obseg in pogoje oblikovanja, združeva- 
nja ter uporabe sredstev, namenjenih za raz- 
širitev materialne osnove dela v temeljni orga- 
nizaciji, delovni organizaciji, banki ali v dru- 
gih oblikah združevanja dela in sredstev (pla- 
nirana akumulacija); 
- osnove in način zadovoljevanja skupnih 

potreb delavcev v temeljni organizaciji, v or- 

ganizacijah s katerimi je temeljna organizaci- 
ja neposredno združena, v krajevni skupnosti 
in v samoupravnih interesnih skupnostih; 

- obseg izločanja oziroma združevanja 
sredstev iz dohodka in čistega dohodka in iz 
osebnih dohodkov delavcev temeljnih organi- 
zacij zaradi zadovoljevanja skupnih potreb 
delavcev po načelih svobodne menjave dela; 

- obseg izločanja sredstev iz dohodka in 
čistega dohodka temeljnih organizacij zaradi 
zadovoljevanja splošnih družbenih potreb, 
zagotavljanja socialne varnosti delavcev ter 
za krepitev materialnih in finančnih rezerv; 

- obseg sredstev za zaposlovanje novih 
delavcev ter za spremembo kvalifikacijske 
strukture del in opravil; 

- obseg in pogoje združevanja sredstev za- 
radi razširitve materialne osnove dela v sa- 
moupravnih interesnih skupnostih materialne 
proizvodnje; 

- obseg izvoza in uvoza blaga in storitev, 
oblike gospodarskega sodelovanja, pravice in 
obveznosti temeljne organizacije pri razpola- 
ganju z lastnimi in družbenimi deviznimi sred- 
stvi, zadolževanje v tujini, kreditiranje v tujini, 
prenos znanja in tehnologije, razvoj organizi- 
ranosti zunanjetrgovinske dejavnosti ter re- 
gionalno usmeritev vseh oblik svojih ekonom- 
skih odnosov s tujino; 

-^obveznosti za izvrševanje nalog s po- 
dročja ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite; 

- druge pravice in obveznosti na podlagi 
samoupravnih sporazumov in dogovorov o 
temeljih planov in na podlagi predpisov druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

31. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana je 
planski akt s katerim delavci na podlagi smer- 
nic in usklajenih elementov iz 28. člena tega 
zakona določajo za plansko obdobje svoje 
medsebojne pravice, obveznosti, naloge in 
odgovornosti pri opravljanju zadev, ki so 
skupnega pomena in zagotavljajo izvajanje 
skupnih nalog, zaradi katerih so se združili 
oziroma povezali v samoupravno organizacijo 
oziroma skupnost. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
določa nosilce izvajanja posameznih nalog, 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti materialnega in finančnega značaja 
udeležencev ter njihove konkretne obveznosti 
glede razporejanja dohodka in razpoložljivih 
sredstev za izvrševanje nalog, ki so jih posa- 
mezni udeleženci sprejeli v zvezi z uresniče- 
vanjem samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov ter dogovorov o temeljih družbenih 
planov in sprejete ekonomske politike, opre- 
deljene v družbenem planu. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana se določata tudi način spremljanja nje- 
govega izvajanja in organ, ki je za to odgovo- 
ren. 

32. člen 

Dogovor o temeljih družbenega plana druž- 
benopolitične skupnosti je planski akt, s kate- 
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rim se udeleženci dogovorijo o svojih obvez- 
nostih, pravicah in nalogah, ki so skupnega 
pomena za razvoj družbenopolitične skupno- 
sti. 

Dogovor o temeljih družbeneqa plana druž- 
benopolitične skupnosti temelji na samou- 
pravnih sporazumih o temeljih plana samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

Dogovor vsebuje materialne in druge ob- 
veznosti ter organizacijske in druge ukrepe, 
zlasti glede gospodarske infrastrukture, druž- 
benih dejavnosti, in naloge, ki so s tem dogo- 
vorom opredeljene kot osnovne v obdobju, za 
katero se sklene dogovor in od katerih je v 
največji meri odvisno uresničevanje v družbe- 
nem planu določene razvojne, ekonomske in 
socialne politike. Dogovor lahko zajema tudi 
osnove za združevanje sredstev ter kriterije, ki 
jih bodo udeleženci upoštevali pri svojih od- 
ločitvah v zvezi z uresničevanjem družbenega 
plana. 

33. člen 

Plan samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti je akt, s katerim se zagotavljajo 
zlasti; 

- naloge glede nenehnega pospeševanja 
socialističnih samoupravnih odnosov; 

- struktura, obseg in kvaliteta proizvodov 
in storitev, ki jih temeljna organizacija proiz- 
vaja ali opravlja; 

- temeljna razmerja za delitev skupnega 
prihodka oziroma skupnega dohodka; 

- temeljna razmerja za delitev dohodka in 
čistega dohodka temeljne organizacije v 
planskem obdobju; 

- skupni razvojni, gospodarski, socialni, 
kulturni in drugi, interesi, cilji in naloge ter 
skupna ekonomska in socialna politika, kot 
tudi sredstva za njihovo uresničevanje; 

- pogoji in oblike združevanja dela in sred- 
stev v zvezi z uresničevanjem ciljev in nalog 
srednjeročnega plana; 

- medsebojni ekonomski in drugi odnosi 
oziroma pravice in obveznosti nosilcev druž- 
benega planiranja na podlagi samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov 
in na podlagi predpisov družbenopolitičnih 
skupnosti; 

- ukrepi in aktivnosti nosilcev družbenega 
planiranja, ki so nujni, da se zagotovi izvršitev 
plana, ter smernice in okviri za ukrepe eko- 
nomske politike, upravni in organizacijski 
ukrepi, ki so potrebni za uresničevanje skup- 
nih, v planu določenih ciljev, nalog in intere- 
sov; 

-skupni razvojni, gospodarski, socialni, 
kulturni in drugi interesi in naloge v njihovi 
medsebojni odvisnosti ter skupna ekonomska 
in socialna politika, politika usmerjanja pro- 
cesa urbanizacije, politika prostorskega ure- 
janja, varstvo in zboljšanje življenjskega oko- 
lja, kot tudi sredstva za njihovo uresničeva- 
nje; 

- pogoji in oblike združevanja dela in sred- 
stev v zvezi z uresničevanjem ciljev in nalog 
srednjeročnega plana; 

- medsebojni ekonomski, socialni, pro- 
storski in drugi odnosi oziroma pravice in 

obveznosti nosilcev družbenega planiranja na OPOMBE: 
podlagi samoupravnih sporazumov in dogo- 
vorov o temeljih planov in na podlagi-predpi- 
sov družbenopolitičnih skupnosti; 

- ukrepi in aktivnosti nosilcev družbenega 
planiranja, ki so nujni, da se zagotovi izvršitev 
plana, ter smernice in okviri za ukrepe eko- 
nomske politike, prostorskega urejanja ter 
varstva in zboljšanja delovnega in življenjske- 
ga okolja, upravni in organizacijski ukrepi, ki 
so potrebni za uresničevanje skupnih, v planu 
določenih ciljev, nalog in interesov; 

- kontinuiteta razvoja po zaključku plan- 
skega razdobja, predvsem na tistih področjih, 
ki so temeljnega pomena za nadaljnji razvoj 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti; 

- naloge s področja ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

34. člen 

S plani družbenopolitičnih skupnosti se za- 
gotavljajo ekonomski in družbeni pogoji in 
usklajevanje materialnih odnosov v ekonom- 
skem in socialnem razvoju družbene skupno- 
sti, povezovanje in usklajevanje interesov de- 
lovnih ljudi v vseh oblikah združenega dela in 
samostojnega osebnega dela s sredstvi v lasti 
občanov ter uresničevanje njihovih socialnih, 
ekonomskih, nacionalnih, kulturnih ter dru- 
gih pravic in interesov v samoupravnih intere- 
snih skupnostih, krajevnih skupnostih, obči- 
ndh, avtonomnih pokrajinah, republikah in fe- 
deraciji, kakor tudi med temi skupnostmi - da 
bi se razvile proizvajalne sile in družbeno- 
ekonomski odnosi in ustvarili pogoji za nene- 
hno dviganje življenjskega in delovnega stan- 
darda delovnih ljudi ter zadovoljile njihove 
socialne, kulturne in druge potrebe, upošte- 
vajoč pri tem zakonitosti socialistične blagov- 
ne proizvodnje ter dohodkovnih odnosov na 
enotnem jugoslovanskem trgu in v svobodni 
menjavi dela ob neposrednem povezovanju 
delovnih ljudi v procesu združevanja dela in 
dohodka. 

S plani družbenopolitičnih skupnosti se za- 
gotavlja tudi uresničevanje pravic in medse- 
bojnih odgovornosti delavcev v temeljnih in 
drugih organizacijah, da razpolagajo s svojim 
dohodkom in kontrolirajo njegovo celotno gi- 
banje v procesu celotne družbene reproduk- 
cije, da so udeleženi pri delitvi dohodka sora- 
zmerno s svojim prispevkom, ki so ga dali s 
tekočim in minulim delom k povečanju pro- 
duktivnosti dela, da določajo materialne mož- 
nosti za ekonomski in družbeni razvoj v druž- 
benopolitični skupnosti na podlagi dognanih 
pogojev in možnosti za ustvarjanje in upora- 
bo dohodka, ki ga združujejo v procesu raz- 
širjene reprodukcije, in s tem usmerjajo ra- 
zvoj proizvajalnih sil ter socialističnih samou- 
pravnih produkcijskih odnosov v skladu s 
svojimi neposrednimi in skupnimi interesi in 
motivi gospodarjenja, premagujoč protislovja 
in neenakomernosti v pogojih za delo in pri- 
dobivanje dohodka oziroma v družbenoeko- 
nomskem razvoju v celoti. 
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OPOMBE: 
35. člen 

Plani družbenopolitičnih skupnosti vsebu- 
jejo v skladu z ustavnimi pravicami in dolž- 
nostmi družbenopolitičnih skupnosti skupne 
interese in cilje ekonomskega in družbenega 
razvoja družbenopolitičnih skupnosti, dolo- 
čenih z dogovori o temeljih njihovih planov, ki 
se nanašajo zlasti na: 

1. predvidevanje razvoja socialističnih sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov 
in na tej podlagi za usklajevanje in usmerjanje 
gospodarskega in družbenega razvoja v druž- 
benopolitičnih skupnostih; 

2. ugotavljanje možnosti in potreb združe- 
vanja dela in dohodka, da se okrepi material- 
na osnova združenega dela, razvijajo proizva- 
jalne sile in zagotovijo pogoji za stabilno rast 
življenjskega standarda, povečanje zaposle- 
nosti, povečanje osebne in družbene produk- 
tivnosti dela, dvig izobraževanja in kulture, 
pospeševanje drugih družbenih dejavnosti, 
znanosti, tehnike, tehnologije idr.; 

3. predvidevanje splošnih smeri razvoja in 
ugotavljanje pogojev, možnosti in potreb raz- 
širjene reprodukcije ter na regionalni in pro- 
storski razvoj; 

4. ugotavljanje možnosti za razvoj in vklju- 
čevanje v mednarodno delitev dela; 

5. varstvo in zboljšanje življenjskega oko- 
lja; 

6. zboljšanje pogojev in ekonomsko in so- 
cialno enakopravnost narodov in narodnosti; 

7. krepitev obrambne sposobnosti in druž- 
bene samozaščite. 

Plani družbenopolitičnih skupnosti vsebu- 
jejo tudi obveznosti iz dogovorov o njihovih 
temeljih, ki so jih prevzele posamezne samo- 
upravne organizacije in skupnosti na podlagi 
svojega soglasja kot svojo obveznost za ure- 
sničevanje skupno določenih interesov in ci- 
ljev razvoja v družbenopolitičnih skupnostih. 

Plani družbenopolitičnih skupnosti vsebu- 
jejo tudi smernice in okvire za ukrepe eko- 
nomske politike in druge ukrepe, ki jih organi 
družbenopolitičnih skupnosti skladno s svoji- 
mi ustavnimi pravicami in dolžnostmi spreje- 
majo, da uresničujejo na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu usklajene skupne interese in 
cilje samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti. 

36. člen 

Dolgoročni prostorski plani družbenopoli- 
tičnih skupnosti opredeljujejo naravne in z 
delom ustvarjene pogoje družbenega razvoja 
in določajo tiste temeljne razvojne usmeritve 
iz dolgoročnih planov, ki zajemajo zlasti: 
- zasnovo namenske rabe prostora; 
- opredelitev območij, za katere je treba 

izdelati posebne plane; 
- zasnovo prostorske organizacije, dejav- 

nosti ter skupne interese, cilje in kriterije, 
pomembne za opredeljevanje te zasnove; 

- kmetijsko in obdelovalno zemljo ter pri- 
dobivanje novih površin kot bistveno obliko in 
sredstvo kultiviranja in izboljšanja okolja ter 
racionalne uporabe zemljišč; 

- okvire ukrepov iz pristojnosti družbeno- 
političnih skupnosti za uresničevanje prostor- 
skega plana ter pravice in odgovornosti kra- 
jevnih skupnosti, njihovega sodelovanja v ok- 
viru občin in medobčinskega sodelovanja ter 
samoupravnih interesnih skupnosti, njihovih 
enot in temeljnih skupnosti pri oblikovanju in 
uresničevanju dolgoročnega prostorskega 
plana. 

37. člen 

V srednjeročnih družbenih planih družbe- 
nopolitičnih skupnosti so opredeljeni ukrepi, 
prednostne naloge oziroma cilji dolgoročne- 
ga prostorskega plana, ki se uresničujejo v 
srednjeročnem obdobju. 

Opomba: V družbenih planih občin bo po- 
trebno predvideti tudi naloge in obveznosti 
komunalnih organizacij združenega dela, 
skupnosti PTT podjetij in drugih organizacij 
združenega dela, da ne bi ločeno druga od 
druge posegale s svojo dejavnostjo v prostor. 

38. člen 

V dogovoru o temeljih družbenega plana 
družbenopolitične skupnosti se udeleženci 
obvežejo glede svojih nalog in obveznosti zla- 
sti v zvezi: 

- s prostorskimi učinki predvidenih investi- 
cij; 
- s predvidenim obsegom stanovanjske in 

komunalne graditve ter prenove naselij; 
- s prostorskimi posegi in predvidenimi 

ukrepi za zboljšanje življenskega okolja; 
- z zagotavljanjem stavbnih zamljišč. 

39. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani v temeljnih 
organizacijah in krajevnih skupnostih določa- 
jo z elementi za sklepanje samoupravnih spo- 
razumov in dogovorov o temeljih družbenih 
planov potrebe po prostoru, organizaciji in 
opremljenosti širšega prostora v skladu s pre- 
dvidenim razvojem in primernostjo prostora. 

Temeljni nosilci usklajujejo potrebe po pro- 
storu v samoupravnih interesnih skupnostih s 
področja gospodarskih in družbenih dejavno- 
sti ter v družbenopolitični skupnosti. Pri tem 
upoštevajo razvojne usmeritve dolgoročnih 
prostorskih planov družbenopolitičnih skup- 
nosti in qjihovo konkretizacijo v družbenih 
planih. 

40. člen 

Posebni prostorski plani oziroma programi 
se izdelujejo za specifična območja ene ali 
več družbenopolitičnih skupnosti ter celovito 
obravnavajo razvojno problematiko ene ali 
več specifičnih dejavnosti. 

Opomba: V predlogu zakona je potrebno 
konkretneje opredeliti, za katere dejavnosti 
naj se izdelujejo posebni prostorski plani ozi- 
roma programi. 
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1. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU 
PLANA ACfJE IN SAMOUPRAVNE 
ORGANIZ SKUPNOSTI 

41. člen 

Plani samoupravnih organizacij in skupno- 
sti se sprejemajo po postopku, ki ga določata 
zvezni zakon in ta zakon, ob uporabi enotne, 
obvezne metodologije in minimuma enotnih 
obveznih kazalcev ter na osnovi analiz njiho- 
vega dosedanjega razvoja. 

42. člen 

Proces oblikovanja in sprejemanja posa- 
meznih dokumentov družbenega planiranja 
teče po naslednjem zaporedju: 

1. sprejemanje odlokov družbenopolitičnih 
skupnosti oziroma sklepov samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti o pripravi planov; 

2. sprejemanje smernic družbenopolitičnih 
skupnosti ter sprejemanje smernic temeljnih 
organizacij združenega dela za pripravo pla- 
na in elementov temeljnih organizacij in kra- 
jevnih skupnosti za samoupravne sporazume 
in dogovore o temeljih planov; 

3. oblikovanje in usklajevanje samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter družbenopolitičnih skupnosti; 

4. oblikovanje in sprejemanje temeljev pla- 
nov temeljnih organizacij ter osnutkov planov 
družbenopolitičnih skupnosti; 

5. sklepanje samoupravnih sporazumov o 
temeljih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter dogovorov o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti; 

6. sprejemanje planov samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti ter. družbenopolitičnih 
skupnosti. 

43. člen 

Potem ko Skupščina SFRJ določi obdobje, 
za katero se sprejemajo plani, in čas začetka 
priprav za njihovo sprejemanje, sprejme 
Skupščina SR Slovenije odlok (variantni do- 
datek najpozneje 30 dni po sprejemu odloka 
Skupščine SFRJ), s katerim določi, do kdaj 
morajo nosilci planiranja na območju SR Slo- 
venije izvršiti vmesne faze planskega postop- 
ka, da se zagotovi pravočasno vsklajevanje in 
medsebojno dogovarjanje med njimi. 

44. člen 

Sklep o pripravljanju plana samoupravne 
organizacije in skupnosti sprejme delavski 
svet organizacije združenega dela oziroma 
ustrezen organ upravljanja druge samouprav- 
ne organizacije in skupnosti na predlog orga- 
na samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti, ki ga določa njen statut. 

45. čle 

Organi upravljanja in drugi organi organi- 
zacij združenega dela in drugih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter pristojni orga- 

ni družbenopolitičnih skupnosti, gospodar- 
ske zbornice in sindikati so dolžni pravoča- 
sno sprožati, organizirati in usmerjati priprav- 
ljanje samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih organizacij in skupno- 
sti oziroma dogovorov o temeljih planov druž- 
benopolitičnih skupnosti, dajati v fazi njiho- 
vega pripravljanja nosilcem družbenega pla- 
niranja ustrezne predloge za usklajevanje po- 
sameznih planov z bistvenimi skupnimi oziro- 
ma družbenimi potrebami, interesi in cilji naj- 
manj leto dni pred iztekom tekočega planske- 
ga obdobja. 

Organi iz prejšnjega odstavka so dolžni po- 
skrbeti, da se opravijo potrebne analize in 
raziskave, da so delovni ljudje in družbenopo- 
litične organizacije pravočasno obveščeni o 
dejstvih in podatkih, ki so potrebni za priprav- 
ljanje, sprejemanje in uresničevanje planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
planov družbenopolitičnih skupnosti in so za 
to odgovorni. 

46. 46. člen 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
in dogovori o temeljih družbenih planov mo- 
rajo biti praviloma sočasno predloženi delav- 
cem v temeljnih organizacijah združenega 
dela. 

47. č!en 

Organ upravljanja in drugi pooblaščeni or- 
gani samoupravne organizacije in skupnosti 
ter pristojni organi družbenopolitične skup- 
nosti zagotavljajo potrebne raziskave pogojev 
in možnostKza razvoj samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti ter družbenopolitičnih 
skupnosti, skrbijo za izdelavo statistično-do- 
kumentacijskega gradiva, ki je potrebno za 
pripravljanje plana samoupravne organizacije 
in skupnosti oziroma plana družbenopolitič- 
ne skupnosti, in ukrepajo za stalno medseboj- 
no obveščanje z drugimi samoupravnimi or- 
ganizacijami in skupnostmi, s katerimi so po- 
vezane v procesu družbene reprodukcije, ozi- 
roma z drugimi družbenopolitičnimi skup- 
nostmi. 

Organ, ki je odgovoren za pripravo plana, je 
dolžan ob pripravah sporazumov in dogovo- 
rov o temeljih planov in planov poskrbeti, da 
so pravočasno na razpolago strokovno ute- 
meljeni predlogi možnih rešitev glede bistve- 
nih vprašanj, ki jih ti sporazumi oziroma do- 
govori rešujejo, zlasti v zvezi s politiko razvo- 
ja, in da možne inačice ovrednoti. 

48. člen 

Organ, ki je odgovoren za pripravo plana, 
določi delovni program pripravljanja plana, 
organizira in usmerja delo organov in služb 
samoupravne organizacije ali skupnosti v po- 
stopku priprave plana, zagotavlja samouprav- 
no sporazumevanje o temeljih plana, določa, 
kdo naj v imenu samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti sodeluje pri samouprav- 
nem sporazumevanju, usmerja in usklajuje 
njihovo delo ter zagotavlja usklajevanje ob- 
veznosti, ki so določene v samoupravnih spo- 

OPOMBE: 
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OPOMBE: razumih o temeljih planov samoupravne or- 
ganizacije oziroma skupnosti. 

Organ iz prejšnjega odstavka je odgovoren 
za pravočasno določitev delovnega programa 
pripravljanja plana samoupravne organizacije 
oziroma skupnosti ter za vsa dejanja, ki so 
nujna za samoupravno sporazumevanje o te- 
meljih planov, kakor tudi za pripravljanje in 
pravočasno predložitev predloga plana. 

49. člen 

Delovni ljudje v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih sklepajo samoupravne spo- 
razume o temeljih plana samoupravne orga- 
nizacije oziroma skupnosti z delovnimi ljudmi 
in drugimi samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, s katerimi jih vežejo interesi 
združevanja in vzajemnega sodelovanja pri 
doseganju dohodka ali jih veže uresničevanje 
drugih osebnih in skupnih interesov ter po- 
treb; pri tem se držijo obveznosti, ki so jih 
prevzeli z dogovori o temeljih planov družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kakor tudi obveznosti, 
ki izvirajo iz predpisov in ukrepov pristojnih 
organov teh skupnosti. 

Ce je z zakonom določeno obvezno združe- 
vanje v samoupravni interesni skupnosti, so 
temeljne organizacije združenega dela dolžne 
sodelovati pri sklepanju samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana te skupnosti. 

Zaradi svojih potreb in interesov ter uskla- 
jevanja materialnih razmerij družbenega ra- 
zvoja, sklepajo temeljne organizacije združe- 
nega dela samoupravne sporazume o medse- 
bojnih pravicah, dolžnostih in obveznostih in 
usklajujejo svoje plane tudi v primerih, ko 
prek trga na trajnejših osnovah urejajo med - 

  seboj ne storitve ali dobave.  _ 

50. člen 

Poslovodni oziroma izvršilni organ samo- 
upravne organizacije ali skupnosti, v kateri se 
sprejema samoupravni sporazum o temeljih 
plana, mora v procesu njegove priprave zbrati 
in analizirati elemente, ki so jih v skladu z 
zveznim zakonom določili delavci v temeljnih 
organizacijah. 

51. člen 

Plan samoupravne organizacije in skupno- 
sti, v kateri temeljne organizacije združujejo 
delo in sredstva, temelji na planih teh temelj- 
nih organizacij, ter določa odnose in vpraša- 
nja, ki so določena s samoupravnim sporazu- 
mom o združitvi. 

52. člen 

V plan samoupravne organizapije in skup- 
nosti se vnesejo obveznosti nosilcev družbe- 
nega planiranja iz sprejetih samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
organizacij in skupnosti oziroma iz zakona in 
na njem temelječih odlokov skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

53. člen 

Plan samoupravne organizacije in skupno- 
sti pripravlja organ, ki je odgovoren za njego- 

vo pripravljanje, na podlagi temeljev plana in 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
samoupravne organizacije oziroma skupno- 
sti. 

Plan samoupravne organizacije in skupno- 
sti sprejme delavski svet oziroma ustrezni or- 
gan upravljanja na način, ki ga določa samou- 
pravni sporazum, statut in zakon. 

54. člen 

Z dogovorom o temeejih družbenega plana 
družbenopolitičnih skupnosti lahko temeljna 
organizacija v svojem in skupnem interesu 
sprejme posebne obveznosti, ki so pomemb- 
ne za družbeni razvoj ter za usklajenost od- 
delkov družbene reprodukcije. 

Posebne obveznosti in naloge posameznih 
organizacij združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti za uresniče- 
vanje skupnih interesov in ciljev v obdobju, za 
katero se sprejema plan družbenopolitične 
skupnosti, se smejo z dogovori o temeljih 
tega plana določati le na podlagi soglasja teh 
organizacij In skupnosti. 

55. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana in 
plan delovne organizacije, sestavljene organi- 
zacije in drugih oblik združevanja dela in 
sredstev, v katerih delavci temeljnih organiza- 
cij združenega dela združujejo delo in sred- 
stva zaradi uresničevanja določenih skupnih 
zadev, ureja predvsem odnose in razmerja 
zaradi katerih je bila samoupravna organiza- 
cija oziroma skupnost ustanovljena. 

2. POSTOPEK PRI SPREJEMANJU 
PLANA DRUŽBENOPOLITIČNE 
SKUPNOSTI 

56. člen 

Odlok o pripravljanju plana družbenopoli- 
tične skupnosti sprejme skupščina družbeno- 
politične skupnosti na predlog izvršnega sve- 
ta skupščine. 

Z odlokom o pripravljanju plana družbeno- 
politične skupnosti se določi rok, v katerem 
mora izvršni svet skupščine družbenopolitič- 
ne skupnosti predložiti skupščini osnutek ozi- 
roma predlog plana. 

57. člen 

Za pripravljanje plana družbenopolitične 
skupnosti skrbi izvršni svet skupščine druž- 
benopolitične skupnosti. Izvršni svet določi 
delovni program pripravljanja plana; organi- 
zira in usmerja delo organov in služb družbe- 
nopolitične skupnosti v postopku pripravlja- 
nja plana; zagotavlja dogovarjanje o temeljih 
plana; določa kdo naj v imenu družbnopoli- 
tične skupnosti sodeluje v dogovarjanju; 
usmerja in usklajuje delo ter skrbi za usklaje- 
vanje obveznosti, ki se določajo z dogovori o 
temeljih plana. 

Izvršni svet je odgovoren, da se pravočasno 
določi delovni program pripravljanja plana in 
opravijo vsa dejanja, ki so nujna za dogovar- 
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janje o temeljih plana, kakor tudi za pripravo 
in pravočasno predložitev osnutka oziroma 
predloga. 

V delovnem programu pripravljanja piana 
izvršni svet posebej opredeli raziskave, po- 
trebne za pripravo plana. 

58. člen 

Smernice za pripravljanje družbenih planov 
predlaga skupščini družbenopolitične skup- 
nosti njen izvršni svet. 

59. člen 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
sprejmejo smernice za pripravljanje srednje- 
ročnega plana za naslednje obdobje vsaj leto 
dni pred potekom zadnjega leta tekočega 
srednjeročnega plana družbenopolitične 
skupnosti. 

60. člen 

Plan družbenopolitične skupnosti sprejme 
skupščina družbenopolitične skupnosti na 
podlagi poprej sklenjenih samoupravnih spo- 
razumov in dogovorov o temeljih plana. 

Z dogovri o temeljih plana se določajo 
skupni interesi in cilji, zaradi katerih se skle- 
pajo in v njih^urejajo medsebojni odnosi, pra- 
vice, obveznosti in odgovornosti za njihovo 
uresničevanje. 

61. člen 

Udeležence dogovora o temeljih plana ugo- 
tovi na podlagi analize razvojnih možnosti in 
smernic za pripravo družbenega plana izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti v 
dogovoru z ustrezno gospodarsko zbornico. 

62. člen 

Podlaga za dogovarjanje o temeljih družbe- 
nega plana družbenopolitične skupnosti so: 
- elementi temeljnih organizacij, ki v dogo- 

voru neposredno prevzemajo obveznosti; 
- elementi temeljnih organizacij v karajev- 

nih skupnostih s tem, da se predhodna uskla- 
ditev izvede v okviru samoupravnih in tere- 
snih skupnosti, ki v dogovoru prevzemajo ob- 
veznosti; 
- elementi temeljnih organizacij in krajevnih 

skupnosti za področje splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite na podlagi 
posebnega dogovora; 

—elementi v zvezi z organiziranjem dejavno- 
sti v prostoru in uporabo prostora, ki jih pri- 
pravijo temeljne organizacije ter krajevne 
skupnosti in uskladijo v samoupravnih intere- 
snih skupnostih in družbenopolitičnih skup- 
nostih. 

Pri pripravi dogovora o temeljih družbene- 
ga plana družbenopolitična skupnost upošte- 
va tudi obveznosti, ki jih je prevzela v dogovo- 
ru o temeljih družbenega plana z drugo druž- 
benopolitično skupnostjo, oziroma občino v 
okviru medobčinskega sodelovanja. 

Z dogovorom o temeljih plana družbenopo- 
litične skupnosti določijo udeleženci organ, 
ki tekoče spremlja izvajanje nalog in obvez- 

nosti izvršnega sveta, sprejetih z dogovorom, OPOMBE: 
obravnava pobude izvršnega sveta skupščine 
družbenopolitične skupnosti in drugih udele- 
žencev dogovora za njegove spremembe in 
dopolnitve ter v zvezi s tem dajo pobude za 
spremembe in dopolnitve družbenega plana 
družbenopolitične skupnosti, daje pobude za 
skupne in posamične ukrepe za zagotovitev 
izvajanja dogovora ter obravnava pobude za 
spremembo samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana, kolikor se nanašajo na sprejete 
dogovore. 

63. člen 

Samo skupščie družbenopolitičnih skupno- 
sti smejo v mejah svojih ustavnih pristojnosti 
določati temeljnim organizacijam združenega 
dela in drugim samoupravnim organizacijam 
in skupnostim planske obveznosti brez njiho- 
vega soglasja. 

64. člen 

Z dogovori o temeljih plana družbenopoli- 
tične skupnosti se smejo obveznosti in nalo- 
ge, ki jih določajo posebni dogovori, sklenjeni 
prej s posamiznimi organizacijami in skup- 
nostmi, spremeniti le z njihovim soglasjem. 

65. člen 

Osnutek in predlog plana družbenopolitič- 
ne skupnosti pripravlja izvršni svet skupščine 
družbenopolitične skupnosti na podlagi ene- 
ga ali več dogovorov o temeljih plana družbe- 
nopolitične skupnosti in ga predloži skupšči- 
ni družbenopolitične skupnosti. 

V osnutek oziroma predlog plana družbe- 
nopolitične skupnosti se vnesejo tudi obvez- 
nosti, ki izvirajo za organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in 
skupnosti ter držbenopolitične skupnosti iz 
zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, 
ki jih je v mejah svojih, v ustavi določenih 
pravic in dolžnosti sprejela skupščina družbe- 
nopolitične skupnosti. 

66. člen 

Izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti mora hkrati ko predloži osnutek 
oziroma predlog plana družbenopolitične 
skupnosti, ki so bistvenega pomena za dolo- 
čanje skupnih interesov in ciljev, ki jih bo 
treba uresničiti v obdobju, za katero se spre- 
jema plan, pa o njih do predložitve osnutka 
oziroma predloga plana ni bilo mogoče dose- 
či dogovora s posameznimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi oziroma druž- 
benopolitičnimi skupnostmi. 

Če se s posameznimi samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi do roka, ki je dolo- 
čen za sprejetje plana družbenopolitične 
skupnosti, ne dosežejo dogovori o posamez- 
nih vprašanjih, ki so bistvenega pomena za 
določanje skupnih interesov in ciljev v smislu 
prejšnjega odstavka, lahko sprejme skupšči- 
na družbenopolitične skupnosti ukrepe, za 
katere je pooblaščena z ustavo in zakonom. 
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OPOMBE: 
67. člen 

Plan družbenopolitične skupnosti temelji 
na samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti in 
njihovih planih in na dogovorih o temeljih 
planov in planih ožjih družbenopolitičnih 
skupnosti kakor tudi na skupno ocenjenih 
možnostih in pogojih za razvoj družbenopoli- 
tične skupnosti. 

68. člen 

Organi samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti in družbenopolitične skupnosti 
izvajajo dogovarjanje o temeljih plana, izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
pa obvešča skupščino družbenopolitične 
skupnosti v rokih, ki jih ona določa, kako 
poteka dogovarjanje o temeljih plana, in o 
drugih vprašanjih v zvezi s pripravljanjem pla- 
na, ter se pri pripravljanju plana ravna po 
njenih smernicah. 

Organi iz prejšnjega odstavka tekoče obve- 
ščajo izvršni svet družbenopolitične skupno- 
sti, enkrat letno pa morajo poslati celovito 
poročilo o izvajanju dogovora o temeljih pla- 
na družbenopolitične skupnosti. 

3. PLAN SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ 
IN SKUPNOSTI 

A. Temeljna organizacija 
združenega dela . 

69. člen 

Temeljna organizacija samostojno priprav- 
lja in sprejema svoj plan ter pripravlja elemen- 
te za samoupravni sporazum o temeljih plana 
delovne organizacije, sestavljene organizaci- 
je združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in krajevne skupnosti ter druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, s kate- 
rimi jo neposredno ali preko njene delovne 
organizacije vežejo dohodek, združitev dela 
in sredstev ter drugi interesi. 

Temeljna organizacija združenega dela pri- 
pravlja tudi elemente za dogovore o temeljih 
planov družbenopolitične skupnosti, kadar s 
tem dogovorom prevzema neposredne nalo- 
ge in obveznosti. 

70. člen 

Priprava plana v temeljni organizaciji se 
začne s sklepom delavskega sveta o priprav- 
ljanju plana. Delavski svet temeljne organiza- 
cije določi predlog temeljev plana, ki zajema 
smernice za pripravo plana temeljne organi- 
zacije in elemente za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov, ki jih sklepajo de- 
lavci temeljne organizacije z delavci v drugih 
organizacijah in skupnostih ter z družbeno- 
političnimi skupnostmi. 

Delavski svet temeljne organizacije predla- 
ga temelje plana temeljne organizacije na 
podlagi razprave na zboru delavcev o smerni- 
cah in elementih in na podlagi poročila dele- 

gatov delavskega sveta o rezultatih sporazu- 
mevanja v delovni organizaciji, sestavljeni or- 
ganizaciji in s samoupravnimi organizacijami 
in skupnostmi, v bankah in drugih finančnih 
organizacijah in skupnostmi, v katerih zdru- 
žujejo svoja sredstva in s krajevnimi skup- 
nostmi, v katerih delavci temeljne organizaci- 
je uresničujejo skupne potre jejo skupne po- 
grebe kot tudi na podlagi poročila o rezultatih 
dogovarjanja o dogovorih o temeljih plana 
družbenopolitične skupnosti. 

71. člen 

Če delavci v temeljni organizaciji z referen- 
dumom ne sprejmejo temeljev plana temeljne 
organizacije do roka, ki je določen s sklepom 
delavskega sveta o pripravljanju plana temelj- 
ne organizacije, delavski svet sprejme zača- 
sno odločitev o temeljih plana temeljne orga- 
nizacije za obdobje največ 6 mesecev in o tem 
obvesti skupščino občine. 

Varianta: Če delavci v temeljni organizaciji 
ne sprejmejo temeljev plana temeljne organi- 
zacije do roka, ki je določen s sklepom delav- 
skega sveta o pripravljanju plana temeljne 
organizacije, lahko poda zbor delavcev te- 
meljne organizacije, organ samoupravne de- 
lavske kontrole, sindikati, službe družbenega 
knjigovodstva, ustanovitelj temeljne organi- 
zacije, pristojni organ skupščine družbeno- 
politične skupnosti pobudo občinski skupšči- 
ni za začasne ukrepe družbenega varstva zo- 
per temeljno organizacijo. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja je 
upravičen in dožan predlagati skupščini druž- 
benopolitične skupnosti ustrezne ukrepe. 

72. člen 

Organ za pripravljanje plana pripravi pred- 
log plana temeljne organizacije, ki ga sprejme 
delavski svet, če je v skladu z rezultati refe- 
renduma o temeljih plana temeljne organiza- 
cije. 

73. člen 

Plan temeljne organizacije vsebuje zlasti 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti delavcev, ki so jih sprejeli v odnosih 
samoupravnega sporazumevanja in dogovar- 
janja med seboj, z drugimi samoupravnimi 
organizacijami in skupnostmi ter družbeno- 
političnimi skupnostmi glede: 

1. programa in organiziranja proizvodnje 
oziroma poslovanja, proizvodnih in poslovnih 
stroškov, realizacije proizvodov in storitev, ra- 
ziskovanja in uvajanja nove tehnike in tehno- 
logije, organizacije dela in izrabe delovnega 
časa, produktivnosti dela in učinkovitosti po- 
slovanja; 

2. izvoza in uvoza blaga in storitev deviznih 
prilivov in odlivov, obsega zadolževanja v tuji- 
ni oziroma kreditiranje tujine, regionalne in 
valutne usmeritve uvoza in izvoza, višjih oblik 
gospodarskega sodelovanja, organiziranosti 
zunanjetrgovinske dejavnosti in razvoj kadrov 
doma in v tujini, združevanja deviz, participa- 
cije pri skupno ustvarjenem deviznem prihod- 
ku druge temeljne organizacije združenega 
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dela oziroma odstopanje deviz dfugi temeljni 
organizaciji združenega dela, ki je sodelovala 
pri skupno ustvarjenem deviznem prihodku; 

3. pridobivanja dohodka in njegovega raz- 
porejanja, temeljnih elementov cen in pogo- 
jev za menjavo oziroma opravljanje storitev, 
kreditov in pogojev za kreditiranje, združeva- 
nje dela in sredstev z drugimi organizacijami 
in skupnostmi za skupno doseganje dohodka, 
osnove in merila za razporejanje dohodka za 
osebno, skupno in splošno porabo, za razšir- 
janje materialne osnove dela, za rezerve in za 
delitev sredstev za osebne dohodke ter za 
osebno in skupno porabo; 

4. zagotavljanja sredstev za proizvodnjo 
oziroma pogojev za uresničevanje nalog (za- 
gotavljanje surovin, energije in izkoriščanje 
zmogljivosti, investicije, osnovna in obratna 
sredstva, ekonomičnost in smotrnost pri upo- 
rabi sredstev za družbeno reprodukcijo) z 
združevanjem dela in sredstev z drugimi te- 
meljnimi in drugimi organizacijami združene- 
ga dela; 

5. zagotavljanja varstva in zboljševanja živ- 
ljenjskega okolja (naravnih in z delom ustvar- 
jenih vrednot človeškega okolja); 

6. izobraževanja in strokovnega izpopol- 
njevanja za opravljanje proizvodnih in samou- 
pravljalskih funkcij, zaposlenosti in zaposlo- 
vanja, razvoja in usposabljanja kadrov; 

7. oblikovanja in izvajanja programa razi- 
skav, potrebnih za planiranje in uresničevanje 
razvojne politike; 

8. reševanja stanovanjskih vprašanj, druž- 
bene prehrane, zdravstvenega varstva, otro- 
škega varstva, počitka, rekreacije ter drugih 
delovnih in življenjskih potreb delavcev oziro- 
ma osebne in skupne porabe, ki se uresničuje 
v temeljni organizaciji združenega dela ter po 
krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih; 

9. obveznosti do drugih organizacij ali 
skupnosti, s katerimi je združena ali povezana 
za skupno pridobivanje dohodka oziroma za- 
dovoljevanje osebnih in skupnih ter splošnih 
potreb in interesov v samoupravnih skupno- 
stih, krajevnih skupnostih in družbenopolitič- 
nih skupnostih; 

10. načina obveščanja in informiranja o 
uresničevanju planskih nalog. 

Plan temeljne organizacije mora vsebovati 
naloge s področja ljudske obrambe in druž- 
bene samozaščite. Podrobnejšo razčlenitev 
teh nalog določa poseben akt. 

74. člen 

Plan temeljne organizacije mora vsebovati: 
- osnove, merila in razmerja glede razpo- 

rejanja celotnega prihodka oziroma skupne- 
ga dohodka na obveznosti za zadovoljevanje 
skupnih potreb in obveznosti za zadovoljeva- 
nje splošnih družbenih potreb ter drugih ob- 
veznosti, ki se poravnavajo iz dohodka; 

- osnove, merila in razmerja glede razpo- 
rejanja čistega dohodka za osebne dohodke 
in skupno porabo, kot tudi za zboljšanje in 
razširjanje materialne osnove dela ter za 
ustvarjanje in obnavljanje rezerv. 

75. člen OPOMBE: 

Z osnovami, merili in razmerji za razporeja- 
nje dohodka in čistega dohodka morajo de- 
lavci v temeljni organizaciji zagotoviti izpol- 
njevanje obveznosti, ki jih je temeljna organi- 
zacija sprejela s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana v raznih oblikah združevanja 
dela in sredstev ter z dogovori o temeljih 
družbenih planov družbenopolitične skupno- 
sti, kadar z njimi sprejema konkretne mate- 
rialne obveznosti. 

76. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na 
plan temeljne organizacije, se uporabljajo tu- 
di za plan delovne organizacije, ki nima v svoji 
sestavi temeljnih organizacij združenega 
dela. 

B. Delovna organizacija, sestavljena 
organizacija združenega dela 
in poslovna skupnost 

77. člen 

Za planiranje v delovnih organizacijah in 
sestavljenih organizacijah združenega dela 
veljajo smiselno določbe tega zakona, ki se 
nanašajo na planiranje v temeljni organizaciji, 
če ta zakon ne določa drugače. 

78. člen 

Predlog samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana delovne organizacije določi de- 
lavski svet delovne organizacije na podlagi 
elementov za pripravljanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana, ki so jih sprejeli 
delavci v temeljni organizaciji združeni v de- 
lovnih organizacijah. 

79. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
delovne organizacije sklepajo delavski sveti 
temeljnih organizacij, če so ti sporazumi v 
skladu s temelji plana temeljnih organizacij. 

80. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
delovne organizacije vsebuje zlasti: 

1. naloge in ukrepe za doseganje skupne- 
ga prihodka in skupnega dohodka (dinarske- 
ga in deviznega) in njegovo razporejanje ter 
določila glede skupnih osnov in meril pri raz- 
porejanju čistega dohodka za plansko ob- 
dobje; 

2. pravice in obveznosti iz skupnega poslo- 
vanja temeljnih organizacij združenega dela 
oziroma poslovanja s sredstvi druge temeljne 
organizacije na domačem in tujem trgu; 

3. pravice in obveznosti v zvezi z dogovorje- 
no delitvijo dela ter razširjanjem materialne 
osnove dela, uvajanjem novih tehnologij, razi- 
skovalnih dosežkov, razširjanjem trga, izobra- 
ževanjem in podobno pri izvajanju skupnega 
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OPOMBE: proizvodnega in razvojnega koncepta; 
4. solidarnostne pravice in obveznosti pri 

uresničevanju pravice do dela in pravic iz 
dela; 

5. obveznosti in naloge pri izvajanju pro- 
grama raziskav; 

6. obveznosti in naloge v zvezi z urejanjem 
prostora ter varstvom in zboljšanjem življenj- 
skega okolja; 

7. skupne obveznosti pri ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti; 

8. druge skupne obveznosti pri zagotavlja- 
nju pogojev za delo in življenje delavcev. 

81. člen 

Plan delovne organizacije sprejme njen de- 
lavski svet potem, ko so ga poprej sprejele 
temeljne organizacije v njeni sestavi na način, 
ki ga določa njen statut. 

Ce eden ali več delavskih svetov temeljnih 
organizacij ne sprejme plana delovne organi- 
zacije, sprejme delavski svet delovne organi- 
zacije začasen plan in o tem obvesti občinsko 
skupščino in pristojnega družbenega pravo- 
branilca samoupravljanja. Začasen plan 
sprejme delavski svet delovne organizacije 
največ za 6 mesecev. 

Ce tudi v roku iz prejšnjega odstavka tega 
člena delavski sveti temeljnih organizacij ne 
uskladijo spornih vprašanj in ne sprejmejo 
plana delovne organizacije, se šteje, da delov- 
na organizacija nima plana. 

Varianta: Če eden ali več delavskih svetov 
temeljnih organizacij ne sprejme plana delov- 
ne organizacije, lahko organ samoupravne 
delavske kontrole, delovne organizacije, sin- 
dikati, Služba družbenega knjigovodstva, 
ustanovitelj delovne organizacije, pristojni or- 
gan skupščine družbenopolitične skupnosti 
da skupščini pobudo za začasne ukrepe druž- 
benega varstva zoper temeljne organizacije. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja je 
upravičen in dolžan predlagati skupščini 
družbenopolitične skupnosti ustrezne 
ukrepe. 

82. člen 

Določbe členov 77-80 zakona iz tega po- 
glavja se primerno uporabljajo za samouprav- 
ne sporazume o temeljih planov sestavljene 
organizacije združenega dela, poslovnih 
skupnosti, za samoupravne sporazume o te- 
meljih skupnih planov in za samoupravne 
sporazume o usklajevanju planov. 

C. Zadruga in pogodbena organizacija 

83. člen 

Določbe 77-80. člena tega zakona smiselno 
uporabljajo tudi za planiranje v kmetijskih za- 
drugah in drugih organizacijah združenih 
kmetov, obrtnih in drugih zadrugah ter po- 
godbenih organizacijah združenega dela. 

84. člen 

V kmetijskih in drugih zadrugah se v skladu 
s samoupravnim sporazumom oziroma po- 

godbo o združitvi v zadrugo in z njenim statu- 
tom urejajo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana in s planom odnosi pridobiva- 
nja in razporejanja dohodka in delitve sred- 
stev za osebne dohodke v zadrugi zaposlenih 
delavcev, kakor tudi način delitve dohodka 
sorazmerno s prispevkom k temu dohodku, ki 
so ga dali kmetje oziroma delovni ljudje s 
svojim delom in z združitvijo svojih sredstev 
oziroma s sodelovanjem z zadrugo. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
planov in planom v kmetijski zadrugi se dolo- 
čijo zlasti medsebojni odnosi in obveznosti 
glede: 

1. skupnega in individualnega dela v proiz- 
vodnji kmetijskih proizvodov; 

2. skupne nabave in skupne uporabe kme- 
tijskih priprav in kmetijske opreme, reproduk- 
cijskega materiala za lastno in skupno kmetij- 
sko proizvodnjo; 

3. skupne graditve kmetijskih objektov in 
njihove uporabe za kmetijsko proizvodnjo; 

4. skupne prodaje kmetijskih proizvodov; 
5. sodelovanja s krajevnimi skupnostmi. 

85. člen 

Kmetje, obrtniki in drugi delovni ljudje, ki 
samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina ob- 
čanov, in svoje delo in delovna sredstva zdru- 
žujejo neposredno, po zadrugi ali drugi obliki 
združevanja, s kooperacijo ali po drugih obli- 
kah poslovnega sodelovanja z organizacijo 
združenega dela in z njo trajno sodelujejo, 
urejajo s samoupravnimi sporazumi o teme- 
ljih skupnega plana oziroma s tem planom 
način uporabljanja skupnih zadev skupaj z 
delavci te organizacije, skupaj odločajo o 
skupno doseženem dohodku in so skupaj 
udeleženi pri njegovi delitvi ustrezno svojemu 
prispevku k temu dohodku. 

Č. Banke 

86. člen 

Plani bank temeljijo na samoupravnih spo- 
razumih o temeljih planov bank, ki jih sklepa- 
jo upravljalci bank po delegatih svojih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti na podlagi in 
v skladu s svojimi plani in temelji planov oz. 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti, v ka- 
terih oziroma po katerih uresničujejo delavci 
temeljne organizacije svoje interese in zdru- 
žujejo dohodek, ter v skladu z obveznostmi, ki 
so jih prevzeli v dogovorih o temeljih družbe- 
nih planov družbenopolitičnih skupnosti. Pla- 
ni banke se usklajujejo s plani družbenopoli- 
tičnih skupnosti na podlagi samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana banke in dogovo- 
rov o temeljih družbenega plana družbenopo- 
litičnih skupnosti. Podlaga za plane bank so 
samoupravni sporazumi o temeljih planov 
banke, usklajeni z dogovori o temeljih druž- 
benih planov družbenopolitičnih skupnosti. 

87. člen 

Plan interne banke izhaja iz skupnih ciljev 
članic interne banke za povečanje njihovega 
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in celotnega družbenega dohodka in poveča- 
nje produktivnosti dela in vsebuje zlasti: 
- skupne cilje in naloge razvoja, ki se ure- 

sničujejo s tem planom; 
- višino, način in cilje združevanja dela in 

sredstev ter namene in pogoje za uporabo 
združenih sredstev; 

- način in pogoje za zbiranje sredstev, ka- 
kor tudi namene in pogoje za uporabo zbra- 
nih sredstev; 
- način in pogoje za najemanje in uporabo 

kreditov in posojil; 
- način oblikovanja in uporabe sredstev, ki 

so združena v sklade interne banke; 
- način prevzemanja rizika, ki izvira iz po- 

slovanja interne banke, po njenih članicah; 
- način ohranjanja likvidnosti interne ban- 

ke in njenih članic; 
- način razporejanja skupaj ustvarjenega 

dohodka v interni banki. 

88. člen 

Plan temeljne banke določa zlasti: 
- glavne smeri in ekonomske kazalce ra- 

zvojnih planov in programov tekoče aktivno- 
sti združenega dela; 

- obseg združevanja in usmerjanja namen- 
skih sredstev; 

- obseg zbiranja in nabavljanja denarnih 
sredstev; 

- obvezno usmerjanje sredstev in izpolnje- 
vanje prej prevzetih obveznosti; 

- usmerjanje prostih sredstev za uresniče- 
vanje razvojnih planov in programov tekoče 
aktivnosti združenega dela; 

- način in ukrepe za ohranitev likvidnosti 
temeljne banke; 

- način oblikovanja in uporabe sredstev 
združenih v sklade banke ter oblikovanje in 
razporejanje skupaj ustvarjenega dohodka 
kakor tudi ukrepe in način za prevzemanje 
rizika v poslih temeljne banke. 

89. člen 

Plan združene banke določa naloge za tiste 
dejavnosti in posle, ki so določeni v samo- 
upravnem sporazumu o združitvi v združeno 
banko ali v posebnem samoupravnem spora- 
zumu temeljnih bank, ki so članice združene 
banke. 

90. člen 

Za plane bank veljajo določbe zakona o 
temeljih kreditnega in bančnega sistema in 
določbe tega zakona. 

D. Skupnosti premoženjskega in 
življenjskega zavarovanja ter druge 
finančne organizacije 

91. člen 

Plani skupnosti premoženjskega in življenj- 
skega zavarovanja ter drugih finančnih orga- 
nizacij temeljijo na samoupravnih sporazu- 
mih, ki jih sklepajo samoupravne organizacije 
in skupnosti s tistimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, ki v njih združujejo 
sredstva. 

Plani skupnosti premoženjskega in življenj- OPOMBE: 
skega zavarovanja ter drugih finančnih orga- 
nizacij se sprejmejo na podlagi samoupravnih 
sporazumov o njihovih planih na način, ki ga 
določajo njihovi samoupravni sporazumi o 
ustanovitvi in statuti ter zakon. 

Samoupravni sporazumi o njihovih planih 
morajo biti v skladu s temelji planov temeljne 
organizacije oziroma samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih planov samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti, v katerih oziroma po kate- 
rih uresničujejo delavci temeljne organizacije 
svoje interese in združujejo dohodek. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
premoženjskega in življenjskega zavarovanja 
ter drugih finančnih organizacij morajo biti v 
skladu s prevzetimi obveznostmi samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, ki so jih uprav- 
Ijalci teh finančnih organizacij in skupnosti 
prevzeli v dogovorih o temeljih družbenega 
plana družbenopolitičnih skupnosti. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov 
ter plani skupnosti premoženjskega in živ- 
ljenjskega zavarovanja ter drugih finančnih 
organizacij se usklajujejo z dogovorom o te- 
meljih družbenega plana in družbenim pla- 
nom družbenopolitične skupnosti. 

E. Delovne skupnosti 

92. člen 

Pripravljanje planov v delovni skupnosti se 
začne s sklepom njenega delavskega sveta o 
pripravi plana delovne skupnosti. Delavski 
svet določi roke in organ, ki je odgovoren za 
pripravljanje plana. Ta organ izdela delovni 
program pripravljanja plana. 

S temelji plana delovne skupnosti, delavci 
delovne skupnosti določijo v skladu s sklenje- 
nim samoupravnim sporazumom o medse- 
bojnih pravicah, obveznostih in odgovorno- 
stih s samoupravno organizacijo oziroma 
skupnostjo, za katero opravljajo storitve, 
sredstva za uresničevanje svobodne menjave 
dela pri uresničevanju skupnih ciljev delav- 
cev, ki opravljajo skupna dela in delavcev 
združenih temeljnih organizacij, za katera jih 
opravljajo in pravice in obveznosti, ki jih spre- 
jemajo delavci delovne skupnosti s samou- 
pravnimi sporazumi. 

Temelji plana iz prejšnjega odstavka so 
sprejeti, ko da nanje soglasje organ upravlja- 
nja samoupravne organizacije oziroma skup- 
nosti, za katere delovna skupnost opravlja 
storitve; pri delovnih skupnostih v organizaci- 
jah družbenopolitičnih skupnosti, državnih in 
družbenih organih pa izvršni svet skupščine 
družbenopolitične skupnosti, če ni s predpi- 
som drugače določeno. 

Plan delovne skupnosti vsebuje zlasti: 
- urejevanje in razvijanje socialističnih sa- 

moupravnih odnosov, 
- vrsto, obseg storitev in njihovo kakovost, 
- pridobivanje in razporejanje dohodka in 

čistega dohodka, 
- sredstva za tekoče poslovanje in način 

njihovega zagotavljanja po dogovorjenih kri- 
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OPOMBE: terijih, ki služijo kot osnova za svobodno me- 
njavo dela, 
- sredstva za razširjanje in razvijanje mate- 

rialne osnove dela v skladu z naravo storitev, 
ki jih opravlja in skupnimi interesi, zaradi ka- 
terih je ustanovljena, če je tako dogovorjeno s 
samoupravnim sporazumom o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih, 

- planiranje materialnih pogojev življenja 
in dela delavcev in drugih pogojev, 

- kadrovski razvoj in program izobraževa- 
nja delavcev, 
- zagotavljanje pogojev za urejanje stano- 

vanjskih razmer, 
- varstvo pri delu in zdravstveno varstvo, 
- naloge s področja splošne ljudske 

obrambe in družbene samozaščite. 
Plan delovne skupnosti sprejme njen delav- 

ski svet. 
Opomba: Planiranje v delovnih skupnostih 

bo treba v predlogu zakona podrobneje obde- 
lati v posebnem podpoglavju, upoštevati nar 
ravo različnih delovnih skupnosti in sicer de- 
lovnih skupnosti v organizacijah združenega 
dela, poslovnih skupnostih, bankah in zavaro- 
valnih skupnostih; v samoupravnih interesnih 
skupnostih ter družbenopolitičnih in drugih 
organizacijah ter družbenopolitičnih skupno- 
stih. Glede na naravo teh delovnih skupnosti 
bo potrebno v teh določbah opredeliti poseb- 
nosti pri planiranju. 

Poleg tega bo potrebno z zakonom oprede- 
liti povezavo planskih aktov teh skupnosti s 
planskimi akti organizacij in skupnosti, za ka- 
tere opravljajo dela in naloge skupnega po- 
mena. 

Postopek sprejemanja planskih aktov v teh 
delovnih skupnostih bo potrebno ustrezno 
poenostaviti. 

F. Samoupravne interesne skupnosti 

93. člen 

Pripravljanje plana v samoupravni interesni 
skupnosti se začne s sklepom skupščine sa- 
moupravne interesne skupnosti o pripravi 
plana samoupravne interesne skupnosti. 

Skupščina samoupravne interesne skupno- 
sti določi roke in organ, ki je odgovoren za 
pripravljanje plana. Organ pripravi delovni 
program pripravljanja plana. 

Če skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti ustanovi poseben organ za pripravljanje 
plana, morajo biti v sestavi tega organa zasto- 
pani uporabniki in izvajalci. 

94. člen 

Delavci v temeljih in drugih organizacijah 
združenega dela in delovni ljudje in občani v 
krajevnih skupnostih s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih plana samoupravnih intere- 
snih skupnosti usklajujejo in opredeljujejo 
svoje skupne potrebe, predvsem glede obse- 
ga in strukture storitev oziroma proizvodnje v 
planskem obdobju, programa razširjene re- 
produkcije, solidarnostnih nalog, solidarnost- 
nih in drugih ukrepov za pospeševanje skla- 

dnejšega regionalnega razvoja teh nalog, ob- 
sega, načina, pogojev in namena združevanja 
sredstev. 

Samoupravne sporazume iz prejšnjega od- 
stavka sklepajo udeleženci na podlagi ele- 
mentov za sklepanje samoupravnih sporazu- 
mov, ki jih oblikujejo v temeljni organizaciji in 
krajevnih skupnostih po metodologiji, ki jo 
določijo udeleženci v skupščinah ustreznih 
republiških samoupravnih interesnih skupno- 
sti skladno s svojim statutom in zakonom. 

95. člen 

Samoupravne sporazume o temeljih plana 
samoupravne interesne skupnosti sklepajo 
samoupravne organizacije in skupnosti, ki so 
ustanovile samoupravno interesno skupnost, 
ter vse organizacije združenega dela in delov- 
ne skupnosti, ki združujejo delo in sredstva, 
da bi po samoupravni interesni skupnosti za- 
dovoljevale skupne potrebe in interese na na- 
čin, ki ga določa njen statut. 

Če so v samupravni interesni skupnosti or- 
ganizirani delovni ljudje in občani neposre- 
dno, sodelujejo pri sklepanju samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana po svojih organi- 
zacijah ali združenjih, če so za to pooblašče- 
na ali pa tako, da o sklenitvi odločajo z refe- 
rendumom, če ni s statutom samoupravne 
interesne skupnosti določen drugačen način 
osebnega izjavljanja. 

96. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
samoupravne interesne skupnosti, ki opravlja 
dejavnost oziroma zadeva posebnega druž- 
benega pomena, pred sprejemom obravnava 
zbor združenega dela ustrezne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Plan samoupravne interesne skupnosti iz 
prejšnjega odstavka pred sprejemom obrav- 
nava izvršni svet skupščine družbenopolitič- 
ne skupnosti glede njegove skladnosti s 
smernicami družbenopolitične skupnosti in 
dogovori o temeljih planov. Če izvršni svet 
skupščine družbenopolitične skupnosti meni, 
da predloženi plan ni v skladu s smernicami 
družbenopolitične skupnosti, o tem obvesti 
skupščino samoupravne interesne skupnosti 
in jo pozove, naj ga uskladi. 

Plan samoupravne interesne skupnosti, ka- 
tere skupščina enakopravno odloča z zbori 
skupščine družbenopolitične skupnosti sprej- 
me skupščina samoupravne interesne skup- 
nosti v soglasju s skupščino družbenopolitič- 
ne skupnosti. 

97. člen 

Če sodelujejo pri sklepanju samoupravnih 
sporazumov o temeljih plana samoupravne 
interesne skupnosti enote oziroma temeljne 
skupnosti samoupravne interesne skupnosti 
in krajevne skupnosti neposredno delovni lju- 
dje in občani, organizirani v tej skupnosti, so 
samoupravni sporazumi o temeljih plana 
ustrezne skupnosti sklenjeni, ko jih ti delovni 
ljudje in občani sprejmejo z referendumom ali 
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drugo obliko osebnega nja na način, ki ga 
določa statut skupnosti v skladu z zakonom. 

98. člen 

Če izvršni svet družbenopolitične skupnosti 
meni, da samoupravni sporazum o temeljih 
plana ali plan samoupravne interesne skup- 
nosti bistveno ogroža temeljne interese skla- 
dnega razvoja družbenopolitične skupnosti 
oziroma, če sploh ne pride do sporazuma na 
takšnem področju, je o tem dolžan obvestiti 
skupščino družbenopolitične skupnosti in ji 
predlagati sprejem ustreznih ukrepov. 

99. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
samoupravne interesne skupnosti vsebuje 
elemente, ki so jih oblikovali delavci v temelj- 
nih organizacijah in delovni ljudje v krajevnih 
skupnostih ter jih skupno uskladili v samou- 
pravnih interesnih skupnostih. 

Uporabniki v temeljnih organizacijah in v 
krajevnih skupnostih ter drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih sprejemajo 
zlasti naslednje elemente: 

1. obseg potreb po posameznih vrstah pro- 
izvodov oziroma storitev in njihovo kvaliteto, 

2. razmestitev posameznih zmogljivosti, 
3. sredstva, ki jih uporabniki združujejo za 

izvedbo programa posamezne dejavnosti sa- 
mupravne interesne skupnosti. 

V samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana samoupravne interesne skupnosti dolo- 
čajo uporabniki kot element ustanovitev ali 
ukinitev socialnih pravic iznad z zakonom za- 
jamčenih pravic ter združujejo za te namene 
potrebna sredstva. 

Izvajalci v temeljnih organizacijah ter v dru- 
gih samupravnih organizacijah in skupnostih 
sprejemejo zlasti naslednje elemente: 

1. obseg in kvaliteto storitev, ki jih lahko 
zagotovi temeljna organizacija ob danih pro- 
storskih kapacitetah in kadrovski zasedbi ter 
po veljavnih tehničnih delovnih normativih, 

2. predlog za morebitne spremembe ve- 
ljavnih tehničnih in delovnih normativov, z 
utemeljitvijo vpliva teh sprememb na obseg, 
kvaliteto in ceno storitev, 

3. ceno oziroma povračilo za dobavljene 
proizvode oziroma opravljene storitve. 

Uskladitev elementov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena opravijo delegati uporab- 
nikov v skupščini samoupravne interesne 
skupnosti. 

100. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
samoupravne interesne skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti temelji na usklajenih 
elementih iz prejšnjega člena in vsebuje zla- 
sti: 

1. naloge po posameznih sestavinah pro- 
grama (storitve osnovne dejavnosti; socialne 
pravice, izboljšanje zmogljivosti; usposablja- 
nje kadrov, 

2. zagotovljeni del programa, ki se zago- 
tavlja enotno v vseh občinah po načelu soli- 
darnosti, elemente za ugotavljanje višine po- 

vračila izvajanja tega programa, zagotovitev OPOMBE 
potrebnih sredstev za izpolnitev tega progra- 
ma in način izvajanja solidarnosti ter nosilcev 
pravic in obveznosti za izpolnitev tega pro- 
grama, 

3. program skupnih nalog, ki se bodo izva- 
jale z združenimi sredstvi in za to potrebnega 
dela in sredstev, 

4. dodatni program v občini nad zagotov- 
ljenim, nosilce za to potrebnega dela in sred- 
stev in morebitna doplačila neposrednih upo- 
rabnikov sprejeta na podlagi njihovega oseb- 
nega izjavljanja, 

5. program potrebnih raziskav, nosilce teh 
raziskav ter združevanje dela in sredstev, po- 
trebnih za ta program, 

6. normative za merjenje kakovosti stori- 
tev, 

7. posebne pogoje dela pri opravljanju sto- 
ritev (gostota in razpored zmogljivosti, razpo- 
red delovnega časa itd.), 

8. izkoriščanje kapacitet ter obseg in loka- 
cija morebitnih rezervnih zmogljivosti, 

9. priznane materialne stroške, stopnjo 
amortizacije nad predpisano in rezerve na 
enoto storitve. 

101. člen 

Plan samoupravne interesne skupnosti vse- 
buje zlasti: 

1. politiko in cilje razvoja dejavnosti, za ka- 
tero je bila samoupravna skupnost ustanov- 
ljena, 

2. naloge, obveznosti in sredstva, prikaza- 
na po sestavinah iz samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih plana samoupravne interesne 
skupnosti, 

3. naloge, ki jih prevzema samoupravna in- 
teresna skupnost po drugih sporazumih, do- 
govorih ali predpisih, ter ukrepe in sredstva 
za njihovo uresničitev, 

4. organizacijske, kadrovske in materialne 
ukrepe za uresničitev nalog. 

102. člen 

Članice Samoupravne interesne skupnosti 
SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino 
sklepajo samoupravni sporazum o temeljih 
plana ekonomskih odnosov s tujino. 

V skladu z načelom kontinuiranega planira- 
nja Skupščina skupnosti letno analizira izvr- 
ševanje srednjeročnega plana, sprejema 
ukrepe za njegovo izvršitev in ga dopolnjuje v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih planov ekonomskih odnosov s tujino ter v 
skladu s konkretnimi pogoji tekoče ekonom- 
ske politike na področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
ekonomskih odnosov s tujino ureja medse- 
bojne odnose, pravice in obveznosti ter odgo- 
vornosti članic skupnosti glede priliva in odli- 
va deviz, najemanja in dajanja kreditov tujini, 
strukture delitve odliva in priliva, regionalne 
usmerjenosti ekonomskih odnosov s tujino, 
skupnih vlaganj in dolgoročnega poslovnega 
sodelovanja z domačimi in tujimi partnerji. 
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OPOMBE: v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana ekonomskih odnosov s tujino se opre- 
delijo tudi kriteriji poslovne politike ter pogoji 
za sklepanje samoupravnih sporazumov o 
združevanju dela in sredstev z namenom po- 
večanja deviznega priliva in racionalne nado- 
mestitve uvoza ter za doseganje drugih ciljev, 
postavljenih v tem sporazumu. 

Samoupravni sporazum se sklepa na podla- 
gi v Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino skupno dogovorjenih 
ciljev in elementov ekonomskih odnosov s 
tujino. Potrebne ukrepe v okviru skupnosti za 
uresničevanje planov ekonomskih odnosov s 
tujino in projekcij plačilno-bilančnega in de- 
vizno-bilančnega položaja SR Slovenije, člani 
skupnosti določajo tudi z drugimi samou- 
pravnimi sporazumi, zlasti s: 
- samoupravnim sporazumom o merilih, 

pogojih, načinih in postopkih za dosego do- 
govorjenega obsega uvoza blaga in storitev 
ter odliva deviz, 

- s samupravnim sporazumom o merilih in 
postopkih za uresničevanje kreditnih od- 
nosov s tujino. 

Samoupravna interesna skupnost SR Slo- 
venije za ekonomske odnose s tujino v okviru 
Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonom- 
ske odnose s tujino določa s samoupravnim 
sporazumom o pospeševanju ekonomskih 
odnosov s tujino ukrepe s tega področja. 

103. člen 

Plan samoupravne interesne skupnosti SR 
Slovenije za ekonomske odnose s tujino ureja 
odnose, ki jih določa akt o njeni ustanovitvi in 
so konkretizirani v samoupravnem sporazu- 
mu o temeljih plana, zlasti pa: 

- skupne interese in cilje članov na po- 
dročju uvoza in izvoza blaga in storitev, priliva 
in odliva deviz, kreditnih odnosov s tujino, 
višjih oblik gospodarskega sodelovanja, pre- 
nosa znanja in tehnologije ter regionalno in 
valutno usmerjenost ekonomskih odnosov s 
tujino, 

- obveznosti, odgovornosti in pravice čla- 
nov na podlagi samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov ekonomskih odnosov s tujino, 

- skupne cilje in elemente, ki imajo pose- 
ben pomen za plačilno in devizno bilanco 
Jugoslavije, 

- organiziranost zunanjetrgovinske dejav- 
nosti za razvoj kadrov doma iff v tujini. 

Skupščina skupnosti sprejme vsako leto 
posebej na osnovi samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih planov ekonomskih odnosov s 
tujino konkretne zadolžitve po plačilno-bi- 
lančnih in devizno-bilančnih položajih zbirno 
za vse člane skupnosti in po enotah skupno- 
sti. Te zadolžitve so ena od osnov za oblikova- 
nje projekcije plačilno-bilančnega in devizno- 
bilančnega položaja republike v enotni pro- 
jekciji plačilne in devizne bilance Jugoslavije. 

104. člen 

Organi družbenopolitičnih skupnosti so v 
okviru svojih pravic in pristojnosti dolžni 
spremljati uresničevanje planskih aktov sa- 

moupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje glede pogojev njihovega delova- 
nja, določenih z zakonom in njihovimi samou- 
pravnimi splošnimi akti, da se zagotovijo skla- 
dni in stabilni odnosi na tem področju druž- 
bene reprodukcije. 

105. člen 

Za samoupravne sporazume o temeljih pla- 
na in plan temeljnih skupnosti ali enot v sa- 
moupravni interesni skupnosti, zvez ali dru- 
gih oblik združevanja samoupravnih intere- 
snih skupnosti se smiselno uporabljajo do- 
ločbe tega zakona, ki veljajo za plan samo- 
upravne interesne skupnosti, skladno s pravi- 
cami in obveznostmi, ki jih imajo temeljne 
skupnosti, enote, zveze, združenja in druge 
oblike združevanja po statutu samoupravne 
interesne skupnosti, sporazumu o njeni usta- 
novitvi oziroma združitvi in zakonu. 

G. Krajevne skupnosti 

106. člen 

Razvoj socialističnih samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v krajevni skupno- 
sti zahteva povezovanje delovnih ljudi in ob- 
čanov v krajevnih skupnostih s temeljnimi or- 
ganizacijami, kjer občani krajevne skupnosti 
ustvarjajo dohodek, s samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi ter samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi, ki ne glede na njihov 
sedež s svojo dejavnostjo in razvojem nepo- 
sredno vplivajo in posegajo v delo in razvoj 
krajevnih skupnosti, da bi uresničevali skup- 
ne interese in potrebe, samoupravno združe- 
vali delo in sredstva ter razvijali sistem druž- 
benega planiranja. 

Planiranje v krajevni skupnosti se povezuje 
s planiranjem v samoupravnih interesnih 
skupnostih zlasti s planiranjem skupnih po- 
treb v enotah oziroma temeljnih skupnostih 
samoupravne interesne skupnosti. 

107. člen 

Krajevna skupnost pripravlja in sprejema 
svoj plan sočasno s pripravami za plan in 
temelje plana temeljne organizacije ter za sa- 
moupravne sporazume o temeljih plana de- 
lovne organizacije, sestavljene organizacije, 
samoupravne interesne skupnosti ter drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, s ka- 
terimi jo neposredno vežejo interesi delovnih 
ljudi in občanov. 

108. člen 

Planiranje v krajevni skupnosti se začne s 
sklepom skupščine oziroma organa, določe- 
nega v statutu krajevne skupnosti o priprav- 
ljanju plana krajevne skupnosti. 

Skupščina oziroma organ, določen v statu- 
tu krajevne skupnosti s sklepom zadolži svet 
krajevne skupnosti, da izdela smernice in ele- 
mente za plan krajevne skupnosti, ustanovi 
organe ali delovna telesa, ki so odgovorni za 
pripravljanje plana za posamezna področja 
družbenega dela in življenja jih zadolži, da 
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povežejo vse zainteresirane samoupravne or- 
ganizacije in skupnosti, družbene organizaci- 
je in društva, ki delujejo za zadovoljevanje 
interesov občanov na teh področjih, da bi 
zagotovili njihovo usklajeno delovanje in spo- 
razumevanje v pripravah in sprejemanju pla- 
nov za njihovo področje ter določi roke za 
izdelavo teh planov. 

Svet krajevne skupnosti sodeluje v postop- 
ku pripravljanja družbenih planov in priprav- 
lja samoupravni sporazum o temeljih plana 
krajevne skupnosti ob ustrezni pomoči in so- 
delovanju pristojnih organov in organizacij aii 
služb občinske skupnosti. 

Pristojni organi občine, na območju katere 
je krajevna skupnost so dolžni strokovno in 
organizacijsko pomagati pri pripravljanju 
planskih aktov. 

109. člen 

Smernice za plan krajevne skupnosti pri- 
pravi svet krajevne skupnosti s sodelovanjem 
družbenopolitičnih in družbenih organizacij 
na območju krajevne skupnosti, samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, ki ne glede na 
njihov sedež z dejavnostjo in razvojnimi 
usmeritvami neposredno in bistveno vplivajo 
in posegajo v delo in razvoj krajevnih skupno- 
sti in občinskih organov. 

Svet krajevne skupnosti predloži predlog 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
krajevne skupnosti v obravnavo zboru dele- 
gatov vseh samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, samoupravnih interesnih skupnosti ozi- 
roma njihovih enot ter družbenih organizacij 
in društev ter delegatov občinske skupščine 
na območju te krajevne skupnosti. 

110. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
krajevne skupnosti določa konkretne medse- 
bojne odnose udeležencev tega samouprav- 
nega sporazuma, pravice in vzajemne obvez- 
nosti, naloge in odgovornosti ter sredstva in 
aktivnosti za njihovo izpolnjevanje ter njihove 
nosilce. 

Delovni ljudje v samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, ki sodelujejo pri sklepanju 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana 
krajevne skupnosti, sprejemajo elemente za 
te sporazume po postopku iz 70. člena tega 
zakona. 

111. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
krajevne skupnosti sklepajo delovni ljudje in 
občani, ki žive v krajevni skupnosti, delavci 
temeljnih organizacij, ki ne glede na njihov 
sedež s svojo dejavnostjo neposredno in bi- 
stveno vplivajo, in posegajo v delo in razvoj 
krajevne skupnosti ter samoupravne intere- 
sne skupnosti oziroma njihove temeljne skup- 
nosti ali enote. 

Šteje se, da temeljna organizacija ne glede 
na njen sedež neposredno in bistveno vpliva 
na razvoj krajevne skupnosti, če: 

1. zaposluje oziroma namerava zaposlovati 
delovne ljudi, ki živijo v krajevni skupnosti ali 

živijo v njej njihove družine in katerih pogoji OPOMBE: 
dela, življenja in razvoja so pomembni za pri- 
dobivanje dohodka, produktivnosti dela in ra- 
zvoj te samoupravne organizacije ali skupno- 
sti, 

2. trajno opravlja storitve za neposredne 
potrebe delovnih ljudi in občanov krajevne 
skupnosti, 

3. s svojo dejavnostjo posega v uporabo 
prostora oziroma v ekološke razmere na ob- 
močju krajevne skupnosti. 

112. člen 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti, ki z razvojnimi 
interesi in usmeritvami posegajo v razvoj po- 
samezne krajevne skupnosti, morajo s krajev- 
no skupnostjo uskladiti svoje elemente v sa- 
moupravnem sporazumu o temeljih plana 
krajevne skupnosti. Pri tem posebej določijo 
temeljne naloge in materialne obveznosti 
udeležencev sporazuma, ki jih mora zajeti do- 
govor o temeljih plana občine in plan občine. 

Če samoupravne organizacije in skupnosti 
ne začnejo postopka za sklenitev samouprav- 
nega sporazumevanja o temeljih plana krajev- 
ne skupnosti, jim lahko občinska skupščina 
na pobudo krajevne skupnosti to naloži. 

e do samoupravnega sporazuma iz prejš- 
njega odstavka ne pride v predpisanem roku, 
ukrepa občinska skupščina v okviru svojih 
pristojnosti. 

113. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
krajevne skupnosti temelji na načelu soča- 
snega planiranja samoupravnih organizacij in 
skupnosti in se usklajuje z dogovori o teme- 
ljih plana občine. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
krajevne skupnosti lahko vsebuje tudi določ- 
be v zvezi s samoprispevkom občanov, njegov 
namen in pogoje za njegovo izvedbo. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
krajevne skupnosti sprejemajo delovni ljudje 
in občani krajevne skupnosti z referendu- 
mom. 

114. člen 

Delovni ljudje in občani krajevnih skupno- 
sti, ki so povezane vskupnost krajevnih skup- 
nosti, ali kako drugače povezane s skupnimi 
interesi, v skladu s svojimi statuti na samou- 
praven način določajo skupne interese, ki jih 
bodo usklajevali in uresničevali v tej skupno- 
sti in postopek planiranja v njej. Hkrati določi- 
jo organe, roke in postopke za pripravljanje 
planov v teh skupnostih. 

115. člen 

S planom krajevne skupnosti se določi ra- 
zvoj socialističnih samoupravnih odnosov ter 
reševanje bistvenih vprašanj glede zadovolje- 
vanja skupnih potreb in interesov v krajevni 
skupnosti na vseh področjih družbenega živ- 
ljenja in dela in uresničevanja načela sociali- 
stične solidarnosti. Plan krajevne skupnosti 
določa konkretne naloge na področju gospo- 
darstva, socialnega varstva in urejanja zem- 
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OPOMBE: Ijišč ter varstva in zboljšanja življenjskega 
okolja, kakor tudi na področju ljudske obram- 
be in družbene samozaščite. 

116. člen 

V plan krajevne skupnosti se vnesejo nalo- 
ge za uresničevanje skupnih interesov in soli- 
darnega zadovoljevanja skupnih potreb o ka- 
terih je bilo s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih plana krajevne skupnosti doseženo 
soglasje. 

Plan krajevne skupnosti vsebuje cilje in na- 
loge, medsebojne obveznosti in sredstva za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
urejanja naselja, stanovanjskem področju, 
področju komunalnih dejavnosti, skrbi za 
otroke in za izboljševanje življenjskega oko- 
lja, ljudske obrambe, družbene samozaščite 
in na drugih področjih življenja in dela, druž- 
bene zadeve skupnega pomena, zlasti še cilje 
in naloge socialnega skrbstva, socialne politi- 
ke in solidarnosti, ki jih delovni ljudje in obča- 
ni v krajevni skupnosti opravljajo po samou- 
pravnih interesnih skupnostih, občinah in šir- 
ših družbenopolitičnih skupnostih. Plan kra- 
jevne skupnosti lahko vsebuje tudi druge na- 
loge, ki so bistvene za uresničevanje ciljev 
varstva in zboljšanja življenjskega okolja ter 
socialne in ekonomske politike krajevne 
skupnosti. 

Plan krajevne skupnosti vsebuje tudi nalo- 
ge, ki so bistvene za pogoje življenja in dela 
občanov v krajevni skupnosti in so določene v 
planih samoupravnih organizacij ter skupno- 
sti in planih družbenopolitičnih skupnosti na 
področju prostorskega razvoja in razmestitve 
proizvajalnih sil. 

Plan krajevne skupnosti vsebuje tudi ukre- 
pe za izvršitev plana in njihove nosilce. 

117. člen 

Plan krajevne skupnosti sprejme skupščina 
ali drug s statutom določen organ krajevne 
skupnosti na predlog sveta krajevne skupno- 
sti potem, ko so o njem razpravljala vsa delov- 
na telesa krajevne skupnosti in zbori občanov 
oziroma zbori delegatov posameznih naselij 
in sosesk na način, ki ga določa statut krajev- 
ne skupnosti. 

Plan krajevne skupnosti pripravi svet kra- 
jevne skupnosti na podlagi vsestranske raz- 
prave in stališč krajevne organizacije sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

118. člen 

Plan krajevne skupnosti mora temeljiti na 
smernicah, ki so jih delovni ljudje in občani 
krajevne skupnosti določili za pripravo plana 
krajevne skupnosti, na pravicah in obvezno- 
stih, ki so jih sprejeli s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih plana krajevne skupnosti in s 
samoupravnimi sporazumi o usklajevanju 
planov s samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi, s samoupravnimi sporazumi o 
temeljih skupnih planov ter z dogovori o te- 
meljih družbenih planov družbenopolitična 
skupnosti. 

Plan krajevne skupnosti temelji na samou- 

pravnih sporazumih o temeljih plana, ki jih 
sklenejo: 

1. temeljne organizacije in druge samo- 
upravne organizacije in skupnosti, ki imajo 
pravico in dolžnost, da v krajevni skupnosti 
uresničujejo določene interese svojih delav- 
cev oziroma članov, 

2. samoupravne interesne skupnosti, v ka- 
terih in po katerih delovni ljudje in občani 
krajevne skupnosti ter njihove samoupravne 
organizacije in skupnosti uresničujejo svoje 
interese in svobodno menjavo dela, 

3. delovni ljudje in občani v krajevni skup- 
nosti po izvoljenih organih krajevne skupno- 
sti ali z osebnim izjavljanjem na zboru obča- 
nov ali z referendumom na način, ki ga določa 
statut krajevne skupnosti. 

Plan krajevne skupnosti upošteva tudi 
ukrepe, ki so jih družbenopolitične skupnosti 
v okviru svojih pristojnosti predvidele v druž- 
benih planih in se nanašajo na krajevne skup- 
nosti. 

119. člen 

Dve krajevni skupnosti ali več krajevnih 
skupnosti z območja iste ali različnih občin 
lahko sprejmeta samoupravni sporazum o 
skupnih temeljih planov. Pobudo za sklenitev 
takega samoupravnega sporazuma poda svet 
krajevne skupnosti, lahko pa tudi občinske 
skupščine, na območju katerih so krajevne 
skupnosti, ki bi tak samoupravni sporazum 
sklenile. Svet krajevne skupnosti na katerega 
je naslovljena pobuda za sklenitev samo- 
upravnega sporazuma o skupnih temeljih pla- 
nov je dolžan obravnavati pobudo za skleni- 
tev samoupravnega sporazuma o skupnih te- 
meljih planov in do pobude zavzeti stališče. 

4. POSEBNE DOLOČBE 

120. člen 

Temeljne in druge organizacije združenega 
dela na področju izobraževanja, znanosti, 
kulture, zdravstva, socialnega varstva in infor- 
macijske dejavnosti ter drugih družbenih de- 
javnosti sklepajo skupaj z zainteresiranimi or- 
ganizacijami združenega dela, samoupravni- 
mi interesnimi skupnostmi, krajevnimi skup- 
nostmi in družbenopolitičnimi skupnostmi 
samoupravne" sporazume o temeljih plana in 
planirajo svoj razvoj v skladu z možnostmi in 
interesi za pospeševanje proizvodnje in zado- 
voljevanje družbenih potreb. 

Udeleženci svobodne menjave dela iz prejš- 
njega odstavka s planiranjem usklajujejo od- 
nose v družbeni reprodukciji, osnove pri pri- 
dobivanju in razporejanju dohodka, uporabi 
sredstev ter določajo pogoje za razvoj mate- 
rialne osnove dela, za zadovoljevanje svojih 
osebnih in skupnih potreb ter interesov. S 
samoupravnimi sporazumi o temeljih planov 
in v planih op'redelijo po načelih solidarnosti 
in vzajemnosti tudi namen, obseg in način 
združevanja sredstev za zadovoljevanje skup- 
nih potreb in interesov na področju družbenih 
dejavnosti in socialne varnosti . 
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121. člen 

Temeljne in druge organizacije združenega 
dela na področju komunalnih dejavnosti, 
energetike, vodnega gospodarstva in prome- 
ta sklepajo samoupravne sporazume o teme- 
ljih plana z zainteresiranimi organizacijami 
združenega dela, z uporabniki samostojno ter 
v ali po samoupravnih interesnih skupnostih, 
z drugimi samoupravnimi interesnimi skup- 
nostmi, s katerimi so interesno in poslovno 
povezani, s krajevnimi skupnostmi in drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi 
ter družbenopolitičnimi skupnostmi in plani- 
rajo svoj razvoj v skladu z možnostmi in inte- 
resi za razvoj proizvodnje in zadovoljevanje 
ustreznih družbenih potreb. 

122. člen 

Temeljne in druge organizacije združenega 
dela na področju izobraževanja, raziskovalne 
dejavnosti, kulture, zdravstva, socialnega var- 
stva, informacijske dejavnosti ter na drugih 
področjih družbenih dejavnosti, za katere je z 
zakonom ali na zakonu temelječim odlokom 
skupščine družbenopolitične skupnosti dolo- 
čeno, da opravljajo dejavnosti ali zadeve po- 
sebnega družbenega pomena, sklepajo sa- 
moupravne sporazume o temeljih plana ozi- 
roma sprejemajo plan ob pogojih in na način, 
s katerimi se zagotavlja uresničevanje poseb- 
nega družbenega interesa v skladu z zako- 
nom oziroma odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti. 

123. člen 

Temeljne in druge organizacije združenega 
dela, ki opravljajo gospodarske dejavnosti, za 
katere je z zakonom ali na zakonu temelječim 
odlokom skupščine družbenopolitične skup- 
nosti urejen način uresničevanja posebnega 
družbenega interesa pri njihovem poslovanju, 
kadar je slednje nenadomestljiv pogoj za živ- 
ljenje in delo občanov ali delo drugih organi- 
zacij na določenem področju, sklepajo samo- 
upravne sporazume o temeljih plana oziroma 
sprejemajo plan ob pogojih in na način, s 
katerimi se zagotavlja uresničevanje poseb- 
nega družbenega interesa, v skladu z zako- 
nom oziroma odlokom skupščine družbeno- 
politične skupnosti. 

Organizacije združenega dela na področju 
infrastrukture, ki tvorijo tehnološko enoten 
sistem in so združene v skupnosti, sklepajo 
samoupravne sporazume o temeljih skupne- 
ga plana skupnosti in sprejemajo na njihovi 
podlagi skupen plan. Ti samoupravni spora- 
zumi se usklajujejo s samoupravnimi spora- 
zumi o temeljih plana uporabnikov v samou- 
pravnih interesnih skupnostih ali po njih in 
sestavljajo tako usklajeni sestavni del samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana teh sa- 
moupravnih interesnih skupnosti. 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost na področju infrastrukture in so 
med seboj povezane v procesu družbene re- 
produkcije, niso pa združene v skupnost, mo- 
rajo sprožiti postopek za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov, s katerimi urejajo med- 

sebojne obveznosti glede usklajevanja svojih OPOMBE: 
planov s članicami teh skupnosti in v okviru 
ali po ustreznih samoupravnih interesnih 
skupnostih z uporabniki njihovih storitev. 

Organizacije združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost na področju infrastrukture in so 
med seboj, povezane v procesu družbene re- 
produkcije, niso pa združene v skupnost, mo- 
rajo sprožiti postopek za sklepanje samou- 
pravnih sporazumov oziroma družbenih do- 
govorov, s katerimi urejajo medsebojne ob- 
veznosti glede usklajevanja svojih planov. 

124. člen 

Organizacije združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom blaga in storitvami ter proiz- 
vajalne in druge organizacije združenega de- 
la, s katerimi poslujejo in vzpostavljajo od- 
nose na načelih sodelovanja in samouprav- 
nega združevanja dela in sredstev v njegovem 
okviru, uresničujejo s sklepanjem samou- 
pravnih sporazumov o temeljih skupnega pla- 
na, oziroma, če ne sprejemajo skupnega pla- 
na, s sklenitvijo samoupravnega sporazuma, s 
katerim uredijo medsebojne obveznosti o us- 
klajevanju svojih planov, medsebojni vpliv na 
poslovno in razvojno politiko, prevzemajo 
skupen riziko, zagotavljajo skupno odgovor- 
nost za razširjanje materialne osnove in za 
večanje produktivnosti dela v proizvodnji in 
prometu ter so udeležene pri dohodku, dose- 
ženem s tem sodelovanjem, glede na prispe- 
vek k njegovemu doseganju oziroma glede na 
delovni prispevek in skupno vložena sredstva 
(združevanje sredstev in dela). 

Samoupravni sporazumi o skupnem planu 
med temeljnimi organizacijami, ki se ukvarja- 
jo s prometom blaga in storitev ter proizvajal- 
nimi organizacijami, vsebujejo tudi določbe o 
delitvi skupnega prihodka, doseženega z nji- 
hovim sodelovanjem ter temeljijo na samou- 
pravnih sporazumih o trajnejšem poslovnem 
sodelovanju na podlagi združevanja dela in 
sredstev. 

125. člen 

Organizacije združenega dela, ki se ukvar- 
jajo z izvozom in uvozom, s prometom blaga 
in storitev, ki na podlagi zakona obvezno 
združujejo delo in sredstva s proizvajalnimi in 
drugimi organizacijami združenega dela, s 
katerimi poslujejo, skupaj dosegajo dohodek 
in ga delijo, sklepajo samoupravne sporazu- 
me o temeljih skupnega plana in sprejemajo 
skupen plan. 

Organizacije združenega dela iz prejšnjega 
odstavka, ki prejemajo svoje plane na podlagi 
poprej sklenjenih samoupravnih sporazumov 
o temeljih skupnega plana določijo zlasti ra- 
zvoj proizvodnih in prometnih zmogljivosti, 
izpopolnjevanje in zboljševanje proizvodov 
oziroma storitev, možnosti za njihov plasman, 
standarde materialnih stroškov in merila za 
ugotavljanje amortizacije, strukturo in način 
oblikovanja cen ter druge splošne pogoje za 
prodajo proizvodov in storitev v skupnem po- 
slovanju. 
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OPOMBE: 126. člen 

Če poslujejo organizacije združenega dela 
na področju prometa blaga in storitev s po- 
trošniki na podlagi njihove udeležbe v dohod- 
ku, sklepajo z organizacijo potrošnikov samo- 
upravne sporazume o temeljih plana in z njo 
sprejemajo plan. 

S sporazumi iz prejšnjega odstavka določi- 
jo zlasti razvoj trgovske mreže, asortiment, 
količino in kakovost blaga, medsebojna ra- 
zmerja glede določanja cen, pogoje in način 
prodaje blaga ter merila za udeležbo potroš- 
nikov pri doseženem prihodku. 

Plan organizacij iz tega člena sprejme njen 
delavski svet na podlagi mnenja sveta potroš- 
nikov. 

127. člen 

Organizacije združenega dela, ki so med 
seboj neposredno povezane v procesu traj- 
nejše delovne kooperacije oziroma družbene 
reprodukcije za organiziranje družbene proiz- 
vodnje oziroma skupnega prihodka in skupno 
doseganje dohodka lahko določajo medse- 
bojne obveznosti s samoupravnimi sporazumi 
o temeljih skupnega plana in sprejemajo sku- 
pen plan ali sklenejo samoupravni sporazum, 
s katerim določijo medsebojne obveznosti 
glede usklajevanja svojih planov. 

Ko organizacije združenega dela skupaj z 
drugimi organizacijami oziroma skupnostmi 
sklepajo samoupravne sporazume o temeljih 
skupnega plana, oziroma samoupravne spo- 
razume o usklajevanju svojih planov lahko 
sporazumno oblikujejo skupno delovno telo 
za pripravo teh planskih dokumentov in za 
spremljanje njihovega uresničevanja. 

Za sprejemanje planov na podlagi sporazu- 
mov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
določbe tega zakona, če ni s posebnim zako- 
nom drugače določeno. 

128. člen 

Temeljne organizacije, delovne organizaci- 
je in sestavljene organizacije, poslovne skup- 
nosti, kmetijske zadruge in druge oblike zdru- 
ževanja kmetov, druge zadruge, banke in dru- 
ge oblike združevanja dela in sredstev, ki so s 
samoupravnim sporazumom povezane v 
skupnosti združenega dela za medsebojno 
plansko in poslovno sodelovanje, usklajujejo 
in zagotavljajo svoje proizvodne, delovne, po- 
slovne in druge v reprodukciji povezane inte- 
rese s samoupravnimi sporazumi o temeljih 
skupnega plana ali s samoupravnim sporazu- 
mom o usklajevanju planov. 

Opomba: V teh posebnih določbah so pov- 
zete določbe zveznega zakona o planiranju, 
da se prikaže celovitost planiranja tudi v teh 
organizacijah združenega dela. Ob tem naj 
omenimo, da so nekaterim zveznim določbam 
dodane kot poseben odstavek izvirne republi- 
ške rešitve na mestih, kjer je bilo to mogoče. 
Podrobnejših rešitev nismo ponudili, ker bo 
specifika na teh področjih urejevana s poseb- 
nimi zakoni (zveznimi in republiškimi) in bi 
vsaka podrobnejša razčlenitev prejudicirala 

rešitve v teh zakonih. Postavlja pa se tudi 
vprašanje prevzemanja teh določb zveznega 
zakona v republiškem zakonu. 

5. PLANIRANJE V OBČINI 

129. člen 

Na podlagi odloka o pripravljanju plana ob- 
čine določi njen izvršni svet organ, ki je odgo- 
voren za pripravljanje plana občine. 

Delovni program pripravljanja plana občine 
določa: organe, ki so odgovorni za pripravo 
analize razvoja v preteklem obdobju in razvoj- 
nih možnosti v obdobju, za katero se spreje- 
ma plan, ter drugega analitično-dokumenta- 
cijskega gradiva; roke, v katerih mora biti 
gradivo poslano vsem udeležencem v postop- 
ku dogovarjanja o temeljih plana; naloge in 
obveznosti organov in služb v postopku do- 
govarjanja ter roke za njihovo izpolnjevanje. 

130. člen 

Z dogovorom ali dogovori o temeljih druž- 
benega plana občine, udeleženci opredelijo 
svoje materialne in druge obveznosti ter ukre- 
pe za realizacijo nalog skupnega pomena, 
zlasti na področju gospodarske infrastruktu- 
re, komunalnih dejavnosti, stanovanjskega 
gospodarstva, družbenih dejavnosti, kmetij- 
stva, drobnega gospodarstva in storitev, ure- 
janja prostora in varstva okolja, zemljiške po- 
litike, priprave zemljišč za stanovanjsko in 
drugo gradnjo, urejanje pogojev življenja za- 
poslenih občanov, razvoja krajevnih skupno- 
sti ipd. Dogovor o temeljih družbenega plana 
lahko vključuje tudi kriterije, ki jih bodo ude- 
leženci upoštevali pri svojih odločitvah v zvezi 
z uresničevanjem družbenega plana občine. 

Pri oblikovanju dogovora o temeljih druž- 
benega plana občine se upoštevajo tudi ob- 
veznosti, ki jih je občina prevzela z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana republike, 
oziroma v okviru medobčinskega dogovarja- 
nja. 

131. člen 

Dolgoročni prostorski plani občin oprede- 
ljujejo družbeni razvoj v prostoru in določajo 
tiste temeljne razvojne usmeritve iz dolgoroč- 
nih družbenih planov, ki zajemajo zlasti: 
- skupne interese in cilje, pomembne za 

opredeljevanje zasnove organiziranja dejav- 
nosti v prostoru in uporabo prostora; 

- zasnovo prostorske organizacije dejav- 
nosti; 

- zasnovo namenske rabe prostora; 
- opredelitev območij, za katere je treba 

izdelati posebne plane; 
- okvire ukrepov iz pristojnosti družbeno- 

političnih skupnosti za uresničevanje prostor- 
skega plana. 

Zasnova prostorske organizacije dejavnosti 
zajema zlasti: soodvisnost in razvoj v omrežju 
naselij, ki se opredelijo z usmeritvijo razvoja 
dejavnosti v odnosu do velikosti in vplivnih 
območij posameznih naselij, prometno 
omrežje, energetsko omrežje, omrežja za 
oskrbo s pitno vodo in za odvajanje odpadnih 
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voda in druga pomembnejša omrežja. 
Zasnova rabe prostora opredeljuje namen 

in obseg območij za posamezne dejavnosti, 
zlasti: poselitvena območja, kmetijska ob- 
močja, območja gozdov, območja za pridobi- 
vanje rudnin in mineralnih surovin, območja 
za rekreacijo na prostem, območja varstva 
vodnih virov, naravne in kulturne dediščine, 
nevarna in degradirana območja, ki jih je po- 
trebno sanirati in druge pomembnejše dejav- 
nosti. 

132. člen 

Družbeni plan občine temelji na dogovorih 
o temeljih družbenega plana občine in sa- 
moupravnih sporazumih o temeljih planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter nji- 
hovih planih, kakor tudi na skupno ocenjenih 
možnostih in pogojih za razvoj v občini. 

Z družbenim planom občine se usklajujejo 
materialni in drugi odnosi pri uresničevanju 
ekonomskih, socialnih, kulturnih, stanovanj- 
skih in drugih potreb delavcev in vseh delov- 
nih ljudi, o katerih le-ti odločajo v temeljnih in: 

drugih organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih, v katere so vključeni, ter 
usmerjata in usklajujeta gospodarski in druž- 
beni razvoj v občini. 

133. člen 

Z družbenim planom občine delovni ljudje 
usmerjajo tudi tiste materialne in družbenoe- 
konomske odnose, ki se lahko samoupravno 
in racionalno uresničujejo v okviru občine, pri 
čemer upoštevajo naloge in obveznosti iz me- 
dobčinskega sodelovanja. 

Pri tem zlasti določajo: 
- razvoj socialističnih samoupravnih od- 

nosov v občini, 
- zasnovo gospodarskega in socialnega 

razvoja in urejanje (varianta: planiranje pro- 
stora) v občini, 

- usmeritve na področju dejavnosti skup- 
nega pomena za skladnejši gospodarski in 
socialni razvoj ter urejanje prostora v občini, 

- temeljna razmerja v delitvi dohodka ter 
temeljne odnose na področju osebne, skupne 
in splošne porabe ter splošno bilanco sred- 
stev in naravnih virov, 

- ustvarjanje pogojev za zaposlovanje, 
- usmeritve in naloge na področju varstva 

in zboljševanja človekovega okolja, 
- krepitev obrambne sposobnosti in druž- 

bene samozaščite. 
134. člen 

Družbeni plan občine določa tudi: 
1. delovne, življenjske in družbene potrebe 

in interese delavcev in vseh delovnih ljudi, v 
skladu s splošnimi interesi, potrebami in poli- 
tiko skladnega ekonomskega in družbenega 
razvoja v občini. 

2. pospeševanje komunalnih dejavnosti, 
stanovanjske graditve, prostorske in urbani- 
stične ureditve ter izkoriščanje zemljišč in do- 
brin v splošni rabi, 

3. pospeševanje drugih dejavnosti, ki imajo 
pomen za življenje in delo delovnih ljudi in 
občanov v občini, 

4.'obveznosti, ki so jih občine prevzele z OPOMBE: 
dogovorom oziroma dogovori o temeljih 
družbenega plana republike. 

Plan občine vsebuje tudi smernice in okvire 
za ukrepe ekonomske politike in druge ukre- 
pe, ki jih organi občine sprejemajo skladno s 
svojimi ustavnimi pravicami in dolžnostmi. 

6. MEDOBČINSKO SODELOVANJE 

135. člen 

Občine, ki so povezane v mestno oziroma 
regionalno skupnost kot posebno družbeno- 
politično skupnost v skladu s svojimi statuti 
na samoupraven način določajo skupne inte- 
rese, ki jih bodo usklajevale in uresničevale v 
tej skupnosti, in postopek planiranja v njej. 
Hkrati določijo organe, roke in postopke za 
pripravljanje, sprejemanje in uresničevanje 
planiranja v tej skupnosti. 

136. člen 

Dve občini ali več občin lahko sprejme do- 
govor o skupnih temeljih planov. Pobudo za 
sklenitev takega dogovora sproži skupščina 
ene ali več skupščin občin, lahko pa tudi 
Skupščina SR Slovenije. Skupščine občin, na 
katere je naslovljena pobuda za sklenitev do- 
govora o skupnih temeljih planov, so dolžne 
obravnavati pobudo za sklenitev dogovora o 
skupnih temeljih planov in do pobude zavzeti 
stališče. 

III. SPREMLJANJE IN 
URESNIČEVANJE PLANOV 

137. člen 

Organi upravljanja in drugi organi samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter pristojni 
organi družbenopolitičnih skupnosti, so v 
mejah svojih pravic in dolžnosti odgovorni za 
uresničevanje planov samoupravnih organi- 
zacij in skupnosti oziroma planov družbeno- 
političnih skupnosti, kakor tudi za izpolnjeva- 
nje obveznosti, ki so jih samoupravne organi- 
zacije in skupnosti oziroma družbenopolitič- 
ne skupnosti prevzele s samoupravnimi spo- 
razumi in dogovori o temeljih teh planov. 

Ti organi so dolžni v okviru svojih pravic in 
dolžnosti nastopati z ukrepi oziroma predla- 
gati izvedbo ukrepov, potrebnih za uresniče- 
vanje oziroma izpolnjevanje planov ter obvez- 
nosti iz samoupravnih sporazumov in dogo- 
vorov. 

138. člen 

Organi upravljanja samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti in izvršni sveti skupščin druž- 
benopolitičnih skupnosti so dolžni organizi- 
rati in redno spremljati uresničevanje planov 
samoupravnih organizacij in skupnosti oziro- 
ma planov družbenopolitičnih skupnosti ter 
pripravljati analize in ocene o uresničevanju 
teh planov, dajati pobude za sklepanje sa- 
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OPOMBE: moupravmn sporazumov in dogovorov, s ka- 
terimi se zagotavlja uresničevanje planov, 
oziroma za spremembe in dopolnitev sklenje- 
nih samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov samoupravnih organizacij in skupnosti 
ter dogovorov o temeljih planov družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Organi samoupravnih organizacij in skup- 
nosti morajo s svojimi ukrepi pravočasno za- 
gotavljati pogoje za uresničevanje planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti. 

Organi družbenopolitičnih skupnosti mora- 
jo z ukrepi ekonomske politike, kakor tudi z 
upravnimi in organizacijskimi ukrepi pravoča- 
sno zagotavljati pogoje za uresničevanje pla- 
nov družbenopolitičnih skupnosti. 

139. člen 

Organi družbenopolitičnih skupnosti mora- 
jo ob predlaganju ukrepov tekoče ekonomske 
politike predložiti organu, ki je pristojen za 
sprejem teh ukrepov, izjavo, ali je predlagani 
ukrep v skladu s cilji in nalogami družbenega 
plana. V ta namen morajo predlagatelji že v 
postopku priprave ukrepov sodelovati z orga- 
ni za planiranje. 

Organi, odgovorni za planiranje, so dolžni 
spremljati sprejemanje in delovanje ukrepov 
tekoče ekonomske politike in instrumentov 
gospodarskega sistema in v primerih, ko 
ukrepi tekoče ekonomske politike odstopajo 
od politike, dogovorjene v družbenem planu, 
o tem obvestiti izvršilni organ skupščine druž- 
benopolitične skupnosti. 

140. člen 

V samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
nov delovnih organizacij, sestavljenih organi- 
zacij združenega dela, samoupravnih intere- 
snih skupnostih ter drugih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti, ki so medsebojno po- 
vezane z interesi združevanja sredstev in vza- 
jemnega sodelovanja pri doseganju dohodka 
ali ki jih vežejo drugi skupni interesi in potre- 
be, kakor tudi v dogovorih o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti morajo biti po- 
sebej določeni poslovodni ali drugi organi ter 
strokovne službe oziroma upravni organi, ki 
so dolžni trajno spremljati uresničevanje pla- 
nov, izdelovati programe uresničevanja ter 
analize in ocene o uresničevanju in nastopati 
z ukrepi oziroma predlagati ukrepe za uresni- 
čevanje planov oziroma za dopolnjevanje sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov o te- 
meljih planov po tem zakonu. 

141. člen 

Analize in ocene o izvrševanju planov in 
izpolnjevanju obveznosti iz samoupravnih 
sporazumov in dogovorov o temeljih planov 
ter predloge ukrepov za njihovo uresničeva- 
nje oziroma za spremembe in dopolnitve, so 
organi iz člena 141. dolžni predložiti delav- 
cem temeljne organizacije v obravnavo na 
zborih delavcev, ko ti razpravljajo o zaključ- 
nih računih za preteklo leto. 

Delavci temeljne organizacije so dolžni 
obravnavati zaključni račun za preteklo leto 

hkrati s poročili (analizami) o uresničevanju 
ciljev, nalog in razmerij, določenih v srednje- 
ročnem planu in planskih aktih za preteklo 
leto. 

Zaključni računi so skupaj s periodičnimi 
računi podlaga za ustrezne ukrepe in naloge v 
tekočem letu in so eden od od instrumentov 
kontinuiranega planiranja. Če se plani ne ure- 
sničujejo ali če se ključne obveznosti iz sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov o te- 
meljih planov ne izpolnjujejo, so organi iz 
prejšnjega člena dolžni ocene, analize in 
predlog ukrepov iz prejšnjega odstavka pred- 
ložiti tudi pristojnemu družbenemu pravobra- 
nilcu samoupravljanja. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja 
lahko, če so za to dani zakonski pogoji, pred- 
laga pristojni skupščini družbenopolitične 
skupnosti, da nastopi z začasnimi ukrepi 
družbenega varstva zoper samoupravno or- 
ganizacijo oziroma skupnost, ki ne izvršuje 
prevzetih obveznosti. 

Opomba: V skladu s 601. členom zakona o 
združenem delu, bi spore, ki nastanejo v zvezi 
z izpolnjevanjem obveznosti iz dogovorov o 
temeljih planov morala reševati najprej arbi- 
traža (glej 31. člen Dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980). V predlogu zakona bi bilo po- 
trebno posebej opredeliti spore, ki nastanejo 
zaradi neizpolnjevanja samoupravnih spora- 
zumov od sporov zaradi neizpolnjevanja 
družbenih dogovorov in načine njihovega re- 
ševanja. 

142. člen 

Na podlagi razprav na zborih delavcev o 
zaključnih računih in drugih podatkov ter in- 
formacij morajo organi iz 141. člena tega za- 
kona najpozneje do 31. marca vsakega leta 
pripraviti poročilo (analizo) o uresničevanju 
srednjeročnega plana v preteklem obdobju, ki 
vsebuje oceno uresničevanja ciljev, nalog in 
razmerij določenih s srednjeročnim planom, 
oceno izvrševanja obveznosti iz samouprav- 
nih sporazumov in dogovorov o temeljih pla- 
na, oceno pogojev in možnosti razvoja v teko- 
čem letu ter predlog ukrepov in aktivnosti za 
uresničevanje plana oziroma izpolnjevanje 
obveznosti, prevzetih v zvezi s planom. 

Delavski svet oziroma drugi organ upravlja- 
nja v samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih ter skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti sprejmejo na osnovi tega poročila 
(analize) posebne ukrepe za uresničevanje 
plana in dajejo v obdobju, za katero je plan 
sprejet, pobudo za sklepanje samoupravnih 
sporazumov in dogovorov, s katerimi se zago- 
tavlja uresničevanje plana, oziroma za spre- 
membe in dopolnitve sklenjenih samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti. 

Poslovodni organi v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih pripravijo na podlagi 
poročila iz prvega odstavka in smernic delav- 
skega sveta oziroma drugega ustreznega or- 
gana upravljanja ter drugih analiz in informa- 
cij osnutek letnega akta za naslednje leto, s 
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katerim se zagotavlja izvajanje srednjeročne- 
ga plana samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti in ga predložijo delavcem v spre- 
jem pred zaključkom tekočega leta. Na podla- 
gi analize in razprave ob zaključnih računih 
pa pripravijo morebitne dopolnitve letnega 
gospodarskega načrta izvajanja srednjeroč- 
nega plana. 

Opomba: V naslednji fazi zakona bo po- 
trebno poudariti, da je analiza zaključnih ra- 
čunov trajna in obvezna aktivnost delavcev v 
temeljnih organizacijah ter s tem del sistema, 
s katerim delavci spremljajo izvajanje s pla- 
nom opredeljenih ciljev in nalog. Oceniti bi 
bilo treba, ali so navedeni roki v zakonu realni 
in umestni; in če so, ali so dovolj precizno 
dani za vse nosilce planiranja. 

143. člen 

Izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti pripravi vsako leto do konca maja 
strokovno analizo o uresničevanju plana 
družbenopolitične skupnosti v preteklem ob- 
dobju in oceno možnosti za njegovo uresni- 
čevanje v tekočem in naslednjem letu. 

Na podlagi te analize ter drugih analiz in 
informacij predloži izvršni svet družbenopoli- 
tične skupnosti najpozneje do 15. junija vsa- 
kega leta poročilo o uresničevanju plana 
družbenopolitične skupnosti v preteklem ob- 
dobju in svojo oceno možnosti za razvoj v 
tekočem in v naslednjem letu skupaj s predlo- 
gi dodatnih ukrepov, ki so potrebni za uresni- 
čevanje družbenega plana. To poročilo vse- 
buje zlasti: 

- ocene in stališča izvršnega sveta o ure- 
sničevanju družbenega plana in dogovora o 
njegovih temeljih v preteklem obdobju z oce- 
no razvoja do konca tekočega leta, 

- ocene in stališča o uresničevanju nalog 
letne resolucije, predvsem dogovorov o teme- 
ljih planov, 
- tendence in probleme pri uresničevanju 

družbenega plana in dogovorov o njegovih 
temeljih v tekočem letu s predlogom dopolnil- 
nih ukrepov, 
- ocene možnosti in smeri uresničevanja 

družbenega plana in dogovora o njegovih te- 
meljih v naslednjem letu, 

- predloge za pripravo ukrepov ekonom- 
ske politike, predpisov in dogovorov, ki jih je 
treba sprejeti za uresničevanje družbenega 
plana v naslednjem letu. 

144. člen 

Na podlagi poročila izvršnega sveta in sta- 
lišč, ki jih ob poročilu zavzame skupščina 
družbenopolitične skupnosti, pripravi izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana v prihodnjem letu in ga 
dostavi skupščini družbenopolitične skupno- 
sti najkasneje do konca oktobra tekočega le- 
ta. Pristojni organi pa pripravijo osnutke 
spremljajočih dokumentov k resoluciji ter 
osnutke potrebnih ukrepov oziroma predpi- 
sov ter dogovorov, ki jih je treba sprejeti za 
uresničevanje družbenega plana v prihod- 
njem letu. 

Organ, zadolžen za planiranje, pripravi v 
oktobru dopolnjeno analizo uresničevanja 
družbenega plana in dogovora o njenih teme- 
ljih, ki predstavljajo strokovno-analitsko pod- 
lago za pripravo osnutka resolucije. 

145. člen 

Izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti predloži skupščini istočasno z 
osnutkom resolucije tudi osnutke spremljajo- 
čih dokumentov, opredeljenih v posebnem 
programu aktivnosti pri spremljanju uresniče- 
vana družbenega plana, ki ga sprejme izvršni 
svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
do konca marca vsakega leta in ki vsebuje 
pristop, nosilce, roke in postopek pri pripravi 
vseh dokumentov za spremljanje uresničeva- 
nja družbenega plana. 

146. člen 

Podpisniki dogovora o temeljih plana so 
glede njegovega izvajanja dolžni obveščati 
izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti ter skupni organ iz 62. člena za- 
kona. 

147. člen 

Poslovodni organi v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter odgovorne osebe v 
upravnih organih in službah družbenopolitič- 
nih skupnosti so dogovorni za to, da so 
opravljene zadeve in naloge, ki se nanašajo 
na uresničevanje plana samoupravne organi- 
zacije in skupnosti in' družbenopolitične 
skupnosti. Kršitev teh obveznosti pomeni nji- 
hove delovne obveznosti, pri poslovodnem 
organu pa kršitev njegove samoupravne funk- 
cije. 

148. člen, 

Pristojni republiški upravni organi in službe 
družbenega sistema informiranja zagotavljajo 
na način, ki ga določajo predpisi o družbe- 
nem sistemu informiranja, redno obveščanje 
delovnih ljudi v samoupravnih organizacijah 
in skupnostih o podatkih in dejstvih, ki jih 
imajo na razpolago in ki so pomembni za 
sporazumevanje o temeljih planov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter dogovar- 
janja o temeljih družbenih planov družbeno- 
političnih skupnosti, za pripravljanje, spreje- 
manje in uresničevanje teh planov. 

Organi in organizacije iz prejšnjega odstav- 
ka skrbijo, da so informacije o teh podatkih in 
dejstvih točne, pravočasne in dostopne. 

Pri izpolnjevanju obveznosti iz prvega od- 
stavka tega člena lahko republiški upravni 
organi samostojno ali v sodelovanju z repu- 
bliškimi organizacijami, strokovnimi organi- 
zacijami na področju obveščanja ter s pristoj- 
nimi upravnimi organi in organizacijami ob- 
čin izdajajo biltene in druge publikacije o 
podatkih in dejstvih iz prvega odstavka tega 
člena. 

Opomba: Menimo, da bo potrebno v pred- 
logu zakona predvideti oziroma ustanoviti po- 
seben organ v družbenopolitičnih skupnostih 
(ali pa morda v okviru službe za družbene 

OPOMBE: 
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OPOMBE: prihodke), ki bo spremljal v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih skladnost obvez^ 
nosti sprejetih v sporazumih in dogovorih o 
temeljih plana in njihovo izvajanje. 

IV. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
PLANOV 

149. člen 

Če se plani ne uresničujejo in če se z anali- 
zo vzrokov ugotovi, da planov tudi s posebni- 
mi ukrepi ni mogoče uresničiti, predlaga poo- 
blaščeni organ samoupravne organizacije ali 
skupnosti oziroma izvršni svet skupščine 
družbenopolitične skupnosti organu, ki je 
plan sprejel, spremembe in dopolnitve plana v 
skladu z realno ocenjenimi možnostmi in po- 
goji za razvoj. 

150. člen 

Šteje se, da so nastopili pogoji za spre- 
membo oziroma dopolnitev dogovora o teme- 
ljih plana: 
- če so se spremenili oziroma dopolnili sa- 

moupravni sporazumi o temeljih plana, ki so 
podlaga za ta dogovor in ki vplivajo na uresni- 
čevanje pravic, interesov in obveznosti drugih 
udeležencev dogovora, 

- če pride do sprememb oziroma dopolni- 
tev družbenega plana skupščine družbenopo- 
litične skupnosti zaradi spremembe ciljev ozi- 
roma zaradi ukrepov za uresničevanje plana, 
ki niso bili predvideni s sprejetim planom, in 
ki vplivajo na pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti, ki so jih udeleženci prevzeli s podpisom 
dogovora o temeljih plana. 

Vsak udeleženec dogovora o temeljih plana 
ima pravico in dolžnost predlagati spremem- 
be in dopolnitve dogovora ob pogojih iz 
prejšnjega odstavka. (5e udeleženec dogovo- 
ra o temeljih plana ne predlaga sprememb 
oziroma dopolnitev dogovora o temeljih pla- 
na, izvršni svet skupščine družbenopolitične 
skupnosti začne s pobudo za spremembe in 
dopolnitve dogovora. 

151. člen 

Glede izpolnjevanja obveznosti iz samou- 
pravnih sporazumov o temeljih plana samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter iz dogo- 
vorov o temeljih plana družbenopolitičnih 
skupnosti, s katerimi so določene materialne 
pravice in obveznosti, ter glede povračila ško- 
de zaradi neizpolnitve takšnih obveznosti, se 
uporabljajo določbe zveznega zakona, ki ve- 
ljajo za samoupravne sporazume. 

Za odločanje v sporih, ki nastanejo iz sa- 
moupravnih sporazumov in dogovorov iz pr- 
vega odstavka tega člena, se uporabljajo do- 
ločbe zveznega zakona, ki veljajo za samo- 
upravne sporazume, če ni v samoupravnem 
sporazumu oziroma dogovoru določen zanj 
drugačen način. 

152. člen 

Pri vsaki spremembi ali dopolnitvi dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana morajo udele- 
ženci dogovora ugotoviti, kako te spremembe 
in dopolnitve vplivajo na uresničevanje politi- 
ke, dogovorjene z družbenim planom in v 
primerih, ko spremembe in dopolnitve dogo- 
vora o temeljih družbenega plana bistveno 
vplivajo na uresničevanje družbenega plana, 
sprožiti tudi postopek za spremembe in do- 
polnitve družbenega plana. 

153. člen 

Plan samoupravne organizacija in skupno- 
sti oziroma plan družbenopolitične skupnosti 
se spremeni in dopolni po postopku, ki ga 
določa ta zakon za njegov sprejem. 

154. člen 

Šteje se, da so nastopili pogoji za spre- 
membo oziroma dopolnitev plana, če je prišlo 
do večjih motenj v procesu družbene repro- 
dukcije, če so se bistveno spremenile zuna- 
njepolitične razmere ali ekonomski pogoji po- 
slovanja s tujino, kakor tudi v primeru večjih 
naravnih nesreč in drugih primerih, ki so 
opredeljeni v družbenem planu. 

Kriteriji, ki služijo za oceno, kdaj je potreb- 
no sprožiti postopek za spremembe oziroma 
dopolnitve planov družbenopolitičnih skup- 
nosti, vsebujejo plani v tistem delu, ki obrav- 
nava okvire in smernice za sprejemanje ukre- 
pov ekonomske politike. 

155. člen 

Začetek postopka za spremembe in dopol- 
nitve družbenega plana predlaga skupščini 
družbenopolitične skupnosti izvršni svet 
družbenopolitične skupnosti na podlagi ana- 
liz o uresničevanju družbenih planov in dogo- 
vorov o temeljih teh planov v svojem poročilu 
o uresničevanju družbenega plana. 

V. STROKOVNE OSNOVE 
PLANIRANJA 

156. člen 

Metodologija planiranja izhaja iz osnov 
marksistične teorije družbene reprodukcije in 
omogoča uresničevanje načel sočasnega, 
kontinuiranega in celovitosti planiranja ter ta- 
ko prispeva k skladnejšemu razvoju proizva- 
jalnih sil in družbenoekonomskih odnosov in 
odločilnemu vplivu delavcev in delovnih ljudi 
na ta proces. 

Z metodologijo planiranja se zagotavljajo 
znanstvene in strokovne osnove za dinamič- 
no usklajevanje blagovnih in denarnih tokov 
družbenega bruto proizvoda med oddelkoma, 
pododdelki in ožjimi sektorji družbene repro- 
dukcije, upoštevaje odnose s tujino, demo- 
grafske dejavnike, tehnološki napredek ter 
varstvo okolja in racionalno gospodarjenje z 
zemljišči in prostorom. 
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Z metodologijo planiranja se podrobneje 
uredijo postopki, ki zagotavljajo nemoten po- 
tek procesa družbenega planiranja, učinkovi- 
to usklajevanje interesov in objektivno pozna- 
vanje okvirov razvoja na podlagi ustreznih 
strokovnoanalitičnih metod in gradiv. Meto- 
dologija planiranja se dopolnjuje v stalnem 
povezovanju praktičnega strokovnega dela in 
raziskovanja na področju sistema in metodo- 
logije planiranja. 

157. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predpi- 
še v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenije in Republiškim svetom Zveze sindi- 
katov Slovenije obvezno enotno metodologijo 
in minimalne obvezne enotne kazalce, ki so 
potrebni za pripravljanje, sprejemanje in ure- 
sničevanje planov samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti 
in s katerimi dopolnijo ustrezni akt, ki ga 
sprejme Zvezni izvršni svet v skladu z zveznim 
zakonom. 

158. člen 

Za razvoj metodologije planiranja so odgo- 
vorne službe za planiranje v samoupravnih 
organizacijah in skupnostih ter družbenopoli- 
tičnih skupnostih. 

Strokovne službe za planiranje morajo pri 
pripravljanju strokovnih osnov za planske do- 
kumente svoje postopke dokumentirati, anali- 
zirati in posploševati v trajnejše metodološke 
osnove in rezultate. 

Strokovne službe za planiranje lahko na 
podlagi pogodb ali sporazumov poverijo po- 
samezne metodološke naloge raziskovalnim 
organizacijam. 

159 člen 

Za strokovni in znanstveni razvoj metodolo- 
gije planiranja je v SR Sloveniji odgovoren 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
tudi proučuje, izpolnjuje in ureja metodolo- 
ške osnove in postopke pri pripravljanju plan- 
skih dokumentov na ravni republike. 

160. člen 

Poslovodni in strokovni organi v samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih ter 
upravni in strokovni organi v družbenopolitič- 
nih skupnostih odgovarjajo za strokovnost in 
objektivnost rezultatov strokovnega dela. 

Organi iz prejšnjega člena opravljajo v skla- 
du s sprejetim programom in z načeli tega 
zakona svoje naloge samostojno na način, ki 
omogoča nosilcem planiranja pripravo in 
oblikovanje svojih planskih aktov. 

161. člen 

Poslovodni in strokovni organi v delovnih 
organizacijah, bankah in Skupnostih so v svo- 
jih analizah razvojnih možnosti dolžni zagoto- 
viti, da bodo temeljne organizacije združene- 
ga dela razpolagale že pred sprejemom smer- 
nic za pripravo svojih planov in elementov za 

pripravo samoupravnih sporazumov o teme- OPOMBE: 
Ijih planov pa tudi v teku usklajeval nega pro- 
cesa, z ,vsemi analitičnimi informacijami, ki 
omogočajo celovit vpogled v bodoče mate- 
rialne in druge možnosti, v potrebe združeva- 
nja dela in sredstev ter svobodne menjave 
dela in v materialne posledice ter odnose, ki 
izvirajo iz teh možnosti in združevanj za skla- 
den razvoj temeljnih organizacij združenega 
dela. 

162. člen 

Upravni in strokovni organi skupščin občin 
posredujejo analize pristojnim organom kra- 
jevnih skupnosti. 

163. člen 

Pri pripravljanju in oblikovanju planskih ak- 
tov so dolžne samoupravne organizacije in 
skupnosti ter družbenopolitične skupnosti 
obravnavati in upoštevati analitsko gradivo 
odgovornih strokovnih organov in smernice, 
ki jih sprejemajo družbenopolitične skupno- 
sti. 

164. člen < 

Minimum kazalcev je sestavni del analitič- 
no-dokumentacijskega gradiva planskih ak- 
tov in tudi osnova za usklajeno povezovanje 
bilanc gospodarstva, naravnih in drugih virov, 
družbenih dejavnosti, prebivalstva, skupne in 
splošne porabe, akumulacije, odnosov z dru- 
gimi republikami in odnosov s tujino, ki odra- 
žajo blagovne in denarne tokove družbene 
reprodukcije. 

Samoupravne organizacije in skupnosti so 
dolžne dostavljati podatke o minimumu ka- 
zalcev strokovnim službam za planiranje na 
njihovo zahtevo, prav tako pa pooblaščenim 
službam družbenega sistema informiranja. 

165. člen 

V okviru rednih statističnih raziskav v SR 
Sloveniji se praviloma vsako leto izvede anke- 
ta o minimumu kazalcev in sicer po sprejetju 
zaključnih računov in v skladu s pripravlja- 
njem planov družbenopolitičnih skupnosti. 

Vsebina, čas, obseg in način izvajanja an- 
kete iz prejšnjega odstavka se določi v vsako- 
letnem programu statističnih raziskovanj. An- 
keto izvede Zavod SRS za statistiko po poseb- 
nem programu, ki ga sprejme pristojni repu- 
bliški upravni organ. 

166. člen 

Udeleženci planiranja v procesu usklajeva- 
nja planskih aktov samoupravnih organizacij 
in skupnosti določajo In opredeljujejo ele- 
mente In smernice, upoštevaje predpisani mi- 
nimum kazalcev ter standarde, ki jih za njih 
določa družbeni sistem informiranja SFRJ. 

167. člen 

Ankete, ki so vezane na planiranje in niso v 
posebnem programu statističnih raziskovanj, 
izvajajo pa se na območju celotne republike, 
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OPOMBE: se lahko izvedejo, če da soglasje zanje za 
družbeno planiranje pristojni republiški 
upravni organ. 

168. čien 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter 
občine lahko na podlagi posebnega sporazu- 
ma ali dogovora določijo statistično spremlja- 
nje še drugih podatkov, pomembnih za pri- 
pravo in spremljanje svojih planov. Pri tem 
morajo zagotoviti usklajenost z minimumom 
kazalcev. 

169. člen 

Obvezni sestavni del analitično-dokumen- 
tacijskega gradiva planskih dokumentov 
družbenopolitičnih skupnosti so v usklajen 
sistem povezane bilance gospodarstvi, druž- 
benih dejavnosti, prebivalstva, skupne in 
splošne porabe, akumulacije, odnosov z dru- 
gimi republikami in odnosov s tujino. 

170. člen 
Pri pripravljanju in oblikovanju plana samo- 

upravne organizacije in skupnosti ter družbe- 
nopolitične skupnosti se upoštevajo rezultati 
raziskovalnega dela. 

Raziskovalni projekti in usmerjeni programi 
raziskav ob pripravi družbenih planov morajo 
zagotavljati trajno usmerjanje raziskovalnih 
organizacij v raziskovalno delo za potrebe 
planiranja. 

\ 171. "člen 

Raziskovalni projekti in usmerjeni programi 
raziskovanj ob pripravi družbenih planov mo- 
rajo biti prilagojeni potrebam družbenega 
planiranja v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ter družbenopolitičnih skupno- 
stih, njihovi rezultati pa dostopni vsem zainte- 
resiranim udeležencem v planiranju. 

172. čien 

Vsaka družbenopolitična skupnost mora 
imeti svoj upravni organ za planiranje. 

Upravni organ za planiranje na ravni repu- 
blike je Republiški komite za družbeno plani- 
ranje in informacijski sistem- 

173. člen 

Strokovna opravila v zvezi $ planiranjem 
opravljajo strokovne službe za planiranje. 

Izvršilni, poslovni oziroma drugi organi sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter izvrš- 
ni sveti družbenopolitičnih skupnosti so za 
kvalitetno opravljanje strokovnih planskih na- 
log dolžni zagotoviti ustrezne pogoje za obli- 
kovanje, usposobljenost in delo strokovnih 
služb za planiranje v svojem okviru ali na drug 
način zagotoviti opravljanje strokovnih nalog 
v zvezi s planiranjem. 

Strckovno in organizacijsko pomoč pri pri- 
pravljanju planskih dokumentov je občina 
dolžna zagotoviti krajevnim skupnostim na 
njenem območju. 

174. člen 

Organizacijo in funkcije strokovne službe 
za planiranje v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih ureja statut samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, v kateri je sfužba organizi- 
rana, oziroma samoupravni sporazum, če te 
služba deluje za potrebe planiranja več orga- 
nizacij in skupnosti. 

Samoupravne organizacije in skupnosti 
lahko poverijo izdelavo strokovnih analiz in 
drugih strokovnih podlag za planiranje tudi 
posebnim znanstvenim in strokovnim organi- 
zacijam. 

175. člen 

Organizacijo in delovno področje organov 
in strokovnih služb za družbeno planiranje v 
občini ureja statut občine. 

S statutom posebne družbenopolitične 
skupnosti oziroma dogovorom o medobčin- 
skem sodelovanju se lahko določijo strokov- 
ne službe za planiranje v okviru posebne 
družbenopolitične skupnosti. 

176. člen 

Posamezne strokovne naloge v zvezi s pla- 
niranjem lahko izvršni svet skupščine občine 
ali upravni organ za planiranje v skladu s 
svojimi pristomi, določenimi z ustavo, statu- 
tom, ali z dogovorom o medobčinskem sode- 
lovanju poveri ustreznim strokovnim oziroma 
raziskovalnim organizacijam. 

Za družbeno planiranje pristojni republiški 
upravni organ lahko določi minimalne kriteri- 
je in pogoje glede strokovnih kadrov in 
opremljenosti organizacij prejšnjega od- 
stavka. 

177. člen 

Strokovna služba za planiranje ter strokov- 
ne ćziroma raziskovalne organizacije iz prejš- 
njega člena so odgovorne za točnost podat- 
kov, za strokovno zasnovanost in realnost nji- 
hovih ocen in predlogov ter za strokovno in 
pravočasno izvajanje nalog po gramu dela za 
pripravljanje planov. 

178. člen 

Strokovni organ za planiranje na ravri repu- 
blike je Zavod SR Slovenije za družbeno pla- 
niranje. 

Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje 
pripravlja strokovne in raziskovalne osnove, 
analize družbenega razvoja ter osnove, 
osnutke in predloge družbenih planov; pri- 
pravlja izhodišča za opredelitev tekoče politi- 
ke razvoja v letnih resolucijah ali drugih do- 
kumentih uresničevanja srednjeročnih planov 
ter osnutke in predlog ustreznih planskih ak- 
tov; pripravlja osnove za politiko dolgoročne- 
ga razvoja SR Slovenije ter predlog dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije; sodeluje pri obliko- 
vanju srednjeročnih družbenih planov in dol- 
goročnih razvojnih usmeritev ter osnov teko- 
če politike družbenoekonomskega razvoja 
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SFR Jugoslavije; pripravlja analize o izvajanju 
srednjeročnih družbenih planov ter politike 
razvoja; proučuje sistem družbenega planira- 
nja, razvoj družbenih odnosov na tem po- 
dročju in skrbi za razvoj in izpopolnjevanje 
metodologije družbenega planiranja; razvija 
informacijski sistem za planiranje kot inte- 
gralni del družbenega sistema in informira- 
nja. 

Opomba; V dosedanji razpravi so bila izra- 
žena mnenja, da je treba zagotoviti večjo stro- 
kovno samostojnost Zavodu SR Slovenije za 
družbeno planiranje pri izvajanju nalog. Za- 
vod bi bilo treba postaviti na take organizacij- 
ske osnove, da bi bjj usposobljen delovati kot 
osrednja strokovna institucija, ki bi skrbela 
tudi za usklajeno strokovno delo z drugimi 
ustreznimi strokovnimi organizacijami, ki de- 
lujejo na področju planiranja v SR Sloveniji. 

179. člen 

Z družbenim dogovarjanjem izvršni sveti 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter 
gospodarske zbornice zagotavljajo in uskla- 
jujejo pogoje za racionalno organiziranje 
ustreznih skupnih oziroma posamičnih stro- 
kovnih služb za družbeno planiranje za potre- 
be družbenopolitične skupnosti, ukrepe za 
organiziranje takih služb, zagotavljajo pogoj 
za njihovo delovanje ter sprejemajo ukrepe in 
aktivnosti za zagotavljanje strokovnih kadrov 
v teh službah. 

VI. DRUŽBENI PLAN 

SR SLOVENIJE 

180. člen 

Skupščina SR Slovenije določi na predlog 
svojega Izvršnega sveta.z odlokom rok, v ka- 
terem ji mora Izvršni svet predložiti osnutek 
oziroma predlog družbenega plana SR Slove- 
nije. 

Z odlokom iz prejšnjega odstavka ali s po- 
sebnim odlokom določi Skupščina SR Slove- 
nije tudi smernice in okvire politike družbene- 
ga razvoja za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. 

181. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije določi 
delovni program v zvezi z dogovarjanjem o 
temeljih družbenega plana SR Slovenije in 
njegovim pripravljanjem. 

Pri določitvi programa iz prejšnjega odstav- 
ka sodelujejo tudi organi Gospodarske zbor- 
nice Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije in 
drugih družbenopolitičnih organizacij v repu- 
bliki, ki imajo pri pripravljanju in sprejemanju 
družbenega plana SR Slovenije posebne 
ustavne odgovornosti. 

S programom iz prvega odstavka tega člena 
določi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
obveznosti in naloge republiških upravnih or- 
ganov in organizacij v zvezi s pripravljanjem 
družbenega plana SR Slovenije in z dogovar- 
janjem o njegovih temeljih ter roke za njihovo 
izpolnitev. 

S programom iz prvega odstavka tega člena OPOMBE: 
se določi tudi način dogovarjanja z organiza- 
cijami združenega dela in drugimi samou- 
pravnimi organizacijami in skupnostmi o te- 
meljih družbenega plana SR Slovenije. 

182. člen 

Družbeni plan SR Slovenije temelji na enem 
ali več dogovorih o temeljih družbenega pla- 
na SR Slovenije. 

Dogovor oziroma dogovori o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije vsebuje material- 
ne, finančne in druge obveznosti, ki so vsebo- 
vane v samoupravnih sporazumih o temeljih 
planov organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti in nji- 
hovih planih, v dogovorih o temeljih družbe- 
nih planov občin ter mestnih in regionalnih 
skupnosti kot posebnih družbenopolitičnih 
skupnosti in njihovih planih ter v projekciji 
plačilno-bilančnega položaja SR Slovenije. 

183. člen 

Družbeni plan SR Slovenije je instrument 
delavcev, delovnih ljudi in občanov, njihovih ' 
samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
družbenopolitičnih skupnosti, s katerimi sami 
in samostojno odločajo o pogojih, sredstvih 
in rezultatih svojega dela, o pridobivanju in 
delitvi dohodka, o naravnem bogastvu repu- 
blike in o razvoju družbe na vseh področjih 
njenega nacionalnega življenja. Na tej podlagi 
sprejemajo delavci, delovni ljudje in občani 
enakopravno z delavci, delovnimi ljudmi in 
občani v drugih republikah in pokrajinah tudi 
družbeni plan Jugoslavije ter tako zagotavlja- 
jo ekonomsko svobodo in enakopravnost na- 
rodov in narodnosti Jugoslavije in uresničuje- 
jo odgovornost za razvoj Jugoslavije kot ce- 
lote. 

184. člen 

Družbeni plan SR Slovenije vsebuje zlasti 
družbene cilje in naloge, ki se nanašajo na: 

- pravico in dolžnost delavcev, delovnih 
ljudi in občanov, da samoupravno razpolaga- 
jo s pogoji, sredstvi in rezultati svojega dela 
ter z naravnimi bogastvi republike na podlagi 
pravice dela z družbenimi sredstvi ter na pod- 
lagi posebnih interesov naroda in narodnosti, 

- zagotovitev samoupravne samostojnosti 
pri planiranju materialnih in drugih pogojev 
za povečevanje dohodka, kakor tudi posebnih 
nacionalnih interesov, tako da se pri uresni- 
čevanju te samostojnosti republika ravna po 
obveznostih in odgovornostih, ki jih ima do 
enakih pravic drugih republik in pokrajin v 
enotnem družbenem sistemu samoupravlja- 
nja, na enotnem jugoslovanskem trgu in druž- 
benem planu Jugoslavije, upoštevaje ustavne 
pravice in odgovornosti federacije ter načela 
medsebojne pomoči in solidarnosti narodov 
in narodnosti Jugoslavije, 

- na znanosti temelječe usklajevanje in 
usmerjanje materialnih in denarnih tokov 
družbene reprodukcije v skladu s politiko, ki 
jo določa Skupščina SR Slovenije, 

- spodbujanje in razvijanje ekonomskih 

poročevaiec 31 



OPOMBE: odnosov s tujino, vključevanje v mednarodno 
delitev dela na enakopravnih in trajnih osno- 
vah, prevzemanje odgovornosti za plačilno- 
bilančni in devizno-bilančni položaj republike 
v plačilni in devizni bilanci Jugoslavije ter 
uresničevanje ekonomskih in drugih odnosov 
z drugimi državami, 

- spodbujanje dejavnikov porasta produk- 
tivnosti celotnega družbenega dela, zlasti ra- 
ziskovalne in inovativne dejavnosti", ter uskla- 
jevanje porabe z materialnimi možnostmi, 

- zagotavljanje pravice delavcev v temeljni 
organizaciji združenega dela, da kontrolirajo 
celotno gibanje svojega dohodka v procesu 
družbene reprodukcije in da sodelujejo v do- 
hodku na podlagi povečevanja produktivnosti 
dela v sorazmerju s svojim prispevkom na 
podlagi tekočega in minulega dela, 
- zagotavljanje čim ugodnejših in čimbolj 

izenačenih splošnih družbenih in materialnih 
pogojev za samoupravno uresničevanje de- 
lovnih, ekonomskih, socialnih, kulturnih in 
drugih interesov delavcev, delovnih ljudi in 
občanov, 

- varovanje narodnostnega značaja, zago- 
tavljanje položaja in uresničevanje enako- 
pravnosti italijanske in madžarske narodnosti 
in skrb za njun vsestranski razvoj, 
- uresničevanje politike skladnejšega re- 

gionalnega razvoja, 
- skrb za varstvo in smotrno gospodarjenje 

s prostorom in naravnimi bogastvi in za var- 
stvo in zboljšanje življenjskega okolja ter kul- 
turnih in zgodovinskih spomenikov, 
- krepitev obrambne sposobnosti in druž- 

bene samozaščite. 

185. člen 

Družbeni plan SR Slovenije vsebuje tudi: 
- obveznosti, ki so jih z dogovorom oziro- 

ma dogovori o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije na podlagi samoupravnih sporazu- 
mov in dogovorov o temeljih svojih planov 
prevzele organizacije združenega dela in dru- 
ge samoupravne organizacije in skupnosti, 
občine ter mestne in regionalne skupnosti kot 
posebne družbenopolitične skupnosti, 
- obveznosti, ki jih je SR Slovenija prevzela 

z dogovori z eno ali več republikami ali pokra- 
jinama o določenih skupnih temeljih plana, 

- obveznosti, ki jih je SR Slovenija prevzela 
z dogovorom oziroma dogovori o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije, 

- smernice in okvire za ukrepe ekonomske 
politike in druge ukrepe, ki jih organi republi- 
ke sprejemajo v skladu s svojimi, v ustavi SR 
Slovenije določenimi pravicami in dolžnost- 
mi, da zagotovijo pogoje za uresničevanje 
ciljev in nalog družbenega plana. 

Družbeni plan SR Slovenije posebej določa 
tiste cilje in naloge, katerih izvršitev je nujna 
za nemoteno družbeno reprodukcijo. Če s 
sporazumom med organizacijami združenega 
dela ali drugimi samoupravnimi organizacija- 
mi in skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti 
sredstev in drugih potrebnih pogojev za nji- 
hovo izvršitev, lahko naloži Skupščina SR 
Slovenije z zakonom v skladu z ustavo obvez- 

no združitev sredstev v ta namen oziroma 
določi druge ukrepe za izvršitev teh nalog. 

186. člen 

Z družbenim planom SR Slovenije se na 
osnovi samoupravnih sporazumov o temeljih 
planov samoupravnih organizacij ter skupno- 
sti, dogovorov o temeljih planov in planov 
občin ter mestnih in regionalnih skupnosti 
kot posebnih družbenopolitičnih skupnosti, 
dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije in dogovora o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije ter v odnosih medsebojne 
odvisnosti na enotnem jugoslovanskem trgu 
oziroma v razmerah enotnega sistema menja- 
ve dela zagotavlja tudi usklajevanje blagovno- 
denamih tokov med osnovnimi oddelki druž- 
bene reprodukcije ter obsega in strukture ma- 
terialnih pogojev in denarne akumulacije za 
razširjanje materialne osnove dela. 

Splošna bilanca sredstev, iz katere so razvi- 
dne obveznosti vseh oblik osebne, skupne, 
splošne, proizvodne in investicijske porabe 
te> menjave s tujino, je sestavni del družbene- 
ga plana SR Slovenije. 

187. člen 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije vsebujejo obveznosti iz samouprav- 
nih sporazumov o temeljih planov samou- 
pravnih organizacij in skupnosti, ki jih le-te 
sprejemajo v cilju uresničevanja ciljev in na- 
log družbenega plana ter obveznosti, ki jih v 
skladu s svojimi pristojnostmi sprejmejo dru- 
gi udeleženci v dogovarjanju o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije. 

Z dogovorom o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije se udeleženci dogovorijo o pre- 
dnostnih nalogah, ki jih na podlagi samou- 
pravnih sporazumov in dogovorov o temeljih 
svojih pla'nov prevzemajo samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, občine ter mestne in 
regionalne skupnosti kot posebne družbeno- 
politične skupnosti zaradi uresničevanja ci- 
ljev in naiog družbenega piana. 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije vsebuje materialne, finančne in dru- 
ge obveznosti in odgovornosti ter ukrepe, zla- 
sti glede razvoja gospodarske infrastrukture 
in družbenih dejavnosti, sprememb v strukturi 
proizvajalnih sil, vključevanja v mednarodno 
delitev dela, racionalne izrabe prirodnih da- 
nosti razvoja (rudna bogastva, zemljišča, goz- 
dovi, vode in drugo), varstva in zboljšanja 
življenjskega okolja ter varstva kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov. 

Dogovor o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije lahko vsebuje tudi druge naloge, ki 
so pomembne za uresničevanje ciljev in nalog 
družbenega plana, kadar udeleženci dogovo- 
ra na podlagi samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih svojih planov v skladu s 
svojimi pooblastili sprejmejo obveznosti, 
ukrepe in odgovornost za njihovo uresničitev. 

188. člen 

Izvršni svet SR Slovenije skrbi za izvedbo 
postopka dogovarjanja o temeljih družbene- 
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ga plana SR Slovenije ter obvešča Skupščino 
SR Slovenije o vprašanjih, ki so pomembna za 
določanje skupne politike družbenega razvo- 
ja in o katerih je treba stališča uskladiti v 
Skupščini SR Slovenije. V postopku dogovar- 
janja ravna Izvršni svet Skupščine SR Sloveni- 
je po smernicah Skupščine SR Slovenije. 

189. člen 

Udeleženci dogovora o temeljih družbene- 
ga plana SR Slovenije so samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, kadar na podlagi sa- 
moupravnih sporazumov o temeljih svojih 
planov v odnosih združevanja dela in sredstev 
sprejemajo obveznosti in odgovornost za iz- 
polnjevanje ciljev in nalog družbenega plana, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije ter občine, mestne 
in regionalne skupnosti kot posebne družbe- 
nopolitične skupnosti, kadar le-te z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana v skladu s 
svojimi pristojnostmi prevzemajo obveznosti 
in odgovornost za izvrševanje nalog v dogo- 
voru o temeljih družbenega plana SR Sloveni- 
je. Udeleženec dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije je tudi Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije, kadar se z 
dogovorom določajo naloge, ki so pomemb- 
ne za uresničevanje družbene vloge sindika- 
ta. Udeleženci dogovora določijo skupen or- 
gan, odbor udeležencev, ki spremlja pripravo 
in izvajanje dogovora ter daje pobude za 
skupne ali posamične ukrepe udeležencev, 
da se zagotovi izvajanje dogovorov. 

Odbor udeležencev dogovora tekoče 
obravnava izvajanje nalog in obveznosti, 
sprejetih v dogovoru, sprotno spremlja in daje 
pobude za ukrepe pri odstranjevanju vzrokov 
za neizpolnjevanje nalog, ugotavlja odgovor- 
nost in materialne posledice neizvajanja ob- 
veznosti, obravnava pobude za spremembe in 
dopolnitve dogovora ter v zvezi s tem daje 
tudi pobude za spremembo družbenega 
plana. 

190. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v po- 
stopku dogovarjanja o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije ter družbenega plana Ju- 
goslavije sproti obvešča Skupščino SR Slove- 
nije o problemih glede vsebine, odnosov in 
postopkov v dogovarjanju ter o aktivnosti 
Izvršnega sveta in njegovih organov pri razre- 
ševanju teh problemov. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije hkrati, 
ko predloži osnutek oz. predlog družbenega 
plana, obvesti Skupščino SR Slovenije o vpra- 
šanjih, ki so temeljni pogoj za uresničevanje 
skupnih interesov in politike družbenega ra- 
zvoja v obdobju, za katero se sprejema plan, 
pa o njih do' predložitve osnutka oziroma 
predloga plana ni bilo mogoče doseči dogo- 
vora s posameznimi samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi oziroma občinami ter 
mestnimi in regionalnimi skupnostmi kot po- 
sebnimi družbenopolitičnimi skupnostmi. 

Če se do roka, ki je določen za sprejem 
družbenega plana, ne dosežejo dogovori o 
vprašanjih v smislu prejšnjega odstavka, 

sprejme Skupščina SR Slovenije ukrepe, za OPOMBE: 
katere je pooblaščena z ustavo in zakoni. 

191. člen 

V postopku dogovarjanja o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije ter pripravljanja, 
sprejemanja in uresničevanja družbenega 
plana spremljajo republiški upravni organi in 
organizacije v mejah svojih pravic in dolžno- 
sti, sporazumevanje samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti ter družbenopolitičnih skup- 
nosti o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije kot tudi uresničevanje tega plana, spro- 
žajo pobude in dajejo predloge za postopek 
dogovarjanja o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije, sodelujejo s samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi, občinami ter mest- 
nimi in regionalnimi skupnostmi kot posebni- 
mi družbenopolitičnimi skupnostmi pri dogo- 
varjanju in jim pri tem strokovno pomagajo. V 
zvezi s temi vprašanji sodelujejo tudi z Go- 
spodarsko zbornico Slovenije in drugimi 
splošnimi združenji združenega dela ter z Re- 
publiškim svetom Zveze sindikatov Slovenije. 

192. člen 

Temeljne cilje razvoja proizvajalnih sil ter 
skupno politiko oziroma usmeritev družbene- 
ga razvoja SR Slovenije za obdobje deset in 
več let določa dolgoročni plan SR Slovenije. 
Dolgoročni plan SR Slovenije vsebuje zlasti: 

- temeljne usmeritve v razvoju materialne 
osnove socialistične družbe in socialističnih 
družbenih odnosov, 

- temeljne pogoje za zagotavljanje eko- 
nomske, socialne in osebne varnosti delav- 
cev; delovnih ljudi in občanov ter solidarnosti 
in vzajemnosti vsakogar do vseh in vseh do 
vsakogar, 

- politiko strukturnih preobrazb v razvoju 
gospodarstva in družbenih dejavnosti, 

- politiko in smeri vključevanja v mednaro- 
dno delitev dela in uveljavljanja nove medna- 
rodne ekonomske ureditve, 

- politiko in smeri razvoja in uporabe nove 
tehnike in tehnologije, znanosti, inovacij in 
drugih kvalitetnih dejavnikov tehničnega na- 
predka, 

- politiko rasti in sprememb v strukturi pre- 
bivalstva in zaposlovanja, . 

- politiko in smeri usmerjenega izobraže- 
vanja in preobrazb v kadrovski sestavi zapo- 
slenih, 

- politiko skladnega regionalnega razvoja, 
- politiko varovanja in zboljšanja življenj- 

skega okolja, 
- politiko krepitve obrambne sposobnosti, 

in družbene samozaščite. 

193. člen 

Politiko organiziranja dejavnosti v prostoru, 
smotrnega gospodarjenja v prostoru, namen- 
ske rabe prostora ter varovanja naravnih, kul- 
turnih in zgodovinskih danosti v njem za ob- 
dobje deset in več let določa dolgoročni pro- 
storski plan SR Slovenije. 

Opomba: V postopku razprave o osnutku 
zakona bo potrebno dati vsebinsko dopolni- 
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OPOMBE- tev te9a ^lena> da bi konkretneje izrazili vsebi- 
no in specifičnosti dolgoročnega prostorske- 
ga plana SR Slovenije. 

194. člen 

Dolgoročni plan in dolgoročni prostorski 
plan SR Slovenije temeljita na enem ali več 
dogovorih o skupnih temeljih dolgoročnega 
plana, ki vsebujejo skupno politiko, razvojne 
usmeritve in naloge na tistih področjih go- 
spodarskega, socialnega, prostorskega in 
kulturnega razvoja, ki predstavljajo splošno 
gospodarsko in družbeno osnovo (infrastruk- 
turo) za uresničitev politike dolgoročnega ra- 
zvoja. 

Dogovor o skupnih temeljih dolgoročnega 
plana SR Slovenije in dolgoročnega prostor- 
skega plana SR Slovenije je splošni družbeni 
akt in podlaga za samoupravne sporazume in 
dogovore o temeljih srednjeročnih planov, v 
katerem udeleženci samoupravnih sporazu- 
mov in dogovorov o temeljih svojih planov 
določajo materialne, finančne in druge ob- 
veznosti za njihovo uresničevanje za obdobja 
srednjeročnih planov. 

Opomba: Posebej bi morali opredeliti vse- 
bino in karakter dogovorov o skupnih teme- 
ljih dolgoročnega plana kot splošnih družbe- 
nih aktov, s katerimi bi urejali obveznosti in 
odgovornosti za uresničevanje temeljnih po- 
gojev za razvoj na tistih področjih in v tistih 
dejavnostih, kjer investicijski cikli presegajo 
obdobje petih .let (energetika, železnice, ce- 
ste, kadri itd.) in je kontinuiteta v razvoju 
pogoj za skladnost odnosov in pogojev v re- 
produkciji v srednjeročnem obdobju. 

195. člen 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije mora 
obveščati Skupščino SR Slovenije v rokih, ki 
jih ta določi, o uresničevanju družbenega pla- 
na oziroma o izpolnjevanju obveznosti iz do- 
govorov o temeljih tega plana in o ukrepih, ki 
jih je v mejah svojih pravic in dolžnosti storil 
ali jih namerava storiti oziroma predlagati 
Skupščini SR Slovenije v sprejem. 

Na podlagi analize uresničevanja družbe- 
nega plana v preteklem obdobju in ocene 
možnosti za njegovo uresničevanje v tekočem 
in naslednjem letu mora Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije najpozneje do 30. junija vsa- 
kega leta predložiti poročilo o uresničevanju 
plana ter svojo oceno možnosti za razvoj v 
tekočem in naslednjem letu s predlogi po- 
trebnih ukrepov. 

V osnutku resolucije predlaga Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije temeljne usmeritve 
glede politike uresničevanja družbenega pla- 
na SR Slovenije v naslednjem letu ter naloge 
in ukrepe za uresničevanje ciljev in nalog iz 

dogovora oziroma dogovorov o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije in družbenega 
plana na tistih področjih, kjer prihaja do po- 
membnejših odstopanj od sprejetih obvezno- 
sti v dogovorih in v politiki uresničevanja 
družbenega plana. Ob osnutku resolucije 
predloži Izvršni svet tudi ukrepe, za katere je 
pooblaščena Skupščina, če nastopijo pogoji 
iz 186. člena tega zakona. 

196. člen 

Na podlagi stališč, ki jih zavzame Skupšči- 
na SR Slovenije glede poročila o uresničeva- 
nju družbenega plana, pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s pod- 
pisniki dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije vsako leto osnutek resolucije o 
politiki uresničevanja družbenega plana SR 
Slovenije za naslednje leto in ga s predlogom 
ukrepov do konca oktobra predloži Skupščini 
SR Slovenije. 

VII.' PREHODNE 

IN KONČNE DOLOČBE 

197. člen 

Izvršni sveti družbenopolitičnih skupnosti 
bodo v enem letu po uveljavitvi tega zakona 
sklenili družbeni dogovor, v katerem določijo 
ukrepe ter materialne in druge obveznosti za 
razvoj strokovnih služb za družbeno planira- 
nje s ciljem uresničevanja sistema in razvija- 
nja metodologije družbenega planiranja. 
Družbeni dogovor opredeli minimalne organi- 
zacijske, kadrovske in druge pogoje za delo 
strokovnih služb. 

' 198. člen 

Samoupravne organizacije in skupnosti ter 
družbenopolitične skupnosti so dolžne do 
konca leta 1980 uskladiti svoje samoupravne 
splošne akte, ki urejajo planiranje s tem zako- 
nom. 

199. člen 

Regionalne prostorske plane, urbanistične 
programe, urbanistične načrte, zazidalne na- 
črte in urbanistične rede, ki so bili sprejeti na 
podlagi zakona o regionalnem prostorskem 
planiranju (Uradni list SRS, štev. 16/76), druž- 
benopolitične skupnosti dopolnijo oziroma 
uskladijo s sprejetimi družbenimi plani do 
konca leta 1981. 

2Q0. člen 

Ta zakon začne veljati trideseti dan po obja- 
vi v Uradnem listu SR Slovenije. 
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I. 

Skupščina SR Slovenije je na svoji seji dne 6.12.1978 
obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona o 
sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu 
SR Slovenije. Naročila je predlagatelju - Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, naj pri pripravi osnutka 
zakona upošteva pripombe, stališča in predloge dane 
na sejah zborov in skupščinskih teles in sicer: odbora 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja zbora združenega dela, odbora za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
zbora občin, odbora za družbenoekonomske odnose, 
odbora za družbenopolitični sistem družbenopolitič- 
nega zbora ter zakonodajno pravne komisije. 

K predlogu za izdajo zakona sta podala svoja mnenja 
in stališča Republiški svet za vprašanja družbene ure- 
ditve SR Slovenije ter Republiški svet za gospodarski 
razvoj in ekonomsko politiko. 

Odbor družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za družbenoekonomske odnose ter odbor za 
družbenopolitični sistem sta v razpravi o predlogu za 
izdajo zakona poudarila, da je besedilo dokaj ab- 
straktno, težko razumljivo in ne dovolj jasno in da je 
potrebno v osnutku zakona ponuditi oprijemljive reši- 
tve in jasnejše besedilo. Vzporedno s pripravo osnutka 
zakona naj se pripravi ustrezna metodologija planira- 
nja, ki bi jo bilo potrebno sprejeti skupaj s predlogom 
zakona. 

V odboru za družbenoekonomski razvoj zbora zdru- 
ženega dela Skupščine SR Slovenije je prevladalo 
mnenje, da naj republiški zakon v načelu ne prevzema 
zveznih določb, temveč naj razdela in dodela določbe, 
ki v zveznem zakonu niso bile razčlenjene. Glede ter- 
minologije in glede opisa ter posameznih postopkov 
naj bo zakon jasen. Posebej je potrebno poudariti 
planiranje v samoupravni interesni skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino in razdelati tudi vprašanja, ki 
zadevajo planiranje v bankah v zvezi z opredelitvijo in 
razdelitvijo pravic za kreditiranje iz tujine. Po mnenju 
tega odbora bi bilo v zakonu potrebno predvidevati 
oblikovanje skupnih organov za planiranje več občin 
ali regijo. Oblikovale bi jih občine z medsebojnimi 
dogovori, potrebno pa je urediti njihov status. Ne sme 
se to delo omejiti le na strokovne organe za planiranje. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti problematiki 
dolgoročnega planiranja, in s tem v zvezi proučiti vpra- 
šanje, kako naj se oblikuje obveznost, določena na 
daljše obdobje, njena konkretizacija pa je vezana na 
srednjeročno obdobje. Izpostavljeno je bilo tudi vpra- 
šanje proučitve možnosti na prehod iz koledarskega v 
finančno (gospodarsko) leto. 

Odbora zbora občin Skupščine SR Slovenije za druž- 
benoekonomske odnose in razvoj ter za finance sta 
podprla usmeritev, da se v republiškem zakonu jasno 
opredeli vloga posameznih subjektov, ki pa mora biti 
normativno določena do tiste mere, ki bo zagotovila, 
da bodo subjekti planiranja upoštevali svoje specifične 
razmere in jih opredelili v svojih samoupravnih sploš- 
nih aktih, izhajajoč iz zveznega in republiškega za- 
kona. Odbora sta menila, da bi morali z republiškim 
zakonom izenačiti vlogo delavca v temeljni organizaciji 
ter delovnega človeka in občana v krajevni skupnosti, 
saj gre za temeljno samoupravno organizacijo in skup- 
nost, ki morata v svojih osnovnih razvojnih usmeritvah 
zagotoviti celovito zadovoljevanje osebnih, skupnih in 
splošnih družbenih potreb. V krajevni skupnosti naj se 

da največji poudarek smernicam za plan, ki morajo biti 
ustrezno vključene v samoupravne sporazume o teme- 
ljih planov interesnih skupnosti, pa tudi organizacij 
združenega dela z območja krajevne skupnosti ozi- 
roma v dogovor o temeljih plana občine. V zakonu naj 
se opredeli tudi obveznost sprejemanja letnih planskih 
aktov, zlasti pa narava vsakoletne resolucije. Vzpore- 
dno s pripravo zakona naj se pripravi .tudi metodolo- 
gija. Posebno pa je potrebno razvijati informacijski 
sistem. 

Odbor zbora združenega dela Skupščine SR Slove- 
nije za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja ter odbor zbora občin za urbanizem, stanovanj- 
skokomunalna vprašanja in varstvo okolja sta menila, 
da bi bilo potrebno v naslednjih fazah sočasno predlo- 
žiti tudi zakon o urbanističnem planiranju, da bi bilo 
možno na ta način celovito presojati sistem planiranja 
v prostoru. Odbora sta menila, da bi moral zakon o 
družbenem planiranju določiti tudi izhodišča za urba- 
nistično in ruralno planiranje. Posebni zakoni pa bi 
oredeljevali metodo in tehniko urbanističnega in rural- 
nega planiranja. 

Osnutek republiškega zakona ureja v okviru pravic in 
dolžnosti republike sistem družbenega planiranja in 
družbeni plan SR Slovenije. Ob pripravi osnutka repu- 
bliškega zakona pa je bilo potrebno ugotoviti, katere 
sestavine oziroma segmente temeljev sistema družbe- 
nega planiranja, določene z zveznim zakonom, je 
nujno potrebno obdelati in razvijati dlje kot je to stor- 
jeno v zveznem zakonu, ter katera vprašanja in odnose, 
ki so v zveznem zakonu urejeni le kot najnujnejša 
izhodišča in temelji sistema, je potrebno v republiškem 
zakonu celoviteje obdelati oziroma konkretizirati z 
ustreznimi določbami. 

Osnutek republiškega zakona sloni na izhodiščih kot 
jih določa zvezni zakon. Z družbenim planiranjem us- 
klajujejo delavci, organizirani v samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih, odnose v proizvodnji in družbeni 
reprodukciji, zlasti odnose pri ustvarjanju, pridobiva- 
nju, razporejanju in uporabi dohodka ter določajo po- 
goje za razvoj materialne podlage dela in za zadovolje- 
vanje svojih osebnih, skupnih in splošnih družbenih 
potreb. 

Nosilci planiranja so v samoupravne organizacije in 
skupnosti združeni delavci. Njihove potrebe in interesi 
v združenem delu in v družbi kot celoti oblikujejo, na 
dohodkovni podlagi in v okviru dohodkovnih odnosov, 
motive in cilje planiranja. 

Družbeno planiranje je zasnovano kot metoda, način 
in sredstvo: ^ 

- za usklajevanje odnosov v razvoju gospodarstva in 
materialnih odnosov v celotni družbeni reprodukciji in 
v njenih posameznih delih; 
- za obvladovanje stihijskega delovanja trga in nee- 

nakomernosti v razvoju proizvajalnih sil in drugih de- 
javnikov družbene proizvodnje; 

- za usklajevanje in usmerjanje medsebojnih druž- 
benoekonomskih, socialnih in drugih samoupravnih 
odnosov in interesov združenega dela in posameznih 
delov združenega dela. 

Zato z družbenim planiranjem v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih skupno- 
sti delavci, delovni ljudje in občani zavestno in organi- 
zirano usklajujejo odnose v družbeni reprodukciji, zla- 
sti odnose pri pridobivanju dohodka, razpolaganju z 
dohodkom in uporabi sredstev in s tem usmerjajo 
družbeni razvoj ne samo na gospodarskem, temveč 
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tudi na socialnem in prostorskem področju v skladu s 
skupnimi cilji in interesi vseh udeležencev planiranja. 
Pri tem morajo upoštevati ustavne določbe o enotnem 
jugoslovanskem trgu, pa tudi zakonitosti razvoja sa- 
moupravne socialistične družbe in socialistične bla- 
govne proizvodnje. Pri določanju ciljev in interesov, ki 
jih uresničujejo z družbenim planiranjem, so delavci, 
delovni ljudje in občani dolžni opirati se na znanstvena 
spoznanja in na njih temelječe razvojne možnosti. 

Nosilci družbenega planiranja so delavci, delovni 
ljudje in občani v temeljnih in drugih organizacijah 
združenega dela, samoupravnih interesnih skupnostih, 
krajevnih skupnostih in drugih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skupno- 
stih, ki uresničujejo pravico in dolžnost planiranja 
tako, da sklepajo samoupravne sporazume o temeljih 
planov in dogovore o temeljih planov družbenopolitič- 
nih skupnostih, da sprejemajo te plane in ukrepe za 
njihovo izvajanje. 

Glede na to, da republika z zakonom ureja sistem 
družbenega planiranja, z zveznim zakonom pa so ne- 
kateri temelji sistema dokaj podrobno urejeni, se dolo- 
čenim najnujnejšim ponavljanjem oziroma povzema- 
njem zveznih določb ni moglo izogniti. V osnutku repu- 
bliškega zakona so nekatere zvezne določbe povzete, 
in sicer le v tistih primerih, ko je bilo to potrebno zaradi 
celovitosti, oziroma uvajanja v razčlenitev posameznih 
vprašanj, tako da so vsebinsko dodelane in izpeljane 
osnove, zajete v zveznem zakonu, da skupaj z njim 
predstavljajo celovit sistem družbenega planiranja in 
dimenzije zakonskega urejanja. Predlagateljev namen 
je bil, da bi bil zakon jasen, razumljiv in da bi kot 
sistemski zakon (skupaj z zveznim zakonom) predstav- 
ljal podlago in izhodišče za nadaljnjo razdelavo in 
razčlenitev odnosov v sistemu družbenega planiranja s 
samoupravnimi splošnimi akti. Zakon pa naj bi ne bil 
učbenik niti priročnik za planiranje, temveč naj bi z 
njim urejali le odnose in vprašanje družbenega planira- 
nja, ko so po ustavi predmet zakonskega urejanja. 
Opredeliti mora vlogo posameznih subjektov ter po- 
stopke pri sprejemanju planskih dokumentov-do tiste 
mere, ki bo zagotavljala, do bodo lahko nosilci planira- 
nja upoštevali specifične razmere in jih opredelili v 
svojih samoupravnih splošnih aktih, izhajajoč iz zvez- 
nega in republiškega zakona. 

Pri pripravi osnutka zakona je predlagatelj izhajal iz 
pripomb, stališč, mnenj in predlogov obeh republiških 
svetov ter skupščinskih delovnih teles. 

Glede odnosa med republiškim in zveznim zakonom 
so bila upoštevana zlasti naslednja načela: 

- če je v besedilu republiškega zakona prevzeta 
določba zveznega zakona, je prevzeta v enakem bese- 
dilu; 

- republiški zakon razčlenjuje in dopolnjuje določbe 
zveznega zakona v skladu s temeljnimi in ustavnimi 
rešitvami; 

Prostorsko planiranje je vključeno v družbeno plani- 
ranje kot njegov neločljivi del. Osnutek izhaja iz stali- 
šča, da je prostorski plan dolgoročni plan (sestavljeni 
del družbenega plana), ki pa se izvaja prek srednjeroč- 
nih planov, naloge in obveznosti iz dolgoročnega 
plana se vključujejo v dogovor o temeljih plana. V po- 
stopku srednjeročnega planiranja torej niso predvideni 
posebni dogovori o temeljih prostorskega plana, saj je 
prostorski vidik planiranja vgrajen v srednjeročni druž- 
beni plan ter dogovore o temeljih plana. 

V zakonu bo potrebno dati večji poudarek skupno- 
stim združenega dela za medsebojno plansko in po- 

slovno sodelovanje. Te skupnosti so vsekakor mesio 
globalnega usklajevanja interesov nosilcev planiranja v 
procesu družbene reprodukcije. 

Interesna skupnost SR Slovenije za ekonomske od- 
nose s tujino je interesna skupnost posebne vrste. 
Njeno delovanje, funkcija in organizacija, so urejeni s 
posebnim zakonom, ki tudi ureja vprašanja planiranja v 
tej skupnosti oziroma planiranje nosilcev združenega 
dela, ki so v tej skupnosti povezani. V nadaljnjem delu 
zakona bo potrebno proučiti ali in katere specifičnosti 
te skupnosti bo potrebno obdelati v zakonu o sistemu 
družbenega planiranja, v skladu s predpisi o deviznem 
poslovanju in kreditnih odnosih s tujino ter z zakonom 
o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za 
ekonomske odnose s tujino. 

Prav tako bo potrebno dopolniti določbe zakona v 
poglavju, ki ureja znanost in raziskovalno delo na po- 
dročju planiranja, in sicer določbe, ki obravnavajo 
vprašanje pripravljanja podlag za planiranje, spremlja- 
nje izvajanja planiranja ter metodologijo planiranja. 

Tudi povezovanje krajevnih skupnosti in občin ter 
skupnosti krajevnih skupnosti oziroma medobčinsko 
sodelovanje na področju planiranja bo moralo biti v 
predlogu zakona jasnejše in bolj podrobno obdelano. 

Hkrati z osnutkom tega zakona je pripravljen tudi 
predlog za izdajo zakona o urbanističnem nianiranju. 

Osnutek zakona je usklajen s predlogom zakona o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela. Skupaj z 
njim ter z zakoni, ki bodo obravnavali sistem cen in 
družbeno kontrolo cen (zvezni in republiški zakon) ter 
zakonom s področja upravljanja s sredstvi družbene 
reprodukcije (zvezni zakon), bo predstavljal najpo- 
membnejši sistemski zakon s področja družbenoeko- 
nomskih odnosov in družbene reprodukcije. 

II. 

Osnutek zakona ima sedem poglavij. 
- V prvem poglavju so zajete splošne določbe, ki 

opredeljujejo pojem družbenega planiranja in njegove 
cilje ter nosilce družbenega planiranja. V osnutku za- 
kona je krog nosilcev planiranja širši od tistega, ki ga je 
določil zvezni zakon in sicer je razširjen na delavce v 
delovni skupnosti v državnih organih, družbenih orga- 
nizacij in društvih. 

V splošnih določbah so pojasnjena načela planira- 
nja, in sicer sočasnost in kontinuiranost. Izpostavljena 
je dolžnost nosilcev planiranja, da v procesu planiranja 
pri opredeljevanju politike družbenega razvoja ter za 
njegovo uresničevanje potrebnih ukrepov, upoštevajo 
celovitost odnosov v družbeni reprodukciji in medse- 
bojno soodvisnost gospodarskih, socialnih, prostor- 
skih in drugih njenih vidikov ter ustvarjajo pogoje za 
njihovo usklajeno delovanje in razvoj. Posebej je pou- 
darjena pravica delavcev, da so redno, pravilno in 
soroti obveščeni o vseh podatkih, ki so pomembni za 
odločanje pri sklepanju samoupravnih sporazumov in 
dogovorov o temeljih planov. V nadaljevanju splošne 
določbe zajemajo opredelitev odgovornosti delavcev 
za redno in pravočasno izpolnjevanje obveznosti in 
dolžnosti, ki so jih prevzeli s planskimi akti, pojasnjen 
je pojem resolucije o politiki uresničevanja družbe- 
nega plana v posameznem letu, pojem prostorskega 
plana (kot sestavnega dela družbenih planov in njihove 
komnonente). Končno je v splošnih določbah načelno 
pojasnjena vloga gospodarskih zbornic in družbeno- 
političnih organizacij, zlasti pa sindikata, pri družbe- 
nem planiranju. 

- Drugo poglavje našteva in opisuje posamezne 
akte, njihovo pripravo in sprejemanje. 
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Z osnutkom zakona je razčiščena navidezna neskla- 
dnost med zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem nlanu Jugoslavije ter zako- 
nom o združenem delu. Po prvem zakonu delavci v 
temeljnih organizacijah določajo smernice za plan te- 
meljne organizacije z osebnim izjavljanjem na način, ki 
qa določa statut temeljne organizacije z osebnim izjav- 
ljanjem na način, ki ga določa statut temeljne organi- 
zacije. Poleg teqa določajo na predlog delavskega 
sveta z osebnim izjavljanjem tudi elemente za sklepa- 
nje samouoravnih sporazumov o temeljih planov de- 
lovnih organizacij, sestavljenih organizacij združenega 
dela, samoupravnih interesnih skupnosti, krajevnih 
skupnosti in drugih samounravnih organizacij in skup- 
nosti ter za sklepanje dogovorov o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti (33. člen zakona). Po za- 
konu o združenem delu (463. člen) odločajo delavci v 
temeljni organizaciji z referendumom o osnovah (te- 
meljih) plana temeljne organizacije. 

Osnutek zakona predvideva, da obseqajo temelji 
plana temeljne organizacije tako smernice za plan te- 
meljne organizacije kot tudi elemente za sklepanje 
samoupravnih sporazumov o temeljih plana. Predlog 
smernic in elementov morajo v temeljni organizaciji 
pripraviti organi, ki so zadolženi za planiranje. Predlog 
smernic in elementov sprejmejo delavci z osebnim 
izjavljanjem, in sicer na zboru delavcev. Na podlagi 
tako sprejetih smernic in elementov, ki v bistvu pred- 
stavljajo osnutek temeljev plana temeljne orqanizacije, 
določi delavski svet predlog temeljev plana, ki jih de- 
lavci temeljne organizacije nato sprejmejo z referendu- 
mom. Temelji plana so eden od najpomembnejših 
planskih aktov temeljne organizacije in osnova samo- 
upravnega sistema planiranja, v kateri se ugotavljajo in 
določajo interesi tako znotraj temeljne organizacije kot 
tudi dohodkovna povezanost temeljne organizacije 
prek združevanja dela in sredstev z različnimi subjekti, 
s katerimi delavci temeljne organizacije v procesu 
družbene reprodukcije uresničujejo skupne cilje. Ta 
planski akt predstavlja dejansko osnovo za vse obvez- 
nosti, ki jih delavci temeljne organizacije prevzemajo. 
Takšna rešitev je v skladu z že omenjenimi določbami 
zveznega zakona o temeljih sistema družbenega plani- 
ranja in družbenem planu Jugoslavije in zveznega za- 
kona o združenem delu ter predstavlja njihovo konkre- 
tizacijo. Je racionalna, saj ne zahteva, da bi delavci v 
procesu planiranja morali dvakrat odločati z referen- 
dumom, hkrati pa zagotavlja oziroma omogoča, da 
delavci z osebnim izjavljanjem uresničujejo svojo pra- 
vico. Predhodne razprave oziroma odločanje na zboru 
delavcev o smernicah in elementih, ki predstavljajo 
osnutek temeljev plana temeljne organizacije je Ijih 
plana. 

Resolucija o politiki uresničevanja družbenega plana 
je osnovni in bistveni izvedbeni akt srednjeročnega 
plana družbenopolitičnih skupnosti. Resolucija je se- 
stavni del elementov kontinuiranega planiranja v aktiv- 
nostih za izvajanje plana. Osnutek zakona določa ok- 
virno vsebino resolucije o politiki uresničevanja druž- 
benega plana ter predvideva razliko med resolucijo, ki 
jo sprejme Skupščina SR Slovenije ter resolucijo, ki jo 
sprejme občinska skupščina. Z resolucijo na ravni re- 
publike bo potrebno ugotoviti dejavnosti, v katerih se 
planski cilji in naloge izvajajo oziroma ne izvajajo v 
predvidenem obsegu in dinamiki, ter določiti, da bodo 
ožje družbenopolitične skupnosti ter samoupravne in- 
teresne skupnosti stanje na teh področjih dejavnosti 
analizirale ter ustrezno ukrepale. Z resolucijo občinske 
skupščine pa bo potrebno konkretno ugotoviti, kateri 

samoupravni subjekti planiranja ne uresničujejo svojih 
planskih obveznosti, prevzetih s samoupravnimi spora- 
zumi in dogovori o temeljih nlana ter nato predvideti 
ustrezne ukrepe. 

Samoupravni sporazumi o temeljih plana (ki jih 
zvezni zakon ni preciziral) so opredeljeni kot planski 
akti, ki zajemajo celovito dohodkovno projekcijo za 
izvedbo vsake, skupaj opredeljene naloge v proizvodnji 
oziroma v družbeni reprodukciji, in za izvedbo celot- 
nih, medsebojno povezanih in pogojenih spletov na- 
log. Ti sporazumi morajo določiti vse dogovorjene na- 
loge z vsemi kazalci. Določiti morajo pogoje, ki jih 
zahteva izvedba posameznih nalog ter čas in način 
realizacije s predvidenimi ekonomskimi učinki. Njihova 
bistvena vsebina pa so medsebojno dogovarjanje in 
prevzete obveznosti, pravice in odgovornosti vsakega 
od udeležencev, in vseh udeležencev samoupravnega 
sporazuma. 

Vsebina samoupravnega sporazuma o temeljih pla- 
nov posameznega udeleženca je povezana z institucio- 
nalnimi osnovami uresničevanja samoupravljanja. S 
temi samoupravnimi sporazumi se lahko torej urejajo 
le tiste obveznosti, pravice in odgovornosti subjektov, 
zaradi katerih- so se povezali v delovno, sestavljeno 
organizacijo, poslovno skupnost, ipd. Izhodišče in 
podlaga za oblikovanje samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana so interesi in potrebe, ki jih delavci v 
združenem delu (v vseh oblikah združevanja, vendar 
vedno iz temeljne organizacije v širše oziroma višje 
oblike združevanja) samostojno opredeljujejo in med- 
sebojno usklajujejo ter nato na njihovi podlagi obliku- 
jejo skupne in družbene interese. 

Planiranje v bankah pomeni planiranje temeljnih or- 
ganizacij prek njihovih delegatov, na podlagi elemen- 
tov in temeljev plana v bankah o uporabi sredstev, ki jih 
združujejo v bankah za skupne namene. Samoupravni 
sporazum o temeljih plana banke je tako v bistvu sa- 
moupravni sporazum nosilcev planiranja, ki združu- 
jejjo sredstva v bankah, in ki jih sporazumno, po dogo- 
voru namenjajo za razreševanje skupnih interesov in 
potreb. Samoupravni subjekti, ki ustanavljajo banke, 
se bodo morali dogovoriti za karakter oziroma režim 
sredstev, ki jih združujejo v banki. Pri tem bo potrebno 
širiti sovlaganje oziroma združevanje sredstev ter ožiti 
kreditne odnose. 

Osnutek zakona predvideva tudi medobčinsko sode- 
lovanje v postopku planiranja. Občine, povezane v 
mestno oziroma regionalno skupnost kot posebno 
družbeno politično skupnost na samoupraven način 
določajo skupne interese, ki jih bodo usklajevale in 
uresničevale v tej skupnosti. 

Dve ali več občin pa lahko sprejme dogovor o skup- 
nih temeljih planov. Pobudo za sklenitev takega dogo- 
vora poda Skupščina ene ali več občin, lahko pa tudi 
Skupščina SR Slovenije. Osnutek zakona predvideva, 
da so občinske skupščine, na katere je naslovljena 
takšna pobuda za sklenitev dogovora o temeljih plana, 
dolžne pobudo obravnavati in do nje zavzeti stališče. 
Na ta način se presegajo v postopkih planiranja institu- 
cionalne oblike združevanja samoupravnih subjektov 
in poudarja možnost oziroma potreba po povezovanju 
in medsebojnem usklajevanju planskih aktov in s tem 
sporazumevanju in dogovarjanju nosilcev planiranja, 
ne glede na občinske meje. 

Osnutek zakona opredeljuje planske akte v krajevni 
skupnosti ter postopek njihovega sprejemanja. Te pro- 
blematike zvezni zakon razen z nekaj načelnimi določ- 
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bami ne ureja. Izhajajoč iz načela, da je krajevna skup- 
nost temeljna samoupravna skupnost ter družbenoe- 
konomski odnos, osnutek zakona določa aktivno sode- 
lovanje v postopku planiranja vseh delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti s samoupravnimi organi- 
zacijami in skupnostmi na območju krajevne skupno- 
sti, ter vseh tistih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti, ki ne glede na njihov sedež neposredno in bistveno 
vplivajo na razvoj krajevne skupnosti. Te zakonske 
določbe o planiranju v krajevnih skupnostih predstav- 
ljajo izhodišče in podlago za urejanje teh vprašanj s 
statuti krajevnih skupnosti. V razpravi o osnutku za- 
kona bo potrebno razčistiti dilemo, ali naj se posebno- 
sti krajevnih skupnosti v mestih posebej razdelajo v 
zakonu, zlasti glede programiranja skupnih nalog, za 
katere bi morali združevati delo in sredstva poleg sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti tudi delovni ljudje 
in občani neposredno. 

Osnutek zakona razčlenjuje tudi planiranje v delov- 
nih skupnostih. Po zakonu o temeljih sistema družbe- 
nega planiranja in družbenega plana Jugoslavije imajo 
pravico in dolžnost sprejemati plane tudi delovne 
skupnosti v organizacijah združenega dela, organiza- 
cijah poslovnega združevanja, skupnostih premoženj- 
skega in osebnega zavarovanja in bankah. Z osnutkom 
zakona je ta krog nosilcev planiranja razširjen na de- 
lovne skupnosti v samoupravnih interesnih skupno- 
stih, v državnih organih, v družbenopolitičnih organi- 
zacijah in društvih, zato da se tem delavcem zagotovi 
enakopraven družbenoekonomski položaj in glede na 
to, da te skupnosti pogosto upravljajo z velikimi druž- 
benimi sredstvi, da je v njih zaposlenih veliko število 
delavcev, ki se po teh skupnostih vključujejo v svobo- 
dno menjavo dela. Ta določba pa vendarle ne zajema 
prav vseh delovnih skupnostih; za tiste, za katere glede 
na naravo del, ki jih opravljajo, ni pogojev, da bi spreje- 
male svoje plane, bo določila občinska skupščina na- 
čin, kako bodo planirale in kako se bodo vključevale v 
družbeni plan občine. Za družbeno planiranje pristojni 
republiški organ lahko s predpisom določi, kdaj se 
šteje, da samoupravna organizacija in skupnost ne 
izpolnjuje pogojev za sprejemanje svojega plana. V 
razpravi o osnutku zakona bo potrebno razčistiti dolo- 
čene razlike glede delovnih skupnosti, in sicer tistih, ki 
opravljajo dela in naloge za temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela, poslovne skupnosti ter druge 
organizacije in^ skupnosti, za samoupravne interesne 
skupnosti, družbenopolitične organizacije in skupnosti 
ter za družbene organizacije in društva ter za organe 
družbenopolitičnih skupnosti. V tej razpravi bo ugotov- 
ljeno ali in v kolikšni meri je potrebno z zakonom o 
sistemu družbenega planiranja določiti posebnosti 
sprejemanja planskih aktov v posameznih vrstah teh 
delovnih skupnosti. Ob tem velja poudariti, da bo pla- 
niranje v delovnih skupnostih organov državne uprave 
urejeno v posebnem zakonu. Vsekakor pa je potrebno 
razčistiti tudi vprašanje poenostavitve postopkov pla- 
niranja v delovnih skupnostih. 

- Tretje poglavje ureja spremljanje in uresničevanje 
planov. 

Organi upravljanja oziroma njim ustrezni organi v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih ter izvršni 
sveti skupščin družbenopolitičnih skupnosti so odgo- 
vorni za uresničevanje planov ter za izpolnjevanje ob- 
veznosti, prevzetih s planskimi akti. Po zakonu so ti 
organi zadolženi nastopati z ukrepi oziroma predlagati 
izvedbo ukrepov, potrebnih za uresničevanje oziroma 
izpolnjevanje planov. Dolžni so organizirati in redno 

spremljati uresničevanje planov, pripravljati analize in 
ocene o njihovem uresničevanju, dajati pobude za 
sklepanje samoupravnih sporazumov in dogovorov, s 
katerimi se zagotavlja uresničevanje planov, oziroma 
za spremembe in dopolnitve sklenjenih samoupravnih 
sporazumov oziroma dogovorov o temeljih planov. Na 
podlagi zaključnih računov in drugih podatkov je po- 
trebno vsako leto pripraviti analizo o uresničevanju 
plana v preteklem obdobju, skupaj z oceno uresničeva- 
nja ciljev, nalog in razmerij, določenih s srednjeročnim 
planom in oceno uresničevanja ciljev, nalog in razme- 
rij, določenih s srednjeročnim planom in oceno izvrše- 
vanja obveznosti iz sklenjenih samoupravnih sporazu- 
mov in dogovorov o temeljih planov. Ta analiza mora 
obsegati tudi oceno pogojev in možnosti razvoja v 
tekočem letu ter program ukrepov in aktivnosti za 
uresničevanje plana oziroma izpolnjevanje prevzetih 
obveznosti. Delavski svet oziroma njemu ustrezni or- 
gan upravljanja samoupravne organizacije oziroma 
skupnosti sprejme na podlagi te analize in razprave na 
zborih delavcev ukrepe za uresničevanje plana. 

Akcija obravnavanja zaključnih računov, ki je bila 
izvedena v letu 1978, naj bi po osnutku zakona postala 
stalen instrument v rokah delavcev, ki jim omogoča 
čim boljši pregled in nadzor nad delom in poslovanjem 
temeljne organizacije v preteklem letu in zagotavlja 
osnove za njihovo odločanje o razvoju njihove organi- 
zacije v prihodnje. 

Prav tako so izvršni sveti skupščin družbenopolitič- 
nih skupnosti dolžni vsako leto do konca maja pripra- 
viti analizo o uresničevanju plana družbenopolitične 
skupnosti v preteklem letu z oceno možnosti za nje- 
govo uresničevanje v tekočem in naslednjem letu. 

Izvršni svet nato pripravi osnutek resolucije o politiki 
uresničevanja družbenega plana v prihodnjem letu. 
Hkrati predloži skupščini družbenopolitične skupnosti 
tudi osnutek spremljajočih dokumentov, določenih v 
programu aktivnosti pri spremljanju uresničevanja 
družbenega plana. Osnutek zakona opredeljuje tudi 
dolžnost vseh podpisnikov dogovora o temeljih druž- 
benega plana, da o njegovem izvajanju obveščajo 
izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti ter 
svoj skupni organ (odbor podpisnikov). 

Zaradi posebne pomembnosti samoupravnih intere- 
snih skupnostih obsega osnutek zakona tudi določbe o 
vplivu oziroma nadzoru družbenopolitičnih skupnosti 
nad temi interesnimi skupnostmi. Tako osnutek za- 
kona predvideva, da samoupravni sporazum o temeljih 
plana samoupravnih interesnih skupnosti, ki opravljajo 
dejavnosti oziroma zadeve posebnega družbenega po- 
mena, pred njihovim sprejemom obravnava zbor zdru- 
ženega dela. 

Osnutek zakona tudi predvideva, da plane teh sa- 
moupravnih interesnih skupnosti pred sprejemom v 
skupščini samoupravne interesne skupnosti obravnava 
izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Plane samoupravnih interesnih skupnosti, katerih 
skupščine enakopravno odločajo v zboru skupščine 
družbenopolitičnih skupnosti, pa sprejemajo skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti v soglasju s 
skupščino družbenopolitičnih skupnosti. 

Osnova za tako rešitev je podana v 2. odstavku 70. 
člena ustave SR Slovenije, po katerem se z zakonom 
lahko določi, da se posamezne odločitve o zadevah, ki 
so posebnega družbenega pomena, sprejemajo v so- 
glasju s skupščino družbenopolitične skupnosti. 

- Četrto poglavje obravnava spremembe in dopolni- 
tve planov. 

V primerih, ko se plani ne uresničujejo in se z analizo 
vzrokov ugotovi, da jih tudi s posebnimi ukrepi ni 

38 poročevalec 



\ 

mogoče uresničiti, mora predlagati pooblaščeni organ 
samoupravne organizacije aH skupnosti, oziroma 

, izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti or- 
ganu, ki je plan sprejel, spremembe in dopolnitve 
plana. Z osnutkom zakona je predvideno, da se šteje, 
da so nastopili pogoji za spremembo oziroma dopolni- 
tev pilana oziroma dogovora o temeljih plana, če so se 
spremenili oziroma dopolnili samoupravni sporazumi 
o temeljih plana, ki so podlaga za ta dogovor in ki 
wplivajo na uresničevanje pravic, interesov in obvezno- 
sti drugih udeležencev dogovora, oziroma če pride do 
sprememb ali dopolnitev družbenega plana zaradi 
spremembe ciljev oziroma zaradi ukrepov za uresniče- 
vanje plana, ki niso bili predvideni, vplivajo pa na 
pravice, obveznosti in odgovornosti, ki so jih udele- 
ženci prevzeli s podpisom dogovora o temeljih plana. 

Osnutek zakona posebej določa, da morajo ob vsaki 
spremembi ali dopolnitvi dogovora o temeljih plana 
udeleženci ugotoviti, kako te spremembe in dopolnitve 
vplivajo na uresničevanje politike, dogovorjene z druž- 
benim planom. V primerih, ko spremembe in dopolni- 
tve dogovora o temeljih plana bistveno vplivajo na 
uresničevanje družbenega piana, je potrebno sprožiti 
tudi postopek za spremembo in dopolnitev družbe- 
nega piana. Iz navedenega sledi torej dvoje: 

- družbeni plan je možno oziroma potrebno spre- 
meniti oziroma dopolniti le na podlagi sprememb in 
dopolnitev dogovora o temeljih plana, in sicer po po- 
stopku, kot velja za njegov sprejem; 

- posamezne spremembe in dopolnitve samouprav- 
nih sporazumov oziroma dogovorov-o temeljih planov 
nimajoxza posledico vedno tudi spremembe in dopolni- 
tve družbenega plana. 

V nadaljnjem delu na zakonu o sistemu družbenega 
planiranja bo potrebno podrobno proučiti vlogo in 
funkcijo letnih planskih aktov, s katerimi se določijo 
politika, naloge ter ukrepi v posameznem letu. Takšen 
letni planski akt je v osnovi sicer temeljni izvedbeni 
planski akt, vendar v pogojih kontinuiranega planiranja 
ne bi smel biti le letni razrez srednjeročnega plana. 

Izvršni svet skupščine družbenopolitične skupnosti 
ne bi dajal le predlogov za spremembe in dopolnitve 
družbenega plana, temveč tudi dogovora o temeljih 
plana, če niso dali pravočasno pobude drugi podpi- 
sniki dogovora, pa je potrebno glede na oceno začeti s 
postopkom za spremembo in dopolnitev dogovora o 
temeljih plana. 

- Peto poglavje obravnava načelna vprašanja meto- 
dologije planiranja; strokovne službe za planiranje, 
raziskovalno delo v zvezi s planiranjem ter informacij- 
ske osnove za planiranje. 

V tem poglavju je določena odgovornost poslovo- 
dnih, upravnih in strokovnih organov za strokovnost in 
objektivnost rezultatov strokovnega dela. Podana je 
njihova obveznost, da zagotovijo temeljnim organiza- 
cijam 'združenega dela, da bodo pravočasno sezna- 
njene z analizami razvojnih možnosti, ki delavcem v 
temeljnih organizacijah združenega dela nudijo celovit 
vpogled v objektivne zakonitosti in okvire razvoja. Po 
drugi strani je opredeljena obveznost samoupravnih 
skupnosti, da obravnavajo in upoštevajo strokovne 
analize pri pripravi svojih planskih gradiv, zlasti smer- 
nic. \ 

V okviru teh določb je tudi podana funkcija metodo- 
logije planiranja, ki mora prispevati k sočasnosti in 
kontinuiteti planiranja ter tako k skladnosti tokov druž- 
bene reprodukcije na podlagi marksistične teorije re- 
produkcije. Nastajati mora na podlagi neprestanega 
povezovanja prakse in teoretičnih dognanj. 

Dalje je določeno, da mora Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, s posebnim odlokom predpisati v sodelova- 
nju z Gospodarsko zbornico Slovenije in Zveze sindi- 
katov Slovenije obvezno enotno metodologijo in mini- 
malne obvezne enotne kazalce, ki so potrebni za pri- 
pravljanje, sprejemanje in uresničevanje planov sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti ter družbenopoli- 
tičnih skupnosti in s katerimi se dejansko dopolnjuje 
ustrezni odlok, ki ga sprejme Zvezni izvršni svet po 27. 
členu zakona o temeljih sistema družbenega planiranja 
in o družbenem Dlanu Jugoslavije. 

V nadaljnji razpravi o osnutku zakona o sistemu 
planiranja in o družbenem planu SRS bo potrebno 
razčistiti in jasneje poudariti dejstvo, da se metodolo- 
gija planiranja ne omejuje le na vsebino, podano v 
osnutku zakona. Vanjo namreč sodi tudi vsebina plan- 
skih aktov in celota postopkov v zvezi z njimi, kar je 
opredeljeno v številnih drugih določbah zakona tako, 
da je o metodologiji planiranja dejansko govora v ce- 
lotnem besedilu zakona. 

To poglavje tudi opredeljuje strokovne službe za 
planiranje, ki opravljajo strokovno delo v zvezi s plani, 
zato pa je potrebno zagotoviti ustrezne delovne in 
druge pogoje in opredeliti njihovo funkcijo v statutih 
oziroma samoupravnih sporazumih. Nosilci planiranja 
morajo imeti za opravljanje strokovnih zadev planira- 
nja svoje strokovne službe, lahko pa določene stro- 
kovne naloge poverijo tudi drugim strokovnim oziroma 
raziskovalnim organizacijam, za katere pa lahko samo- 
upravne organizacije in skupnosti ter družbenopoli- 
tične skupnosti določijo minimalne kriterije o njihovi 
usposobljenosti za strokovna planska opravila. Stro- 
kovne planske naloge za območje republik opravlja 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje. Zaenkrat 
deluje zavod v okviru republiške uprave, in sicer kot 
republiška organizacija z nalogami, ki so določene z 
zakonom o republiških upravnih organih (Uradni list 
SRS št. 39/74). Perspektivno se vsekakor odpira mož- 
nost, da se zavod preoblikuje v skupno strokovno 
službo npr. v skupnost za planiranje, ki bi služila vsem 
subjektom planiranja. To vprašanje je potrebno prou- 
čiti in razčistiti ob pripravi sistemskega zakona, ki bo 
urejal upravo. V posebni določbi je govora o razisko- 
valnem delu, ki ga morajo nosilci planiranja pri obliko- 
vanju svojih planov neprestano upoštevati. Po drugi 
strani pa je podana tudi obveznost raziskovalnih orga- 
nizacij, da svoje delo usmerjajo v potrebe planiranja 
razvoja. 

Določene so tudi informacijske osnove za planiranje, 
katerih skupne osnove predstavlja minimum kazalcev 
razvoja. Minimum kazalcev razvoja je obvezni sestavni 
del analitično dokumentacijskega gradiva in planskih 
aktov nosilcev planiranja in tako zagotavlja enotnost 
sistema planiranja. Kazalci so obenem tudi osnova za 
oblikovanje planskih bilanc. V tem delu je opredeljena 
dolžnost nosilcev planiranja, da podatke o nekaterih 
kazalcih razvoja dostavljajo za to pristojnim upravnim 
organom. Ankete o minimumu kazalcev razvoja pravi- 
loma izvajajo vsako leto v sklopu statističnih raziskav. 
Na ožjih območjih se lahko samoupravne organizacije 
in skupnosti ter družbenopolitične skupnosti s samou- 
pravnim sporazumom ali družbenim dogovorom dogo- 
vorijo za dodatno statistično spremljanje drugih podat- 
kov o razvoju, ki pa morajo biti usklajeni z minimumom 
kazalcev. Tu je podana tudi obveznost, da analitično 
dokumentacijska gradiva za potrebe planiranja v druž- 
benopolitičnih skupnostih vsebujejo povezan sistem 
bilanc, ki v sklenjeni obliki ponazarjajo celoten proces 
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reprodukcije družbenega bruto proizvoda. 
- Šesto poglavje podrobno ureja postopek za spre- 

jem družbenega plana SR Slovenije. 
Družbeni plan SR Slovenije je instrument delavcev 

delovnih ljudi in občanov, njihovih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupno- 
sti, s katerimi sami in samostojno odločajo o pogojih, 
sredstvih in rezultatih svojega dela, o pridobivanju in ■ 
delitvi dohodka, o naravnem bogastvu republike in 
razvoju družbe na vseh področjih njenega življenja. 
Družbeni plan SR Slovenije temelji na enem ali več 
dogovorih o temeljih družbenega plana, ki imajo mate- 
rialno podlago in ki temeljijo na samoupravnih spora- 
zumih o temeljih planov, na dogovorih o temeljih pla- 
nov občin ter na projekciji plačilno-bilančnega in de- 
vizno-bilančnega položaja SR Slovenije. Z družbenim 
planom SR Slovenije se zagotavlja usklajevanje bla- 
govno-denarnih tokov med osnovnimi oddelki druž- 
bene reprodukcije ter obseg in strukture materialnih 
pogojev in denarne akumulacije za razširjenje mate- 
rialne osnove dela. Splošna bilanca sredstev, iz katere 
so razvidne obveznosti vseh oblik osebne, skupne in 
splošne ter proizvodne ter investicijske porabe in me- 
njave s tujino, je sestavni del družbenega plana repu- 
blik. 

Osnutek zakona predvideva, da so udeleženci dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovenije samo- 
upravne organizacije in skupnosti, kadar na podlagi 
samoupravnih sporazumov, o temeljih plana v odnosih 
združenega dela in sredstev sprejemajo obveznosti in 
odgovornosti za izpolnjevanje ciljev in nalog družbe- 
nega plana, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije. Občine in posebne 

družbenopolitične skupnosti so udeleženci tega dogo- 
vora, kadar z njim v k s svojimi pristojnostmi prevze- 
majo obveznosti in odgovornosti za izvrševanje nalog, 
predvidenih z dogovorom. Kot udeleženec dogovora je 
predviden tudi Republiški svet Zveze sindikatov Slove-» 
nije, kadar se z dogovorom določajo naloge, po- 
membne za uresničevanje družbene funkcije sindika- 
tov. 

Osnutek zakona v tem poglavju podrobno oprede- 
'juje naloge Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije ter 
Skupščine SR Slovenije v zvezi s pripravljanjem, spre- 
jemanjem in spremljanjem planskih aktov na ravni re-< 
publik. Posebej so razdeiane določbe o dolgoročnih 
planskih aktih ter o letni resoluciji. Ena od pomembnih 
sestavin družbenega plana SR Slovenije je po osnutku 
zakona opredelitev osnovnih ciljev družbenega razvoja 
v tem srednjeročnem obdobju (ključne oziroma priori- 
tetne naloge), zaradi katerih je možno z zakonom dolo- 
čiti v skladu z ustavo obvezno združevanje sredstev 
oziroma druge ukrepe za izvršitev teh nalog, če s 
sporazumom med samoupravnimi organizacijami in 
skupnostmi ni bilo mogoče zagotoviti sredstev in dru- 
gih potrebnih pogojev za njihovo izvršitev. 

- Sedmo poglavje vsebuje prehodne in končne do- 
ločbe. 

III. / 

Zakon o sistemu družbenega planiranja in družbe- 
nem planu SR Slovenije neposredno ne bo zahteval 
finančnih sredstev iz proračuna SR Slovenije. Po- 
trebno pa bo bistveno okrepiti planske organe na ravni 
republike in občin, za kar bodo potrebna določena 
finančna sredstva. 
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