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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
Zakonodajno-pravna komisija 

POROČILO 

o uresničevanju resolucije o temeljih 

zakonodajne politike republike (ESA-352) 

Vsi zbori Skupščine SR Slovenije so na svojih 
sejah dne 19. julija 1977 sprejeli resolucije o teme- 
ljih zakonodajne politike republike, ki je bila objav- 
ljena v Uradnem listu SRS, št. 16 z dne 8. avgusta 
1977. 

Ta resolucija je opredelila temeljna načela za- 
konodajne politike republike. Da bi republiška za- 
konodaja izražala družbene odnose, opredeljene v 
ustavi, je pri zakonodajnem urejanju potrebno: 

- dosledno uveljavljati objektivno ugotovljene 
skupne interese in potrebe delavskega razreda in 
vseh delovnih ljudi in občanov, organiziranih v 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, izha- 
jati iz značaja družbene lastnine, samoupravnega 
sporazumevanja, družbenega dogovarjanja in 
drugih oblik samoupravnega urejanja tako, da 
bodo rešitve v zakonih podlaga hitrejšega in us- 
klajenega razvoja vseh področij združenega dela 
in vseh območij republike; 

- urejati temeljna vprašanja družbenih odnosov 
ter materialna-pravna razmerja, ki se splošnega 
pomena za delovne ljudi in občane v republiki, 
oziroma glede katerih se lahko na podlagi ustave 
določijo temeljna načela, razen tistih, ki jih urejajo 
delovni ljudje in občani v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih s samoupravnim spo- 
razumevanjem in družbenim dogovarjanjem ter s 
samoupravnimi splošnimi akti teh organizacij in 
skupnosti; 

- zagotavljati uresničevanje ustavne vloge in 
položaja temeljnih organizacij združenega dela, 
samoupravnih interesnih skupnosti in krajevnih 
skupnosti v celotnem sistemu družbenoekonom- 
skih in družbenopolitičnih odnosov in pospeševati 
njihov razvoj; izražati skupne interese delovnih 
ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih; 

- spodbujati in pospeševati proces, da se čim 
več družbenih odnosov ureja s samoupravnimi 
sporazumi, družbenimi dogovori in drugimi sa- 
moupravnimi splošnimi akti; 

- izogibati se podrobnega normiranja ter kazui- 
stičnega urejanja posameznih vprašanj oziroma 
primerov; jasneje opredeliti kriterije za urejanje 
posameznih zadev z zakoni oziroma določiti, ka- 
tera vprašanja naj se uredijo z zakonom; 

- pravočasno uveljaviti spremembe in dopolni- 
tve dosedanje ureditve posameznega področja, 
ko to ne ustreza več novim družbenim odnosom. 
Pri tem mora zakonodaja izhajati iz dejanskih po- 
treb ter možnosti združenega dela ter hkrati urediti 
prehod na nov pravni sistem z uskladitvijo prejš- 
njih pravnih razmerij; 

- praviloma ne urejati organizacijskih in proce- 
sualnih vprašanj, razen, če to prispeva k zagotovi- 
tvi enakopravnosti občanov oziroma uveljavljanju 
njihovih pravic ali na zakonu temelječih interesov. 
Ta vprašanja rešujejo na samoupravni osnovi 
predvsem krajevne skupnosti, občine, organiza- 
cije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti; 

- da je rok za uveljavitev sistemskih zakonov 
praviloma daljši kot osem dni, in to predvsem 
takrat, kadar zakoni v osnovi spreminjajo obsto- 
ječe norme sistemskih predpisov, ki vplivajo na 
pravice, obveznosti in interese delovnih ljudi in 
občanov ter organizacij združenega dela in drugih 
samoupravnih organizacij in skupnosti; 

- da je le od predlagatelja utemeljen splošni 
interes, ugotovljen v delegacijah in potrjen v skup- 
ščinski razpravi, lahko razlog za učinkovanje po- 
sameznih določb zakona za nazaj; 

- da se sprejemanje zakonov po hitrem po- 
stopku omeji le na nujne ukrepe na določenem 
področju oziroma kadar je to nujno zaradi prepre- 
čevanja in odpravljanja večjih motenj v gospodar- 
stvu in uresničevanju planov, kadar to zahtevajo 
interesi ljudske obrambe, državne varnosti, na- 
ravne nesreče in druge izredne potrebe republike. 
Pri tem mora predlagatelj vsestransko ugotoviti in 
utemeljiti razloge za tak postopek; 

- da predlogi za izdajo in osnutki zakonov vse- 



bujejo teze, po potrebi pa tudi variantne in alterna- 
tivne rešitve, ki jih narekujejo različni interesi, 
možnosti ter potrebe v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih; 

- pripraviti po večkratnih in obsežnejših spre- 
membah in dopolnitvah zakonov sistemskega 
značaja prečiščena besedila zakonov; 

- težiti k večji skladnosti pravnega sistema ter k 
medsebojni usklajenosti zakonov, ki urejajo vse- 
binsko medsebojno povezana področja; taki za- 
koni naj se praviloma obravnavajo in sprejemajo 
skupaj; 
- trajno spremljati na ravni republike norma- 

tivno dejavnost samoupravnih organizacij in skup- 
nosti in občin pri izvajanju republiške zakonodaje 
ter skrbeti, da so njihovi predpisi v skladu z repu- 

bliškimi predpisi, kot tudi spodbujati in usmerjati 
samoupravno-pravno aktivnost delovnih ljudi in 
občanov. V ta namen so republiški upravni organi 
dolžni dajati potrebno strokovno pomoč; 

- skrbeti na področjih, kjer je normativna pri- 
stojnost razdeljena med republiko in občino, da 
republiški predpisi ne posegajo v pristojnost ob- 
čine oziroma da je ne omejujejo samo na formalno 
in izvršilno pristojnost, pač pa da se občine enako- 
pravno vključijo v urejanje teh vprašanj. 

V obdobju po sprejemu te resolucije pa je po 
ugotovitvah Zakonodajno-pravne komisije Skup- 
ščine SR Slovenije mogoče posredovati vsem zbo- 
rom Skupščine SR Slovenije naslednje poročilo o 
uresničevanju temeljnih načel zakonodajne poli- 
tike republike, vsebovanih v tej resoluciji, in sicer: 

1. USKLAJEVANJE REPUBLIŠKE ZAKONODAJE Z 
USTAVNIM SISTEMOM 

V obdobju po sprejemu omenjene resolucije pa do predlo- 
žitve tega poročila so bila poleg zakonodajnih področij, ki so 
bila usklajena z ustavo do tedaj, celovito in sistemsko na novo 
urejena še: kazenska zakonodaja, izvrševanje kazenskih 
sankcij, kmetijska zakonodaja, delovna razmerja, zaposlova- 
nje, referendum in druge oblike osebnega izjavljanja, Naro- 
dna banka Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji, ekonomski odnosi s tujino, blagovni promet, volilna 
zakonodaja republike, pravna pomoč, varstvo borcev NOV, 
Rdeči križ Slovenije, samoupravna delavska kontrola, združe- 
vanje organizacij združenega dela v splošna združenja in 
gospodarske zbornice, skladi skupnih rezerv, skupne osnove 
svobodne menjave dela, obrt in sistem državne uprave. 

V pripravi v posameznih fazah zakonodajnega postopka pa 
so naslednja zakonodajna področjg, ki bodo celovito in si- 
stemsko na novo urejala: stanovanjsko gospodarstvo, javne 
ceste, gozdove, kulturo, izobraževanje, kulturno in naravno 
dediščino, energetsko gospodarstvo, turizem, zdravstveno 
varstvo, organizacijo samoupravnih interesnih skupnosti na 
področju družbenih dejavnosti, sistem družbenega planira- 
nja, organizacijo republiških organov, upravljanje in razpola- 
ganje s stavbnimi zemljišči, graditev objektov, razlastitev, 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, davčno zakono- 
dajo, družbeno kontrolo cen in kompenzacije. 

V prihodnjem obdobju zakonodajne dejavnosti pa bo treba 
v celoti in sistemsko na novo urediti še naslednja zakono- 
dajna področja: prostorsko in urbanistično planiranje, zava- 
rovalstvo, družbeni sistem informiranja in dejavnost javnega 
obveščanja, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sistem 
zbiranja, obdelave in objavljanja evidenčnih, statističnih in 
drugih podatkov, ki imajo pomen za republiko. 

S tem, ko bo dokončno izoblikovana celovita in sistemska 
republiška zakonodaja, bo treba še bolj uveljaviti in izpopol- 
njevati funkcijo Skupščine SR Slovenije in njenih teles, da 
spremljajo izvajanje zakonov. 

2. VPRAŠANJE RAZMERJA MED UREJANJEM DRUŽBE- 
NIH ODNOSOV TER MATERIALNIH PRAVNIH RAZMERIJ Z 
ZAKONOM TER S PODZAKONSKIMI PREDPISI IZVRŠILNIH 
IN UPRAVNIH ORGANOV. 

Na to vprašanje je Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
SR Slovenije opozorila pri obravnavi osnutkov naslednjih 
zakonov: zakona o Narodni banki Slovenije, zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, zakona o osnovni1 

šoli in zakona o varstvu družinskih članov osebe v obvezni 
vojaški službi. Pri obravnavi osnutkov zakonov so Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in druga de- 
lovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov opozar- 
jali tudi na primernost dolžine rokov ter sploh na določitev 

rokov za sprejem podzakonskih aktov, in sicer pri naslednjih 
zakonih: 

- zakonu o grobiščih in grobovih borcev, 
- zakonu o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 

planu SR Slovenije, 
- zakonu o naravni in kulturni dediščini. 
Zakonodajno-pravna komisija meni, da se je treba še bolj 

zavzemati v okviru zakonodajne dejavnosti republike, da se z 
zakoni urejajo le temeljna vprašanja družbenih odnosov ter 
tista materialna pravna razmerja, ki so splošnega pomena za 
delovne ljudi in pbčane v republiki. 

Prav tako se je treba izogibati podrobnega normiranja ter 
kazuistike v republiških zakonih, kar je še vedno pogost 
pojav, hkrati pa prepustiti predvsem strokovno-tehnična, or- 
ganizacijska in procesualna vprašanja urejanju v podzakon- 
skih predpisih ali pa urejanju s samoupravnimi splošnimi akti. 

Podrobno normiranje ter kazuistično urejanje posameznih 
vprašanj oziroma primerov je pogosto eden izmed poglavitnih 
vzrokov za številne spremembe in dopolnitve zakonodaje. 

3. POMEMBNO JE TUDI VPRAŠANJE RAZMERJA MED 
ZAKONSKIM NORMIRANJEM IN UREJANJEM DRUŽBENIH 
ODNOSOV S SAMOUPRAVNIMI SPLOŠNIMI AKTI. Še vedno 
se v posameznih primerih pojavlja miselnost, da je le zakon 
akt obvezujoče narave. Zaradi tega včasih segajo zakoni na 
področja, ki 1 i jih bilo treba urejati s samoupravnimi sploš- 
nimi akti. Seveda je pri tem treba upoštevati, da pomeni tudi 
sprejemanje zakonov v uveljavljenem delegatskem sistemu 
poseben način samoupravnega urejanja družbenih odnosov. 
Kljub temu pa je treba še vedno posvetiti posebno pozornost 
razmejitvi med obema področjema. 

Poleg vsebinskih kriterijev, ki jih je treba upoštevati pri 
razmejitvi med zakonskim normiranjem in urejanjem družbe- 
nih odnos->v s samoupravnimi splošnimi akti, kot so na primer 
narava družbenoekonomskih odnosov, ki jih urejamo na po- 
sameznem področju (na primer preseganje tržnih razmerij, 
uveljavljanje solidarnosti in vzajemnosti, usklajevanje skup- 
nih, splošnih ter posamičnih interesov, uveljavljanje samo- 
upravnega planiranja), je treba upoštevati, da z zakonskim 
normiranjem urejamo družbene odnose za neopredeljen krog 
subjektov, s samoupravnimi splošnimi akti oziroma s samou- 
pravnimi sporazumi in družbenimi dogovori pa urejamo druž- 
bene odnose za opredeljen krog subjektov. Zaradi tega so 
samoupravni splošni akti (zlasti družbeni dogovori) primerni 
zlasti tedaj, kadar želijo določeni udeleženci usmeriti svoje 
ravnanje in odločitve na določenem področju. 

Na to zelo pomembno vprašanje so Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije in druga delovna telesa 
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov opozorila pri obrav- 
navi naslednjih osnutkov zakonov: 
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- zakona o Službi družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji, 
- zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem 

planu SR Slovenije, 
- zakona o usmerjenem izobraževanju, 
- zakona o zdravstvenem varstvu ter 
- zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 

razmerjih. 
4. IZREDNO POMEMBNO JE ZLASTI ZAGOTOVITI TEME- 

LJITO RAZPRAVO V VSEH FAZAH SPREJEMANJA ZAKO- 
NOV, TUDI O PREDLOGIH ZA IZDAJO ZAKONOV IN O 
OSNUTKIH ZAKONOV. Zlasti v teh fazah naj bi predlagatelj, 
bolj kot doslej, opredelil razloge, zaradi katerih je potrebno 
določeno problematiko urejati z zakoni, temeljne odnose, ki 
naj bodo predmet takega urejanja, kakor tudi poglavitne 
možne rešitve in posledice. Pomembno je, da so se v prvih 
fazah zakonodajnega postopka zavzame jasno stališče do 
temeljnih sistemskih vprašanj, da ne bi v zadnji fazi prihajalo 
do številnih amandmajev, ki so posledica šele v tej fazi izobli- 
kovanega stališča o posameznih temeljnih sistemskih vpraša- 
njih. 

Predlagatelji bi morali tudi posvetiti več pozornosti obrazlo- 
žitvi finančne konstrukcije oziroma vprašanju, kolikšna sred- 
stva bodo potrebna pri realizaciji določenega normativnega 
predpisa. Pri tem ni dovolj, da navedejo le finančne posledice 
za proračun, ampak tudi, da opredelijo materialne obveznosti, 
ki bodo nastale za samoupravne organizacije in skupnosti ter 
za občane. 

V posameznih fazah zakonodajnega postopka v nekaterih 
primerih še nismo odpravili vseh pomanjkljivosti, na katere je 
že opozarjala omenjena resolucija, in sicer, ko se še vedno v 
nekaterih primerih ne spoštujejo dosledno določbe poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije in poslovnikov njenih zborov 
glede rokov pošiljanja gradiv, glede postopka in rokov posa- 
meznih faz sprejemanja zakonov in glede postopka sprejema- 
nja amandmajev. 

5. V ZAKONODAJNEM POSTOPKU SE KOT POMEMBNO 
POSTAVLJA TUDI VPRAŠANJE VKLJUČEVANJA RAZLIČ- 
NIH ČINITELJEV V RAZPRAVO O PREDLOGIH ZA IZDAJO, 
OSNUTKIH IN PREDLOGIH ZAKONOV. To je predvsem po- 
membno zaradi tega, da bo lahko delegatski sistem v polni 
meri opravljal svojo družbeno vlogo tudi v zakonodajnem 
postopku, in sicer samo, če bodo subjektivne socialistične 
sile družbe z Zvezo komunistov na čelu organski del tega 
sistema, kar pomeni činitelj njegove zavesti. Sedanje stanje 
glede tega tudi v okviru zakonodajnega postopka še ni po- 
vsem zadovoljivo. 

Pri tem gre predvsem za položaj in vlogo Socialistične 
zveze delovnega ljudstva in Zveze sindikatov Slovenije v tem 
postopku kot subjektivnih dejavnikov družbe. Ti subjektivni 
dejavniki, naj bi se vključevali pravočasno v razpravo v dele- 
gatski bazi oziroma v okviru razprav v delegacijah temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, da ne bi prihajalo do 
ločenega obravnavanja v družbenopolitičnih organizacijah in 
v delegatski bazi. Zlasti je pomembna njihova vključitev že v 
prvih dveh fazah zakonodajnega postopka, ko naj bi se druž- 
benopolitične organizacije opredelile in sprejele stališča do 
temeljnih idejnopolitičnih sistemskih vprašanj, ki se kasneje 
izražajo v številnih posameznih določbah. Prepozno vključe- 
vanje v razpravo kot tudi nerazčiščena sistemska vprašanja 
idejnopolitičnega značaja lahko,y posameznih primerih pripe- 
ljejo do tega, da ostanejo nekatera temeljna sistemska vpra- 
šanja v prvih dveh fazah zakonodajnega postopka nerazre- 
šena Številne težave v zvezi s tem bi odpravili s pravočasnim 
vključevanjem družbenih svetov v razprave v prvih dveh fazah 
zakonodajnega postopka. 

Za razčiščevanje pomembnih sistemskih vprašanj v prvih 
dveh fazah zakonodajnega postopka naj omenimo kot zelo 
primerno dosedanjo dejavnost zborov Skupščine SR Slove- 
nije, ki so se doslej večkrat odločili za načelna in konkretna 

vsebinska napotila sestavljalcem in predlagateljem zakonov 
ob obravnavanju predlogov za izdajo oziroma osnutkov zako- 
nov v smislu prvega odstavka 262. člena in drugega odstavka 
266. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Tak pristop smo doslej zasledili v delu Zbora združenega 
dela in Zbora občin pri obravnavanju: 

- predloga za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu, 
- predloga za izdajo zakona o kulturnih skupnostih, 
- osnutka zakona o naravni in kulturni dediščini, 
- osnutka zakona o zagotavljanju sredstev za odpravo po- 

sledic katastrofalnega potresa, ki je prizadel nekatera ob- 
močja v SR Črni gori v letu 1979. 

Poleg tega pa so se zbori Skupščine SR Slovenije v prvih 
dveh fazah zakonodajnega postopka doslej nekajkrat odločili, 
da sprejmejo sklep v enotnem besedilu ali celo akt, ki vsebuje 
stališča, mnenja, predloge in sklepe glede obravnavanega 
predloga za izdajo oziroma osnutka zakona. S tem pridejo do 
izraza usklajena in poenotena stališča pristojnih zborov 
Skupščine SR Slovenije. 

Tako je bil ob obravnavanju osnutka zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije na 
sejah vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije sprejet akt, ki 
je vseboval stališča in sklepe Skupščine SR Slovenije k 
osnutku tega zakona. 

V drugih primerih iz tega sklopa pa so zbori sicer sprejeli 
svoje sklepe v smislu omenjenih določb poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije, vendar pa so oblikovali enotno besedilo 
vsebinskih pripomb in stališč. Tak pristop pa zasledimo pri 
obravnavanju: 

- vseh predlogov za izdajo zakonov o samoupravnih inte- 
resnih skupnostih s področja družbenih dejavnosti, 
- osnutka zakona o organizaciji in delovnem področju re- 

pobliških upravnih organov in republiških organizacij ter sa: 
mostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, 

- osnutka zakona o zdravstvenem varstvu. 
V vseh teh primerih je šlo za usklajevanje stališč pristojnih 

zborov Skupščine glede ureditve sistemskih vprašanj. 
6. ZAGOTOVITI JE TUDI TREBA, DA BODO PREDLAGA- 

TELJI V KASNEJŠIH FAZAH ZAKONODAJNEGA POSTOPKA 
NATANČNEJE OBRAZLOŽILI, KATERE PRIPOMBE IN STA- 
LIŠČA, IZOBLIKOVANA V PREJŠNJIH FAZAH ZAKONODAJ- 
NEGA POSTOPKA, SO SPREJELI IN UPOŠTEVALI TER KA- 
TERIH PRIPOMB NI BILO MOGOČE UPOŠTEVATI IN IZ 
KAKŠNIH RAZLOGOV. Zlasti bi moral vsak predlagatelj tudi 
obrazložiti, zakaj ni sprejel kakšnega izmed sklepov in stališč 
družbenopolitičnih organizacij in družbenih svetov. 

7. DOSLEJ ZBRANI PODATKI KAŽEJO, DA SO V SEDA- 
NJEM SKLICU ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE RED- 
KEJŠI PRIMERI SKRAJŠEVANJA ROKOV V POSAMEZNIH 
FAZAH POSTOPKA ZA IZDAJO ZAKONA TER PRIMERI HI- 
TRIH POSTOPKOV ZA IZDAJO ZAKONA. Slejkoprej pa je v 
takih primerih treba zagotoviti delegatski bazi dovolj časa za 
razpravo in oblikovanje stališč. 

Hitri postopek za izdajo zakona opredeljuje 295. člen po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije, ki v drugem odstavku pose- 
bej določa, kdaj se zakon lahko sprejme v takom postopku. 
Kot razloge navaja: preprečevanje sli odpravljanje večjih mo- 
tenj v gospodarstvu, interese ljudske obrambe, državne var- 
nosti, naravne nesreče in druge izredne potrebe republike. Že 
iz poslovnika lahko torej razberemo, naj bodo zakoni le izje- 
moma sprejeti po hitrem postopku, čeprav je tak način spre- 
jetja v nekaterih primerih nujen in primeren inštrument zako- 
nodajne politike. Praksa po sprejetju resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike je prikazala, da se je število 
zakonov, sprejetih po hitrem postopku, v primerjavi s prejš- 
njim obdobjem pred sprejetjem resolucije (julij 1975 do julija 
1977) precej zmanjšalo. Tako je bilo v obdobju od 24. 7. 1975 
do 19. 7. 1977 sprejetih po hitrem postopku 59 zakonov, v 
obdobju od 19. 7. 1977 do predložitve tega poročila pa 38 
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zakonov. Praksa torej kaže, da število zakonov, sprejetih po 
hitrem postopku po sprejemu resolocije o temeljih zakono- 
dajne politike republike, upada, kar je v skladu s prej nave- 
deno določbo poslovnika, ki opredeljuje sprejem zakona po 
hitrem postopku kot izjemen ukrep. 

Ob analiziranju posameznih sprejetih zakonov po hitrem 
postopku lahko tudi ugotovimo, da je predlagatelj v glavnem 
vselej opozoril na razloge, ki so ga vodili k temu, da je 
predložil zakon kot predlog zakona oziroma v zadnji fazi. 
Vendar pa ob tem ni bila omogočena delegatska razprava o 
razlogih za hitri postopek, pa tudi subjektivni dejavniki niso 
imeli možnosti za politično oceno teh razlogov. Ob tem je 
treba opozoriti tudi na ugotovitev, da je bil na sejah pristojnih 
zborov hitri postopek za sprejem zakona spremenjen v več- 
fazni postopek le v dveh primerih, in to pri predlogu zakona o 
spremembi zakona o financiranju splošnih družbenih potreb 
v družbenopolitičnih skupnostih in pri predlogu zakona po 
spremembi in dopolnitvi zakona o uvedbi in stopnjah republi- 
ških davkov in taks. 

8. Kljub temu, da delovni načrti zborov Skupščine SR Slo- 
venije skušajo zagotoviti OBRAVNAVANJE VSEBINSKIH 
SKLOPOV, pa ugotavljamo, da tako obravnavanje pogosto ni 
zagotovljeno, očitno tudi iz razloga, ker strokovne službe 
predlagateljev niso sposobne v razmeroma kratkih načrtova- 
nih rokih zagotoviti izdelave večjega števila zakonskih bese- 
dil. Obravnavanje vsebinskih sklopov onemogoča tudi dej- 
stvo, da v okviru oblikovanja zakonodajne politike niso opre- 
deljena izhodišča, katere zadeve na posameznih področjih je 
treba normativno urediti in s katerimi predpisi. 

Še nadalje obstoji VPRAŠANJE KODIFIKACIJE POSAMEZ- 
NIH PODROČIJ DRUŽBENIH ODNOSOV. Še vedno se pogo- 
sto srečujemo z razdrobljenostjo zakonodaje, ko posamezna 
vprašanja družbenih odnosov na določenih področjih ureja 
večje število zakonov (na primer kultura, kmetijstvo, stano- 
vanjsko gospodarstvo, izobraževanje). 

V zvezi s tem je treba tudi bolj skrbeti za pravočasno 
izdajanje PREČIŠČENIH BESEDIL ZAKONOV, ki so v določe- 
nem daljšem obdobju doživeli več sprememb in dopolnitev. 

Glede na to, da gre v prečiščenem besedilu za veljavne 
norme enega zakona, se postavlja vprašanje poznejših spre- 
memb ali dopolnitev zakona, katerega prečiščeno besedilo je 
bilo določeno in objavljeno. V zakonodajni praksi se je doga- 
jalo, da je bilo pri poznejših spremembah in dopolnitvah 
zakona, katerega prečiščeno besedilo je bilo določeno, ozna- 
čeno le prečiščeno besedilo zakona, to je številka Uradnega 
lista SRS, v kateri je bilo to besedilo objavljeno. Vendar 
prečiščenega besedila zakona ne bi smeli spreminjati in do- 
polnjevati. Spremenimo in dopolnimo lahko le zakon. Zaradi 
tega bi bilo bolj pravilno, če se že pokaže, da je nujno 
spremeniti in dopolniti zakon, da izdelamo in sprejmemo 
NOVO INTEGRALNO BESEDILO ZAKONA. Seveda, to velja le 
za primer, ko gre za precejšnje obsežne in bistvene spre- 
membe in dopolnitve zakona. 

V zvezi z vprašanjem, kdaj in v kakšnih primerih naj bi 
sprejeli novo integralno besedilo zakona oziroma določili 
prečiščeno besedilo zakona, bi bilo treba sprejeti stališče, da 
se zakoni, ki so bili večkrat spremenjeni ali dopolnjeni, sprej- 
mejo v integralnem besedilu oziroma bi bilo treba za posa- 
mezne zakone, odvisno od značaja in obsega sprememb in 
dopolnitev, določiti prečiščeno besedilo. To pomeni, da je 
treba upoštevati naslednje: 

- če se oceni, da so potrebne obsežnejše bistvene spre- 
membe in dopolnitve zakona, ki je bil že prej spremenjen in 
dopolnjevan, je treba zahtevati, naj predlagatelj zakona pred- 
laga INTEGRALNO BESEDILO ZAKONA, ki ga sprejmejo 
pristojni zbori Skupščine SR Slovenije; 

- če gre za obsežnejše pravno-tehnične spremembe in 
dopolnitve zakona, terminološko usklajevanje in usklajevanje 
z ustavo SR Slovenije in pravnim sistemom, je treba določiti 
PREČIŠČENO BESEDILO ZAKONA; 

-če gre za manjše spremembe in dopolnitve zakona v 
manjšem obsegu, ni potrebno določati prečiščenega besedila 
zakona. 

9. Z ZAKONODAJNEGA STALIŠČA BI BILO TREBA, BOLJ 
KOT DOSLEJ, DOSEČI MEDSEBOJNO USKLAJENOST PO- 
SAMEZNIH ZAKONOV TER VSEBINSKO ENAKO OPREDE- 
LJEVANJE PRAVNIH INSTITUT V V RAZLIČNIH ZAKON- 
SKIH BESEDILIH. Še vedno se srečujemo v zakonskih besedi- 
li^ s situacijo, da ima isti pravni institut v različnih zakonih 
bistveno različno vsebino (na primer pojmi posebne in te- 
meljne samoupravne interesne skupnosti, gospodarjenje, 
stavbno zemljišče ipd.). 

Večjo pozornost kot doslej bo treba posvetiti kvaliteti pri- 
prav in razumljivosti posameznih zakonskih besedil in jeziku 
oziroma pravlini slovenski pravni terminologiji. 

Sorazmerno veliko število vlog samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter občanov za razlago zakonov kaže, da je včasih 
izrazoslovje v zakonih zapleteno in nejasno. 

V času od sprejetja resolucije o temeljih zakonodajne poli- 
tike republike pristojni zbori Skupščine SR Slovenije niso 
sprajeli nobene OBVEZNE RAZLAGE ZAKONA. Pri tem je 
treba opozoriti, da zbori vedno obravnavajo le predlog za 
obvezno razlago zakona (le-tega lahko dajo vsi tisti, ki so 
pooblaščeni predlagatalji, družbenopolitične organizacije, 
Vrhovno sodišče SR Slovenije in Sodišče združenega dela SR 
Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije), zahtevo za 
obvezno razlago pa le takrat, če Zakonodajno-pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije ugotovi, da je taka zahteva ute- 
meljena (zahtevo za obvezno razlago zakona lahko dajo sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, društva in občani). Ob 
analiziranju predlogov in zahtev za obvezno razlago zakonov 
ugotavljamo, da se je z njimi največkrat dejansko želela do- 
seči SPREMEMBA SAMEGA ZAKONA, kar pa ni v skladu z 
naravo obvezne razlage zakona (na primer v predlogu za 
obvezno razlago 6. člena zakona o varnosti cestnega prometa 
in v predlogu za obvezno razlago prvega in četrtega odstavka 
37. člena zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih). 
V tem je tudi iskati enega izmed vzrokov, zakaj Skupščina SR 
Slovenije oziroma njeni zbori v času od sprejetja omenjene 
resolucije niso sprejeli nobene obvezne razlage zakona. Ob 
tem pa je vendar treba poudariti, da so predlogi ali zahteve za 
obvezno razlago zakonov pripeljali do spremembe nekaterih 
zakonskih določb (na primer pred kratkim spremenjeni zakon 
o varnosti cestnega prometa in spremenjeni zakon o davku na 
promet nepremičnin) in da moramo torej v njih videti pred- 
vsem delegatsko pobudo za spreminjanje določenih področij, 
urejenih v zakonih. 

10. NADALJNJI PROBLEM, S KATERIM SE SREČUJEMO 
PRI URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O TEMELJIH ZAKONO- 
DAJNE POLITIKE, REPUBLIKE, JE VPRAŠANJE, KATERE 
DOLOČBE NAJ PRI IZDELAVI REPUBLIŠKIH ZAKONOV 
POVZAMEMO IZ ZVEZNIH ZAKONOV, NE DA BI PRI TEM 
ZAŠLI V ENO ALI DRUGO SKRAJNOST. Stališče, naj bi 
republiški zakoni nadaljevali urejanje tam, kjer je zvezni za- 
kon končal, je treba vendar nekoliko spremeniti, 
saj se je pri nekaterih sistemskih zakonih izkazalo, da bi tak 
republiški zakon ostal nepopoln, zlasti tedaj, ko je zvezna 
zakonodaja posegla v urejanje razmerij, ki spadajo v republi- 
ško zakonodajo. 

Problem povzemanja določb zveznih zakonov v republiške 
se je v času po sprejemu omenjene resolucije pojavil v Skup- 
ščini SR Slovenije predvsem pri obravnavi naslednjih zako- 
nov, in sicer: 
- zakonu o temeljih sistema državne uprave in o Izvršnem 

svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih, 
- osnutku zakona o sistemu družbenega planiranja in o 

družbenem planu SR Slovenije, 
- osnutku zakona o družbenih svetih, 
- zakonu o organu samoupravne delavske kontrole, 
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- zakonu o skladih skupnih rezerv, 
- zakonu o referendumu, 
- zakonu o delovnih razmerjih, 
- zakonu o volitvah in odpoklicu organov upravljanja in o 

imenovanju poslovodnih organov v organizacijah združenega 
dela. 

V zvezi s tem pa se, kot je že navedeno, postavlja vprašanje, 
ALI ZVEZNA ZAKONODAJA VČASIH NE POSEGA PREGLO- 
BOKO NA PODROČJE, KI BI GA BILO TREBA PREPUSTITI 
REPUBLIŠKI ZAKONODAJI. Kot tak primer lahko navedemo 
zakon o obligacijskih razmerjih, ki razen zakonodajne uredi- 
tve darilne, posodbene in družbene pogodbe ter iger na 
srečo, popolnoma ureja vsa obligacijska razmerja in tako ne 
prepušča republikam, da bi to uredile same v okviru svojih 
zakonodaj. Drug tak primer pa je pripravljajoči se zakon o 
temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih, ki v celoti popolnoma 
ureja področje lastninskopravnih razmerij, in ne le temelje teh 
razmerij, za kar je federacija pristojna po ustavi SFR Jugosla- 
vije. 

Po ustavi SFRJ je namreč federaciji prepuščeno urejanje 
temeljnih vprašanj določenega področja, nekateri zvezni za- 
koni, ki urejajo taka področja, pa imajo, kolikor uporabimo 
staro terminologijo, značaj POPOLNIH ZAKONOV, ki republi- 
kam in avtonomnim pokrajinam ne prepuščajo ureditve dolo- 
čenih področij, ki so sicer v njihovi lastni zakonodajni pristoj- 
nosti. 

11. V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE JE BIL V OBDOBJU PO 
SPREJEMU OMENJENE RESOLUCIJE DAN VELIK POMEN 
OBRAVNAVANJU ZVEZNIH ZAKONOV, KI JIH SPREJEMA 
ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ V SO- 
GLASJU S SKUPŠČINAMI REPUBLIK IN AVTONOMNIH PO- 
KRAJIN. 

V postopku sprejemanja zakonov in drugih splošnih aktov, 
ki jih Zbor republik in pokrajin sprejema na podlagi soglasja 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin, se je v Skupščini 
SR Slovenije pri dajanju soglasja k osnutkom aktov ter daja- 
nju pooblastila njeni delegaciji izoblikovala naslednja praksa: 

- V večini primerov je Skupščina SR Slovenije dala so- 
glasje k osnutku akta brez pripomb ter hkrati pooblastila 
svoje delegacijo, da da soglasje k predlogu tega akta. 

- V nekaterih primerih je Skupščina SR Slovenije sicer dala 
soglasje k osnutku akta, vendar pa je v pooblastilu svoji 
delagaciji vezala soglasje k predlogu tega akta na uveljavitev 
pripomb sistemskega pomena. 
- V nekaterih primerih pa je dala Skupščina SR Slovenije 

soglasje k osnutku akta, delegacijo pa pooblastila, da uveljav- 
lja v usklajevalnem postopku določena stališča, mnenja, pri- 
pombe in predloge, vendar pa pri tem pooblastila za sprejem 
predloga akta ni vezala na uveljavitev svojih pripomb. 

V zvezi s tako izoblikovano prakso pa so se v Skupščini SR 
Slovenije pojavili nekateri problemi. Pri dajanju soglasja brez 
pripomb oziroma s pripombami, katerih uveljavitev v usklaje- 
vanem postopku ni pogoj za soglasje k predlogu akta, lahko 
pride do situacije, ko delegacije drugih republiških skupščin 
uveljavljajo pomembne pripombe in predloge sistemskega 
značaja, do katerih pa se Skupščina SR Slovenije ni oprede- 
lila. V takrh primerih bi morala Skupščina SR Slovenije po- 
novno obravnavati predlog akta, delegacija pa v takem pri- 
meru ne bi smela uporabiti danega pooblastila. 

Pri dajanju pooblastila delegaciji, s katerim pogojuje Skup- 
ščina SR Slovenije soglasje k predlogu akta z uveljavitvijo 
pripomb in predlogov sistemskega značaja, pa prihaja do 
težav v usklajevalnem postopku s stališči drugih republik. 

Dvostopnost odločanja, kot jo terja ustava in ki v sedanjih 
postopkih zaenkrat še ni pravilo ter v tem smislu dajanje 
pooblastila delegaciji bi odpravila navedene dileme. Pri vseh 
pomembnih aktih (sistemski zakon, družbeni plan, letna reso- 
lucija ipd.) je nujno treba zagotoviti sprejemanje teh aktov v 
dveh fazah, to je, da se najprej opravi usklajevanje stališč 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin o osnutku akta, da 

pa se predlog akta, ki vsebuje nove rešitve, glede katerih je 
doseženo soglasje delegacij v tem zboru v postopku usklaje- 
vanja, ponovno obravnava v skupščinah republik in avtono- 
mnih pokrajin. V osnutek posameznega sistemskega akta se 
namreč pogosto vključujejo bistveno nove sistemske rešitve. 
V takem primeru pa je nujno treba v republiški skupščini 
zagotoviti dvostopnost odločanja. Pri uveljavljenem dvosto- 
penjskem odločanju bi imela republiška skupščina tudi mož- 
nost, da dž načelno soglasje za urejanje določenega področja 
z zakonom, da pa pooblasti svojo delegacijo, da v postopku 
usklajevanja uveljavlja določene sistemske rešitve. 

Tak dvostopni postopek je tudi pogoj, da se pri delegaciji 
republiške skupščine v Zboru republik in pokrajin uveljavijo 
delegatska razmerja in odgovornost republike za vsebino 
zakonov, ki se sprejemajo v tem zboru v soglasju z republi- 
škimi skupščinami. V ta namen pa je seveda treba uveljaviti 
tudi sodelovanje Izvršnega sveta SKupščine SR Slovenije in 
same Skupščine SR Slovenije oziroma njene delegacije tudi v 
predhodnem postopku, ko se oblikujejo osnutki aktov. 

V zvezi s sprejemanjem posameznih zakonov je treba opo- 
zoriti tudi na postopek s skrajšanjem rokov pri sprejemanju 
zakonov v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. Že rok 
45 dni po poslovniku Zbora republik in pokrajin pa je glede na 
sistem dajanja soglasij in možnosti, ki jih ima republiška 
skupščina za oblikovanje stališč v pogojih uveljavljenega de- 
legatskega sistema, prekratek. Zaradi tega je treba še bolj 
kritično oceniti vsako krajšanje tega poslovniškega roka. V 
tem sklicu Skupščine SFRJ je bilo v tem zboru v postopku s 
skrajšanjem rokov (ko torej skupščinam republik in avtono- 
mnih pokrajin ostane za obravnavanje osnutka posameznega 
akta manj kot 45 dni) sprejetih 8 zakonov. Zakoni, za katere je 
tak postopek predlagal predlagatelj, to je Zvezni izvršni svet, 
so bili sicer številnejši, vendar je treba upoštevati, da so se 
kasneje glede na pripombe skupščin posameznih republik in 
pokrajin obravnavali v rednem postopku v tem zboru. 

12. V VEČJI MERI KOT DOSLEJ BI BILO TREBA ZAGOTO- 
VITI RAZPRAVO IN OBLIKOVANJE STALIŠČ DO ZAKONOV, 
KI JIH SPREJEMA ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ. Po eni 
strani je treba delegatom v Zveznem zboru, več kot doselj, 
pomagati pri oblikovanju stališč, po drugi strani pa s tem tudi 
zagotoviti uveljavljanje interesov SR Slovenije v zakonodaj- 
nem postopku. 

Treba bi bilo sprejeti stališča o delovnih metodah in o 
načinu organiziranja razprave o različnih zveznih zakonih, ki 

■jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ, z vključitvijo v te 
razprave pri pomembnih sistemskih zveznih zakonih tudi 
družbenopolitičnih organizacij in pristojnih družbenih svetov. 

V obdobju po sprejemu omenjene resolucije do predložitve 
tega poročila so pristojni zbori Skupščine SR Slovenije in 
druga njena telesa ter odbori zborov od velikega števila zvez- 
nih zakonov, ki jih sprejema Zvezni zbor Skupščine SFRJ, 
obravnavali le naslednjih šest zakonskih besedil, in sicer: 

- Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju in razporeja- 
nju celotnega prihodka in dohodka je bil na pobudo delega- 
tov v zborih in Predsedstva Skupščine SR Slovenije obravna- 
van v Zakonodajno-pravni komisiji Skupščine SR Slovenije, v 
odboru za finance, odboru za družbenoekonomski razvoj, 
odboru za družbenoekonomske odnose Zbora združenega 
dela, v Zboru občin pa v odboru za družbenoekonomske 
odnose in razvoj in odboru za finance. 

- Predlog zakona o obligacijskih razmerjih sta obravnavali 
delovna skupina Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije in sama Zakonodajno-pravna komisija. 

- Predlog za izdajo zakona o temeljih lastninsko-pravnih 
razmerjih je obravnavala Zakonodajno-pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije. 

- Zakon o sklepanju in izvrševanju mednarodnih pogodb 
so obravnavali Komisija Skupščine SR Slovenije za mednaro- 
dne odnose in Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR 
Slovenije ter Zbor združenega dela (odbor za družbenopoli- 
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tični sistem) in Zbor občin (odbor za družbenopolitični in 
komunalni sistem) na svojih sejah. Sprejet je bil predlog 
odloka o soglasju k besedilu tega zakona. 

— Predlog za izdajo zakona o varstvu izumov, tehničnih 
izboljšav in znakov za razlikovanje sta obravnavala Zakono- 
dajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije in odbor 
Zbora združenega dela za družbenoekonomske odnose. 

— Predlog za izdajo zakona o sanaciji in prenehanju organi- 
zacij združenega dela sta obravnavali Zakonodajno-pravna 
komisija Skupščine SR Slovenije in Komisija Skupščine SR 
Slovenije za spremljanje in izvajanje zakona o združenem 
delu, obravnaval pa ga je tudi Zbor združenega dela (odbor za 
družbenoekonomske odnose) na svoji seji. 

Ugotovimo lahko torej, da sta bila od šestih zakonov iz 
pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFRJ, ki so bili obrav- 
navani v Skupščini SR Slovenije na predlog delegatov in 
Predsedstva Skupščine SR Slovenije, le dva zakona obravna- 
vana tudi na sejah pristojnih zborov, preostali štirje zakoni pa 
le v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije in njenih zborov. 

Ker zakoni, ki jih Zvezni zbor Skupščine SFRJ pošilja Skup- 
ščini SR Slovenije, urejajo bistvena sistemska področja na- 
šega družbenega življenja, bi bilo treba zagotoviti obravnavo 
teh aktov zlasti v konferencah delegacij na ravni občin z 
vključitvijo subjektivnih sil, v primerih, ko gre za poseben 
interes republike, pa tudi v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije in v njenih zborih. Taka razprava je pomembna 
usmeritev delegatom pri odločanju v Zveznem zboru. 

13. V ZADNJEM OBDOBJU SO REDKEJŠE DOLOČBE ZA- 
KONOV Z RETROAKTIVNIM UČINKOM OZIROMA Z UČIN- 
KOM ZA NAZAJ. Vendar pa menimo, da bi bilo treba pri 
sprejemanju takih določb zagotoviti, da bodo o splošnem 
interesu, ki je po ustavi podlaga za tako učinkovanje, razprav- 
ljali in odločali zbori Skupščine SR Slovenije in da o splošnem 
interesu ne bo govora le v delovnih telesih Skupščine SR 
Slovenije in njenih zborov. 

Po prvem odstavku 261. člena ustave SR Slovenije namreč 
predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. 
Ustava SR Slovenije pa dopušča, da imajo učinek za nazaj le 
posamezne določbe zakona, kadar sam zakon tako določa in 
če to zahteva splošni interes (drugi odstavek istega člena 
ustave SR Slovenije). Ob analizi predpisov, ki so bili sprejeti 
po objavi resolucije o temeljih zakonodajne politike repu- 
blike, lahko ugotovimo, da so med zakoni, ki so vsebovali 
določbe z učinkom za nazaj, pretežno zakoni s področja 
financ, ki so vezani na proračunsko leto (na primer zakon o 
določitvi stopnje amortizacije stanovanjskih hiš in poslovnih 
prostorov v stanovanjskih hišah v družbeni lastnini za leto 
1979 ali pa predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o davkih občanov). Primeri, da bi sistemski 
zakoni imeli posamezne doložbe z učinkom za nazaj, so 
izredni redki (na primer predlog zakona o starostnem zavaro- 
vanju kmetov, ki ga bodo pristojni zbori obravnavali na svojih 
sejah dne 26. 9. 1979). Na sploh pa ugotavljamo, da je po 
sprejetju resolucije o temeljih zakonodajne politike republike 
število zakonov, ki vsebujejo posamezne določbe z učinkom 
za nazaj, relativno majhno. 

Ob analiziranju samega postopka sprejemanja zakonov, ki 
vsebujejo posamezne določbe z učinkom za nazaj, ugotav- 
ljamo, da so na take določbe glede na zahteve drugega 
odstavka 261. člena ustave SR Slovenije, opozarjala pred- 
vsem delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov, 
zlasti pa Zakonodajnopravna komisija Skupščine SR Slove- 
nije. V prihodnje bi bilo treba, da bi predlagatelj že ob predlo- 

žitvi zakona Skupščini SR Slovenije opozoril na take določbe 
in posebej obrazložil splošni interes. Tega doslej predlagatelji 
niso izvajali. O tem, ali tak splošni interes obstaja, pa bi se 
morali izjasniti tudi pristojni zbori Skupščine SR Slovenije s 
posebnim sklepom, kot je to že predlagala Zakonodajno- 
pravna komisija Skupščine SR Slovenije v svojem poročilu o 
obravnavanju obvestila Ustavnega sodišča SR Slovenije 
Skupščini SR Slovenije o stanju in problemih uresničevanja 
ustavnosti in zakonitosti. 

Z vprašanjem retriaktivnosti oziroma učinkovanja zakon- 
skih določb za nazaj je tesno povezan še PROBLEM OBJAVE 
ZAKONOV IN DRUGIH PREDPISOV TER S TEM V ZVEZI 
VPRAŠANJE ZAČETKA VELJAVNOSTI TEH PREDPISOV. Ob 
analizi sprejemanja posameznih zakonov ugotayljamo, da se 
ob koncu posameznega leta sprejemajo številni zakoni, ki so 
po svoji naravi vezani na prihodnje proračunsko leto, ki je pri 
nas enako koledarskemu letu. Glede na številnost teh zako- 
nov se lahko v praksi pripeti, da pride do dejanske objave 
nekaterih zakonov šele po začetku koledarskega leta, s tem, 
da je njihova veljavnost vezana na njegov začetek, ki je enak z 
začetkom proračunskega leta. To pa dejansko lahko pomeni, 
da začne tak zakon veljati dejansko nekaj dni pred objavo, kar 
pa ni v skladu z določbo 261. člena ustave SR Slovenije in 
hkrati tudi pomeni retroaktivnost takega predpisa. Naj nave- 
demo kot primer-zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o sodnih taksah. Ustavno sodišče SR Slovenije je v zvezi s tem 
primerom opozorilo, da s takim načinom objavljanja, ko izide 
Uradni list SRS, v katerem je objavljen tak zakon, v določe- 
nem obdobju po začetku koledarskega leta, pridemo do re- 
troaktivnega učinka takega predpisa oziroma do učinka ta- 
kega predpisa za nazaj. V prihodnje se bodo morali predlaga- 
telji pri pripravi zakonov, ki so vezani na koledarsko oziroma 
proračunsko leto, potruditi v toliko, da bodo te zakone v 
zadnji zakonodajni fazi predložili Skupščini SR Slovenije še v 
času, ki bo omogočal pravočasno obravnavo in objavo takih 
zakonov še pred začetkom koledarskega leta oziroma prora- 
čunskega leta oziroma še pred začetkom njihove veljavnosti. 

14. VEČJO POZORNOST KOT DOSLEJ BI BILO TREBA 
POSVETITI TUDI SPREJEMANJU DRUGIH SPLOŠNIH AK- 
TOV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE, TO JE RESOLUCIJ, STA- 
LIŠČ, SKLEPOV IN PRIPOROČIL, ZLASTI NA TISTIH ZAKO- 
NODAJNIH PODROČJIH, NA KATERIH JE ŽE BILA IZVR- 
ŠENA KODIFIKACIJA OZIROMA NA KATERIH JE ŽE BILO 
IZVRŠENO USKLAJEVANJE Z USTAVO SR SLOVENIJE. Ti 
akti so v nekaterih primerih slabo pripravljeni tako, da jih je 
treba večkrat pred samimi sejami pristojnih zborov Skupščine 
SR Slovenije spreminjati in dopolnjevati. Včasih so ti akti tudi 
vsebinsko revni, predlagatelji pa se v teh aktih vse prevečkrat 
omejujejo na ponavljanje že znanih dejstev in na prepisovanje 
zakonskih besedil. Večkrat se tudi z njimi nalagajo obveznosti 
subjektom, ki jih Skupščina SR Slovenije ne more neposre- 
dno zavezovati s svojimi akti (na primer družbenopolitičnim 
organizacijam). 

V skladu z ustavnim pooblastilom po 2. alineji 396. člena 
ustave SR Slovenije naj bi Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, bolj kot dosiej, v zvezi z zakoni in drugimi akti Skupščine 
SR SLovenije SPREJEMAL UREDBE, s katerimi bi urejal 
nekatera vprašanja v zvezi z izvrševanjem teh aktov, ki se 
nanašajo na razčlenjevanje oziroma izvajanje splošnih zakon- 
skih norm. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je namreč v 
obdobju po sprejemu omenjene resolucije do predložitve 
tega poročila sprejel le eno uredbo, v letu 1977 pa pred 
sprejemom omenjene resolucije le dve uredbi. 
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OSNUTEK STALIŠČ IN SKLEPOV 

o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne 

politike republike 

Na podlagi 335. člena, prvega od- 
stavka 342. člena in 344. člena 
ustave Socialistične republike Slo- 
venije, 69. člena, drugega razdelka 
70. člena, prvega razdelka 71. čle- 
na, 244. in 245. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in po 
obravnavi poročila o uresničevanju 
resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike je Skupščina So- 
cialistične republike Slovenije na 
sejah Zbora združenega dela, Zbo- 
ra občin in Družbenopolitičnega 
zbora dne 10. oktobra 1979 sprejela 

OSNUTEK STALIŠČ IN 
SKLEPOV 

o uresničevanju resolucije o 
temeljih zakonodajne politike 

republike 

Vsi zbori Skupščine SR Slovenije 
so obravnavali in sprejeli poročilo o 
uresničevanju resolucije o temeljih 
zakonodajne politike republike. Pri 
tem so ugotovili: 

/ 
1. V obdobju po sprejetju resolu- 

cije z dne 19. julija 1977 se je nada- 
ljevalo sistematično delo na usklaje- 
vanju republiške zakonodaje z usta- 
vo. Usklajevanje ni bilo le formalne- 
ga značaja, pač pa je stremelo pred- 
vsem za uveljavitev novih družbenih 
odnosov, ki naj zagotovijo uresniče- 
vanje, razvoj in varstvo z ustavo 
opredeljenega samoupravnega so- 
cialističnega sistema. Poseben pou- 
darek v tem okviru je bilo potrebno 
dati nastajanju in dograjevanju sa- 
moupravnega prava kot samostojne 
oblike urejanja družbenih odnosov. 

2. V tem obdobju so bili pri gradi- 
tvi pravnega sistema doseženi po- 
membni uspehi. Številna zakonodaj- 
na področja so celovito in sistemsko 
na novo urejena. Tako je republika 
uredila kazensko zakonodajo, kme- 
tijsko zakonodajo, ekonomske od- 
nose s tujino, blagovni promet, var- 
stvo borcev NOV, skupne osnove 
svobodne menjave dela, obrt in si- 
stem državne uprave. V prihodnje bo 
treba sistemsko urediti še nekatera 
zakonodajna področja, zlasti po- 
dročje stanovanjskega gospodar- 
stva, javnih cest, izobraževanja, 
zdravstvenega varstva, kulture, 

družbenega planiranja in davčne za- 
konodaje ter temeljna vprašanja de- 
javnosti posebnega družbenega po- 
mena v gospodarstvu. S tem bodo 
ustvarjeni pogoji, da bo Skupščina 
SR Slovenije še bolj uveljavila svojo 
funkcijo obravnavanja in določanja 
politike izvrševanja republiških za- 
konov. 

3. Pomembni premiki so bili do- 
seženi tudi pri obravnavanju in odlo- 
čanju o zakonih v prvih dveh fazah 
zakonodajnega postopka, to je pri 
predlogih za izdajo in osnutkih za- 
konov. Že v prvih fazah je zagotov- 
ljena temeljita razprava na vseh rav- 
neh in med vsemi dejavniki delegat- 
skega sistema. S tem sta bili uveljav- 
ljeni aktivna vloga delegatske baze 
ter odgovornost vseh družbenih de- 
javnikov v zakonodajnem postopku. 
K temu pa je prispevalo tudi dejstvo, 
da je bilo v obdobju po resoluciji 
število zakonov, sprejetih po hitrem 
postopku, manjše od števila zako- 
nov, ki so bili sprejeti po tem postop- 
ku v ustreznem obdobju pred spreje- 
mom omenjene resolucije. 

4. Kljub navedenim uspehom in 
premikom se pri graditvi sistemske 
in izvirne republiške zakonodaje še 
vedno srečujemo z nekaterimi po- 
manjkljivostmi in odprtimi vprašanji. 
Velike težave v praksi povzroča vse- 
binska razmejitev med zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi oziroma 
med zakoni in samoupravnimi sploš- 
nimi akti. Pri posameznih predpisih 
opažamo medsebojno neusklaje- 
nost kakor tudi neusklajenost v njih 
vsebovanih pravnih institutov. Do te- 
ga prihaja zlasti na področjih, ki še 
niso celovito in sistemsko urejena. 

5. V obdobju po sprejetju resolu- 
cije so se posamezna vprašanja po- 
javila tudi glede aktov, ki jih spreje- 
mata Zbor republik in pokrajin oziro- 
ma Zvezni zbor Skupščine SFRJ. V 
delu delegacije Skupščine SR Slove- 
nije v Zboru republik in pokrajin se 
je kot problem postavilo zlasti vpra- 
šanje obsega pooblastila delegaciji 
pri usklajevanju s preostalimi dele- 
gacijami in odločanju v Zboru repu- 
blik in pokrajin. Kot poseben pro- 
blem pa se postavlja vprašanje obli- 
kovanja smernic, ki naj jih delegati iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru uve- 
ljavljajo pri sprejemanju posameznih 
sistemskih zveznih zakonov in dru- 
gih aktov. 

Ob upoštevanju navedenih ugoto- 
vitev so zbori Skupščine SR Sloveni- 
je sprejeli naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE: 

II 

1. Potrebni so napori za dosledno 
uveljavljanje načela, da se z zakoni 
urejajo le temeljna vprašanja druž- 
benih odnosov ter tista materialna 
razmerja, ki so splošnega pomena 
za delovne ljudi in občane v republi- 
ki. Ob predlogih za izdajo zakonov je 
treba opredeliti kriterije, katera te- 
meljna razmerja z določenega po- 
dročja družbenih odnosov bomo 
uredili z zakonom in katera s podza- 
konskimi akti izvršilnih in upravnih 
organov ter pri tem upoštevati, da so 
vsa strokovna, tehnična, organiza- 
cijska in podrobnejša procesualna 
vprašanja take narave, da se urejajo 
s podzakonskimi akti. S takim pri- 
stopom bi preprečili preveliko raz- 
členjevanje zakonskih norm ter po- 
gosto spreminjanje in dopolnjevanje 
zakonov, hkrati pa bi delegate ra- 
zbremenili odgovornosti za odloča- 
nje o vprašanjih povsem strokovne 
narave. 

2. Natančneje je treba razmejiti 
vprašanja in področja, ki naj se ure- 
jajo z zakoni, in tista, ki naj se ureja- 
jo s samoupravnimi splošnimi akti. S 
samoupravnimi splošnimi akti naj se 
predvsem urejuje samoupravna or- 
ganiziranost, usklajujejo splošni, 
posebni in posamični interesi in se 
na področju družbenoekonomskih 
odnosov presegajo tržna razmerja 
ter uveljavljajo načela vzajemnosti in 
solidarnosti. Samoupravni splošni 
akti se uporabijo zlasti tedaj, kadar 
želijo določeni družbeni subjekti 
usmeriti svoje ravnanje in odločitve 
na posameznih področjih družbene- 
ga življenja. Na ta področja pa naj 
zakon poseže samo, kolikor samou- 
pravno urejanje ne uspe in zato na- 
stopijo motnje v samoupravnih od- 
nosih in so prizadeti družbeni inte- 
resi. 

3. V vseh fazah zakonodajnega 
postopka je dreba zagotoviti možno- 
sti za ustvarjalno sodelovanje sub- 
jektivnih sil kot poglavitnih dejavni- 
kov pri oblikovanju zavesti deiegat- 
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skega sistema. Zato je treba še do- 
sledneje uveljaviti prakso, da zbori 
Skupščine SR Slovenije sprejmejo 
načelna in konkretna vsebinska na- 
potila sestavljalcem in predlagate- 
ljem zakonov. S tako prakso se po- 
stavijo delegacije temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti ter 
subjektivni dejavniki v aktivno vlogo. 
Zagotoviti je treba, da bodo predla- 
gatelji v kasnejš lh fazah zakonodaj- 
nega postopka natančneje obrazlo- 
žili, katere pripombe in stališča, obli- 
kovana v prejšnjih fazah so sprejeli 
in upoštevali ter katerih pripomb ni 
bilo mogoče upoštevati in iz kakšnih 
razlogov. 

4. Čeprav so v obdobju po spre- 
jetju resolucije primeri skrajševanja 
rokov za razpravo v posameznih fa- 
zah zakonodajnega postopka in pri- 
meri hitrih postopkov redkejši, je 
treba stremeti, da se jih omeji na 
najmanjšo nujno mero, ter da se 
kljub vsemu zagotovi delegatski bazi 
dovolj časa za razpravo, posvetova- 
nja, usklajevanje interesov ter obli- 
kovanje stališč in usmeritev. 

5. Zato, da bi zakoni predstavljali 
sistemsko ureditev temeljnih druž- 
benih odnosov na posameznem po- 
dročju je v zakonodajnem postopku 
potrebno: 

- bolj kot doslej doseči medse- 
bojno usklajenost posameznih zako- 
nov ter vsebinsko enako opredelje- 
vati pravne institute v različnih za- 
konskih besedilih; 

- zavzemati se za kodifikacijo po- 
sameznih področij družbenih od- 
nosov; 

- pri načrtovanju dela zborov 
Skupščine SR Slovenije zagotoviti 

obravnavanje posameznih zakonov 
in drugih aktov Skupščine SR Slove- 
nije v okviru vsebinskih sklopov; 

- prevzemati v republiške zakone 
tiste določbe zveznih zakonov, ki so 
nujno potrebne, da bi bili republiški 
zakoni sistemsko zaključene celote; 

- pri obsežnejših bistvenih spre- 
membah in dopolnitvah zakonov, ki 
so bili že prej spremenjeni in dopol- 
njeni, izdati integralna besedila za- 
konov, ki jih sprejemajo pristojni 
zbori Skupščine SR Slovenije, pri 
obsežnejših pravno-tehničnih spre- 
membah in dopolnitvah zakonov in 
terminološkem usklajevanju pa v 
zborih zadolžiti Zakonodajno-prav- 
no komisijo Skupščine SR Slovenije, 
da določi prečiščena besedila zako- 
nov. 

6. Pri sprejemanju zakonov, ki 
vsebujejo določbe z učinkom za na- 
zaj je treba v zborih Skupščine SR 
Slovenije vedno zagotoviti predho- 
dno razpravo o splošnem interesu, 
ki je po ustavi SR Slovenije podlaga 
za določbe z učinkom za nazaj. 

7. Večjo pozornost kot doslej je 
treba posvetiti tudi sprejemanju dru- 
gih splošnih aktov Skupščine SR 
Slovenije. Večjo skrbnost je treba 
nameniti njihovemu oblikovanju in 
pripravi, saj kvalitetno pripravljene 
resolucije, stališča in priporočila 
oziroma sklepi zborov pomenijo po- 
membno vsebinsko usmeritev, še 
posebej na področjih, ki so že bila 
kodificirana. 

8. Pri dajanju soglasij in poobla- 
stil delegaciji Skupščine SR Sloveni- 
je v postopku sprejemanja zveznih 
zakonov v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je treba uveljaviti 

ustavno načelo, da se ves postopek 
oblikovanja stališč odvija v Skupšči- 
ni SR Slovenije s sodelovanjem vseh 
družbenih dejavnikov. V ta namen je 
treba dosledno zagotoviti dvosto- 
penjski postopek pr! dajanju sogla- 
sij in pooblastil in spoštovati predvi- 
dene poslovniške roke, v tem po- 
stopku kot tudi v predhodnem po- 
stopku, ko se oblikujejo osnutki ak- 
tov, pa zagotoviti uveljavitev dele- 
gatskih razmerij ter s tem poudariti 
odgovornost Skupščine SR Sloveni- 
je za sprejete odločitve. 

9. V postopku sprejemanja zako- 
nov v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ je treba zagotoviti njihovo 
obravnavo zlasti v konferencah dele- 
gacij na ravni občin z vključitvijo 
subjektivnih sil, v primerih, ko gre za 
poseben interes republike, pa tudi v 
delovnih telesih Skupščine SR Slo- 
venije in v njenih zborih. Taka raz- 
prava je pomembna usmeritev dele- 
gatom pri odločanju v tem zboru. 

III 

1. Vsi udeleženci v zakonodajnem 
postopku morajo v postopku pri- 
pravljanja in sprejemanja zakonov 
dosledno upoštevati resolucijo o te- 
meljih zakonodajne politike in ta sta- 
lišča. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naj v 1980. letu pripravi poro- 
čilo o tem, kako se uresničuje njego- 
va funkcija in funkcija republiških 
upravnih organov pri sprejemanju 
izvršilnih in upravnih predpisov, ki 
ga predloži vsem zborom Skupščine 
SR Slovenije. 

SKLIC SEJ SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
10. oktobra 1979 Osnutek zakona o ime- 

novanju in evidentiranju 
naselij, ulic in stavb 

(ESA-281) 
Seje Zbora združenega 

dela, Zbora občin 
Družbenopolitičnega zbora 
Skupščine SR Slovenije so 
sklicani za sredo, 10 oktobra 
1979 

Vsi trije zbori bodo 
obravnavali: 

- poročilo o uresničevanju 
delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov v SR Slove- 
niji; 
- poročilo o uresničevanju 

resolucije o temeljih zakono- 
dajne politike republike. 
Zbor združenega dela in 
Zbor občin bosta 
obravnavala še: 

- predlog zakona o varnosti 
pomorske plovbe (ESA 259); 
- osnutek zakona o temeljih 

sistema cen in o družbeni kon- 
troli cen; 

- osnutek zakona o kom- 
penzaciji (ESA 348); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o financiranju zavarovanja 
izvoznih poslov pred nakomer- 
cialnimi nevarnostmi (rizik) 
(ESA 345); 

- osnutek zakona o prilož- 
nostnih kovancih (ESA 347); 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o spremenitvi kratkoročnih 
kreditov, danih Jugoslovanski 
kmetijski banki, v dolgoročne 
kredite (ESA 91). 

Vsi trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej še volitve 
in imenovanja ter predloge in 
vprašanja delegatov. 

Zakon določa načela in po- 
stopek za imenovanje in evi- 
dentiranje naselij, ulic in stavb. 
Pod imenovanjem so mišljena 
tudi preimenovanja, združeva- 
nje, razdruževanje in odprava 
naselij in ulic. 

Opredeljeni so pojmi nase- 
lja, ulice in stavb, ki jih imenu- 
jemo in evidentiramo po do- 
ločbah tega zakona. 

Določene so pristojnosti 
glede priprave predlogov in 
odločanja o imenih naselij in 
ulic, kakor tudi osnovni kriteri- 
ji za izbiro imen. O imenih od- 
loča skupščina občine. 

Določeni so organi, ki vodijo 
evidenco naselij, ulic in hišnih 
številk. 

Skupščine občine so dolžne 
v roku petih let uskladiti imena 
naselij in stavb z določbami 
zakona in v roku enega leta 
označiti ulice in stavbe. 
Izvršilne predpise (pravilnik in 
navodilo) za izvajanje tega za- 
kona v roku enega meseca po 
uveljavitvi tega zakona izda di- 
rektor Geodetske uprave SR 
Slovenije v soglasju z direktor- 
jem Zavoda SR Slovenije za 
statistiko. 
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Predlog zakona o varno- 
sti pomorske plovbe (ESA-259) 

Predlog za izdajo zako- 
na o dodatnem prispev- 
ku solidarnosti iz do- 
hodka v letu 1979, z 
osnutkom zakona (ESA-344) 

S predlaganim zakonom se 
uvaja enkratni dodatni prispe- 
vek solidarnosti iz dohodka za 
zagotovitev sredstev, ki so po- 
trebna za izpolnitev tretjega 
obroka akontativne obveznosti 
SR Slovenije v mesecu decem- 
bru 1979 v višini 228 milijonov 
dinarjev. Navedena globalna 
obveznost SR Slovenije izhaja 
iz določb 14. člena zakona o 
zagotovitvi sredstev za odpra- 
vo posledic katastrofalnega 
potresa, ki je prizadel območje 
Socialistične republike Črne 
Gore v letu 1979 (Uradni list 
SFRJ, št. 36/79. 

Zavezanci za plačilo dodat- 
nega enkratnega prispevka so- 
lidarnosti iz dohodka v letu 
1979 so uporabniki družbenih 
sredstev s področja gospodar- 
stva, ki poravnavajo navedeno 
obveznost iz dohodka, ustvar- 
jenega v letu 1979 kot enkrat- 
no obveznost. Višina prispev- 
ka se obračunava po stopnji 4 
% od dela čistega dohodka, ki 
je bil v zaključnem računu za 
leto 1978 razporejen za druge 
namene v skupni porabi. Do- 

datni prispevek solidarnosti iz 
dohodka pa se nanaša tudi na 
delovne ljudi, ki samostojno z 
osebnim delom opravljajo de- 
javnost z delovnimi sredstvi, ki 
so lastnina občanov in delovni 
ljudje, ki z osebnim delom sa- 
mostojno kot poklic opravljajo 
poklicno dejavnost in se jim 
odmerja davek po dejanskem 
dohodku. Ta skupina zavezan- 
cev plačuje enkratni dodatni 
prispevek solidarnosti po 
predlagani ureditvi v višini 1 % 
od osnove, od katere se je pla- 
čal davek iz dejavnosti v letu 
1978. 

S predlaganim zakonom je 
določeno, da se srodstva do- 
datnega prispevka vplačajo na 
poseben račun pri Službi druž- 
benega knjigovodstva najka- 
sneje do 10. septembra 1979. 
Morebitni presežek zbranih 
sredstev nad obsegom, ki je 
potreben za izpolnitev obvez- 
nosti SR Slovenije v mesecu 
decembru 1979 po določilih 
zveznega zakona, se bo upora- 
bil za enak namen v letu 1980. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o var- 
stvu pri delu, z osnut- 
kom zakona (ESA-343) 

Varstvo pri delu je v zvezi z 
321. členom Ustave SR Slove- 
nije urejeno z zakonom o var- 
stvu pri delu (Uradni list SRS, 
št. 32-391/74). Po predlogu naj 
bi se v tem zakonu spremenili 
in dopolnil 17. člen tako, da bi 
obvezal OZD, ki odda samo- 
stojnemu obrtniku posamezna 
gradbena in druga dela na 
prostem, da pred oddajo takih 
del ugotovijo, če samostojni 
obrtnik izpolnjuje zakonske 
obveznosti glede obrtnega do- 
voljenja iz zagotavljanja var- 
stva pri delu oziroma socialne 
varnosti. Predlagane spre- 
membe in dopolnitve v 54. in 
55. členu zakona o varstvu pri 
delu pa določajo sanckcijo za 

prekršek za OZD in njeno od- 
govorno osebo ter za samo- 
stojnega obrtnika. 

Navedene spremembe in do- 
polnitve zakona o varstvu pri 
delu narekujejo ugotovitve or- 
ganov inšpekcije dela in orga- 
nov pregona, da gradbene in 
druge OZD, ki opravljajo razna 
dela na prostem sklepajo koo- 
perantske pogodbe o delu s 
samostojnimi obrtniki, ki niso 
registrirani v SR Sloveniji, ki 
pri delu ne izpolnjujejo zakon- 
skih obveznostrglede zagotav- 
ljanja varstva pri delu in social- 
ne varnosti svojim delavcem, 
ki so iz drugih republik oziro- 
ma pokrajin. 

Zbor združenega dela in 
zbor občin skupščine SR Slo- 
venije sta na svojih, sejah dne 
23. maja 1979 obravnavala 
predlog za izdajo zakona o 
varnosti pomorske plovbe z 
osnutkom zakona in sprejela 
sklep, da Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije pripravi pred- 
log zakona in pri tem upošteva 
predloge, dane v skupščinskih 
telesih in ostalih gradivih. 

V skupščinski obravnavi 
osnutek zakona ni doživel bi- 
stvenih pripomb in zahtev za 
večje spremembe. Predlog za- 
kona upošteva dejansko vse 
pripombe skupščinskih teles, 
ki jih glede na sistematiko za- 
kona razvrščamo takole: 

1. V 3. členu se na predlog 
Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije iz 
Zakonodajno-pravne komisije 
za besedami »luška kapitani- 
ja« doda besedilo »Koper (v 
nadaljnjem besedilu: luška ka- 
pitanija)«. Tako je zakonsko 
besedilo bolj jasno in določe- 
no glede pristojnosti luške ka- 
pitanije. 

2. V 8. členu se v soglasju 
Zakonodajno-pravne komisije 
kot naloga kapitanije navede 
še izmeritev čolnov, to pomeni 
ugotavljanje bruto in neto to- 
naže, dolžine ter nosilnosti 
čolnov, s tem pa tudi določi- 
tev, ali posamezni plovni ob- 
jekt sodi v kategorijo čolnov ali 
ladij (po zveznem zakonu so 
morski čolni plovni objekti do 
12 m dolžine in registrske pro- 
stornine do 15 BRT). Izmeri- 
tveni postopek se vodi po te- 
hničnih pravilih o merjenju 
morskih ladij in čolnov, ki ga 
izda Jugoslovanski ladijski re- 
gister na podlagi posebnega 
zakonskega pooblastila v 
1043. členu zakona o pomor- 
ski in notranji plovbi. 

3. V 9. členu osnutka zako- 
na ni bil določen rok za izdajo 
izvršilnih predpisov. Predlog 
zakona to sedaj ureja v 41. čle- 
nu, ko deloča šestmesečni rok 
za vse izvršilne predpise k za- 
konu. Na to pomanjkljivost 
osnutka zakona sta opozorili 
Zakonodajno-pravna komisija 
in Odbor za družbenopolitični 
sistem Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije in Od- 
bor za družbenopolitični in ko- 
munalni sistem Zbora občin 
Skupščine SR Slovenije. 

4. V 17 členu je upoštevan 
predlog Zakonodajno-pravne 
komisije in Odbora za družbe- 
nopolitični sistem Zbora zdru- 

ženega dela Skupščine SR 
Slovenije, da se bolj široko 
uredi obveza objavljanja voz- 
nega reda plovbe in sicer z do- 
ločbo, da mora javni prevoznik 
objaviti red plovbe na krajevno 
običajen način. Torej skladno 
z luškimi običaji in uzancami. 

5. K 20. in 21. členu osnutka 
zakona, ki ureja režim potop- 
ljenih stvari, so dali pripombe 
in predloge Odbor za družbe- 
nopolitični sistem in komunal- 
ni sistem Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije ZakonOdaj- 
no-pravna komisija in odbor 
za družbenopolitični sistem 
Zbora združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije. Predlogi 
so upoštevani tako, da se v 
predlogu zakona 20. člena 
spremeni tako, da mora upra- 
vičenec do dviganja potoplje- 
ne stvari, dokazati luški kapita- 
niji svojo pravico razpolaganja 
s stvarjo. 

Glede odločbe luške kapita- 
nije o dviganju potopljenih 
stvari, je določeno, da se le ta 
izda v soglasju z drugimi orga- 
ni, kadar tako predpisano, pri 
tem so mišljeni drugi pozitivni 
predpisi (npr. 795. člen zakona 
o pomorski in notranji plovbi 
glede dviganja stvari, ki imajo 
vojaški pomen pa tudi more- 
bitni novi bodoči predpisi, ki bi 
zaradi varovanja posebnih in- 
teresov vezali kapitanijo še na 
soglasja drugih organov (zgo- 
dovinski, ekološki, varnostni in 
drugi razlogi). Zato ni primer- 
no, da ta zakon določa taksa- 
tivno, kateri organi naj še dajo 
svoje soglasje k odločbi o dvi- 
ganju potopljenih stvari v mor- 
ju. Takšna norma bi bila nepo- 
polna in lahko kratkotrajna. 

6. K 30 členu osnutka zako- 
na je Odbor za družbenopoli- 
tični in komunalni sistem Zbo- 
ra občin Skupščine SR Slove- 
nije postavil vprašanje, ali ta 
določba sodi v republiški za- 
kon (režim luk, odprtih za me- 
dnarodni promet), ker to mate- 
rijo ureja zvezni zakon o po- 
morski in notranji plovbi. Zvez- 
ni zakon res določa v 160. čle- 
nu prepoved dejanj, ki pome- 
nijo kršitve mednarodnih ob- 
veznosti, Socialistične federa- 
tivne republike Jugoslavije, 
vendar ne določa sankcije za 
takšne nepravilnosti. Predlog 
zakona pa skladno z drugim 
odstavkom navedenega člena 
zveznega zakona določa kot 
prekršek, kršitve obvez v zvezi 
z izvajanjem mednarodnega 
režima v lukah za mednarodni 
promet. Zaradi pravnotehnič- 
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nih razlogov je torej bilo pono- 
viti v republiškem zakonu nor- 
mo, ki jo sicer že vsebuje zvez- 
ni zakon, kajti le tako je možno 
to normo v republiškem zako- 
nu tudi sankcionirati. 

7. Glede načelne pripombe 
Odbora za družbenopolitični 
in komunalni sistem Zbora ob- 
čin Skupščine SR Slovenije sli 
bo zakon o varnosti plovbe 
uredil celotno problematiko v 
zvezi z varno plovbo na morju, 
zlasti tudi plovbo s čolni, ja- 
htami, smučanje na vodi in 
drugo, je potrebno ugotoviti, 
da del teh vprašanj že ureja 
republiški zakon o lukah, ve- 
ljavni pravilnik o ugotavljanju 
sposobnosti čolnov za plovbo, 
drugi del teh vprašanj pa bo 
urejal pravilnik o redu v lukah 
in obalnem morju, ki bo izdan 
na podlagi 21. člena zakona o 
lukah (Ur. list SRS. št. 7/77). 
Vsa ostala vprašanja s področ- 
ja varnosti plovbe pa regulira 
zvezni zakon o pomorski in 
notranji plovbi, oziroma pod- 
zakonski predpisi, ki jih bodo 
ali so jih že izdali zvezni or- 
gani. 

8. V predlogu zakona je 
predlagana sprememba 29. 
člena in sicer se dosedanji 
člen v celoti črta, ker bo njego- 
va vsebina obsežna v predpi- 
sih o inšpekcijah in doda vse- 
binsko nov 29. člen, ki- ureja 
inšpekcijski nadzor na ladji 
glede njene varnosti, varnost 
oseb in tovora ter okolja. Takš- 
na določba je v republiškem 
zakonu nujno potrebna, ker 
zvezni zakon normira le nad- 
zor nad ladjami v mednarodni 
plovbi, ves ostali pomorski 
prometpa prepušča republiški 
zakonodaji. Predlog zakona je 
obravnaval tudi Odbor za 
družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije. Na predlog 
zakona sicer ni imel pripomb, 
opozoril pa je na nujnost čim- 
prejšnjega sprejetja vseh izvr- 
šilnih predpisov predvidenih z 
zakonom. 

Predlog zakona je tako v ce- 
loti usklajen z dosedanjimi 
predlogi in mnenji skupščin- 
skih teles, kot tudi s posamez- 
nimi strokovnimi upravnimi 
službami. 

Predlog za izdajo zako- 
na o spremembah in do- 
polnitvah zakona o goz- 
dovih (ESA-357) 

S predlogom za izdajo zako- 
na o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o gozdovih se 
predlaga predvsem njegova 
uskladitev z nekataterimi novi- 
mi sistemskimi zakoni, kot so 
zakon o združenem delu, za- 
kon o združevanju kmetov in 
zakon o skupnih osnovah svo- 
bodne menjave dela, ne pa 
sprememba njegovih temelj- 
nih usmeritev. Sedanja sistem- 
ska ureditev gospodarjenja z 
gozdovi v SR Sloveniji načelo- 
ma namreč povsem ustreza ta- 
ko glede izkoriščanja njihovih 
gospodarskih zmogljivosti kot 
tudi glede gozdarskih dejav- 
nosti posebnega družbenega 
pomena. 

Poglavitne dopolnitve po 
posameznih poglavjih so na- 
slednje: 

I. Slošne določbe: 
Predlaga se uvrstitev grad- 

nje gozdnih cest v dejavnosti 
posebnega družbenega pome- 
na, ker gozdne ceste v veliki 
meri služijo tudi gojenju in var- 
stvu gozdov in imajo širši po- 
men izgradnje infrastrukture. 
Skrb o njihovi izgradnji bi se 
tako prenesla na samoupravne 
interesne skupnosti za gozdar- 
stvo. 

Vneslo naj bi se določilo, da 
se tistim organizacijam, ki niso 
gozdnogospodareske organi- 
zacije v smislu tega zakona 
gospodarijo pa z družbenimi 
gozdovi, v primeru, ko ne go- 
spodarijo skladno z zakonom, 
ti ga odvzamejo in prenesejo v 
upravljanje območni gozdno- 
gospodarski organizaciji. 

Določila naj bi se obvezna 
vmesna kontrola izvajanja sku- 
nih gozdnogospodarskih na- 
črtov po preteku 5.leta veljav- 
nosti načela. 

Dopolnila naj bi se določila 
o ugotavljanju tistega dela do- 
hodka v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, ki je re- 
zultat preseganja povprečnih 
naravnih in proizvodnih pogo- 
jev, in sicer tako, da zakon ne 
bi neposredno določal osnov 
in meril za njegovo ugotavlja- 
nje, temveč naj bi organizacije 
združenega dela v obrisu SIS 
za gozdarstvo SR Slovenije te 
osnove in merila določile s sa- 
moupravnim sporazumom. 

Ob tem da bi v celoti zadržali 
princip oblikovanja obsega 
prispevka za biološka vlaga- 
nja, naj bi se dopolnil način 
oblikovanja sredstev, tako da 
bi se predvidela v posamez- 
nem gozdnogospodarskem 

območju enotna stopnja pri- 
spevka ne glede na sektor last- 
ništva. 

II. Gospodarjenje z 
gozdovi 

Delovanje samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in družbe- 
noekonomski odnosi v njih naj 
bi temeljili na določilih zakona 
o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. V ta namen naj 
bi se z zakonom določila tudi 
obveznost plačila prispevka za 
izvajanje dejavnosti posebne- 
ga družbenega interesa, ki bi 
se zbirala pri samoupravnih in- 
teresnih skupnostih. 

Za samoupravno interesno 
skupnost SR Slovenije naj bi 
se predvidela možnost usta- 
novitve samostojne delovne 
skupnosti, v območnih skup- 
nostih pa bi to delo še vedno 
opravljale strokovne službe 
gozdnogospodarske organiza- 
cije. 

Poudarila naj bi se udeležba 
SR Slovenije kot družbenopo- 
litične skupnosti pri nalogah, 
ki so skupnega pomena za vso 
SR Slovenijo na področju raz- 
širjene gozdnobiološke repro- 
dukcije, kadar se tako razširje- 
ne naloge opredelijo v sred- 
njeročnem družbenem planu 
SR Slovenije. 

Ker temeljne zadeve samo- 
upravnega organiziranja kme- 
tov-lastnikov gozdov določa 
zakon o združevanju kmetov, 
bi se v tem zakonu le natanč- 
neje opredelili kriteriji glede 
oblikovanja temeljnih organi- 
zacij združenega dela (temelj- 
na organizacija kooperantov 
naj predstavlja tudi zaokrože- 
no gozdnogospodarsko celo- 

to) in vnesla določila, da o za- 
devah gospodarjenja z gozdo- 
vi nekmetov veljajo sklepi or- 
ganov upravljanja kmetov in 
delavcev v temeljnih organiza- 
cijah kooperantov. 

Vnesli bi novo določilo, s ka- 
terim se tudi za kraško goz- 
dnogospodarsko območje za- 
hteva izdelava skupnih goz- 
dnogospodarskih načrtov za 
gozdnogospodarske enote, 
ker je stanje gozdov doseglo 
takšno stopnjo v tazvoju, da so 
taki načrti postali potreba. 

Dopolnila bi se tudi določila 
o režimu žaganja lesa za last- 
no porabo prebivalstva z za- 
htevo, da se lahko žaga in 
vskladišči na žagah le vidno 
označen les za lastno porabo. 

Spremenil naj bi se kriterij 
za varovalne gozdove, tako da 
bi šteli začasno varovalne goz- 
dove kot gozdove s posebnim 
pomenom, ker se v teh gozdo- 
vih normalno gospodari, le da 
po posebnih določbah. 

III. Promet z gozdovi ter 
arondacija in komasacija 
gozdov 

Glede na velik problem na- 
daljnjega drobljenja gozdne 
posesti naj bi se predvidela 
prepoved fizične delitve goz- 
dnih parcel razen v primeru, 
ko gre za arondacijo, komasa- 
cijo ali uskladitev z urbanistič- 
nim načrtom. 

Z uveljavitvijo takšnih dopol- 
nitev zakona o gozdovih ne 
nastajajo nove materialne ob- 
veznosti za družbenopolitične 
skupnosti, organizacije zdru- 
ženega dela in druge samo- 
upravne organizacije in skup- 
nosti in ne za občane. 

Predlog zakona o siste- 
mu obrambe pred točo (ESA-120) 

Predlog zakona o sistemu 
obrambe pred točo je sestav- 
ljen na podlagi sklepov Zbora 
občin in Zbora združenega de- 
la Skupščine SR Slovenije, ki 
sta jih sprejela na sejah 26. 6. 
1979 ob obravnavanju osnutka 
tega zakona. 

Predlagatelj je ob pripravi 
predloga zakona upošteval vse 
pripombe zakonodajno-prav- 
ne komisije in tudi večino pri- 
pomb odbora za družbenoe- 
konomske odnose in razvoj 
Zbora občin in odbora za 
agrarno politiko Zbora zdruče- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije, zato so nastale v pred- 
logu zakona nekatere po- 
membne vsebinske spre- 
membe: 

- odpadla je delitev sistema 
obrambe pred točo na temeljni 
in območne sisteme, sedaj je 
sistem obrambe pred točo 
enoten (4. člen); 

- razširjen je krog ustanovi- 
teljev območne samoupravne 
interesne skupnosti za obram- 
bo pred točo (6. člen); 

- poudarjena in bolj jasno 
je definirana vloga zavaroval- 
nih skupnosti (7. člen); 

- dopblnjene so naloge ob- 
močnih skupnosti (8. člen); 

- določene so naloge koor- 
dinacijskega odbora (9. člen); 

- dopolnjene so naloge in 
vloga Meteorološkega zavoda 
SR Slovenije (11. člen); 

- spremenjeno je financira- 
nje investicj za izgradnjo siste- 
ma obrambe pred točo in je 
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tudi ob poudarjeni vlogi zava- 
rovalnih skupnosti v financira- 
nje investicj vključeno celotno 
združeno delo (12. člen); 

- delno je spremenjeno za- 
gotavljanje sredstev za delova- 
nje in vzdrževanje sistema 
obrambe pred točo (13 in 14. 
člen); 

- za zavezance za davek od 
dohodka iz kmetijske dejavno- 
sti predpisujejo višino prispev- 
ka za obrambo pred točo z od- 
lokom občinske skupščine z 
hranjenega območja (16. 
člen); 

- posebej je urejena usta- 
novitev območne skupnosti v 
severovzhodni Sloveniji, kjer 
obramba pred točo že deluje 
(20. člen); 

- upravljavci sredstev v se- 
verovzhoni Sloveniji sklenejo z 
Meteorološkim zavodom SR 
Slovenije poseben sporazum o 
upravljanju osnovnih sredstev 
obstoječega sistema obrambe 
pred točo (20. člen). 

Pri pripravi predloga zakona 
je predlagatelj ponovno sode- 
loval s predstavniki Zavaroval- 
ne skupnosti Triglav in Kmetij- 
skega zavoda Maribor, ki vodi 
obrambo pred točo na doslej 
edinem sistemu obrambe pred 
točo v SR Sloveniji ter s pred- 
stavniki skupščin občin Mur- 
ska Sobota in Ptuj in upošteval 
tudi njihove pripombe in pred- 
loge. 

II. 
Predlagatelj ob pripravi 

predloga zakona ni upošteval 
naslednjih pripomb in predlo- 
gov: 

1. Predlogov odbora za 
agrarno politiko Zbora združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije: 

- da naj bi že z zakonom 
določili branjena območja. To 
pa ni mogoče, ker Meteorolo- 
ški zavod SR Slovenije šele 
pripravlja študijo o tem, poleg 
tega pa bi ob eventualni spre- 
membi teh območij morali 
spreminjati zakon, ker pa vse- 
kakor ne bi bilo smotrno; 

- da naj bi bili člani območ- 
ne skupnosti vsi koristniki 
obrambe pred točo, torej vse 
organizacije združenega dela, 
ki imajo korist od obrambe. Z 
razširjenjem kroga ustanovite- 
ljev in vključitvijo zavarovalnih 
skupnosti, ki poslujejo na ob- 
močju SR Slovenije, v območ- 
no skupnost, se vključujejo v 
sistem obrambe pred točo vse 
organizacije združenega dela, 
ki so zavarovane tudi proti rizi- 
ku toče in je tako ta predlog 
smiselno upoštevan; 

- da naj bi bile obezen član 
območne skupnosti tudi kme- 
tijske zemljiške skupnosti. 
Glede na njihovo vlogo in po- 
ložaj po zakonu o kmetijskih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 
1/79) - saj ne pridobivajo nika- 
kršnega dohodka - pa predlog 
ni utemeljen; 
- da naj se med naloge ob- 

močne skupnosti vnese tudi 
zahteva po racionalnem troše- 
nju sredstev. Racionalno go- 
spodarjenje z družbenimi 
sredstvi velja za vse uporabni- 
ke teh sredstev in tega v tem 
zakonu ni potrebno posebej 
določiti; 

- da naj statute območnih 
skupnosti potrjujejo občinske 
skupščine. Predlagatelj tega ni 
upošteval, ker zakon o skup- 
nih osnovah svobodne menja- 
ve dela (Uradni list SRS, št. 
17/79) že določa, da k samo- 
upravnemu sporazumu o usta- 
novitvi in statutu samoupravne 
interesne skupnosti, ki oprav- 
lja zadeve posebnega družbe- 
nega pomena, daje soglasja 
izvršni svet skupščine družbe- 
nopolitične skupnosti, v tem 
primeru Izvršni sveti občinskih 
skupščin z hranjenega ob- 
močia: 
- da naj obrambo pred točo 

sofinancirajo tudi občine z 
hranjenega območja. Predla- 
gatelj je vprašanje financiranja 
izgradnje, vzdrževanja in delo- 
vanja sistema obrambe pred 
točo rešil drugače, in sicer v 
skladu s predlogom odbora za 
družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupšči- 

ne SR Slovenije, pri tem pa 
občinam ostaja interventna 
funkcija glede ustanovitve ob- 
močnih skupnosti in predpiso- 
vanja prispevka za obrambo 
pred točo prav tako pa tudi 
glede določanja branjenih ob- 
močij. 

2. Pripombe odbora za 
družbenoekonomske odnose 
in razvoj Zbora občin Skupšči- 
ne SR Slovenije: 

- da .naj ne bi ustanavljali 
območnih skupnosti, ker da bi 
to ogrožalo enotnost in učin- 
kovitost sistema obrambe, pač 
pa naj bi ustanovili republiško 
skupnost ali pa naj bi vse nalo- 
ge poverili Meteorološkemu 
zavodu SR Slovenija. Mnenja 
glede območnih skupnosti so 
bila že v predhodnem postop- 
ku sprejemanja tega zakona 
različna, razprava pa je v pre- 
težni meri podprla predlagano 
rešitev, ki ima ustavno podla- 
go v 60. in 70. členu Ustave SR 
Slovenije. Po mnenju predla- 
gatelja je ta rešitev najustrez- 
nejša predvsem zaradi različ- 
nosti posameznih območij, 
kjer se bo obramba organizira- 
la, in glede na pravice in ob- 
veznosti celotnega združene- 
ga dela, da trajno zagotavlja 
pridobivanje dohodka, ter tudi 
glede na zahteve Skupščine 
SR Slovenije, da se v dejavnost 
obrambe pred točo v največji 
meri vključujejo vsi zainteresi- 
rani, kar pa bi bilo v primeru 
ustanovitve republiške skup- 
nosti neizvedljivo. 

3. Od predlogov skupščin 
občin Murska Sobota in Ptuj ni 
bil upoštevan predlog, da naj 
bi se namesto koordinacijske- 
ga odbora ustanovila zveza 
skupnosti, ker je razprava v 
Skupščini SR Slovenije tako 
rešitev odklonila. Upoštevan 
tudi ni bil predlog, da naj bi že 
zakon določil branjena ob- 
močja, in to iz razlogov, ki so 
navedeni v prvi alinei 1. točke 
tega poglavja. 

lil. 
Sprejetim spremembam vse- 

binske narave je bilo potrebno 
smiselno prilagoditi celotno 
besedilo predloga zakona, ne- 
kaj sprememb pa je posledica 
uskladitve z zakonom o skup- 
nih osnovah svobodne menja- 
ve dela. 

Ker v severovzhodni Slove- 
niji že deluje sistem obrambe 
pred točo, je bilo potrebno v 
predlogu zakona zaradi konti- 
nuitete delovanja in financira- 
nja tega sistema določiti krajši 
rok za ustanovitev skupnosti 
za obrambo pred točo na tem 
območju in prepustiti odloči- 
tev o upravljanju osnovnih 
sredstev tega sistema spora- 
zumu med sedanjimi uporab- 
niki tega sistema in Meteorolo- 
škim zavodom SR Slovenije. 

IV. 
Glede na to, da branjena ob- 

močja v SR Sloveniji še niso 
določena, v tem trenutku ni 
mogoče točno izračunati fi- 
nančnih posledic realizacije 
tega zakona. Predhodne stro- 
kovne ocene kažejo, da bodo v 
SR Sloveniji predvidoma štiri 
branjena območja, kar pome- 
ni, da bo za izgradnjo sistema 
obrambe pred točo potrebno 
zagotoviti po podatkih iz mar- 
ca 1979 okoli 130,000.000 di- 
narjev, kar naj bi zagotovila SR 
Slovenija in zavarovalne skup- 
nosti, ki poslujejo na območju 
SR Slovenije po dinamiki, ki jo 
bo določil srednjeročni plan. 
Stroški za delovanje sistema 
obrambe pred točo, ki naj bi 
jih tudi prevzela SR Slovenija, 
bi znašali po podatkih iz marca 
1979 0,6-0,7 mio dinarjev za 
eno branjeno območje. 

Stroški izvajanja obrambe 
pred točo, ki bi jih pokrivali 
člani območne skupnosti - 
lastniki in uporabniki kmetij- 
skih zemljišč na hranjenem 
območju, so predvsem odvisni 
od velikosti hranjenega ob- 
močja in bi po ocenah znašali 
od 25-30 dinarjev na hektar 
branjene površine. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR OBČIN - 19. 7. 1979 

- Kaj je s protestom SO Sevnica proti 
postavitvi 360 metrskega dimnika TE Tr- 
bovlje II? 

Janko Rebernik, vodja sku- 
pine delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz Občine 

Sevnica je postavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V fazi priprav na izgradnjo 
novega 360 metrskega dimni- 

ka TE Trbovlje II. je med dru- 
gim tudi SO Sevnica protesti- 
rala proti postavitvi dimnika 
zaradi večje možnosti one- 
snaževanja širšega okolja. V 
zvezi s tem, so pristojni repu- 
bliški organi dali zagotovilo, 
da bo investitor z merjenjem 
ekoloških pogojev ugotavljal 
onesnaženost ozračja iz no- 
vega dimnika in po potrebi 
ukrepal. V zvezi s tem je skup- 

ščina zahtevala preko med- 
občinskega inšpektorata po- 
datke o rezultatih meritve 
onesnaženosti zraka na šir- 
šem območju TE Trbovlje. 

V odgovor na naše vpraša- 
nje pa je Republiški sanitarni 
inšpektorat odgovoril, da 
kljub večkratnim intervenci- 
jam Meteorološki zavod Slo- 
venije inšpektoratu ni dosta- 
vil poročila o rezultatih teh 
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meritev. Ta inšpektorat je po- 
stavil zahtevo po izvajanju 
merjenj že v okviru lokacij- 
skega soglasja ter ponovno 
pri tehničnem pregledu nove- 
ga dimnika, ki je bil 20. 10. 
1976. Ker še do danes niso 
izpolnjeni postavljeni pogoji, 
ki se nanašajo na nov 360 m 
visok dimnik TE II. Trbovlje, 
tudi ni bilo izdano soglasje k 
uporabljenemu dovoljenju. 

Vprašujemo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije kakš- 
ne ukrepe namerava podvze- 
ti, da se zagotovi spoštovanje 
osnovnih norm za varstvo 
okolja in odločb pristojnih inš- 
pekcijskih organov. 

Na vprašanje je odgovoril 
Srečko Brus: 

Skupina delegatov iz občine 
Sevnica vprašuje Izvršni svet 
Skupščine SRS kako namera- 
va zagotoviti spoštovanje os- 
novnih norm za varstvo okolja 
in odločb pristojnih inšpekcij- 
skih organov, kajti ob gradnji 
360 m visokega dimnika TE II v 
Trbovljah so republiški organi 
zagotovili, da bodo spremljali 
onesnaženost ozračja in po 
potrebi ukrepali, vsega tega pa 
ni. Republiški sanitarni inš- 
pektorat je občino obvestil, da 
od meteorološkega zavoda ni 
prejel zahtevnega poročila, 
TET II pa zaradi neizpolnjenih 
pogojev tudi ni dobila soglasja 
k uporabnemu dovoljenju. 

Republiški komite za varstvo 
okolja je zahteval pojasnilo od 
meteorološkega zavoda. Ta 
pripravlja obširno poročilo na 
osnovi opazovanj, ki jih je mo- 
gel opravljati ob nepopolni 
opremljenosti za takšno nalo- 
go. O tem lahko povemo, da je 
v Skupščini SRS v postopku 
sprememba zakona o varstvu 
zraka, s katero bo omogočeno 
pridobivanje sredstev za opre- 
mo meteorološkega zavoda. 
Šele čez leto ali dve bo mogo- 
če zanesljiveje spremljati ra- 
zmere v našem ozračju. 

Onesnaženost zraka z S02 
so v Zasavju z registrirnimi in- 
strumenti merili na štirih krajih 
- na Prapretnem, na Šavni pe- 
či, na Kovku in na Dobovcu, 
občasno pa še drugod. Povsod 
so sedaj ugotovili znatno manj 
S02 v ozračju, zgostitve pa so 
blažje in krajše. Novi dimnik 
izpušča dim in pline večinoma 
nad inverzno plastjo, zaradi 
razpršitve na širše območje pa 
je onesnaženost povsod manj- 
ša. Toda v Trbovljah TE I in 
druga zasavska industrija še 
vedno preveč onesnažujejo 
zrak. Avgusta 1977, ko TET II ni 
obratovala, so na Prapretnem 
ugotovili polurno zgostitev 7,7 

mg S02/m
J, kar je povrzočila 

stara elektrarna in druga indu- 
strija. 

Meteorološki zavod nima 
podatkov o onesnaženosti 
ozračja nad Sevnico pred 
zgraditvijo trboveljskega viso- 
kega dimnika in zato ne more 
prikazati spremembe. Sodi pa, 
da se zaradi visokega dimnika 
niso mogle poslabšati ra- 
zmere. 

Republiški komite za varstvo 
okolja ugotavlja, da z novim 
dimnikom onesnaževanje 
ozračja ni odpravljeno, temveč 
se je le spremenilo. V najbolj 
onesnaženem območju - v za- 
savskih revirjih - so se razme- 
re izboljšale, ves dim in plini 
pa se razpršijo na znatno šir- 
šem območju. Samo TET II od- 
da pri polnem obratovanju v 
ozračje dnevno 150 t žvepla. 
Zato je resnično sanacijo 
ozračja nad Zasavjem mogoče 
pričakovati, ko bodo zgradili 
še TET III in postavili tudi 
ustrezne čistilne naprave in 
obrat za pridobivanje žvepla 
ali žveplenih spojin. Tedaj bo- 
do ukinili staro TE I. 

Potrebno pa bo sanirati tudi 
drugo industrijo in številna 
mala kurišča; k temu lahko pri- 
pomore ureditev TET III kot to- 
plarne. O tem je bilo govora 
tudi na regijskih posvetovanjih 
o prostorskem planiranju in 
dogovarjanju za nove srednje- 
ročne plane, ki so bila spomla- 
di. Pričakujemo zato, da bodo 
vsi odgovorni dejavniki zago- 
tovili, da pride do ustreznih 
dogovorov, projektov in pla- 
nov. 

Pri tem želimo opozoriti na 
vlogo in naloge samoupravnih 
interesnih skupnosti za var- 
stvo zraka. Meteorološki zavod 
Slovenije in republiški organi 
bodo zagotovili potrebna opa- 
zovanja kakovosti ozračja in s 
tem razkrivali kritične razmere. 
Sanacijske programe pa mora- 
jo pripraviti tiste organizacije 
združenega dela, ki onesnažu- 
jejo ozračje, za posamezna ob- 
močja pa ustrezne SIS za var- 
stvo zraka. Nedopustno je tudi, 
da posamezne organizacije 
zanemarjajo svoje odgovorno- 
sti, ki so določene z zakoni in 
celo obratujejo brez ustreznih 
dovoljenj oziroma na način, ki 
ni dovoljen. Takšne razmere 
imajo svoje škodljive posledi- 
ce, ki se kažejo na zdravju 
ljudi. 

Izvršni svet Skupščine SRS 
je pripravil poročilo o proble- 
mih onesnaženosti zraka in se 
zavzema za odgovornejši od- 
nos vseh družbenih dejavnikov 
pri preprečevanju škodljivega 
onesnaževanja zraka. Odgo- 
vornim republiškim upravnim 
organom, meteorološkemu za- 

vodu Slovenije in inšpekcij- 
skim organom pa je naložil naj 
proučijo te razmere in učinko- 

vitost svojih ukrepov ter ga ob 
naslednjem poročanju o tem 
obvestijo. 

- Sporazume prilagoditi 
sprejetega zakona 

določilom 

Janko Rebernik vodja sku- 
pine delegatov za delegiranje 
delegatov v Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije iz občine 
Sevnica je zastavil naslednje 
delegatsko vprašanje: 

V občini Sevnica smo v lan- 
skem letu pristopili k ustanav- 
ljanju samoupravne interesne 
skupnosti za pospeševanje 
kmetijstva. Kot glavni vir fi- 
nanciranja te interesne skup- 
nosti je bil s SS določen pri- 
spevek OZD izračunan na od- 
stotek glede na izplačano ma- 
so OD. K samoupravnemu 
sporazumu pa ni pristopila 
potrebna večina OZD, pred- 
vsem iz razloga, ker prispev- 
ka ni mogoče plačevati iz do- 
hodka temveč le iz čistega 
dohodka. Glede na širši druž- 
beni pomen financiranja hi- 
trejšega razvoja kmetijske 
proizvodnje in še zlasti na te- 
žave v letošnjem letu meni- 
mo, da bi morali zagotovoti 
možnost, da se pospeševanje 
kmetijstva lahko financira iz 
dohodka OZD. 

Vprašujemo Izvršni svet 
Skupščine SRS ali je možno 
sprejeti ustrezne ukrepe, da 
bi prispevek za pospeševanje 
kmetijstva dobil status zakon- 
ske oziroma pogodbene ob- 
veznosti in se lahko plačeval 
iz dohodka TOZD spričo druž- 
benega pomena, ki ga ima 
predelovanje hrane oziroma 
razvoj kmetijstva. 

Na zastavljeno vprašanje je 
odgovoril Ivo Marenk, republi- 
ški sekretar za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano. 

Ob koncu leta 1978 je Skup- 
ščina SR Slovenije sprejela za- 
kon o intervencijah v kmetij- 
stvu in porabi hrane, ki med 
drugim urejuje tudi način fi- 
nanciranja pospeševanja kme- 
tijstva v občinah. Zakon je bil 
sprejet po obravnavi na Skup- 
ščini SR Slovenije, v obliki 
predloga za izdajo pa se je o 
njem sredi lanskega leta vodila 
široka javna razprava. 

Kot vir sredstev za interven- 
cije v kmetijstvu oziroma za 
pospeševanje kmetijstva opre- 
deljuje zakon prispevke iz či- 
stega dohodka organizacij 
združenega dela (osebnih do- 

hodkov, sklada skupne porabe 
in sredstev rezerv) oziroma 
proračunska sredstva in druge 
vire. Zakon torej ne omogoča 
zagotavljanje sredstev za in- 
tervencije v kmetijstvu iz do- 
hodka organizacij združenega 
dela. 

V naslednji obliki financira- 
nja - na osnovi prispevka iz 
dohodka je bil pripravljen 
predlog za izdajo zakona ven- 
dar je bil v razpravi na telesih 
Skupščine SR Slovenije zavr- 
njen z utemeljitvijo, da dohod- 
ka organizacij združenega de- 
la ni mogoče dodatno obreme- 
njevati z novimi obveznostmi. 

Menimo, da so tedanje ugo- 
tovitve teles Skupščine SR 
Slovenije še vedno aktualne in 
zaradi tega ocenjujemo, da ne 
bi veljalo v tem smislu uvesti 
postopek za spremembo zako- 
na o intervencijah v kmetijstvu 
in porabi hrane. 

Poleg tega pa velja opozoriti 
na določilo 47. člena zakona o 
ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohod- 
ka, po katerem temeljna orga- 
nizacija lahko med letom 
opravlja izplačila iz dohodka le 
za namene, ki so v omenjenem 
členu določeni. Po tem členu 
se iz dohodka lahko poravnajo 
le z zakonom določene obvez- 
nosti, prevzete s samouprav- 
nim sporazumom ali pogodbo. 

Da bi bile zastavljene naloge 
pri pospeševanju kmetijstva za 
leto 1979, kljub navedenim te- 
žavam v občinah v čim večji 
meri izvedene, pa je treba pri- 
spevke organizacij združene- 
ga dela, ki so s sporazumi za 
letošnje leto bili sicer predvi- 
deni v obliki prispevkov \z te- 
kočega dohodka, zagotoviti iz 
že ustvarjenega dohodka in si- 
cer iz sklada skupne porabe, 
oblikovanega z zaključnim ra- 
čunom za leto 1979. Ta sred- 
stva se lahko med letom naka- 
zujejo v obliki akontacij. 

V prihodnje pa bo treba spo- 
razume prilagoditi določilom 
sprejetega zakona in v tej sme- 
ri bo treba v okviru občin za- 
staviti posebno aktivnost, ka- 
tere cilj naj bi bil, da porabniki 
hrane prispevajo svoj delež 
sredstev za proizvodnjo hrane. 

12 poročevalec 



OD ZAVODA SRS ZA STATISTIKO SMO PREJELI 

PREBIVALSTVO SR 

SLOVENIJE 

Za leto 1981 je v vsej SFRJ predviden peti povojni popis 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj. Popise izvajamo v 
naši državi vsakih 10 let, zadnji je bil leta 1971. Priprave na 
popis potekajo že dalj časa tako v zveznem zavodu kot v 
republiških zavodih za statistiko in sicer v dveh smereh: 
metodološko-organizacijska priprava in priprava normativnih 
aktov (zakoni o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stano- 
vanj, zakoni o finansiranju popisa itd.) 

V SR Sloveniji si prizadevamo, da bi se v priprave za popis 
prebivalstva v SFRJ čim bolj učinkovito vključili, kakor tudi, 
da bi z manjšimi dopolnitvami vsebine popisnih obrazcev 
zadovoljili posebne potrebe naše republike, predvsem v zvezi 
z nadaljnjim oblikovanjem registra stalnega prebivalstva in 
vzpostavitvijo registra stanovanj. Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 5. 7. 1979 obravnaval Informacijo o 
popisu, ki jo je pripravil Zavod SR Slovenije za statistiko in v 
zvezi s tem sprejel ustrezne sklepe. 

1 Stalni prebivalci so tisti, ki so vpisani v register stalnega prebivalstva. To 
pomeni, da so mednje šteti tudi delavci na začasnem delu v tujini, ne pa tudi tisti 
(večinoma iz drugih jugoslovanskih republik), ki so sicer zaposleni v SR Slove- 
niji, nimajo pa tu stalnega prebivališča ampak so le začasno prijavljeni. 

V naslednjem prikazu želimo podati nekaj značilnosti giba- 
nja in strukture prebivalstva SR Slovenije v zadnjih letih. 
Podatki so sorazmerno skopi, ker nam ekonomsko, poklicno, 
izobrazbeno in narodnostno sestavo prebivalstva zaenkrat 
lahko dajo le popisi. 

Konec julija je imela SR Slovenija 1,883.801 stalnih prebi- 
valcev1, od tega 52% žensk. Številčno nesorazmerje med 
spoloma je značilno zlasti za starejše starostne skupine, kajti 
v SR Sloveniji živijo ženske poprečno 7 let dlje kot moški. Za 
novorojenca lahko pričakujemo, da bo živel poprečno 66,6 let 
če je moškega spola in 74,2 let če je ženskega. Razen tega sta 
svetovni vojni močneje prizadeli moško kot žensko prebival- 
stvo. 

Slovensko prebivalstvo je staro. Delež starejših od 60 let je 
dosegel že 15%. Zaradi tega je tudi umrljivost sorazmerno 
visoka, na 1000 prebivalcev umre letno 10 oseb. Med umrlimi 
jih 10% umre nasilne smrti (nesreče, samomori, umori). 

K staranju prebivalstva pripomore največ nizka rodnost. V 
zadnjih 10 letih se rodi letno okrog 30 tisoč živih otrok 
(poprečno število živorojenih na ženo je 2,2) kar zagotavlja ob 
sorazmerno visoki umrljivosti le zelo nizek naravni prirast 
(razlika med številom rojstev in številom smrti). Koeficient 
naravnega prirasta se že 10 let giblje med 6 in 7%o. 

Število stalnega prebivalstva SR Slovenije se v enem letu 
poveča v poprečju za 1%. V strukturi povečanja števila prebi- 
valstva imajo znaten delež priselitve. V zadnjih petih letih so 
priselitve predstavljale 30-40% prirasta števila prebivalstva 
SR Slovenije. 

Tabela 1. Gibanje števila prebivalstva SR Slovenije, 1974-197.8 

Prebival- Živoro- Naravni Selitveni 
stvo 30. 6. jeni Umrli prirast Priselitve Izselitve prirast 

1974 1782470 28625 17206 11419 9646 5279 4367 
1975 1800188 29786 18180 11606 11325 4480 6845 
1976 1819280 30339 18157 12182 12682 4570 6112 
1977 1839358 29904 17633 12271 13132 5113 8019 
1978 1862621 30795 18417 12378 12770 5432 7338 

SR Slovenija je že vsa povojna leta, zlasti od leta 1955 dalje, 
republika priseljevanja. Število priselitev sicer niha od ob- 
dobja do obdobja, odvisno od gospodarskih gibanj, stano- 
vanjske izgradnje itd., vendar število priselitev vedno presega 
število odselitev. V lanskem letu se je v SR Slovenijo priselilo 
skoraj 13.000 oseb, odselilo pa 5500. Priseljencev je največ 
kar 95% iz drugih jugoslovanskih republik. Skoraj tretjino 
priselitev sprejemajo ljubljanske občine, katerih prebivalstvo 
predstavlja 16,5% slovenskega prebivalstva. Kljub temu je SR 
Slovenija narodnostno najbolj homogena republika v SFRJ. 
Ob zadnjem popisu prebivalstva 1971 so Slovenci predstav- 
ljali 94% njenega prebivalstva. 

Po_zakonu o območjih mest ima SR Slovenija 51 mest. V 
njih živi 42% prebivalstva republike. Število mestnega prebi- 
valstva narašča veliko hitreje kot celotno prebivalstvo SR 
Slovenije. Medtem ko se je v obdobju 1961-1979 število 

Tabela 2. Prebivalstvo desetih največjih mest 

Ljub- Mari- 
 Ijana bor Celje Kranj 
Število 261484 128438 38294 32114 
31. 6. 79 
Indeks 112 104 106 114 
1974-1979 

Junija letos je bilo v SR Sloveniji zaposlenih 783600 prebi- 
valcev ali 69% prebivalstva, starega 15 do 60 let. V zadnjih 
petih letih se je število zaposlenih povečalo letno poprečno za 
5,1%, število celotnega prebivalstva pa za 1,1%. Ker naravni 
prirast in prehajanje prebivalstva iz kmetijstva v druge gospo- 

mestnega prebivalstva povečalo za 50%, se je število prebi- 
valstva SR Slovenije povečalo le za 18%. Preseljevanje s 
podeželja v mesta je značilno za vse povojno obdobje, vendar 
njegova intenzivnost ni bila ves čas enakomerna. 

Po letu 1970 se je namreč nekoliko umirila in od takrat dalje 
poraste število mestnega prebivalstva poprečno za 1,9% 
letno. 

Istočasno z urbanizacijo se manjša število kmečkega prebi- 
valstva. Leta 1971 ga je bilo le še 20%. Med aktivnimi kmeti 
(osebe, ki delajo v kmetijstvu) je bilo istega leta 40% starejših 
od 60 let. Če bi se zmanjševanje števila kmečkega prebival- 
stva nadaljevalo z isto intenzivnostjo kot v obdobju 19611971, 
bi imela SR Slovenija letos le še 11% kmečkega prebivalstva. 
Kljub stalnemu zniževanju števila in deleža kmečkega prebi- 
valstva, pa je bilo kmetijstvo, merjeno s številom aktivnega 
prebivalstva, leta 1971 še vedno druga najvažnejša gospodar- 
ska panoga, takoj za industrijo in rudarstvom. 

v SR Sloveniji 

Trbov- Nova Novo Velen- 
Ije Koper Gorica mesto  je 

18401 16672 22249 18343 14942 17165 

108 101 116 123 112 130 

darske panoge ne zadostujeta za tak tempo zaposlovanja, 
zaposluje SR Slovenija tudi zgatno število delavcev iz drugih 
republik SFRJ (po nekaterih ocenah jih je okrog 130 tisoč ali 
17% zaposlenih). Med zaposlenimi je več kot 43% žensk. 

Jeseni- 
ce 
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Iz Skupščine 

NOVI PREDPISI 

Prizadeti pogoji gospodarjenja bodo nado- 

meščeni s kompenzacijo  

• Ko je z akti organov federacije prizadeta enakopravnost organizacij združenega 
dela pri pridobivanju dohodka in razpolaganju z rezultati dela se zagotavlja kompen- 
zacija 
• Kompenzija bo uporabljena samo izjemoma in kot skrajni ekonomski ukrep v 
funkciji samoupravno določene politike 
• Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ bo v soglasju s skupščinami republik in 
pokrajin sprejel sklep o tem kdaj so pogoji za kompenzacijo 
• Z aktom o določanju kompenzacije je določena njena oblika, obseg, način izpla- 
čila in čas za katerega je zagotovljen 

Zvezni izvršni svet je poslal 
Skupščini SFRJ Osnutek zako- 
na o kompenzaciji (AS 181). 
Razprava o Osnutku tega za- 
kona se bo začela kmalu v 
ustreznih delovnih telesih 
Zbora republik in pokrajin v 
pristojnosti katerega je njego- 
vo sprejetje. 

S tem zakonskim aktom se 
ureja sistem odnosov v zvezi z 
zagotavljanjem kompenzacije 
v primeru ko je z akti organov 
federacije prizadeta enako- 
pravnost organizacij združe- 
nega dela pri pridobivanju do- 
hodka in razpolaganju z rezul- 
tati dela. To gradivo doslej ni 
bilo urejeno s posebnim zvez- 
nim zakonom. 

Predloženi Osnutek zakona 
o kompenzaciji se nanaša sa- 

mo na zagotavljanje kompen- 
zacije organizacijam združe- 
nega dela, ne pa tudi zagotav- 
ljanje kompenzacije v primeru, 
da je z akti federacije, neodvi- 
sno od tega, prizadeta enako- 
pravnost republik in pokrajin 
na enotnem jugoslovanskem 
trgu. 

Vsi odnosi na tem področju, 
kot je rečeno v obrazložitvi 
Osnutka zakona, so bili doslej 
urejeni z zakoni, ki so bili izda- 
ni za vsak poseben primer, v 
katerem je federacija zagotovi- 
la kompenzacijo oziroma delo- 
ma tudi z zakoni, ki so urejali 
odnose na posameznih po- 
dročjih gospodarskega siste- 
ma, na primer v Zakonu o de- 
viznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino. 

Vendar se je glede na vpra- 
šanja, ki so se v zvezi s spreje- 
manjem teh posebnih zakonov 
vedno znova postavljala glede 
narave kompenzacije oziroma 
glede podlage za njeno zago- 
tavljanje ali glede njene oblike, 
pojavila potreba, da federacija 
izda zakon, s katerim bi bile 
določene enotne osnove o 
kompenzacijah na podlagi 
256. člena Ustave SFRJ, ki po- 
drobneje ureja to gradivo. 

NAČELA PO KATERIH 
SO UREJENI ODNOSI 
NA PODROČJU 
KOMPENZACIJE 

Podlaga pri izdelavi Osnutka 
zakona je bila, da se z njim 

zagotovi uresničevanje ustav- 
nih načel in določb o enako- 
pravnosti organizacij združe- 
nega dela pri pridobivanju do- 
hodka in razpolaganju z rezul- 
tati dela, kakor tudi načel in 
določb o usmerjanju razvoja in 
usklajevanju odnosov v celoti 
družbene reprodukcije z druž- 
benim planiranjem na samo- 
upravnih temeljih in o zagotav- 
ljanju uresničevanja načrtov 
za delo in razvoj samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter 
družbenih planov družbeno- 
političnih skupnosti. V tem 
smislu so pri zagotavljanju 
kompenzacij izhajali iz nekaj 
predpostavk. 

Prvič, kompenzacija je za- 
snovana na načelu restriktiv- 
nosti. Ker je sistem kompenza- 

soeososoceocceco90oaooc>9eceeocec«osceoseoeecose<ooscoisooecQaecieceeeos»seooeoo9oooos« 
Iz Skupščine SFRJ: 
NOVI PREDPISI 
- Prizadeti pogoji gospodar- 
jenja bodo nadomeščeni s 
kompenzacijo (Osnutek zako- 
na o kompenzaciji - AS-181) 
- Začasno posojilo 500 mili- 
jonov dinarjev za odpravo po- 
sledic po potresu (Osnutek 
zakona o začasni uporabi 
sredstev emisije Narodne ban- 
ke Jugoslavije za odpravo po- 
sledic potresa, ki je prizadel 
posamezne občine na območ- 
ju SR Bosne in Hercegovine in 
SR Hrvatske - AS-183) 
- Izvozne posle bo zavarova- 
la Jugoslovanska banka za 

mednarodno gospodarsko 
sodelovanje (Osnutek zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o financiranju zavaro- 
vanja izvoznih poslov proti ne- 
komercialnim rizikom (AS- 
174) 
- Delno financiranje novega 
popisa prebivalstva iz prora- 
čuna federacije (Osnutek za- 
kona o zagotovitvi sredstev za 
financiranje programa del in 
nalog zveznih organov in or- 
ganizacij pri popisu prebival- 
stva, gospodinjstev in stano- 
vanj v letu 1981) 
- Dodatna članska vloga Ju- 
goslavije v Interameriško 

banko za razvoj (Osnutek za- 
kona o zavarovanju sredstev 
federacije za dopolnilno vlogo 
SFRJ v Interameriško banko za 
razvoj ob petem dopolnjevanju 
sredstev banke - AS-155) 
IZ DELA SKUPŠČINSKIH 
TELES 
- Program dela Zveznega 
zbora mora biti zasnovan na 
pobudah in predlogih dele- 
gatske osnove (Poročilo o 
programiranju dela Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ) 
ANALIZE IN OCENE 
- Na področju zaposlovanja 
smo prekoračili planske okvi- 

re (Poročilo o uresničevanju 
politike zaposlenosti in zapo- 
slovanja v Jugoslaviji in tujini v 
letu 1978) 
- Ustvarjanje pogojev za hi- 
trejše zaposlovanje - stalna 
skrb vseli družbenih dejavni- 
kov (Stališča Odbora za delo, 
zdravje in socialno politiko o 
uresničevanju politike zapo- 
slenosti in zaposlovanja) 

- Poraba zdravil v Jugoslaviji 
ena največjih na svetu (Anali- 
za o stanju in problemih na 
področju proizvodnje in pro- 
meta zdravil) 
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cije v neposredni zvezi s siste- 
mom cen, je treba po tem na- 
čelu kompenzacijo uporabljati 
samo izjemoma in kot skrajni 
potencialni ekonomski ukrep. 
S sistemom cen bo združeno 
delo imelo na voljo zadostno 
učinkovit instrument za sa- 
moupravno medsebojno uk- 
slajevanje o vseh vprašanjih 
cen, to pa se pravi tudi dohod- 
ka, sistem kompenzacije pa 
mora zagotoviti, da se lahko v 
izrednih primerih posreduje. 

Drugič, ne ustvarja se avto- 
matična pravica do kompenza- 
cije. Osnutek zakona ne kon- 
stituira podlage za avtomatič- 
no pravico do kompenzacije, 
temveč le ureja odnose, kadar 
se zagotavlja kompenzacija. 
Pri tem so izhodišče merila za 
določanje cen, ki so dana v 
Zakonu o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen. 
Ustrezna družbena telesa bo- 
do naravo, pomen in vsebino 
teh meril nadalje razčlenila po 
posebnem postopku, v skladu 
z Zakonom o sistemu cen. 

Tretjič, kompenzacija mora 
biti v funkciji skupne samou- 
pravno določene planske ozi- 
roma razvojne politike. To po- 
meni, da mora biti kompenza- 
cija vnaprej načrtno določen 
in kontroliran ekonomski po- 
jav, ne pa stihijska ekonomska 
kategorija. V našem planskem 
gospodarstvu so vsi razvojni 
smotri usmerjeni v to, da ure- 
sničimo dogovorjene skupne 
in posebne družbene interese. 
Zato mora biti tudi kompenza- 
cija povezana s skupnimi meri- 

li o tem, katera je to »neogibno 
potrebna višina« dohodka, ki 
ga je treba zagotoviti s kom- 
penzacijo, oziroma kateri so ti- 
sti »bistveni skupni interesi in 
cilji«, ki jih je treba uresničiti in 
ki se določajo na ravni federa- 
cije z dogovorom o temeljih 
družbenega plana Jugoslavije. 

Četrtič, Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ odloča 
v soglasju s skupščinami repu- 
blik in pokrajin o tem, kdaj se 
pridobijo pogoji za kompenza- 
cijo. To bo omogočilo, da se 
pri oceni meril za obstajanje 
osnov za kompenzacijo raču- 
na na to, da je zagotovljena 
dogovorjena raven razširjene 
reprodukcije oziroma, da so 
zagotovljeni drugi bistveni 
skupni interesi in cilji, upošte- 
vajoč specifične pogoje posa- 
meznih panog in področij. 

KDAJ JE 
ZAGOTOVLJENA 
KOMPENZACIJA 

V Osnutku zakona, ki ima le 
devet členov, je najprej dolo- 
čeno, da federacija zagotavlja 
ustrezno kompenzacijo kot se- 
stavni del ukrepov skupne 
ekonomske politike za določe- 
no plansko obdobje, če je z 
akti organov federacije s kate- 
rimi se za to obdobje določa 
ali v tem obdobju izvaja skup- 
na ekonomska politika, priza- 
deta enakopravnost organiza- 
cij združenega dela pri prido- 
bivanju dohodka in razpolaga- 
nju z rezultati dela. 

Po predlaganem osnutku se 
šteje, da je z akti federacije 
prizadeta enakopravnost orga- 
nizacij združenega dela, če se 
s temi akti določajo za posa- 
mezne dejavnosti, s tem pa tu- 
di za organizacije, ki jih oprav- 
ljajo, ustvarjajo takšni pogoji 
pridobivanja dohodka in po- 
goji razpolaganja z rezultati 
dela, ki jim onemogočajo 
ustvarjanje dohodka v višini, ki 
je določena z uporabo meril in 
sistema cen ter družbene kon- 
trole cen. Ta enakopravnost pa 
je nujna za uresničevanje bi- 
stvenih skupnih interesov in 
ciljev, ki so določeni z dogovo- 
rom o temeljih družbenega 
plana Jugoslavije. Izhodišče je 
namreč to, da je enakoprav- 
nost organizacij združenega 
dela določena z njihovo spo- 
sobnostjo, da so skladno s 
svojim samoupravnim statu- 
som nosilci skupno dogovor- 
jenega razvoja in uresničeva- 
nja drugih skupnih interesov 
in ciljev, oziroma da neenake- 
ga ekonomskega položaja po- 
sameznih organizacij združe- 
nega dela ter posameznih de- 
javnosti v celoti ni mogoče že 
samega zase, neodvisno od ci- 
ljev, katerim je namenjena de- 
javnost, ki jo opravljajo, šteti 
za neenakopravni položaj. 

AKTI ORGANOV 
FEDERACIJE 

Osnutek zakona nato na- 
tančneje določa, katere akte 
organov federacije je šteti za 
akte, s katerimi se določa 
skupna ekonomska politika. 
Za takšne akte je treba šteti 
dogovore o temeljih srednje- 
ročnega družbenega plana Ju- 

goslavije in druge akte orga- 
nov federacije s katerimi se za 
določeno obdobje določa 
skupna politika na različnih 
področjih družbene reproduk- 
cije (na primer poseben akt o 
agrarni politiki ali politiki eko- 
nomskih odnosov s tujino), ko 
se v njh hkrati določajo tudi 
smernice in okviri za spreje- 
manje ukrepov federacije za 
izvajanje te politike. 

Za akte organov federacije s 
katerimi se izvaja skupna eko- 
nomska politika, je šteti pred- 
pise in ukrepe na vseh področ- 
jih ekonomskih odnosov, ki jih 
izdajajo organi federacije, da 

' bi se uresničevala skupna poli- 
tika, vštevši tudi izredne ukre- 
pe oziroma ustrezne predpise 
za preprečevanje ali odpravlja- 
nje motenj v družbeni repro- 
dukciji z namenom, da bi zava- 
rovali življenjski standar obča- 
nov ali uresničevali druge inte- 
rese in cilje. 

Če je podlaga za zagotovitev 
kompenzacije organizacijam 
združenega dela obveznost 
teh organizacij glede oprav- 
ljanja določenih ciljev in nalog 
družbenega plana Jugoslavije, 
ki jih te organizacije prevze- 
majo z dogovorom o temeljih 
tega plana, potem se z dogo- 
vori določijo tudi smernice in 
okviri za sprejemanje ukrepov 
s katerimi organi federacije za- 
gotavljajo ustrezno kompen- 
zacijo. 

Pristojni organi federacije 
so namreč dolžni, da z akti, s 
katerimi določajo in izvajajo 
skupno ekonomsko politiko, 
zagotavljajo splošne pogoje za 
čim stabilnejši in skladnejši ra- 
zvoj in da z ustreznimi predpisi 
in ukrepi posebne interese in 
samostojno delovanje organi- 
zacij združenega dela čim po- 
polneje usklajujejo s skupnimi 
interesi in cilji, hkrati z izdajo 
omenjenih aktov določajo 
smernice in okvire za spreje- 
manje ukrepov, s katerimi se 
organizacijam združenega de- 
la zagotavlja ustrezna kom- 
penzacija. 

Če Zvezni izvršni svet v skla- 
du s svojimi pooblastili sprej- 
me ukrep, ki bi bil podlaga za 
kompenzacijo, medtem ko je 
le-ta v pristojnosti Skupščine 
SFRJ, mora svet, preden sprej- 
me navedeni ukrep, obvestiti 
Skupščine SFRJ, da ga name- 
rava sprejeti, ter o razlogih za 
njegovo sprejetje in jih mora 
predlagati sprejetje ukrepov, s 
katerimi se zagotavlja kom- 

penzacija, to je mora ji predla- 
gati spremenitev ciljev in na- 
log skupne ekonomske politi- 
ke za določeno plansko ob- 
dobje. 

VSEBINA AKTOV O 
ZAGOTAVLJANJU 
KOMPENZACIJE 

Po Osnutku se z aktom o 
zagotavljanju kompezacije do- 
loča oblika ustrezne kompeza- 
cije, njen obseg in način s ka- 
terim je zagotovljena, kakor 
tudi čas v katerem je organiza- 
cijam združenega dela zago- 
tovljena kompezacija. 

Kompezacija se zagotavlja 
za čas,, ko obstaja podlaga za 
njeno zagotovitev in dokler ni- 
so uresničeni cilji in naloge 
skupne ekonomske politike, 
zaradi uresničevanja katerih 
se zagotavlja kompenzacija, 
oziroma dokler niso ustvarjeni 
pogoji, da se lahko ti cilji in 
naloge uresničujejo tudi brez 
ustrezne kompenzacije, s pri- 
stavkom, da ta čas v nobenem 
primeru ne more biti daljši kot 
čas za katerega je bila določe- 
na skupna ekonomska poli- 
tika. ■ 

Takšno določanje časovne- 
ga limita mora omogočiti, da 
se akti o kompezacijah izdaja- 
jo tudi za krajši čas, na primer, 
samo za eno leto srednjeroč- 
nega planskega obdobja. 

V Osnutku zakona je določe- 
no, da se kompezacija zago- 
tavlja v denarni obliki. S tem v 
zvezi je predvideno, da se z 
aktom s katerim federacija za- 
gotavlja organizacijam združe- 
nega dela kompenzacijo v 
obliki denarnih subvencij, po- 
leg pogojev pod katerimi se 
tem organizacijam zagotavlja 
takšna kompenzacija, določa 
tudi vir sredstev za plačevanje 
ustreznih subvencij, njihov ob- 
seg in način uporabe. 

Na koncu Osnutek zakona 
določa dolžnost organizacij 
združenega dela, ki jim je za- 
gotovljena kompenzacija, da 
dajo pristojnim organom fede- 
racije pravočasno in natančno 
vse podatke, ki so potrebni za 
ugotavljanje tega, ali je poda- 
na podlaga za zagotavljanje 
kompenzacije oziroma ali so 
podani pogoji za njeno uve- 
ljavljanje. 
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Začasno posojilo 500 milijonov dinarjev za 

odpravo posledic po potresu 

• Zagotoviti sredstva za najnujnejše intervencije na stanovanjskih objektih, ki so 
bili podrti ali poškodovani pri potresu na področju občin Bileča, Gacko, Ljubuški, 
Trebinje, Dubrovnik in Metković 
• Občani teh občin bodo dobili kredite z istimi pogoji s katerimi so dobili kredite 
občani, ki so bili prizadeti po potresu v Črni gori 

Potres, ki je bil 15. aprila 
1979 z epicentrom v Črnogor- 
skem primorju je prizadel ne- 
katera področja v SR Bosni in 
Hercegovini in SR Hrvatski. Na 
območju občin Bileča, Trebi- 
nje, Gacko in Ljubuški (SR Bo- 
sna in Hercegovina) in Du- 
brovnik ter Metković (SR Hr- 
vatska) je potres povzročil več- 
jo škodo na stanovanjskih ob- 
jektih. Od skupne površine 
stanovanjskega sklada v obči- 
ni Dubrovnik, ki meri nekaj več 
kot milijon kvadratnih metrov 
je uničeno oziroma porušeno 
okrog 49.500 m2, poškodovano 
pa 176,300 m2. Brez strehe nad 
glavo je ostalo 3,7 odstotka 
gospodinjstev. Na področju 
občine Metković je bilo uniče- 
no 70 stanovanj v drubženi 
lastnini in 36 stanovanj v last- 
nini občanov, medtem koje bi- 
lo poškodovano 85 stanovanj. 

Po še nepopolnih podatkih 
je škoda na območju ogrože- 

nih občin Bileća, Gacko Lju- 
buški in Trebinje ogromna, kar 
velja zlasti za stanovanjske ob- 
jekte ne samo v družbeni last- 
nini ampak tudi na hišah v last- 
nini občanov. Postopek v zvezi 
s cenitvijo škode še traja, po 
prvi oceni pa so te štiri občine 
pretrpele za približno dve mili- 
jardi dinarjev škode. 

Zaradi nujnosti takojšnjih 
ukrepov za sanacijo posledic, 
nastalih zaradi potresa na ob- 
močju štirih občin je Zvezni 
izvršni svet predložil Skupščini 
SFRJ, da sprejme Osnutek za- 
kona o začasni uporabi sred- 
stev emisije Narodne banke 
Jugoslavije za odpravo posle- 
dic potresa, ki je prizadel po- 
samezne občine na območju 
SR Bosne in Hercegovine in 
SR Hrvatske (AS 183). Sprejet- 
je tega zakonskega predpisa je 
v pristojnosti Zbora republik in 
pokrajin. 

ZAČASNO POSOJILO 
Z Osnutkom omenjenega 

zakona je predloženo, da se 
najhitreje zagotovi začasno 
posojilo, s katerim bi določene 
banke kreditirale prebivalstvo 
ob enakih pogojih kot prebi- 
valstvo v SR Črni Gori. 

Čeprav je škoda, ki jo je utr- 
pelo prebivalstvo, znatno več- 
ja, je s tem zakonom predlaga- 
no, da se zagotovijo sredstva 
za najnujnejše intervencije, ki 
naj omogočijo začetek obnove 
in graditve stanovanjskega 
sklada v lastnini občanov. SR 
Bosni in Hercegovini bo zago- 
tovljen kredit 300 milijonov, 
SR Hrvatski pa 200 milijonov 

dinarjev. Sredstvs bodo zago- 
tovljena iz emisije Narodne 
banke Jugoslavije, s pristav- 
kom, da bi se ta sredstva po 
dokončni rešitvi vprašanja 
trajnega vira za kreditiranje 
prebivalstva na območju ob- 
čin, ki jih je prizadel potres, 
vrnila Narodni banki Jugosla- 
vije do konca leta 1979. 

Ta zakon temelji na načelu 
vzajemnosti in solidarnosti re- 
publik in pokrajin, da bi se za- 
gotovila sredstva za saniranje 
posledic, ki jih je povzročil po- 
tres, ker banke omenjenih re- 
publik ne morejo zagotoviti 
sredstev za kreditiranje prebi- 
valstva ob ugodnejših pogojih. 

oosoecccooooocoooeoaooBOOooosocecooeooo« 

-8 Osnutek zakona o začasni uporabi sredstev emisije Na 
rodne banke Jugoslavije za odpravo posledic potresa, ki 
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Izvozne posle bo zavarovala jugoslovanska 

banka za mednarodno gospodarsko sode- 

lovanje 

• Sredstva, pravice in obveznosti na področju zavarovanja proti nekomercialnim 
rizikom bodo s Sklada za kreditiranje in zavarovanje izvoznih poslov prenešena na 
Jugoslovansko banko za mednarodno gospodarsko sodelovanje 
• Zavarovanje bo razširjeno tudi na gradnjo kompletnih objektov, raziskovalna dela 
in izdelavo studij ter projektov, kakor tudi na sposojanje ladij in opreme v tujini 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
financiranju zavarovanja 
izvoznih poslov proti neko- 
mercialnim rizikom (AS 174), 
ki ga je Zvezni izvršni svet po- 
slal v obravnavo Skupščini 
SFRJ, želi uskladiti omenjeni 
Zakon z določbami Zakona o 
jugoslovanski banki za me- 
dn?T>Hno gospodarsko sode- 
lovanje in o skupnih finančnih 
organizacijah za zavarovanje 

izvoznih poslov proti neko- 
mercialnim rizikom. Po Zako- 
nu o jugoslovanski banki je 
namreč predvideno, da proti 
nekomercialnim rizikom izvoz- 
nih poslov, zavaruje samo 
omenjena Banka, Zaradi tega 
je potrebno spremeniti in do- 
polniti veljavni Zakon o finan- 
ciranju zavarovanja izvoznih 
poslov proti nekomercialnim 
rizikom. 

UREJANJE 
GOSPODARSKIH 
ODNOSOV S TUJINO 

Proti nekomercialnim rizi- 
kom je doslej zavaroval Sklad 

za kreditiranje in zavarovanje 
izvoznih poslov. Po Zakonu o 
Jugoslovanski banki za me- 
dnarodno gospodarsko sode- 
lovanje in o skupnih finančnih 
organizacijah, je ta Banka 

vasoocosoooeooooecoBOBOosooeocoocccoaooo« 
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ustanovljena kot posebna fi- 
nančna organizacija za oprav- 
ljanje določenih poslov na po- 
dročju gospodarskega sodelo- 
vanja s tujino. S .tem pa obsto- 
ječi Sklad preneha z delom. 

Omenjena banka je specifič- 
na finančna organizacija, v 
njej temeljne in druge organi- 
zacije združenega dela, samo- 
upravne interesne skupnosti in 
druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti z združeva- 
njem uresničujejo določene 
lastne in skupne interese na 
področju ekonomskih od- 
nosov s tujino. 

Omenjeni Zakon predvideva, 
da bo le-ta Banka dopolnilno 
kreditirala banke za izvoz 
opreme in ladij na kredit in za 
izvajanje investicijskih del v tu- 
jini na kredit. Prav tako bo do- 
polnilno kreditirala izvoz pro- 
izvodov s posebnim name- 
nom, ki ga določi Zvezni izvrš- 
ni svet. Zavarovala bo izvozne 
posle proti nekomercialnim ri- 
zikom in sodelovala pri zava- 
rovanju izvoznih poslov proti 
komercialnim rizikom. Ta Ban- 
ka se bo ukvarjala tudi z dolo- 
čenimi nalogami glede skup- 

nih finančnih organizacij v 
SFRJ, ki jih ustanavljajo doma- 
če pravne osebe s tujimi ose- 
bami zaradi pospeševanja go- 
spodarskega sodelovanja z 
deželami v razvoju in drugimi 
državami. 

Z dnem začetka dela Jugo- 
slovanske banke za mednaro- 
dno gospodarsko sodelovanje 
bodo prenešena sredstva, pra- 
vice in obveznosti s Sklada za 
kreditiranje in zavarovanje 
izvoznih poslov na to Banko. 
Hkrati bodo prenešena sred- 
stva premij zavarovanja in re- 
zerv zavarovanja. Zavarovanci 
posebej združujejo sredstva v 
obliki premij zavarovanja za 
nekomercialne in posebej za 
komercialne rizike. 

ZAVAROVANJE PROTI 
NEKOMERCIALNIM 
RIZIKOM 

Osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah Zakona o 
financiranju zavarovanja 
izvoznih poslov proti neko- 
mercialnim rizikom izhaja iz 
načela, kako se pri pospeševa- 
nju ekonomskih odnosov s tu- 

jino zagotavljajo sredstva za 
izplačilo povračila škode na 
temelju zavarovanja proti ne- 
komercialnim rizikom. Federa- 
cija zagotavlja sredstva za iz- 
plačilo povračila škode na te- 
melju zavarovanja terjatev or- 
ganizacij združenega dela za 
izvozne posle iz omenjenega 
Zakona, če te terjatve niso bile 
plačane zaradi primera neko- 
mercialnega rizika ali, če ško- 
da ni mogla biti poplačana v 
breme zavarovalnih premij. 
Nekomercialni riziki so prime- 
ri, ko zaradi političnih dogod- 
kov v državi dolžnika ali zaradi 
vojne z neko drugo državo, za- 
radi nacionalizacije, ekspro- 
priacije ali drugih ukrepov dr- 
žave upnik ne more dobiti za- 
htevane terjatve. 

Osnutek omenjenega zako- 
na predvideva, da bo Zakon 
pričel veljati z dnem pričetka 
dela Jugoslovanske banke. 
Veljavni Zakon pa se bo upo- 
rabljal vse do prenehanja dela 
Sklada za kreditiranje in zava- 
rovanje izvoznih poslov oziro- 
ma do prehoda pravic in ob- 
veznosti tega Sklada na Jugo- 

slovansko banko za mednaro- 
dno gospodarsko sodelovanje. 

RAZŠIRITEV 
PODROČJA 
ZAVAROVANJA 
IZVOZNIH POSLOV 

Osnutek zakona uvaja tudi 
nekatere novosti pri določanju 
izvoznih poslov, ki se zavaruje- 
jo pred nekomercialnimi riziki. 
Gre za razširitev na nekatera 
področja, ki jih dosedanji Za- 
kon ne omenja. 

Predvidene so tri dopolnitve 
veljavnega Zakona. Prvo dolo- 
čilo opredeljuje, kaj je izvozni 
posel. Pravi, da s tem, poleg 
opravljanja storitev ali investi- 
cijskih del v tujini na kredit, 
razumemo tudi gradnjo kom- 
pletnih objektov v tujini. 

V bodoče pa bo izvozni po- 
sel v tem pomenu tudi razisko- 
valno delo in izdelava študij ter 
projektov v tujini. Tretja novost 
je, da bo poslej v to kategorijo 
vključeno tudi sposojanje ladij 
in opreme v tujino. 

Delno financiranje novega popisa prebival- 

stva iz proračuna federacije 

• Za financiranje del in nalog zveznih organov in organizacij pri popisu prebivalstva 
bodo v naslednjih štirih letih v proračunu federacije zagotovljena sredstva 80 
milijonov dinarjev 

Za popis prebivalstva, go- 
spodinjstev in stanovanj, ki ga 
bo treba opraviti v letu 1981 bo 
potrebnih po prvem predraču- 
nu okrog 1,1 milijarde dinar- 
jev. Od tega bo treba v prora- 
čunu federacije zagotoviti 80 
milijonov dinarjev. 

To je rečeno v Osnutku za- 
kona o zagotovitvi sredstev za 
financiranje Programa del in 
nalog zveznih organov in or- 
ganizacij pri popisu prebival- 
stva, gospodinjstev in stano- 
vanj v letu 1981 (AS 176). Ta 
dokument je Zvezni izvršni 
svet poslal Skupščini SFRJ, 
obravnavali pa ga bodo na eni 
prihodnjih sej delegati Zbora 
republik in pokrajin. 

Od leta 1971, ko je bil na 
ozemlju SFRJ opravljen zadnji 
popis prebivalstva in stano- 
vanj, so nastale spremembe v 
teritorialni razporeditvi in 

strukturah prebivalstva in go- 
spodinjstev. Ker ni mogoče na 
drug način dobiti točne slike o 
številu in strukturi prebival- 
stva, stanovanjskega sklada, 
njegove izgradnje, moderniza- 
cije in rekonstrukcije, je pred- 
loženo sprejetje zakona o po- 
pisu prebivalstva, gospo- 
dinjstve in stanovanj, ki je že v 
rednem skupščinskem po- 
stopku. Popis kot del družbe- 
nega sistema informiranja bo 
zasnovan na enotnem koncep- 
tu in metodologiji, družbeno 
določeni vsebini podatkov in 
na usklajenih metodah zbira- 
nja, obdelave, izkazovanja in 
dostopnosti podatkov. 

Nosilec obveznosti za izde- 
lavo programa in metodologije 
za popis je Zvezni zavod za 
statistiko ob konzultacijah ši- 
rokega kroga pristojnih in 

zainteresiranih organov in or- 
ganizacij. 

Sredstva za financiranje del 
in nalog zveznih organov in or- 
ganizacij pri popisu prebival- 
stva, bo v naslednjih štirih le- 
tih, začenši od leta 1980 brez 
obveznosti vračila, zagotovila 
federacija. Le-ta znašajo 80 
milijonov dinarjev. V letu 1980 
bo zagotovljenih 9 milijonov 
dinarjev, leta 1981 37,25 milijo- 
na, leta 1982 22 milijonov in 
leta 1983 11,75 milijona dinar- 
jev. 

Sredstva bodo dodeljena 
nosilcu del Zveznemu zavodu 
za statistiko, neporabljen del iz 

enega leta pa je mogoče pre- 
nesti za iste namene v nasled- 
nje leto. V primeru povečanja 
stroškov pa bo opravljena va- 
lorizacija zneska, ki je predvi- 
den za popis. 

Predvidena sredstva bodo 
porabljena predvsem za izved- 
bo popisa v tujini (zajetih bo 
okrog 200.000 oseb) in za za- 
kup elektronskega računalni- 
ka iz tujine za dobo dveh let, 
ker na elektronskem računal- 
niku, s katerim zdaj razpolaga 
Zvezni zavod za statistiko (v 
času obdelave popisnega gra- 
diva bo star 12 do 14 let) tega 
dela ni mogoče opraviti. 

rcocosososososoooooceoocoecaoosooooooso 
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Dodatna članska vloga Jugoslavije v Intera- 

meriško banko za razvoj 

• S petim dopolnjevanjem sredstev banke se odpirajo še večje možnosti za napre- 
dek našega gospodarskega sodelovanja z državami Latinske Amerike 
• Za dopolnilno vlogo Jugoslavije bo v naslednjih štirih letih treba zagotoviti v 
proračunu federacije 123 milijonov dinarjev 

Za dopolnilno vlogo SFRJ v 
Interameriški banki za razvoj 
ob petem dopolnjevanju sred- 
stev te banke, bo treba v prora- 
čunu federacije zagotoviti 
sredstva v skupni vrednosti 
123,852.540 dinarjev. Ta sred- 
stva bodo zagotovljena v pro- 
računu federacije za leto 1980, 
1981, 1982 in 1983. 

To je temeljna določba vse- 
bine Osnutka zakona o zago- 

tavljanju sredstev za dopolnil- 
no vlogo SFRJ v Interameriško 
banko za razvoj ob petem do- 
polnjevanju sredstev banke 
(AS-155), ki ga je Zvezni izvršni 
svet poslal v razpravo Skupšči- 
ni SRFJ. Sprejetje tega zakon- 
skega predpisa je v pristojno^ 
sti Zbora republik in pokrajin. 

S tem, da je Jugoslavija včla- 
njena v Interameriško banko 
za razvoj (novembra 1976), so 
si naši izvozniki pridobili pravi- 

co udeležbe na licitacijah za 
posojila, ki jih banka odobrava 
za financiranje projektov za ra- 
zvoj v državah Latinske Ameri- 
ke. S peto dopolnitvijo sred- 

stev banke se odpirajo večje 
možnosti za napredek nadalj- 
nega sodelovanja našega go- 
spodarstva z državami Latin- 
ske Amerike. 

po^ooocooooeoosco*^^ 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH "ELES 

Program dela Zveznega zbora mora biti za- 

snovan na pobudah in predlogih delegat- 

ske osnove 

• Določanje smeri aktivnosti glavnih nalog predstavlja svojevrsten družbeni in 
politični dogovor o prednostih skupne politike 
• Zvezni zbor poziva vse samoupravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti in organizacije, da predložijo vprašanja, ki naj bi bila zaradi svojega 
pomena in aktualnosti uvrščena v program dela za leto 1980; 
• V razpravah o programu dela Zbora je posebno pomembna vloga SZDLJ kot 
fronte vseh organiziranih socialističnih sil - od krajevne skupnosti do federacije 

Delegatsko odločanje v 
Zveznem zboru zahteva, da je 
program dela predvsem poli- 
tični dokument, ki na temelju 
avtentično izraženih potreb 
določa smeri dejavnosti in 
osrednje naloge, s katerimi se 
bo Zbor ukvarjal v določenem 
obdobju. Zaradi tega mora biti 
program dela Zbora svojstven 
družbeni in politični dogovor o 
prednostih skupne politike, s 
katerimi se določajo okviri in 
smeri njegove temeljne dejav- 
nosti. 

To so najpomembnejše ugo- 
tovitve v Poročilu Delovne sku- 
pine Zveznega zbora za pro- 
gramiranje njegovega dela, ki 
so ga delegati sprejeli 17. julija 

letos. Poročilo izhaja iz analize 
dosedanjih izkušenj in proble- 
mov programiranja dela. Ta 
analiza je bila tudi temelj za 
pripravo predloga o razvoju, 
metodah priprav, določanju in 
izpolnjevanju dejavnosti Zvez- 
nega zbora. 

Glede na velik pomen vklju- 
čevanja delegatske baze v pri- 
pravo programa dela Zbora za 
prihodnje leto, širše povzema- 
mo omenjeno Poročilo. 
POMEN 
PROGRAMIRANJA 
DELA 

Razprava o programu dela 
zbora od samoupravne baze 

do Skupščine SFRJ, mora 
opozoriti na vsa pomembna 
vprašanja, o katerih moramo 
pravočasno dobiti ustrezne 
akte. Pri tem ima posebno vlo- 
go SZDL Jugoslavije kot fronta 
vseh organiziranih socialistič- 
nih sil - od krajevnih skupnosti 
do federacije. 

Uvrstitev vprašanj, ki so veri- 
ficirana na najširšem družbe- 
nopolitičnem temelju, v pro- 
gram dela Zbora mora biti de- 
jansko sestavni del sprejema- 

nja odločitev. To še tembolj, 
ker se med pripravljanjem in 
določanjem programa ne 
opredeljuje le vsebina dela 
Zveznega zbora, temveč hkrati 
potekajo priprave, dogovarja- 
nje in sinhronizacija dela vseh 
dejavnikov: delegacij temelj- 
nih samoupravnih organizacij 
in skupnosti, skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih organizacij in 
posebej Socialistične zveze. 

Pragram dela Zbora mora 

^ccoecooocccccoeoscooooeoseococoeoeoeco^ 
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izhajati iz pobud in predlogov 
vse delegatske baze. Zajemati 
in izraziti mora interese ter ak- 
tualne potrebe družbenega 
življenja, njegovo izpolnjeva- 
nje pa je odvisno od predho- 
dnih priprav. 

POSTOPEK PRIPRAVE 
PROGRAMA 

Pobude in predloge za vklju- 
čevanje določenih vprašanj v 
program dela Zveznega zbora 
morajo dajati predvsem dele- 
gati oziroma delovna telesna 
Zbora. Pri tem morajo upošte- 
vati, da so prednostna vsa tista 
vprašanja iz delokroga Zbora, 
ki izhajajo iz določene politike 
Skupščine SFRJ in dokumen- 
tov družbenopolitičnih organi- 
zacij v federaciji. 

Za delo Zveznega zbora in 
za delegatsko odločanje je še 
kako pomembno, da se vsa de- 
legatska baza kar najbolj in 
čimširše vključi v njegovo de- 
lo. Njene pobude in predlogi 
morajo postati eden od najpo- 
membnejših temeljev za pri- 
pravo delovnega programa 
Zbora. 

Zaradi tega poziva Zvezni 
zbor vse samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, družbeno- 
politične skupnosti in organi- 
zacije, naj posredujejo svoje 
pobude oziroma predlagajo ti- 
sta vprašanja, ki naj bi bila za- 
radi svojega pomena in aktual- 
nosti vključena v program dela 
Zbora za prihodnje leto. 

Selekcijo in sintezo pobud 
in predlogov delegatske baze 
naj opravijo konference dele- 
gacij ali druge oblike njihove- 
ga organiziranja v občini ozi- 
roma v občinskih skupščinah. 
V konferencah delegacij ali 
drugih oblikah njihovega or- 
ganiziranja v republiki ali avto- 
nomni pokrajini, to je v skup- 
ščinah republik in pokrajin, bi 
lahko dobili nadaljnjo selekci- 
jo in pripravili enoten predlog 
oziroma sintezo vseh pobud in 
predlogov, ki jih je posredova- 
la delegatska baza. To bi po- 
tem poslali Zveznemu zboru. 
Vsekakor pa ta pot ne izključu- 
je možnosti posredovanja 
predlogov in mnenj neposre- 
dno Skupščini SFRJ. 

Zvezni zbor prav tako poziva 
vse zainteresirane zvezne or- 
gane in organizacije v federa- 
ciji: Predsedstvo SFRJ, Zvezni 
izvršni svet, zvezne upravne 
organe, zvezne organizacije, 
družbenopolitične organizaci- 
je v federaciji, Gospodarsko 
zbornico Jugoslavije in druge 
samoupravne organe in orga- 
nizacije v federaciji, naj sode- 
lujejo pri programiranju njego- 
vega dela. 

Med postopkom priprave 

programa, omenjenega Zbora 
je še posebej pomembna vloga 
Zvezne konference SZDL Ju- 
goslavije in republiških ter po- 
krajinskih konferenc, ki mora- 
jo prispevati tako k horizontal- 
nemu povezovanju vseh sub- 
jektov in usklajevanju njihovih 
stališč o perečih in pomemb- 
nih vprašanjih iz delokroga 
Zbora kot tudi k spodbujanju 
te dejavnosti v delegatski bazi: 
v občinah, družbenih organi- 
zacijah in drugih organih in or- 
ganizacijah kot delih fronte. 

Pomembno je, da delo pri 
pripravi delovnega gradiva za 
izdelavo programa poteka so- 
časno v službah Skupščine 
SFRJ kot pri drugih udeležen- 
cih programiranja. Vsi pa mo- 
rajo tudi sodelovati pri predla- 
ganju posameznih vprašanj. 

POBUDE DELEGATOV 
IN PREDLOGI 
DELOVNIH TELES 
ZBORA 

Na temelju delovnega gradi- 
va, mnenj delovnih teles in 
predlogov ter pobud, bo pred- 
sednik Zbora, v sodelovanju s 
predsedniki delovnih teles, do 
25. oktobra pripravil Osnutek 
delovnega programa. 

Osnutek programa dela 
Zveznega zbora bo temelj za 
nadaljnjo izmenjavo mnenj in 
usklajevanje stališč med zain- 
teresiranimi organi in organi- 
zacijami v federaciji ter med 
delegatsko bazo in Skupščino 
SFRJ. Koordinacijo bo zagoto- 
vila SZDL Jugoslavije kot poli- 
tična baza delegatskega si- 
stema. 

Ta Osnutek pa bodo dobili 
Zvezni izvršni svet, Zvezna 
konferenca SZDL Jugoslavije 
in druge družbenopolitične ter 
samoupravne organizacije in 
skupnosti v federaciji, republi- 
ke in pokrajinske skupščine, 
kakor tudi Zbor republik in po- 
krajin. 

Z vsebino omenjenega 
Osnutka bo širše seznanjena 
tudi delegatska baza. In to ne 
le prek skupnega glasila Skup- 
ščine SFRJ in skupščin repu- 
blik ter pokrajin, temveč tudi s 
pomočjo sredstev informiranja 
združenega dela in občinskih 
skupščin. 

Predloge in pripombe k 
Dsnutku programa Zveznega 
ibora, ki jih bo posredovala 
delegatska baza, mora zbirati 
Zvezna konferenca SZDL Ju- 
goslavije oziroma oblike nje- 
nega delovanja. Ob tej prilož- 
nosti bi morali določiti, katera 
vprašanja iz dela Zbora naj bi 
posebej obravnavala Zvezna 
konferenca oziroma, o katerih 
vprašanjih naj bi organizirali 
širše zavzemanje stališč in raz- 

pravo v delegatski bazi. Prav 
tako naj bi predvideli, o katerih 
vprašanjih bi organizirali naj- 
širše soočanje stališč zaintere- 
siranih organov in organizacij, 
znanstvenih in strokovnih in- 
stitutov, delovnih ljudi in obča- 
nov. 

Široka razprava o Osnutku 
programa, naj bi, kakor je pre- 
dvideno, potekala do polovice 
decembra. Zbor pa bi o gradi- 
vu razpravljal koncem decem- 
bra. Na temelju razprave v de- 
lovnih telesih in Zboru bi pri- 
pravili predlog programa, ki bi 
ga delegati sprejeli na prvi seji 
prihodnje leto. Koncem de- 
cembra morajo namreč dele- 
gati sprejemati Resolucijo o 
družbenem razvoju in določiti 
politiko za prihodnje leto. Re- 
zultat razprave o tem doku- 
mentu bo tako delno vplival tu- 
di na vsebino programa dela 
Zbora. Ker pa ne sme priti do 
zaostajanja dela, naj bi do 
konca leta na seji Zbora spre- 
jeli program dela za prvo tri- 
mesečje prihodnjega leta in 
določili vprašanja, o katerih bo 
Zbor govoril na prvi seji Zbora 
v letu 1980. 

VSEBINA PROGRAMA 
Najpomembnejše je vseka- 

kor, da bo program dela vse- 
boval najaktualnejša in najbolj 
pereča vprašanja, ki jih morajo 
obravnavati delegati v okviru 
delokroga Zbora in njegovih 
delovnih teles ter o njih zavzeti 
stališča v določenem obdobju. 
Skratka, po programu morajo 
nameniti delegati pozornost 
vsem tistim vprašanjem, ki so 
najpomembnejša z vidika 
skupnega interesa. In tem 
vprašanjem morajo dati tudi 
prednost pred drugimi. Še po- 
sebej, ker je dosedanja praksa 
pri programiranju dela poka- 
zala, da ta dokument vključuje 
številna vprašanja, ki jih ni mo- 
goče temeljito pripraviti in 
preučiti, kar dokazuje, da taka 
praksa ni upravičena. Delegati 
so opozorili, kakor je poudari- 
la tudi Analiza, da se pri pri- 
pravi delovnega programa ne 
morejo v celoti zajeti vse nalo- 
ge Zbora v prihodnjem obdob- 
ju. Zelo intenziven razvoj druž- 
benopolitičnih in družbenoe- 
konomskih odnosov ter giba- 
nja v mednarodnih odnosih 
nenehno odpirajo nova vpra- 
šanja in nalagajo nove naloge, 
ki jih mora opraviti Skupščina 
SFRJ. To zahteva tudi spre- 
membo prej določenih priori- 
tet. Zato mora biti program de- 
la Zbora bolj elastičen, saj mo- 
ra omogočiti vključitev aktual- 
nih vprašanj družbene prakse. 
Priprave in obravnava takih 
vprašanj pa bi bila predvidena 

v trimesečnih planih dela 
Zbora. 

Ob pripravi programa dela 
Zbora, bo Zbor ločil vprašanja, 
ki jih bo obravnaval na zaseda- 
njih Zbora ter v njegovih de- 
lovnih telesih od tistih, ki jih 
bodo delegati obravnavali le 
na sejah delovnih teles. Tako 
bo tudi program dela obliko- 
van. 

URESNIČITEV 
PROGRAMA 

Če govorimo o planih za iz- 
polnjevanje delovnega progra- 
ma, bi morali preučiti možno- 
sti sprejetja polletnih namesto 
trimesečnih delovnih progra- 
mov, saj polletje sestavlja or- 
gansko celoto. V okviru pollet- 
ja bi pripravili operativni plan 
za vsako sejo Zbora. S tem bi 
lahko delegati pravočasno us- 
klajevali svoje obveznosti v 
Skupščini SFRJ s svojimi deii 
in nalogami v organizacijah 
združenega dela in drugje. Tak 
operativni plan z opredeljeni- 
mi nosilci nalog, vsebino, roki, 
metodami dela in oblikami so- 
delovanja, bi lahko razmejil 
naloge in obveznosti glede nji- 
hovega izpolnjevanja. Hkrati 
pa bi lahko tako najuspešnejše 
nadzorovali, kako vsi pristojni 
izpolnjujejo program dela 
Zbora. 

To bo vsekakor prispevalo, 
da bodo programi dela Zbora v 
prihodnje bolj dosledno izpol- 
njeni. Poleg tega naj bi v Zvez- 
nem zboru, Zveznem izvršnem 
svetu in zveznih organih zago- 
tovili stalno spremljanje in 
nadzorstvo izpolnjevanja na- 
log, določenih v programu in 
planih dela ter vodili o tem 
ustrezno evidenco. O izpolnje- 
vanju nalog naj bi vsak mesec 
obveščali pristojne funkcio- 
narje v Skupščini SFRJ, Zvez- 
nem izvršnem svetu in zveznih 
upravnih organih, občasno pa 
tudi vse delegate, da bi lahko 
pravočasno odločali o ustrez- 
nih ukrepih glede izpolnjeva- 
nja planiranih nalog. 

Delovna telesa Zbora morajo 
v okviru delokrogov redno 
spremljati izpolnjevanje pro- 
grama in delovnih planov. 

Glede določenih nalog pa 
morajo tudi dajati pobude in 
predlagati ukrepe za njihovo 
pravočasno izpolnjevanje. 

Morebitne spremembe v 
programu dela (podaljšanje 
rokov, spreminjanje vsebine 
nalog in podobno), bi lahko 
dovolili šele po določeni pro- 
ceduri, ki bi jo opredelil Zbor. 
To bo prispevalo k večji odgo- 
vornosti vseh tistih, ki morajo 
pripraviti določena gradiva. 

Pomembno vlogo ima tudi 
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spremljanje uresničevanja Spremembe in dopolnitve naj 
programa dela Zbora. Poveza- izhajajo iz skupaj ugotovljenih 
no mora biti z uresničevanjem potreb tako glede usklajevanja 
programa dela drugih organov vsebine dela o vprašanjih 
in organizacij, saj mora biti ce- skupnega pomena kot glede 
lotna dejavnost usklajena, načina uresničevanja s pro- 

gramom določenih nalog. hno izpolnjujemo programira- 
Sprejeto je tudi stališče, da nje njegovega dela. To je izre- 

moramo nadaljevati s prakso, dno pomemben dejavnik ce- 
kako na temelju analiz izku- lotnega delovanja delegatske- 
šenj, rezultatov in problemov ga sistema in odločanje v 
pri delu Zveznega zbora, nene- Zveznem zboru. 

ANALIZE IN OCENE 

Na področju zaposlovanja smo prekoračili 

planske okvire   

• Število zaposlenih delavcev se je lani v družbenem sektorju povečalo za 230.000 
ali 4,5 odstotka 
• Planskih zahtev glede hitrejše rasti zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kosovo ne uresničujemo 
• Izboljšana kvalifikacijska struktura zaposlenih, vendar se tudi povečuje število 
kvalificiranih ljudi, ki iščejo zaposlitev 
• Zmanjšuje se število delavcev, ki se zaposlujejo v tujini s posredovanjem skupno- 
sti za zaposlovanje 

Pri uresničevanju politike 
družbenoekonomskega razvo- 
ja na področju zaposlovanja 
smo lani dosegli najpomemb- 
nejše uspehe v družbenem 
sektorju. Število zaposlenih 
delavcev je, v primerjavi z le- 
tom poprej naraslo za okoli 
230.000 ali za 4,5 odstoka. To 
pa je za odstotek več kot smo 
načrtovali. V dejavnostih zunaj 
gospodarstva smo zabeležili 
nekoliko hitrejšo rast zaposle- 
nosti, in sicer 5,4 odstotka. 

To so najpomembnejše ugo- 
tovitve v Poročilu Zveznega 
komiteja za delo, zdravstvo in 
socialno varstvo o uresničeva- 
nju politike zaposlenosti in za- 
poslovanja v Jugoslaviji in tuji- 
ni v letu 1978, ki ga je Zvezni 
izvršni svet poslal v obravnavo 
Skupščini SFRJ. 
Taki rezultati so omogočili ab- 
sorbiranje prirastka aktivnega 
prebivalstva in zaposlitev do- 
ločenega števila ljudi, ki so 
iskali delo. Še posebej pa so se 
tako lahko zaposlili šolani ka- 
dri in del naših državljanov, ki 
so se vrnili z dela v tujini. 

IZBOLJŠANA 
KVALIFIKACIJSKA 
STRUKTURA ZAPOSLE- 
NIH 

Rast zaposlenosti v družbe- 
nem sektorju je bila v posa- 
meznih republikah in pokraji- 
nah različna. Najmanjši odsto- 
tek rasti, in sicer 3 odstotke, so 
zabeležili v SAP Vojvodini, naj- 
večja rast, ki je dosegla 6,8 od- 
stotkov, pa je bila v SAP Ko- 
sovo. 

Gledano v celoti je na go- 
spodarsko manj razvitih ob- 
močjih in v SAP Kosovo število 
zaposlenih naraslo lani, v pri- 
merjavi z letom 1977, za 60.800 
delavcev ali za 4,5 odstotka. 
Na drugih jugoslovanskih ob- 
močjih pa je to povečanje zna- 
šalo 4,6 odstotka. To pa pome- 
ni, da nismo uresničili politike 
relativno hitrejše rasti zaposlo- 
vanja na omenjenih območjih. 
To zgovorno potrjuje tudi po- 
datek, da je znašala stopnja 
zaposlenosti v gospodarsko 
manj razvitih krajih leta 1975 
komaj 16 odstotkov, lani pa se 
je povečala na 17,9 odstotka. V 
vseh drugih republikah in po- 
krajinah pa se je v tem obdob- 
ju povečala od 25 na več kot 27 
odstotkov. 

Po ocenah je družbeni pro- 
izvod v lanskem letu narasel za 
8,3 odstotka, produktivnost 
dela se je pri tem povečala za 4 
odstotke. Kljub temu pa rast 
produktivnosti dela v letu 1978 
ni mogla kompenzirati učinkov 
njenega zaostajanja v prejšnjih 
letih. Poprečna letna stopnja 
rasti produktivnosti dela je 
znašala namreč v obdobju 
1976. do 1978. leta 2,5 odstot- 
ka, namesto načrtovanih 3,9 
odstotka. 

V obdobju od 1976. do 1978. 
leta je družbeni sektor zaposlil 
okoli 500.000 strokovnih de- 
lavcev, Pri tem ni upoštevana 
zamenjava naravnega odliva, 
kar pomeni, da se je v tem ob- 
dobju kvalifikacijska struktura 
zaposlenih nenehno izboljše- 
vala. Delež strokovnih kadrov 
je med vsemi zaposlenimi zna- 

šal leta 1976 približno 60 od- 
stotkov, koncem lanskega leta 
pa se je povzpel na 62 odstot- 
kov. 

Istočasno se je število stro- 
kovnih delavcev, ki so iskali 
zaposlitev, povečalo od 
237.000 v letu 1976 na 295.000 
v lanskem letu. Zato je več 
vzrokov. Predvsem moramo 
omeniti premajhno usklaje- 
nost profesionalne strukture in 
območnega razmeščanja raz- 
položljivih in potrebnih ka- 
drov. 

RAZVOJ 
GOSPODARJENJA NA 
PODROČJU 
OSEBNEGA DELA 

Čeprav smo dobili republi- 
ške in pokrajinske dogovore, 
ki spodbujajo razvoj malega 
gospodarstva, uspehi na po- 
dročju gospodarjenja z oseb- 
nim delom in s sredstvi v lasti 
občanov v nekmetijskih dejav- 
nostih ne moremo biti zado- 
voljni. Število tako zaposlenih 
ljudi je v lanskem letu, v pri- 
merjavi z letom poprej, znaša- 
lo 379.000 zaposlenih ali 2,4 
odstotka več. To pa je precej 
pod potrebami in možnostimi 
razvoja te oblike gospodarje- 
nja. 

Z osebnim delom na indivi- 
dualnem sektorju kmetijstva 
se v državi ukvarja 2,935.000 

ljudi, približno 400.000 delav- 
cev pa je bilo lani na začasnem 
delu v tujini. To je predvsem 
posledica prehoda iz kmetij- 
skih v nekmetijske dejavnosti. 

VEČJE ŠTEVILO 
NEZAPOSLENIH 

Poleg rasti zaposlenosti v 
družbenem sektorju moramo 
omeniti še podatke glede šte- 
vila nezaposlenih. V lanskem 
letu se je namreč precej pove- 
čalo število delavcev, prijavlje- 
nih pri skupnostih za zaposlo- 
vanje. V lanskem letu je po- 
prečno število ljudi, ki so iskali 
zaposlitev znašalo 734.800, kar 
pomeni absolutno največjo 
število doslej registriranih ne- 
zaposlenih oseb. Dodati pa 
moramo, da lahko, po primer- 
javi s stopnjo rasti zaposlova- 
nja v prejšnjih letih, sklepamo, 
kako rast nezaposlenosti 
upada. 1 

Rast števila nezaposlenih je 
bila v lanskem letu posebej pe- 
reča v gospodarsko manj ra- 
zvitih republikah in v SAP Ko- 
sovo ter na območju ožje Srbi- 
je. V SR Hrvatski, SR Sloveniji 
in SAP Vojvodini pa je prišlo 
do upadanja števila nezapo- 
slenih. Med vsemi nezaposle- 
nimi narašča število mladih 
šolanih kadrov ter tistih, ki ni- 
majo nobenih delovnih izku- 
šenj. 
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Po oceni Poročila na tak po- 
ložaj vplivajo mnogi dejavniki. 
Posebej pa neaktiviran naravni 
prirastek iz prejšnjih let, večje 
zanimanje oseb, ki se želijo za- 
posliti prek posredovanja za- 
poslitve, večje zanimanje 
mestnega dela vzdrževanega 
prebivalstva in povečano števi- 
lo povratnikov z dela v tujini. 
Moramo pa dodati, kakor pou- 
darja Poročilo, da določeno 
število ljudi, ki iščejo zaposli- 
tev, dejansko ni brez dela. Gre 
za tiste, ki iščejo boljše plača- 
na in zanimivejša delovna me- 
sta, zavračajo dela in naloge, 
vezane na teritorialno in profe- 
sionalno gibljivost, določeno 
število ljudi pa se prijavlja le 
zaradi uporabe materialnih 
pravic. 

PROSTA DELOVNA 
MESTA 

Organizacije združenega 
dela so lani prijavile 867.365 
prostih delovnih mest oziroma 
za 14,5 odstotka več kot v letu 
1977. Večje potrebe pri zapo- 
slovanju delavcev z vsemi vr- 
stami strokovne izobrazbe so 
se pokazale v vseh republikah 
in pokrajinah. Pri zaposlova- 
nju ljudi na ta delovna mesta 
pa so se pojavile nekatere ne- 
gativne težnje. Medtem ko je 
stopnja njihove popolnjenosti 
v letu 1976 znašala 70,7 od- 
stotka, je lani dosegla komaj 
59, 6 odstotka. Najnižja je bila 
v ožji Srbiji, in sicer 37 odstot- 
kov, najvišja pa v SR Sloveniji, 
kjer je dosegla 81 odstotkov. 
Podatki so pokazali, da ta 
stopnja upada z rastjo stopnje 
strokovne izobrazbe. Pri nek- 
valificiranih delavcih znaša 85 
odstotkov, pri kadrih z visoko 
strokovno izobrazbo pa komaj 
34, 5 odstotka. 

Obseg organiziranih notra- 
njih migracij kot eden od de- 
javnikov, ki vpliva na poveča- 
nje stopnje popolnjenosti de- 
lovnih mest lani, kljub določe- 
nemu povečanju,. ni ustrezal 
danim potrebam in možno- 
stim. Od 330.000 zaposlenih s 
posredovanjem samoupravnih 
interesnih skupnosti se je zu- 
naj področja matične skupno- 
sti zaposlilo le 24.000 ljudi ali 
6,9 odstotka vseh. 

VRAČANJE DELAVCEV 
ZAPOSLENIH V TUJINI 

Koncem lanskega leta je bilo 
na začasnem delu u tujini okoli 
800.000 jugoslovanskih držav- 
ljanov in približno 400.000 čla- 
nov njihovih družin. Največ za- 
poslenih je bilo v državah Za- 
hodne Evrope - okoli 600.000, 
predvsem v ZR Nemčiji, Avstriji 
in Franciji. 

Značilno je, da je od skupne- 
ga števila zaposlenih v drugih 
državah 62 odstotkov delavcev 
v najvitalnejšem obdobju od 
18 do 35 let. Relativno visok je 
delež kvalificiranih delavcev, 
saj znaša okoli 30 odstotkov. 
Številke pa tudi dokazujejo, da 
se podaljšuje poprečno traja- 
nje bivanja v tujini, ki zdaj zna- 
ša okoli 8 let. 

Poročilo tudi ugotavlja, da 
se zmanjšuje število delavcev, 
ki se organizirano zaposlujejo 
v tujini s posredovanjem skup- 
nosti za zaposlovanje. Lani se 
je na ta način zaposlilo le 3477 
delavcev ali za 28,7 odstotkov 
manj kot leta 1977. Precej več- 
je število ljudi (28.000) se je 
zaposlilo mimo teh skupnosti, 
vendar je pri tem šlo predvsem 
za sezonsko delo. 

Čeprav se je zmanjšalo šte- 
vilo zaposlenih v tujini iz vseh 
republik in pokrajin, je naj- 
manj zaposlenih iz gospodar- 
sko manj razvitih krajev. Na ta 
način niso uresničena planska 
predvidevanja o prednostnem 
zaposlovanju občanov iz manj 
razvitih republik in SAP Ko- 
sovo. 

Kvalifikacijska struktura de- 
lavcev, ki odhajajo na delo v 
tujino, zadovoljuje, saj ne od- 
hajajo kadri, ki jih potrebuje 
domače gospodarstvo. 

Ko govorimo o postopnem 
vračanju naših delavcev, zapo- 
slenih v drugih državah, Poro- 
čilo omenja, da se je od leta 
1973. do 1978. vsako leto po- 
prečno vrnilo 60.000 do 90.000 
ljudi. " /' 

Po nepopolnih ocenah dela 
približno 40.000 delavcev na 
investicijskih delih v tujini ozi- 
roma na temelju poslovno-te- 
hničnega sodelovanja v pri- 
bližno 40 državah Vzhodne in 
Zahodne Evrope in v državah v 
razvoju. 

Na obseg zaposlovanja v tu- 
jini, vračanje in splošno migra- 
cijo delovne sile, znatno vpliva 
položaj na tržišču dela imigra- 
cijskih držav, predvsem zaho- 
dnoevropskih, kjer je približno 
tri četrtine jugoslovanskih de- 
lavcev. V teh deželah si priza- 
devajo zadržati kvalificiranejše 
in strokovnejše tuje delavce in 
zato omogočajo njihovo po- 
polno vključevanje v lastno 
gospodarstvo. 

ZAŠČITA PRAVIC IN 
OBVEŠČANJE 
DELAVCEV 

Za izboljšanje položaja in 
varstva pravic naših delavcev 
ter članov njihovih družin, so 
se predstavniki Jugoslavije po- 
govarjali z določenimi organi 
Evropske gospodarske skup- 
nosti. Več kontaktov je bilo tu- 

di s predstavniki Švedske, ZR 
Nemčije, Avstrije, Avstralije, 
Italije, Libije in Sovjetske zve- 
ze, da bi naši delavci pridobili 
pravice do pokojninskega za- 
varovanja, otroškega dodatka, 
strokovnega izpopolnjevanja 
in ugodnega reševanja nekate- 
rih drugih perečih vprašanj. 

Lani so si sredstva javnega 
obveščanja: tisk, radio in tele- 
vizija, prizadevali pravočasno 
obveščati naše delavce, zača- 
sno zaposlene v tujini, o ak- 
tualnih političnih vprašanjih, 
gospodarskem položaju pri 
nas in o ukrepih naše družbe- 
ne skupnosti za varstvo njiho- 
vih pravic in zagotavljanje po- 
gojev za postopno vračanje in 
zaposlovanje v Jugoslaviji. 
Kljub temu pa Poročilo dodaja, 
da bi sredstva javnega obve- 
ščanja lahko še več naredila za 
boljše in neposrednejše infor- 
miranje. 

Pomemben napredek pa 
smo vsekakor dosegli pri 
vzgojnoizobraževalnem delu z 
otroki naših delavcev. Dopol- 
nilni pouk v osmih jezikih na- 
ših narodov in narodnosti v 11 
evropskih državah zajema pri- 
bližno 36.000 otrok. Vzgojno 
delo v materinem jeziku je or- 
ganizirano tudi za predšolske 
otroke, dopolnilni pouk pa za 
učence srednjih šol. Izobraže- 
vanje odraslih pa je organizira- 
no za približno 38.000 naših 
delavcev. 

Najpomembnejši prispevek 
pri ustvarjanju pogojev za 
zmanjševanje odhoda v tujino 
in vračanje jugoslovanskih dr- 
žavljanov ter njihovo zaposlo- 
vanje doma, je vsekakor dina- 
mični razvoj zaposlenosti v 
družbenem sektorju. Žal pa je 
zaposlovanje v drugih oblikah 
gospodarjenja, kot sta malo 
gospodarstvo in oblikovanje 
pogodbenih organizacij zdru- 
ženega dela, potekalo lani zelo 
počasi. 

Poleg zmanjšanja skupnega 
števila jugoslovanskih držav- 
ljanov, zaposlenih v tujini, so 
lani nadalje naraščali njihovi 
prihranki v Jugoslaviji. Naro- 
dna banka Jugoslavije ocenju- 
je, da bo skupni znesek teh 
prihrankov za lansko leto do- 
segel približno 2,2 milijarde 
dolarjev. 

Angažiranje deviznih nakazil 
delavcev za razširitev material- 
ne osnove dela ni prineslo že- 
ljenih rezultatov, čeprav dolo- 
čeni zakonski oredpisi omogo- 
čajo njihovo boljše izkorišča- 
nje. V zadnjih letih so namreč 
novi carinski predpisi uvedli 
olajšave glede uvoza proiz- 
vodne opreme in gospodar- 
skega inventarja, ki ga ne pro- 
izvajamo v Jugoslaviji, vendar 
so mnoga vprašanja glede za- 

gotavljanja tehničnih in drugih 
pogojev še odprta. Podobno je 
še vse premalo spodbudna 
davčna politika. 

IZVAJANJE 
DRUŽBENEGA 
DOGOVORA O 
POLITIKI 
ZAPOSLOVANJA 

Analiza izvajanja Družbene- 
ga dogovora o skupnih teme- 
ljih politike zaposlovanja v dr- 
žavi in tujini v lanskem letu, 
pravi Poročilo, je pokazala, da 
mnoga načela v praksi dosle- 
dno ne izvajamo. Podpisniki 
omenjenega dokumenta, skle- 
njenega koncem 1977. leta, bi 
morali nameniti več pozorno- 
sti doslednemu izvajanju spre- 
jetih obveznosti. Gre pred- > 
vsem za boljše planiranje in ra- 
zvoj kadrov, doslednejšo upo- 
rabo načela javnosti pri zapo- 
slovanju tako na obmof ju do- 
ločene samoupravne skupno- 
sti kot tudi na širšem območju, 
za spoštovanje načela pre- 
dnostnega zaposlovanja tistih 
ljudi, ki. izpolnjujejo strokovne 
in druge pogoje, strokovno 
usposabljanje in kvalifikacijo 
delavcev zaradi zaposlovanja 
kot tudi za doslednejše uresni- 
čevanje pravic delavcev v ob- 
dobju začasne nezaposlenosti. 

Dosedanja praksa je prav ta- 
ko opozorila, da bi morali več 
pozornosti nameniti ustvarja- 
nju pogojev za zaposlovanje 
mladih šolanih kadrov in do- 
slednejšemu izvajanju določb 
omenjenega Dogovora o 
zmanjševanju in destimulira- 
nju dopolnilnega dela zaposle- 
nih delavcev in dela upokojen- 
cev. Podobno se le počasi ure- 
sničujejo določbe Dogovora o 
pridobivanju in uporabi tujih 
sredstev za ustvarjanje novih 
delovnih mest. 

UKREPI IN 
DEJAVNOST NA 
RAVNI FEDERACIJE 

Poleg ukrepov in dejavnosti 
za skladnejši razvoj malega 
gospodarstva, pogodbenih or- 
ganizacij združenega dela in 
spodbujanju zanimanja delav- 
cev doma in povratnikov iz tu- 
jine, da bi se zaposlili v tem 
delu gospodarstva. Pripravlja 
se tudi družbeni dogovor o ra- 
zvoju malega gospodarstva. 
Dana pa je tudi pobuda za 
sprejetje družbenega dogovo- 
ra o priznavanju strokovne izo- 
brazbe, pridobljene s praktič- 
nim delom. Prav tako potekajo 
priprave za praktično uporabo 
Zakona o pridobivanju tujih 
sredstev za zaposlovanje tistih 
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delavcev, ki se vračajo z zača- 
snega dela v tujini. 

Zvezni izvršni svet je ocenil, 
da kljub doseženim uspehom, 
niso narejeni še vsi potrebni 
koraki za večje zaposlovanje. 
Pri tem pa dodal, da so na tem 
področju še odprta vprašanja 
in problemi. Glede na to, da so 
problemi zaposlenosti in zapo- 

slovanja mnogo bolj pereči v 
gospodarsko manj razvitih re- 
publikah in SAP Kosovo, je ZIS 
sklenil, da moramo v analizah 
o uresničevanju tekočega in 
pripravi novega srednjeročne- 
ga plana nameniti posebno 
pozornost regionalnim vidi- 
kom tega problema. Po potre- 
bi pa tudi pripraviti posebne 

analize s predlogi ukrepov za 
odpravljanje odprtih proble- 
mov. 

Zvezni izvršni svet je tudi ob- 
vezal pristojne organe in orga- 
nizacije, naj v sodelovanju z 
republiškimi in pokrajinskimi 
organi in organizacijami preu- 
čijo potrebnost in možnost 
sprejemanja dodatnih ukrepov 

za celovitejše varstvo pravic in 
položaja jugoslovanskih de- 
lavcev na delu v tujini. Posebej 
naj preučijo proces denacio- 
nalizacije in asimilacije ter pri 
tem predlagajo ukrepe in de- 
javnost za pospešitev povrat- 
nih tokov in zato, da bi se otro- 
ci naših delavcev v tujini šolali 
v Jugoslaviji. 

Ustvarjanje pogojev za hitrejše zaposlova- 

nje - stalna skrb vseh družbenih dejavnikov 

O V letu 1979 se nadaljuje težnja za povečanje zaposlenosti v družbenem sektorju, 
pri čemer zaposlenost v gospodarskih dejavnostih raste hitreje kot v negospodar- 
skih, kar je pozitivna sprememba glede na prejšnje leto 
• Gospodarske zbornice, skupnosti za izobraževanje in za zapolovanje morajo več 
prispevati k boljšemu planskemu šolanju kadrov 
• Organizacije združenega dela, krajevne, samoupravne interesne in držubenopoli- 
tične skupnosti morajo bolj dosledno izvajati skupno sprejeto politiko, pa bodo tudi 
rezultati na področju zaposlovanja precej boljši 

Težnje za povečano zapo- 
slenost v družbenem sektorju 
izražene v zadnjih treh letih, se 
nadaljujejo tudi v letu 1979. 
Ugodno je le to, da je v prvih 
šestih mesecih letos število za- 
poslenih v gospodarskih de- 
javnostih naraščalo s stopnje 
4,4 odstotka, oziroma hitreje 
kot negospodarskih, kjer je 
naraščalo s stopnjo 4,2 od- 
stotka. 

To je bilo ugotovljeno na 
prvi septembrski seji Odbora 
Zveznega zbora za delo, zdrav- 
je in socialno politiko, ko je 
obravnaval Poročilo Zveznega 
izvršnega sveta o uresničeva- 
nju politike zaposlenosti in za- 
poslovanja v-državi in tujini v 
letu 1978 in o izpolnjenih pri- 
zadevanjih v prvi polovici le- 
tos. 

Po podatkih za prvih šest 
mesecev letos se, kakor so ob- 
veščeni delegati v tem Odboru, 
nadaljuje proces hitrejšega za- 
poslovanja na gospodarsko 
manj razvitih področjih, po- 
sebno v SAP Kosovo. Tako 
znaša povečanje zaposlenosti 
v SR Bosni in Hercegovini 5 
odstotkov, v SR Črni Gori 5,8, v 
SR Makedoniji 5 in v SAP Ko- 
sovu 6,9 odstotkov. 

Prav tako je pomembno, da 
je fizični obseg proizvodnje v 
industriji, gozdarstvu in grad- 
beništvu v primerjavi s prvim 
polletjem lanskega leta večji 
za 9 odstotkov, produktivnost 
pa nad 4 odstotke. 

Vendar pa bi bili rezultati, po 
oceni Odbora, na področju za- 
poslenosti in zaposlovanja še 
precej boljši, če bi v organiza- 

cijah združenega dela, krajev- 
nih in samoupravnih ter druž- 
benopolitičnih skupnostih do- 
sledneje izvajali skupno spre- 
jeto politiko. Pri tem je posebej 
podčrtan pojav zapiranja dolo- 
čenega števila organizacij 
združenega dela, posebno ka- 
dar gre za zaposlovanje mla- 
dih šolanih kadrov. Posebno 
pozornost je treba posvetiti tu- 
di premajhni povezanosti dele- 
gacij in delegatov s samou- 
pravno bazo. 

ODPRTA VPRAŠANJA 
IN PROBLEMI NA 
PODROČJU 
ZAPOSLOVANJA 

Odbor meni, da lahko k 
uspešnejšemu razvoju zapo- 
slenosti najbolj prispeva stabi- 
len družbenoekonomski ra- 
zvoj. Zaradi tega je treba , pri 
izdelavi planov za naslednje 
srednjeročno in dolgoročno 
obdobje na vseh ravneh, izha- 
jati iz potreb enakomernejšega 
zaposlovanja vsega delovno 
sposobnega prebivalstva. 

Po oceni Odbora je planira- 
nje kadrov najbolj nerazvit ele- 
ment skupnega planiranja, če- 
prav je bil v tem pogledu že 
dosežen določen napredek.. 
Zaradi tega je poudarjeno, da 
brez vnaprej planiranih ka- 
drovskih potreb ne morejo biti 
določene zahteve združenega 
dela glede profila strokovnja- 
kov in njihovega števila, niti ne 
more biti uspešno uresničena 
reforma izobraževanja. 

Planiranju kadrov v organi- 
zacijah združenega dela in 

preseganju neusklajenosti 
med strukturo in profilom ka- 
drov, ki končujejo šolo in ti- 
stih, ki so gospodarstvu po- 
trebni, moraj po mnenju Od- 
bora, dati poseben prispevek 
gospodarske zbornice, skup- 
nosti za izobraževanje in zapo- 
slovanje; zavodi za planiranje, 
znanstvene institucije, kot tudi 
strokovne službe v organizaci- 
jah združenega dela. 

Poudarjena je tudi potreba 
za stimuliranje mladih za pro- 
izvodne poklice in to v prvi 
vrsti z bistvenotirugačnim vre- 
dnotenjem proizvodnega dela 
oziroma izboljšanjem družbe- 
noekonomskega položaja pro- 
izvajalcev. 

SPODBUDITI RAZVOJ 
»MALEGA 
GOSPODARSTVA« 

Čeprav se družbenopolitič- 
ne opredelitve o potrebi razvo- 
ja »malega gospodarstva« ja- 
sne, potrebe pa ogromne, je v 
posameznih okoljih zaostanek 
na tem področju še očiten. 
Treba je zato pospešiti sprejet- 
je družbenega dogovora o ra- 
zvoju te vrste gospodarjenja. 

Člani Odbora so posebej 
podčrtali odgovornost občin, 
da tako pri določanju davčne 
politike, kot pri zagotavljanju 
drugih pogojev skrbijo za hi- 

trejši razvoj zaposlovanja na 
tej osnovi. Pri tem ko so ugo- 
tovili velik razkorak med za de- 
lo sposobnim prebivalstvom in 
premajhno materialno osnovo 
gospodarsko manj razvitih 
krajev, posebno SAP Kosova, 
so v Odboru poudarili, da bi 
bilo treba sprejeti dodatne 
ukrepe zaradi stimulacije po- 
vezovanja organizacij združe- 
nega dela z razvitejših podro- 
čij z združenim delom manj ra- 
zvitih krajev. Veliko vlogo za 
ublažitev problema nezaposle- 
nosti na teh področjih bi mora- 
le odigrati notranje migracije, 
čemur bi morale samoupravne 
interesne skupnosti posvetiti 
posebno pozornost. 

Prav tako je nujno z organi- 
zirano družbeno akcijo, v prvi 
vrsti v organizacijah združene- 
ga dela, premagovati odpore 
za zaposlovanje žensk in spre- 
jeti ukrepe za hitrejši razvoj 
dejavnosti za pomoč družini. 

Odbor je prav tako nakazal 
potrebo, da se vsestransko 
oceni vprašanje varstva vseh 
pravic in izboljšav položaja na- 
ših delavcev na začasnem delu 
v tujih državah. Poudarjena je 
bila tudi potreba, da se pospe- 
ši sprejetje družbenega dogo- 
vora o vzgoji in izobraževanju 
državljanov SFRJ na zača- 
snem bivanju v tujini. 
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Poraba zdravil v Jugoslaviji ena največjih 

na svetu 

• V Jugoslaviji se 16 organizacij združenega dela ukvarja s proizvodnjo zdravil in 
zadovoljuje potrebe na domačem trgu s 93 odstotki 
• Premalo je razvita bazična proizvodnja zdravil, ki premalo uporablja domače 
surovine in je odvisna od uvoza iz zahodnih držav 
• Skoraj 40 odstotkov zdravil proizvajamo po tujih licencah 
• V skupnih izdatkih za zdravstveno varstvo so stroški za zdravila udeleženi s 25 
odstotki, kar je en odstotek od nacionalnega dohodka 
• Premalo pozornosti posvečamo nadzorstvu nad proizvodnjo in prometom zdravil 

V naši državi je 16 organiza- 
cij združenega dela, ki proiz- 
vajajo zdravila, od katerih 5 
proizvede 90 odstotkov celot- 
ne proizvodnje zdravil v Jugo- 
slaviji. Ustvarjena je visoka 
stopnja tehničnega in tehnolo- 
škega razvoja, kar omogoča, 
da je zadovoljeno domačim 
potrebam po zdravilih in neka- 
terih farmacevtskih surovinah 
in da je pokrit uvoz z izvozom. 

Na področju proizvodnje 
zdravil sedanja industrija ni 
dovolj razvita glede bazične 
proizvodnje zdravil in ne upo- 
rablja v zadostni meri domačih 
surovin, pač pa je bolj usmer- 
jena na razvoj predelovalnih 
zmogljivosti. Aktualen je tudi 
problem pomanjkanja zdravil, 
do česar prihaja tudi zaradi te- 
ga, ker so cene nekaterih zdra- 
vil ostale leta nespremenjene 
in zelo nizke in tako prihaja do 
zmanjšanja ali celo opuščanja 
proizvodnje. Proizvodnja zdra- 
vil v Jugoslaviji raste letno za 
okrog 20 odstotkov in je že do- 
segla vrednost 7 milijard di- 
narjev. 

Ti podatki so navedeni v 
Analizi Zveznega komiteja za 
delo, zdravstvo in socialno 
varstvo o stanju in problemih 
na področju proizvodnje in 
prometa zdravil. Gradivo bodo 
na eni prihodnjih sej obravna- 
vali delegati v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ. 

PROIZVODNJA 
ZDRAVIL 

Potrebe domačega trga po 
gotovih zdravilih se krijejo iz 
domače proizvodnje s 93 od- 
stotki, je poudarjeno v Analizi. 

Zmogljivosti farmacevtskih 
surovin so zelo dobro izkori- 
ščene in znašajo prek 90 od- 
stotkov. Vendar izkoriščenost 
zmogljivosti pri proizvodnji 
gotovih zdravil ni zadovoljiva, 
poleg tega pa sedanje zmoglji- 
vosti zelo presegajo potrebe 
domačega trga. Bazična proiz- 

vodnja zdravil ni v zadostni 
meri družbeno stimulirana, 
zlasti zaradi neustrezne politi- 
ke cen in ekonomskih ukre- 
pov, pa tudi zanimanje za njen 
razvoj očitno zaostaja. 

Nasproti temu, je poudarje- 
no v Analizi, pa je razvoj pre- 
delovalnih zmogljivosti predi- 
menzioniran in teži k še na- 
daljnjemu porastu. Ta dejav- 
nost raste v takšnem obsegu, 
da spravlja celotno panogo v 
veliko odvisnost od tujih proiz- 
vajalcev, večinoma multina- 
cionalnih družb, saj pride sko- 
raj 40 odstotkov zdravil na trg 
v promet na podlagi licenčnih 
aranžmajev. 

Posledice takšnih aranžma- 
jev so negativne z več plati. 
Preskrba države s temi izdelki 
je nenehno odvisna od pogod- 
benih partnerjev iz zahodnih 
držav. Prisotna je tudi obvez- 
nost glede nabave surovin in 
omejitve gotovih proizvodov, 
kakor tudi druge težave, ki ne- 
zadovoljivo vplivajo na razvoj 
bazične proizvodnje, na ceno 
zdravil in na medsebojno po- 
vezanost glede njenega ra- 
zvoja. 

V tekočem petletnem ob- 
dobju kaže domača farmacevt- 
ska industrija na eni strani vi- 
sok porast celotnega prihod- 
ka, na drugi pa zmanjšanje 
akumulativne sposobnosti. 
Celotni prihodek pri proizvod- 
nji zdravil je imel precej večjo 
stopnjo rasti kot stopnja rasti 
porabljenih sredstev in sicer 
tako glede na obravnavane pa- 
noge kemične industrije, kot 
tudi glede industrije v celoti. 
Ta kazalec nam pove, da je bila 
ekonomičnost poslovanja pri 
proizvodnji zdravil zadovoljiva 
in boljša kot v obravnavanih 
dejavnostih. 

Glavni omejevalni dejavnik 
hitrejšega razvoja farmacevt- 
ske proizvodnje je prenizka 
akumulativna sposobnost ba- 
zične farmacevtske industrije 
In njena premajhna razvitost. 

Zaradi česar je usmerjena k ra- 
zvoju osnovnih kemikalij z vi- 
sokimi carinskimi obremeni- 
tvami in prevoznimi stroški. 
Kot je rečeno v Analizi je uvoz 
teh surovin še naprej zelo velik 
in se vsako leto povečuje za 
okrog milijardo dinarjev. Cene 
domačih surovin so prav tako 
še zelo visoke. 

ZUNANJETRGOVINSKA 
MENJAVA IN CENE 
ZDRAVIL 

Na področju zunanjetrgo- 
vinske menjave je ustvarila far- 
macevtska industrija v zadnjih 
letih zelo ugodne rezultate, ta- 
ko da je izvoz, posebej tistih 
proizvodov, za katere imamo 
potrebno surovinsko bazo v 
državi, večji od uvoza. Izvoz je 
usmerjen pretežno k trgu SEV 
in držav v razvoju. Precejšen je 
bil tudi izvoz v razvite države 
Zahoda. 

Režim uvoza farmacevtskih 
surovin je poseben problem. 
Čeprav imamo doma zmoglji- 
vosti farmacevtskih surovin, 
večino teh surovin po nepo- 
trebnem uvažamo, medtem ko 
domače zmogljivosti niso iz- 
koriščene. 

V zvezi s problematiko cen 
za zdravila moramo poudariti, 
da so večja sredstva za znan- 
stvena raziskovanja, večji so 
stroški kontrole in analize, kar 
je pripeljalo do porasta skup- 
nih stroškov pri oblikovanju 
cen. Le-te se niso spremenile 
že 10 do 15 let, oziroma so se 
spremenile neznatno. Cene 
surovin in drugega materiala 
so se v istem obdobju nekaj- 
krat povečale. Potem je jasno, 
da se je zmanjšala akumulativ- 
na sposobnost farmacevtske 
industrije in da je ta opustila 

proizvodnjo nekaterih bazič- 
nih farmacevtskih proizvodov. 

PROMET IN PORABA 
ZDRAVIL 

S prometom zdravil se uk- 
varja pri nas, po podatkih iz 
leta 1976, 16 organizacij zdru- 
ženega dela - veledrogerij, s 
prometom na drobno pa 908 
lekarn odprtega tipa in 1G3 le- 
karn pri bolnišnicah. Imamo 
tudi 474 lekarniških postaj. 

Vendar je v Analizi poudarje- 
no, da število teh ustanov ne 
ustreza, posebej kadar gre za 
vprašanje lokacije v vaških in 
nerazvitih področjih. Večje 
število lekarn nima ustreznih 
prostorov, opreme in drugih 
pogojev za namestitev, hram- 
bo, izdelavo in izdajanje zdra- 
vil. Še vedno imamo primere, 
da pride na eno lekarno tudi 
po 50.000 prebivalcev in na 
enega farmacevta 24.000 pre- 
bivalcev. Farmacevtski kader, 
zlasti diplomirani farmacevti, 
je koncentriran pretežno v 
večjih krajih, medtem ko so v 
lekarnah pri zdravstvenih po- 
stojah zaposleni večinoma far- 
macevtski tehniki. 

Poraba zdravil ima nezado- 
voljivo stopnjo, saj narašča let- 
no za okrog 20 odstotkov, če- 
sar največkrat ni mogoče 
opravičiti z medicinskimi ra- 
zlogi. V Italiji se na primer po- 
večuje po letni stopnji 12 od- 
stotkov, v NDR 13, Nizozemski 
16 odstotkov. Za zdravila daje- 
mo pri nas približno toliko kot 
v drugih državah: 1 odstotek 
narodnega dohodka. Poraba 
zdravil je udeležena s 25 od- 
stotki v sredstvih zdravstvene- 
ga varstva. 

roBOOBOoeooooaooooooeooeoooooseoeoeoooc 

Analiza o stanju In problemih na področju proizvodnje in v 
Q prometa zdravil 
Sooooooaosooooooseooaooooooocoosooeooooee 
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IZOBRAŽEVANJE 
KADROV IN NADZOR 

V proizvodnji in prometu 
zdravil je zaposleno precejšnje 
število farmacevtov in drugih 
strokovnjakov, čeprav je čutiti 
potrebo da bi bilo večje število 
teh strokovnjakov na nerazvi- 
tih področjih. V Analizi je pou- 
darjeno, da mnogi zdravniki 
premalo poznajo farmakotera- 
pijo, ki ji je med študijem me- 
dicine posvečeno premalo po- 
zornosti. 

Obveščanje zdravnikov o 
zdravilih je v veliki meri prepu- 
ščeno takoimenovani znan- 

stveni informativni službi do- 
mače in tuje farmacevtske in- 
dustrije. Dobro obveščanje, ki 
se danes odvija prek nekaj pu- 
blikacij, je nujno, saj bi se tako 
povečalo število receptov, ki 
so medicinsko racionalno 
predpisani. S tem bi se stroški 
zdravljenja lahko precej 
zmanjšali, učinek terapije pa bi 
ostal isti. 

Nadzoru nad proizvodnjo in 
prometom zdravil ter nad stro- 
kovnim delom ni posvečene 
dovolj pozornosti. Za to delo 
tudi ni dovolj kadrov, na neka- 
terih področjih pa sploh ni or- 
ganizirane službe za nadzor. 
Obstajajo tudi nejasnosti gle- 
de pristojnosti in pooblašče- 
nosti posameznih organov. 

PREDLOGI IN UKREPI 
Veljavni zakoni o dajanju 

zdravil v promet, kot tudi drugi 
zvezni predpisi s tega področ- 
ja, je poudarjeno v Analizi, 
imajo nekatere pomanjkljivo- 
sti, nejasnosti in nedorečeno- 
sti, kar povzroča težave in se 
kaže potreba po ustreznih 
spremembah in dopolnitvah. 

Izhajajoč iz takšnega sta- 
nja in upoštevajoč Analizo je 
Zvezni izvršni svet sklenil, da 
Zvezni komite za energetiko in 
industrijo, Zvezni zavod za 
družbeno planiranje in Gospo- 
darska zbornica Jugoslavije 
sprejmejo ustrezne ukrepe za 
realizacijo plana razvoja far- 
macevtske industrije do leta 
1980. 

Prav tako bi bilo treba dose- 
či dogovor med proizvajalci 
zdravil naj sprejmejo ukrepe 
za zagotavljanje rezerv seru- 
mov, vakcin in drugih imuno- 
bioloških preparatov, ki jih pri 
nas proizvajajo tri organizacije 
združenega dela, ki pa so nujni 
za preventivno zdravstveno 
varstvo prebivalstva, ter v pri- 
meru epidemije in za druge 
izredne priložnosti. Treba je 
začeti pobudo za ponovno 
preverjanje upravičenosti cen 
za posamezna zdravila in far- 
macevtske surovine, da bi z 
njihovimi nujnimi popravki od- 
pravili posledice zaradi nizkih 
cen na trgu. Pripraviti bi bilo 
treba tudi nujne spremembe in 
dopolnitve veljavnega Zakona 
o dajanju zdravil v promet. 
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SKUPŠČINE SFR JUGOSLAVIJE 

ZA DELEGACIJE IN DELEGATE 

PREDLOG STALIŠČ, SKLEPOV IN 

PRIPOROČIL 

Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 

razvoj samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov v 

stanovanjskem gospodarstvu v SR 

Sloveniji (ESA-178) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o stanovanjskem gospodarstvu (ESA- 

362) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskih razmerjih s tezami za 

osnutek zakona (ESA-361) 



PREDLOG STALIŠČ, SKLEPOV IN 

PRIPOROČIL 

Skupščine SR Slovenije za nadaljnji 

razvoj samoupravnih 

družbenoekonomskih odnosov v 

stanovanjskem gospodarstvu v SR 

Sloveniji (ESA-178) 

OPOMBE: . z namenom, da bi temeljna vprašanja uve- 
ljavljanja samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva na novih osnovah in uspešne- 
je razrešili, je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela naslednja 

Stališča: 
"i Temeljni nosilci vseh odločitev v stano- 

vanjskem gospodarstvu so delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delovnih 
skupnostih in delovni ljudje in občani v kra- 
jevnih Skupnostih. 

Stanovanje moramo uveljaviti kot ekonom- 
sko dobrino dolgoročne porabe s posebnimi 
socialnimi značilnostmi, stanovanjsko gospo- 
darstvo pa kot del družbene reprodukcije, o 
kateri celovito odločajo in z njo gospodarijo 
delavci. 

Uveljaviti moramo načelo, da mora vsakdo 
v skladu s svojimi fnožhostrtii' prispevati last- 
na sredstva za izboljšahje Svojih stanovanj- 
ski razmer in za rešitev svojega stanovanj- 
skega vprašanja ne glede na to, ali pridobiva 
pravico uporabe na družbenem stanovanju ali 
v zasebni lastnini. 

Na področju stanovanjskega gospodarstva 
je potrebno dosledno uveljaviti samoupravno 
družbeno pldhirahjdi usklajevanje plartov, d§- 
hodkovnO povezovanje, racionalnejšo (Rad- 
njo in gospodarjenje s stanovanji ter sodelo- 
vahje vseh zairitereSitahlH saftiOUpravhlh or: 

gariizacij ih skUpriOsti. V plahih razvoja stano- 
vanjskega gospodarstva morajo vsi nosilci 
planiranja zagotoviti tudi uresničevanje nalog 
ljudske obrambe in družbene samozaščite na 
področju graditve in gospodarjenja s celot- 
nim stanovanjskim skladom. 

Delavci v temeljnih organizacijah združene- 
ga dela in delovnih skupnostih in občani v 
krajevnih skupnostih ugotavljajo potrebe po 
stanovanjih IR sprejemajo programe ražrešš- 
vanja stanovanjskih Vprašahj. Praviloma rešU- 
je vsaka temeljna organizacija združenega 
dela oziroma delovna skupnost stanovanjsko 
vprašahje delavca skupaj i fljlffi ha nScIri, kot 
ga določijo delavci temeljne organizacije 
ždružehega dela oziroma delovne skupnosti V 
svojem plahti lh S SamoUpravhihl SpOfazU- 

mom o temeljih plana samoupravne stano- 
vanjske skupnosti in s samoupravnim spora- 
zumom o temeljih plana krajevne skupnosti. 

Delavci temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti bodo po načelih 
vzajemnosti v skladu s svojimi možnostmi ter 
na osnovi izkazanih stanovanjskih potreb (na 
osnovi ehotriih meril in kriterijev) zagotavljali 
razreševanje stanovanjskih vprašanj tistih de- 
lavcev, ki začashO v svojih temeljnih organi- 
zacijah združenega dela ne ustvarijo Iz objek- 
tivnih razlogov dovolj čistega dohodka, da bi 
v skladu skupne porabe oblikovali Sredstva za 
stanovanjsko greldrijO. Po hačeiih vzajerhhošti 
bodo v temeljnih organizacijah združenega 
deia ih delovnih Skupnostih razreševali Stano- 
vanjsko vprašanje in v samoupravni stano- 
vanjski skupnosti združevali tudi sredstva iz 
Sklada skupne porabe za planirani obseg kre- 
ditiranja nakupa etažnih stanovanj in krediti- 
ranje graditve zasebnih stanovanjskih hiš. 
Obseg sredstev za vzajemnost ih druge od- 
nose pri združevanju in Uporabi teh sredstev 
se dogovori s samoupravnim sporazumom o 
temeljih piana Samoupravne stanovanjske 
skupnosti. 

V primeru, ko delovni ljudje in občani, ki ne 
združujejo dela v temeljni organizaciji združe- 
nega dela ali skupnosti, he morejo razreševati 
SVOjlh stanovanjskih Vprašanj V t§ffieljhlh or- 
ganizacijah združenega dela oziroma delov- 
nih skupnostih razrešujejo Svoja stanovanj- 
ska vprašanja po načelih soiidarnosti z dru- 
gimi delavci v samoupravni stanovanjski 
skupnosti. Programe razreševanja stanovanj- 
skih vprašanj teh delovnih ljudi in občanov 
sprejemajo v krajevni skupnosti, razrešujejo 
pa jih na osnovi samoupravnih sporazumov o 
temeljih plana samoupravne stanovanjske 
skupnosti. 

S plani temeljnih organizacij združenega 
dela in skupnosti ter s samoupravnimi spora- 
zUhil o temeljhih pl&rta Samoupravnih stano- 
vanjskih skupnosti ter krajevnih skupnosti kot 
tudi dogovori § temeljih planov In družbenimi 
plani družbenopolitičnih Skupnosti Zagotav- 
ljajo delavci družbeno pomoč tistim delovnim 
ljudem in občanom, ki ne bodo žmogll sami 
plačevati ekonomske stanarine. 
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Priprava planskih aktov v stanovanjskem 
gospodarstvu mora potekati sočasno in us- 
klajeno pri vseh nosilcih planiranja, ki morajo 
pri planiranju upoštevati potrebe in interese 
delovnih ljudi in občanov ter možnosti za ra- 
zreševanje stanovanjskih vprašanj. Planiranje 
mora biti celovito in mora zagotavljati skladen 
gospodarski in socialni razvoj in upoštevati 
prostorske vidike planiranja kakor tudi načela 
splošne ljudske obrambe in družbene samo- 
zaščite. Delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela bodo vzporedno z vlaganji v 
razširitev materialne osnove združenega dela 
in z zaposlovanjem novih delavcev obvezno 
vlagali del čistega dohodka tudi za razreševa- 
nje stanovanjskih vprašanj novo zaposlenih 
delavcev in s tem zagotavljali, da se bo hitreje 
zmanjševal stanovanjski primanjkljaj, s tem 
pa izboljševali življenjski in delovni pogoji de- 
lavcev. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti pri graditvi, prenovi in vzdrževanju 
stanovanj bodo delovni ljudje in občani ureja- 
li s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana samoupravne stanovanjske skupnosti 
in drugimi samoupravnimi sporazumi. 

Elementi samoupravnih sporazumov o te- 
meljnih planov samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter krajevnih skupnosti bodo osno- 
va za pripravo in usklajevanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti. V samoupravnih 
sporazumih o temeljih planov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti bo opredeljen obseg 
stanovanjske graditve v srednjeročnem ob- 
dobju in po posameznih letih, vrsta in kvalite- 
ta stanovanj, prostorske rešitve za gradnjo 
planiranega števila stanovanj, cilji združeva- 
nja sredstev, namen, pogoji in način uporabe 
sredstev, osnove in merila za ugotavljanje de- 
leža zgrajenih stanovanj, pogoji, način in roki 
za pridobitev stanovanj, pogoji, način in roki 
za vračilo sredstev, ki so jih udeleženci vložili 
v stanovanje, medsebojne obveznosti in od- 
govornosti v primeru odstopanja od planskih 
predvidevanj oziroma pri prevzemanju rizika 
ter določena razmerja med sredstvi, namenje- 
nimi za gradnjo družbenih stanovanj in za 
kreditiranje nakupa etažnih stanovanj ter kre- 
ditiranje graditve zasebnih stanovanjskih hiš 
in stanovanj, kriteriji in merila za lastno ude- 
ležbo pri pridobitvi stanovanja, cene stano- 
vanjske gradnje in način dogovarjanja o ce- 
nah, obseg, vrsta in način solidarnega in vza- 
jemnega razreševanja stanovanjskih vprašanj 
delavcev, elementi gospodarjenja in upravlja- 
nja z obstoječim stanovanjskim skladom hiš 
in stanovanj, zagotavljanje znanstveno razi- 
skovalnega dela na tem področju, opredelje- 
ne obrambne in samozaščitne naloge in ukre- 
pi in opredeljena druga vprašanja, ki so v 
interesu delovnih ljudi in občanov. S plani 
temeljnih organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti bodo delavci enakopravno 
ter z enotnimi merili in kriteriji razreševali tudi 
stanovanjska vprašanja mladih delavcev in 
njihovih družin, samskih delavcev, delavcev 
pred upokojitvijo ter upokojencev, ki so zdru- 
ževali delo pred upokojitvijo v temeljnih orga- 
nizacijah združenega dela oziroma delovnih 

skupnostih in razreševali vprašanja v zvezi z OPOMBE: 
izgradnjo domov za učence in študente ter 
samskih domov za delavce. V primerih razre- 
ševanja stanovanjskih vprašanj, ki so zača- 
snega značaja, ni predvidena lastna udeležba. 
Pri izdelavi planov morajo delavci v organiza- 
cijah združenega dela in delovnih skupnostih 
izhajati iz načela, da mora vsak delavec imeti 
najkasneje pred upokojitvijo ustrezno rešen 
stanovanjski problem. V primerih, ko sta za- 
konca zaposlena v različnih temeljnih organi- 
zacijah oziroma delovnih skupnostih, bodo 
delavci obeh organizacij oziroma skupnosti 
skupno z zakoncema zagotovili razrešitev 
nujnega stanovanjskega vprašanja. Delavci 
temeljnih organizacij združenega dela in de- 
lovnih skupnosti razrešujejo stanovanjska 
vprašanja v tisti občini, kjer delavci stanujejo 
oziroma bodo stanovali in v primeru, da je to v 
dveh ali več občinah, sprejemajo samouprav- 
ne sporazume o temeljih planov dveh ali več 
samoupravnih stanovanjskih skupnosti. 

V planskih aktih vseh nosilcev planiranja 
mora stanovanjsko gospodarstvo in z njim 
povezano komunalno in stavbno-zemljiško 
gospodarstvo dobiti ustrezno mesto, kajti le 
na ta način bodo dogovori o temeljih planov 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravni 
sporazumi o temeljih planov samoupravnih 
interesnih skupnosti v občinah zagotavljali 
izgradnjo celovitih ter v skladu s potrebami in 
možnostmi opremljenih stanovanjskih naselij 
in mest. 

Specifični pogoji uresničevanja družbenoe- 
konomskih odnosov na področju stanovanj- 
skega, komunalnega in zemljiškega gospo- 
darstva zahtevajo tudi dolgoročnejši pristop 
pri izdelavi planskih dokumentov. Zato mora- 
mo v sistemske zakone o planiranju za po- 
dročje stanovanjskega, komunalnega in zem- 
ljiškega gospodarstva vnesti določila o izde- 
lavi dolgoročnih, najmanj desetletnih plan- 
skih dokumentov. 

Z dogovorom o temeljih plana občine, ki je 
hkrati osnova za sprejem družbenega plana 
občine, dogovarjajo nosilci planiranja ukrepe 
za realizacijo nalog skupnega pomena, pred- 
vsem pa opredeljujejo medsebojno solidar- 
nost in vzajemnost ter obveznosti pri uresni- 
čevanju stanovanjske politike v občini. 

V samoupravnih sporazumih o temeljih pla- 
na samoupravne stanovanjske skupnosti se 
določijo tudi pravice in obveznosti ter odgo- 
vornosti izvajalcev pri gradnji in prenovi ter 
vzdrževanju stanovanj. 

Vzporedno s sprejemanjem samouprav- 
nega sporazuma o temeljih planov samuprav- 
nih stanovanjskih skupnosti se oblikujejo 
planski akti v Zvezi stanovanjskih skupnosti 
Slovenije in planski akti v SR Sloveniji. 

2. Delovni ljudje in občani uresničujejo 
svoje potrebe in interese pri pridobivanju ozi- 
roma graditvi stanovanj ter pri uporabi stano- 
vanj v samoupravnih stanovanjskih skupno- 
stih oziroma del svojih interesov na tem po- 
dročju v zborih stanovalcev ter v enotah sa- 
moupravnih stanovanjskih skupnosti. 

V bodoče bodo glavni viri sredstev za iz- 
gradnjo stanovanj: denarna sredstva temelj- 
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OPOMBE: nih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti iz sklada skupne porabe, denarna 
sredstva temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti iz dohodka name- 
njena za družbeno pomoč v stanovanjskem 
gospodarstvu, denarna sredstva občanov kot 
lastna udeležba pri pridobitvi ali zamenjavi 
družbenega stanovanja in pri nakupu stano- 
vanja ali gradnji stanovanjske hiše, denarna 
sredstva delavcev, ki združujejo delo pri za- 
sebnikih, denarna sredstva temeljnih organi- 
zacij združenega dela iz sredstev za investici- 
je za rešitev stanovanjskih potreb novo zapo- 
slenih delavcev, ki nastajajo pri razširitvi ma- 
terialne osnove združenega dela in amortiza- 
cija stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni 
lastnini. 

Za stanovanjsko gradnjo bo namenjen tudi 
del bančnih sredstev iz splošnih hranilnih 
vlog, ki se bodo dajala kot kredit. 

Združena sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti bodo 
izključno namenska in se bodo uporabljala za 
gradnjo družbenih stanovanj ter za kreditira- 
nje nakupa etažnih stanovanj ter individualne 
stanovanjske gradnje. Poleg tega pa se bodo 
ta sredstva lahko uporabljala tudi za prenovo 
(revitalizacijo) obstoječega družbenega sta- 
novanjskega sklada in za vračilo lastne ude- 
ležbe za pridobitev pravice uporabe na druž- 
benih stanovanjih ter za premiranje namen- 
skega. varčevanja. Višina za stanovanjsko 
gradnjo namenjenih sredstev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, združevanje sredstev 
pa bo določeno s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana samoupravne stano- 
vanjske skupnosti. 

Tudi v bodoče bo potrebno zagotavljati 
možnosti za razreševanje stanovanjskih vpra- 
šanj invalidov, borcev, starejših občanov in 
občanov in družin z nizkimi dohodki in za 
delo nesposobnih ljudi, ki sami ne morejo 
prispevati polne lastne udeležbe za pridobitev 
stanovanj in ki ne morejo rešiti stanovanjske- 
ga vprašanja v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela u stanovanjskih vprašanj učen- 
cev, študentov, in samskih domov za delavce. 
Sredstva za te namene se bodo v bodoče 
oblikovala na osnovi zakona in odlokov ob- 
činskih skupščin ter samoupravnih sporazu- 
mov, upoštevaje dejanske potrebe in možno- 
sti temeljnih organizacij združenega dela. So- 
lidarnostna sredstva za te nemene in za sub- 
vencioniranje stanarin se bodo oblikovala in 
združevala iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti. Sred- 
stva, namenjena za družbeno pomoč na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva, so 
družbena sredstva, s katerimi upravljajo de- 
lavci temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti, ki so sredstva združili v 
samoupravni stanovanjski skupnosti 

Pri uveljavljanju družbenoekonomskih od- 
nosov bodo morale banke prilagoditi svoje 
poslovanje novim potrebam in samoupravni 
organiziranosti stanovanjskega gospodar- 
stva. V ta namen bodo ustanovljene temeljne 
stanovanjsko-kumunalne banke ali pa poseb- 
ne samostojne poslovne enote s statusom 
udeleženca v oblikovanju in podlagi samou- 

pravnih sporazumov o združevanju sredstev 
za stanovanjko-komunalnimi bankami oziro- 
ma samostojnimi poslovnimi enotami urejali 
medsebojni odnosi med združevalci sredstev, 
vlagatelji, stanovanjskimi skupnostmi, način 
upravljanja in odločanja, način združevanja v 
skladu z dinamiko in potrebami stanovanjske 
graditve, način kreditiranja oziroma uporabe 
združenih sredstev, dohodkovni odnosi 
(obresti, delitev dohodka), način prevzemanja 
rizika, svobodno menjavo dela med delovno 
skupnostjo banke, ki bo opravljala naloge in 
opravila in ostalimi podpisniki sporazuma. 
Poleg tega pa bodo morale temeljne benke 
oziroma poslovne enote razviti svoje poslova- 
nje in pospeševati dolgoročno namensko sta- 
novanjsko varčevanje občanov. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti pri združevanju sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo bodo delavci temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela in skup- 
nosti dogovarjali s samoupravnimi sporazu- 
mi, upoštevaje dogovor o družbenom planu 
občine in samoupravni sporazum o temeljih 
plana samoupravne stanovanjske skupnosti. 

3. Z novim sistemom financiranja stano- 
vanjske gradnje bomo uvedli obvezno lastno 
udeležbo za pridobitev družbenega najemne- 
ga stanovanja, solidarnostnega stanovanja 
ter za nakup etažnega stanovanja in za gradi- 
tev stanovanjske hiše. Lastno udeležbo mora 
občan plačati le ob vsaki vselitvi v novo ali 
večvredno (prenovljeno) ali večje stanovanje 
oziroma v stanovanje z višjim stanovanjskim 
standardom. Višina lastne udeležbe bo odvi- 
sna od ekonomskega in socialnega položaja 
občana in njegove družine in od politike ter 
potreb združenega dela, to pa pomeni, da bo 
z zakonom določena najnižja lastna udeležba. 
V izjemnih primerih se upravičence lahko 
oprosti plačila lastne udeležbe, ko bi ta zahte- 
va onemogočila rešitev stanovanjskega pro- 
blema. 

Praviloma se za lastno udeležbo občanov 
štejejo lastno privarčevana sredstva in kredit 
na privarčevana sredstva. 

Lastna udeležba za pridobitev nejemnega 
stanovanja bo znašala od 5-20% vrednosti 
stanovanja ter za pridobitev solidarnostnega 
stanovanja 1-4% vrednosti stanovanja. Last- 
no udeležbo za pridobitev družbenega stano- 
vanja dobi občan vrnjeno po preteku določe- 
ne dobe v enkratnem znesku s pribitkom mi- 
nimalne obrestne mere. 

V skladu s kriteriji in merili pravilnika o 
kreditiranju stanovanjske gradnje bo delavec 
lahko pridobil kredit za nakup etažnega sta- 
novanja ali za gradnjo hiše iz združenega 
sredstev, ki jih bodo temeljne organizacije 
združenega dela združevale na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana samo- 
upravne stanovanjske skupnosti in iz bančnih 
sredstev. Pogoj za pridobitev pripadajočih 
kreditov bo namensko varčevanje za rešitev 
stanovanjskega vprašanja. 

Lastno udeležbo za pridobitev družbenega 
stanovanja bodo delovni ljudje in občani ure- 
jali s samoupravnimi sporazumi v samou- 
pravni stanovanjski skupnosti v občini. Last- 
no udeležbo bodo delovni ljudje in občani 
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zagotavljali na osnovi namenskega varčeva- 
nja za stanovanje, kar bo potrebno spodbujati 
že pri mladini ter predvsem pri vseh zaposle- 
nih. V bodoče naj bi bil delavec že ob vložitvi 
prošnje za stanovanje dolžan predložiti varče- 
valno pogodbo, ki jo je sklenil z banko za 
znesek, ki ga bo v skladu s kriteriji za lastno 
udeležbo dolžan prispevati za pridobitev 
družbenega stanovanja. 

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

4. Stanarina je bistven element družbenoe- 
konomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu in osnova za dejansko krepitev odlo- 
čanja delovnih ljudi in občanov na tem po- 
dročju. Stanarina je materialna osnova za sa- 
moupravno dogovarjanje in odločanje pri go- 
spodarjenju s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini. Z uveljavljanjem ekonomske 
stanarine bo bistveno spremenjen odnos do 
vzdrževanja stanovanjskih hiš in stanovanj in 
zaustavljeno propadanje stanovanjskega 
sklada. Ekonomska stanarina mora zagotav- 
ljati najmanj amortizacijo stanovanjskih hiš in 
stanovanj v višini 1% od revalorizirane vre- 
dnosti stanovanjske hiše in stanovanja oziro- 
ma cene stanovanj in stanovanjske hiše, dolo- 
čene na podlagi Družbenega dogovora o obli- 
kovanju cen stanovanjske graditve v SR Slo- 
veniji, nadalje sredstva za vzdrževanje stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v takem obsegu, da 
se zagotavlja vzdrževanje stanovanjskih hiš in 
stanovanj ter zamenjava dotrajanih elemen- 
tov, instalacij in opreme v skladu s sprejetimi 
normativi in standardi za vzdrževanje ter 
sredstva za upravljanje s stanovanjskimi hiša- 
mi in stanovanji, ki so potrebna za delovanje 
hišnih svetov, zborov stanovalcev, samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti in njihovih 
enot ter za strokovna opravila pri gospodarje- 
nju s stanovanjskimi hišami in funkcionalne 
stroške hiše kot npr. zavarovalne premije, 
provizije, bančne storitve ter stroške v zvezi z 
izvajanjem nalog ljudske obrambe in družbe- 
ne samozaščite in stroške, ki so potrebni za 
smotrno gospodarjenje s stanovanjskimi hi- 
šami, kot so: dimnikarske storitve, deratizaci- 
ja, dezinfekcija, dezinfekcija, stroški za hišni- 
ke, ko le-ti opravljajo opravila in naloge, ki so 
potrebne v zvezi z gospodarjenjem in uprav- 
ljanjem s hišo. Druge stroške hiše, ki se nana- 
šajo na komunalne storitve, ogrevanje, raz- 
svetljavo, čiščenje, odvoz smeti, prispevek za 
uporabo stavbnega zemljišča in podobno pa 
plačujejo stanovalci izven stanarine v višini 
dejanskih stroškov teh storitev. 

Za prenovo stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini se uporabljajo sredstva 
amortizacije, lastna udeležba stanovalcev, 
bančna sredstva in združena sredstva temelj- 

nih in drugih organizacij združenega dela in OPOMBE: 
skupnosti iz sklada skupne porabe. 

Ekonomsko stanarino in postopen prehod 
na ekonomske stanarine bodo delovni ljudje 
in občani določili s samoupravnimi sporazu- 
mi, upoštevaje družbeno sprejeta stališča do 
enotne politike uveljavljanja ekonomskih sta- 
narin v SR Sloveniji tako, da bo prehod na 
ekonomske stanarine zaključen do leta 1985. 
Za prehod na ekonomske stanarine je potreb- 
no v sleherni občini izdelati analizo stanja in 
programe prehoda na ekonomske stanarine 
ter konkretno opredeliti nosilce, način in roke 
postopka sprejemanja samoupravnega spo- 
razuma o določitvi višine stanarine in preho- 
du na ekonomske stanarine. Osnova za uve- 
ljavitev ekonomske stanarine je cena stano- 
vanj oblikovana na podlagi Družbenega do- 
govora o oblikovanju cen stanovanjske gradi- 
tve v SR Sloveniji in na podlagi samoupravnih 
sporazumov v občinah. Pomemben element 
urejanja ekonomske stanarine so plani vzdr- 
ževanja in upravljanja hiš in stanovanj v posa- 
mezni občini. 

O uporabi stanarine odločajo delovni ljudje 
in občani na osnovi samoupravno sprejetih 
planov, upoštevaje načelo dobrega gospo- 
darjenja, in sicer: o sredstvih amortizacije v 
zboru uporabnikov samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti, o sredstvih za vzdrževanje in 
upravljanje ter o združevanju dela teh sred- 
stev v zboru stanovalcev stanovanjske hiše, v 
zboru uporabnikov samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti in v zboru uporabnikov 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 opredelili kriterije za delno nado- 
meščanje stanarin. 

Pravico do subvencije ima vsak občan, ki je 
imetnik stanovanjske pravice na družbenem 
ali zasebnem stanovanju, če izpolnjuje dogo- 
vorjene kriterije. Vsak imetnik stanovanjske 
pravice je dolžan, ne glede na družinski doho- 
dek, prispevati vsaj del stanarine, subvencijo 
pa lahko prejema le za standardno stanovanje 
oziroma stanovanjsko površino. S samou- 
pravnim sporazumom določijo podpisniki tu- 
di kriterije za pridobitev subvencije. 

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

Podstanovalski odnosi se čedalje bolj zao- 
strujejo in niso v skladu s samoupravnimi in 
družbenoekonomskimi odnosi v stanovanj- 
skem gospodarstvu, zato je nujno potrebno, 
da občinske skupščine sprejmejo odloke o 
podstanovalskih razmerjih. V njih bi morali z 
ustreznimi ukrepi preprečiti oddajanje za bi- 
vanje neprimernih prostorov v najem podsta- 
novalcem. 

Občan ne more imeti stanovanjske pravice 
na več kot enem družbenem stanovanju. 

5. Za uveljavljanje družbenoekonomskih 
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OPOMBE: odnosov na stanovanjskem področju je bi- 
stvenega pomena, da dograjujemo samou- 
pravno stanovanjsko skupnost tako, da bo 
postala mesto dogovarjanja in usklajevanja 
interesov delavcev združenega dela ter delov- 
nih ljudi in občanov uporabnikov in izvajalcev 
na področju graditve stanovanj in upravljanja 
z obstoječimi družbenimi stanovanji. 

Delovni ljudje in občani s samoupravnim 
sporazumom ustanovijo samoupravno stano- 
vanjsko skupnost in v njej uresničujejo svoje 
potrebe in interese pri pridobivanju oziroma 
graditvi stanovanj ter pri uporabi stanovanj in 
pri družbeni pomoči. 

V temeljnih organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih se povsod tam, kjer 
obstajajo pogoji, oblikuje posebna delegacija 
za področje stanovanjskega gospodarstva 
(komunalnega in zemljiškega gospodarstva). 
Delegacije morajo biti oblikovane tako, da v 
njih pridejo do izraza, interesi delavcev iz 
vseh delov delovnega procesa temeljne orga- 
nizacije združenega dela oziroma delovne 
skupnosti, tako interesi delavcev, ki še nimajo 
rešenega svojega stanovanjskega vprašanja, 
kot tudi tistih, ki stanujejo v družbenih stano- 
vanjih, in tistih, ki varčujejo za gradnjo ali 
nakup stanovanja. V krajevni skupnosti naj se 
praviloma oblikuje posebna delegacija za po- 
dročje stanovanjskega (komunalnega in 
stavbno zemljiškega) gospodarstva, v njej pa 
naj bodo zastopani vsi interesi delovnih ljudi 
in občanov v krajevni skupnosti, in sicer sta- 
novalcev v družbenih stanovanjih, stanoval- 
cev v zasebnih hišah in stanovanjih, upoko- 
jencev, študentov, mladih družin. 

V vseh stanovanjskih hišah je potrebno 
oblikovati zbore stanovalcev, v stanovanjskih 
hišah, ki imajo nad pet stanovanj pa tudi hiš- 
ne svete. 

Zbor izvajalcev, ki ga sestavljajo delegati s 
področja graditve stanovanj, od urbanistov, 
projektantov/gradbenikov in drugih ter dele- 
gati s področja vzdrževanja stanovanj se mo- 
ra uveljaviti kot sestavni del samoupravne sta- 
novanjske skupnosti, ki je skupaj z zborom 
uporabnikov odgovoren za oblikovanje in 
izvajanje politike na tem področju. Zbor izva- 
jalcev mora postati odprt za vse tiste izvajal- 
ce, ki so pripravljeni pristopiti k samouprav- 
nemu sporazumu o temeljih plana samo- 
upravne stanovanjske skupnosti in drugim 
samoupravnim sporazumom in družbenim 
dogovorom, ki urejajo družbeno usmerjeno 
stanovanjsko gradnjo. 

Za uresničevanje specifičnih potreb usta- 
novijo delovni ljudje in občani v samoupravni 
stanovanjski skupnosti s samoupravnimi spo- 
razumi enote ter v ta namen združujejo tudi 
potrebna sredstva. Enota se lahko ustanovi v 
primeru izgradnje novih stanovanjskih so- 
sesk, pri graditvi novih stanovanj v obstoječih 
soseskah ali krajevnih skupnostih ali za vzdr- 
ževanje ter prenovo ali obnovo stanovanjskih 
hiš in stanovanj ali za reševanje drugih skup- 
nih vprašanj. V enoti samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti se na podlagi samoupravnega 
sporazuma podrobneje urejajo medsebojna 
razmerja, določa obseg izgradnje soseske, di- 

namika izgradnje, roki, skupne pravice in 
dolžnosti udeležencev samoupravnega spo- 
razumevanja, pravice in dolžnosti vsakega 
ustanovitelja posebej ter osnove in merila za 
oblikovanje cen stanovanj za smotrno, izgrad- 
njo stanovanj ter druge skupne interese na 
področju graditve in gospodarjenja s stano- 
vanji. 

Enota samoupravne stanovanjske skupno- 
sti ima samoupravne organe, ki jih sestavlja 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev, v katere- 
ga delegirajo delegate delegacije tistih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti, ki so s 
samoupravnim sporazumom ustanovile enoto 
samoupravne stanovanjske skupnosti. Stro- 
kovne naloge in opravila za enoto samo- 
upravne stanovanjske skupnosti opravlja de- 
lovna skupnost stanovanjske skupnosti in or- 
ganizacije združenega dela, ki opravljajo stro- 
kovna opravila na podlagi dolgoročnih po- 
godb, za samoupravno stanovanjsko skup- 
nost. Enota samoupravne stanovanjske skup- 
nosti ni pravna oseba. 

Samoupravne stanovanjske skupnosti obli- 
kujejo strokovne službe, ki opravljajo dela na 
podlagi konkretno izdelanih programov, de- 
lavci v delovnih skupnostih samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti pa pridobivajo doho- 
dek s svobodno menjavo dela z drugimi ude- 
leženci svobodne menjave dela v zborih sta- 
novalcev, hišnih svetih, enotah stanovanjske 
skupnosti in v samoupravnih stanovanjskih 
skupnostih. Za navedena dela se lahko obli- 
kujejo skupne strokovne službe za več sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, zlasti na 
področju stanovanjske, komunalne in stavb- 
no zemljiške dejavnosti. Za vsa dela, ki imajo 
značaj materialne proizvodnje oziroma stori- 
tev pri graditvi, vzdrževanju in upravljanju sta- 
novanj, se ustanovijo temeljne organizacije 
združenega dela oziroma prevzamejo taka 
dela ustrezno usposbbljene organizacije 
združenega dela. 

Strokovne službe samoupravne stanovanj- 
ske skupnosti in organizacije združenega de- 
la, ki opravljajo strokovna dela pri upravljanju 
in gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, so 
za svoje delo neposredno odgovorne samou- 
pravni stanovanjski skupnosti, enoti in hišne- 
mu svetu - odvisno od tega, za kateri nivo 
opravljajo posamezna opravila. Praviloma se 
morajo oblikovati sredstva za plačilo teh sto- 
ritev na podlagi srednjeročnih in letnih pro- 
gramov del in v odvisnosti od obsega, kvalite- 
te in ažurnosti poslovanja teh služb in organi- 
zacij, to je v pogojih svobodne menjave dela. 

6. Družbeno usmerjena stanovanjska grad- 
nja naj v bodoče omogoči, da bodo pri obliko- 
vanju in gradnji stanovanj v stanovanjskih na- 
seljih 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 spremljajo- 
čih objektov. Družbeno usmerjena stanovanj- 
ska graditev naj omogoči tudi racionalno sta- 
novanjsko gradnjo in nenehno izboljšanje te- 
hnologije graditve ter uvajanje industrijskega 
načina gradnje stanovanj. 
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Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja 
stanovanj mora biti zasnovana tako, da bodo 
pri oblikovanju politike in pri graditvi usklaje- 
no sodelovali vsi zainteresirani dejavniki ter 
da bo izraz njihovih potreb, interesov, možno- 
sti in odgovornosti. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja 
je tista, pri kateri 'ima družba kot celota oziro- 
ma posamezna družbenopolitična skupnost 
osrednji interes, ki se uresničuje z družbenim 
dogovarjanjem in samoupravnim sporazume- 
vanjem v vseh fazah načrtovanja, graditve in 
gospodarjenja. Pogoj za uveljavitev družbeno 
usmerjene gradnje je predvsem, da je sestav- 
ni del družbenega planiranja in urbanistične- 
ga načrtovanja ter da se na ta način zagotovi 
družbeni vpliv na zagotavljanje sredstev za 
planirani obseg stanovanjske graditve ter na 
vrsto in kvaliteto stanovanj, na specifične po- 
trebe pri izgradnji stanovanj, na racionalizaci- 
jo stanovanjske graditve, oblikovanje cen ter 
na izgradnjo celovitih naselij, ki bodo delov- 
nemu človeku v kraju bivanja omogočali za- 
dovoljevanje njegovih potreb. Poleg širšega 
družbenega vpliva morajo v usmerjeni stano- 
vanjski gradnji dobiti neposreden vpliv priča- 
kovalci stanovanj in stanovalci v obstoječih 
stanovanjskih hišah ter člani stanovanjskih 
zadrug. 

V usmerjeni stanovanjski gradnji naj se za- 
gotovijo pogoji, da bodo izvajalci v stanovanj- 
ski gradnji že v fazi usklajevanja elementov 
samoupravnih sporazumov o temeljih planov 
vseh udeležencev pri graditvi stanovanj pri- 
sotni-s svojimi ponudbami, predlogi in mož- 
nostmi za prevzem del pri stanovanjski grad- 
nji in da bodo uporabniki že v tej fazi planira- 
nja lahko presojali o prednostih in sposobno- 
stih posameznih organizacij združenega dela 
in drugih udeležencev in z njimi sklepali sa- 
moupravne sporazume o temeljih planov sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti ali drugih 
skupnosti. Pri tem moramo preseči monopol- 
ni položaj nekaterih organizacij združenega 
dela, delovnih skupnosti in pooblaščenih or- 
ganizacij, ki sodelujejo pri stanovanjski gradi- 
tvi, izdelavi investicijsko-tehnične dokumen- 
tacije in pri urejanju in opremljanju stavbnih 
zemljišč ter preseči sedanje ozke in kratko- 
ročne podjetniške interese nekaterih izvajal- 
cev pri stanovanjski graditvi, ki zmanjšujejo 
učinkovitost gospodarjenja, ovirajo integra- 
cijske procese, onemogočajo racionalno deli- 
tev dela ter združevanje dela in sredstev. V 
organizacijah združenega dela, ki sodelujejo 
v izgradnji stanovanj in naselij, je potrebno 
hitreje uveljaviti standardizacijo in razvijati 
dohodkovne odnose med vsemi organizacija- 
mi, ki sodelujejo od načrtovanja do izgradnje 
kot izvajalci. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja 
se bo v občini uresničevala na podlagi samo- 
upravnega sporazuma o družbeno usmerjeni 
stanovanjski gradnji v posamezni občini. 
Udeleženci samoupravnega sporazuma o 
družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji so 
vsi dejavniki, ki sodelujejo pri izgradnji stano- 
vanjskih naselij ali stanovanj. Za čim uspeš- 
nejše usklajevanje in izvajanje planov vseh 

družbenih subjektov, ki so udeleženci v kom- OPOMBE: 
pleksni stanovanjski gradnji, se v tem samo- 
upravnem sporazumu natančno opredelijo 
pravice in obveznosti vseh udeležencev spo- 
razuma o družbeno usmerjeni stanovanjski 
gradnji v občini. Vsak udeleženec naj pravza- 
me sorazmerni de| rizika in skupne odgovor- 
nosti za uresničevanje planov stanovanjske 
graditve in celovitih stanovanjskih naselij. V 
sorazmerju z vloženim delom in sredstvi so 
izvajalci v stanovanjski graditvi udeleženi pri 
skupaj ustvarjenem dohodku. 

Hitrejše uveljavljanje družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu za- 
hteva učinkovito dohodkovno povezovanje 
med izvajalci stanovanjske graditve. V ta na- 
men lahko izvajalci in uporabniki v skladu z 
določili zakona o združenem delu ustanovijo 
plansko poslovno skupnost. Na tem področju 
se v smislu dolgoročnega planskega in načrt- 
nega razreševanja skupnih problemov in ra- 
cionalizacije stanovanjske graditve dohod- 
kovno soodvisni in drugi udeleženci v stano- 
vanjski graditvi povezujejo v skupnost za 
plansko in poslovno sodelovanje. Naloge in 
cilji skupnosti izhajajo iz zaokroženega proiz- 
vodno-gradbenega procesa pri načrtovanju 
in graditvi stanovanj, stanovanjskih objektov 
in naselij. Zajeti pa mora vse dejavnike, od 
idejnega snovanja, urbanističnega načrtova- 
nja, projektiranja do same izvedbe in vzdrže- 
vanja teh objektov. V plansko poslovno skup- 
nost za stanovanjsko gradnjo se ne povezuje- 
jo le dohodkovno soodvisne organizacije 
združenega dela, temveč tudi interesne skup- 
nosti, zadruge, banke in druge oblike združe- 
nega dela, ki lahko s svojim delovanjem bi- 
stveno vplivajo na celoten proces graditve 
stanovanj. Plansko poslovne skupnosti za po- 
dročje stanovanjske graditve se ustanovijo v 
prvi vrsti za uresničevanje srednjeročnega in 
dolgoročnega programa graditve stanovanj in 
sosesk. Planska poslovna skupnost za stano- 
vanjsko graditev se ustanovi s samoupravnim 
sporazumom vseh udeležencev v graditvi, v 
katerem se podrobno določijo vsebina in po- 
stopki usklajevanja planov, vsebina in po- 
stopki sprejemanja samoupravnih sporazu- 
mov o usklajevanju planov. Določi pa se tudi, 
kaj usklajujejo vse članice s skupnim spora- 
zumom o usklajevanju plana in kaj usklajujejo 
med seboj tiste članice, ki so medsebojno 
proizvodno delovno in poslovno povezane, na 
določenih stanovanjskih objektih ali naseljih. 
Planska poslovna skupnost za stanovanjsko 
gradnjo ima delegatske organe, katerih te- 
meljna naloga je koordiniranje dela in zago- 
tavljanje spremljanja uresničevanja skupno 
dogovorjenih nalog in obveznosti. Vse odloči- 
tve pa sprejemajo samoupravni organi članic 
poslovne skupnosti. Naloge za plansko po- 
slovno skupnost lahko opravlja ena ali več 
organizacij združenega dela kot članic skup- 
nosti. 

V okviru usmerjene stanovanjske graditve 
mora dobiti ustrezno mesto tudi zadružna 
stanovanjska gradnja. Stanovanjska zadruga 
mora postati oblika združevanja občanov, v 
kateri po načelu vzajemnosti in enakopravno- 
sti združujejo svoja sredstva in delo z name- 
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OPOMBE: nom, da na organizirani način rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje tako pri graditvi ozi- 
roma nakupu kakor tudi pri gospodarjenju z 
objekti in stanovanji. Zato morajo biti delegati 
stanovanjske zadruge zastopani v samou- 
pravni stanovanjski skupnosti oziroma v enoti 
stanovanjske skupnosti. Da bi zadruge lahko 
uveljavljale svojo vlogo, je potrebno zagotovi- 
ti, da bo stanovanjska zadruga postala po- 
memben udeleženec v planiranju stanovanj- 
skega gospodarstva v okviru samoupravne 
stanovanjske skupnosti. Zadruge pa se mora- 
jo samoupravno organizirati in vključiti v sa- 
moupravni sistem samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti. 

7. Pri urejanju samoupravnih družbenoe- 
konomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu bo prihajalo tudi do neskladnosti med 
dejavniki, ki sodelujejo pri stanovanjski gradi- 
tvi in gospodarjenju s stanovanjskimi hišami, 
kakor tudi pri drugih samoupravnih odnosih 
med organizacijami združenega dela. Spore, 
ki nastajajo iz teh odnosov, bo potrebno reše- 
vati z usklajevanjem in arbitražo oziroma v 
posebnih sodiščih združenega dela. 

8. Nadaljnji razvoj družbenoekonomskih 
odnosov na področju stanovanjskega gospo- 
darstva je pogojen tudi z razvojem samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov na 
področju komunalnega gospodarstva ter 
upravljanja in razpolaganja s stavbnimi zem- 
ljišči. Prepočasno uvajanje samoupravnih od- 
nosov glede rabe prostora in prepočasno 
uveljavljanje interesnih skupnosti s področja 
komunalnega in zemljiškega gospodarstva ne 
omogočata potrebnih pogojev za razvoj sta- 
novanjskega gospodarstva. Tudi zakonodaja, 
ki ureja vprašanja urbanistične, komunalne in 
zemljiške politike, ni še v celoti usklajena z 
ustavo, zakonom o združenem delu in zako- 
nom o sistemu družbenega planiranja. Skup- 
ščine občin prepočasi in v premajhnem obse- 
gu izpeljujejo podružbljanje stavbnih zemljišč 
predvsem zaradi neizdelane urbanistične do- 
kumentacije pa tudi zaradi pomanjkanja de- 
narnih in kreditnih sredstev. Občine tudi ni- 
majo ne kratkoročnih ne dolgoročnih progra- 
mov pridobivanja stavbnih zemljišč v družbe- 
no last, kar bi omogočalo pravočasno komu- 
nalno opremljanje stavbnih zemljišč za potre- 
be stanovanjske in druge graditve. 

Sistem združevanja in zagotavljanja sred- 
stev za enostavno in razširjeno, reprodukcijo 
na področju komunalnega gospodarstva smo 
z zakonodajo vzpostavili, vendar je uresniče- 
vanje tega sistema odvisno od doslednega 
izvajanja zakonodaje in samoupravnega or- 
ganiziranja in delovanja komunalnih skupno- 
sti in organizacij združenega dela s področja 
komunalnih dejavnosti. Na tem področju je 
treba okrepiti vlogo krajevne skupnosti tako, 
da bo lahko odločilno vplivala na rabo prosto- 
ra, urbanistično načrtovanje ter komunalno 
urejanje in opremljanje območja krajevne 
skupnosti in občine. 

S prehodom na dolgoročno planiranje sta- 
novanjskega gospodarstva je treba tudi v te- 
meljih planov na področju komunalnega go- 
spodarstva sprejeti dejstvo, da je izgradnja 

komunalne infrastrukture neločljiv in pomem- 
ben dejavnik celovitega urbanega prostora in 
eden glavnih vzvodov za racionalnejšo druž- 
beno usmerjeno urbanizacijo in stanovanjsko 
gradnjo. Komunalno gospodarstvo se mora 
zato integralno povezati z vsemi interesnimi 
področji, da bodo tako ustvarjeni pogoji za 
izgradnjo popolnih stanovanjskih naselij. To 
pomeni, da delovni ljudje in občani tudi na 
tem področju uveljavljanja svoje samouprav- 
ne pravice, potrebe in interese in da pri tem 
sodelujejo tudi z lastnimi sredstvi. S preob- 
razbo družbenoekonomskih odnosov na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva je po- 
trebno zagotoviti preobrazbo teh odnosov tu- 
di na komunalnem področju in drugih po- 
dročjih in s tem omogočiti skladen razvoj 
vseh dejavnosti. V povezavi s tem bo potreb- 
no dograditi samoupraven sistem komunal- 
nega in zemljiškega gospodarstva, sistem fi- 
nanciranja, pridobivanja in komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč in zagotoviti 
pravočasno pripravo teh zemljišč za stano- 
vanjsko gradnjo. V bodoči sistem družbenega 
planiranja morajo biti vgrajeni tudi prostorski 
in urbanistični načrti celovitega razvoja nase- 
lij. Z izvedbenimi urbanističnimi načrti pa je 
potrebno zagotoviti skladnost racionalne ra- 
be prostora ter ustvariti humane pogoje biva- 
nja, ki naj odražajo dejanske potrebe in mož- 
nosti urejanja kompleksnih stanovanjskih na- 
selij ob istočasnem upoštevanju potreb sploš- 
ne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

Z namenom, da bi usmerila aktivnost za hi- 
trejše uveljavljanje novih odnosov na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva, je 
Skupščina SR Slovenije sprejela naslednje 

sklepe: 

1. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
na osnovi sprejetih stališč: 
- pripravi predlog sprememb in dopolnitev 

vseh zakonov s področja stanovanjskega go- 
spodarstva in jih uskladi s temi stališči ter ob 
tem upošteva tudi ukrepe, ki jih je potrebno 
uveljaviti v prehodnem obdobju; 

- pripravi predlog za spremembo davčne 
in kreditne politike .(davčne olajšave na po- 
dročju stanovanjske gradnje, vlaganj lastnih 
sredstev občanov, kreditiranje stanovanjske 
gradnje in nakupa stanovanj in do anuitet); 

- pripravi predlog sprememb in dopolnitev 
zakona o graditvi objektov (financiranje v 
družbeno usmerjeni gradnji stanovanj in so- 
sesk) in poenostavitev postopkov za'pripravo 
in pridobitev investicijskotehnične dokumen- 
tacije za graditev; 

- v predlog dopolnitve zakona o samou- 
pravni stanovanjski skupnosti in drugih zako- 
nov s področja stanovanjskega gospodarstva 
vključi določbe za ustanavljanje posebnih so- 
dišč združenega dela za reševanje sporov na 
stanovanjskem področju; 

- pripravi sistemske rešitve na področju fi- 
nanciranja stanovanjske gradnje; 
- pripravi urbanistične standarde, komu- 

nalne standarde in standarde za industrializa- 
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cijo stanovanjske graditve ter tehnično .regu- 
lativo; 

- prouči možnost znižanja dajatev organi- 
zacijam združenega dela in zasebnim obrtni- 
kom, ki se pretežno ukvarjajo z vzdrževanjem 
stanovanj; 

- Zavod za statistiko SR Slovenije v sode- 
lovanju z Republiškim komitejem za družbe- 
no planiranje in informacijski sistem pripravi 
enoten sistem zbiranja in spremljanja eviden- 
ce individualne stanovanjske graditve v SR 
Sloveniji; 
- proučiti sistem in vire financiranja iz- 

gradnje zaklonišč v okviru graditve stanovanj- 
skih naselij. 

in priporočila: 

2. Skupščinam občin, Skupščini mesta 
Ljubljane in Skupščini obalne skupnosti Ko- 
per: 

- da celovito ocenijo stanovanjsko proble- 
matiko na svojem območju ter oblikujejo poli- 
tiko in programe nadaljnjega razvoja stano- 
vanjskega .gospodarstva in uveljavljanja sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju; 

- da skrbijo za izdelavo in sprejemanje ur- 
banistične dokumentacije v skladu z družbe- 
nim planom občine; 

- da z ukrepi pospešijo sklenitev samou- 
pravnih sporazumov o racionalizaciji stano- 
vanjske graditve v občinah; 

- da pristopijo k pripravi samoupravnih 
sporazumov o uveljavljanju ekonomske sta- 
narine in o prehodu na ekonomske stanarine; 

- da sodelujejo v družbeno usmerjeni sta- 
novanjski gradnji in prevzemajo svoj del na- 
log in odgovornosti v uresničevanju stano- 
vanjske gradnje ter v tej zvezi uveljavljajo take 
ukrepe, da bo pridobivanje, urejanje in komu- 
nalno opremljanje stavbnih zemljišč usklaje- 
no s plani stanovanjske graditve in izgradnje 
naselij; 

- das politiko in ukrepi podpirajodružbeno 
usmerjeno zadružno stanovanjsko gradnjo; 

- da zagotavljajo pogoje za razvoj obrtne 
in servisne dejavnosti, ki je potrebna pri pre- 
novi in vzdrževanju stanovanj in stanovanj- 
skih objektov; 

- da pospešeno pripravljajo vse potrebne 
predpise za izvajanje sprejete stanovanjske 
politike v občinah; 

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

3. Samoupravnim stanovanjskim skupno- 
stim in Zvezi stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije: 

- da v sodelovanju z družbenopolitičnimi 
organizacijami pospešijo konstituiranje, pre- 
obrazbo samoupravne organiziranosti in vse- 
binsko delovanje samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti tako, da bodo le-te postale 
mesto usklajevanja interesov uporabnikov in 
izvajalcev in mesto usklajevanja ciljev in na- 
log, sprejetih v samoupravnih sporazumih o 

temeljih planov udeležencev planiranja, ki so OPOMBE: 
nosilci stanovanjske izgradnje in gospodarje- 
nja s stanovanji; 

- da z doslednim uresničevanjem načel 
družbenega planiranja omogočijo, da bodo 
delovni ljudje in občani v procesu samo- 
upravnega sporazumevanja in dohodkovnega 
povezovanja postali temeljni nosilci razvoja 
stanovanjskega gospodarstva; 

- da Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije sodeluje pri pripravi in usklajevanju sred- 
njeročnega plana za področje stanovanjske 
graditve v SR Sloveniji. V sodelovanju s sa- 
moupravnimi stanovanjskimi skupnostmi ob- 
čin skrbi za spremljanje izvajanja srednjeroč- 
nih in letnih planov stanovanjske graditve ter 
za to izdela predlog analitičnih osnov in evi- 
denc; 

- da že v pripravah za sprejem srednjeroč- 
nih planov za obdobje 1981-1985 in desetlet- 
nih planov zagotovijo pogoje, da bodo delavci 
v temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnosti ter delovni ljudje in obča- 
ni v krajevnih skupnostih postali odločujoč 
dejavnik razreševanja svojih' stanovanjskih 
vprašanj in urejanja naselij ter da bo dosledno 
izpeljan postopek usklajevanja planskih aktov 
na vseh nivojih; 
-da pospešijo preobrazbo strokovnih 

služb samoupravnih stanovanjskih skupnosti 
in da se za vsa dela in opravila, ki imajo značaj 
materialne proizvodnje oziroma storitev pri 
gradnji, vzdrževanju in upravljanju stanovanj 
ustanovijo oziroma pogodbeno angažirajo za 
to usposobljene organizacije združenega 
dela; 

- da Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije v sodelovanju s samoupravnimi stano- 
vanjskimi skupnostmi, skupnostmi socialne- 
ga varstva ter njihovo republiško skupnostjo 
pripravlja osnove in kriterije za delno nado- 
meščanje stanarin; 

- da Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije pripravi in v okviru odbora podpisnikov 
družbenega dogovora o oblikovanju cen sta- 
novanj v SR Sloveniji sprejeme enotno meto- 
dologijo za ugotavljanje cen in razlik v cenah 
stanovanj; 

- da Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije v zvezi z izvajanjem zakona o sistemu 
družbenega planiranja in predpisov o urbani- 
stičnem planiranju in načrtovanju v sodelova- 
nju z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in njihovimi zvezami pripravi me- 
todologijo planiranja družbeno usmerjene 
stanovanjske gradnje in izgradnje stanovanj- 
skih naselij in druge akte za družbeno usmer- 
jeno stanovanjsko gradnjo in upošteva sploš- 
no ljudsko obrambo in družbeno samoza- 
ščito; 

- da Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije v sodelovanju z Gradbenim centrom Slo- 
venije in Gospodarsko zbornico Slovenije or- 
ganizira stalno razstavo in izbor najuspelejših 
projektov stanovanjskih objektov v SR Slove- 
niji; 
- da Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 

nije v sodelovanju z Zvezo komunalnih skup- 
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OPOMBE: nosti Slovenije nudi strokovno pomoč pri 
izvajanju družbenega dogovora o racionaliza- 
ciji stanovanjske graditve. 

4. Krajevnim skupnostim: 
- da se občani in delovni ljudje v krajevni 

skupnosti aktivno vključijo v delo zborov sta- 
novalcev in hišnih svetov ter da v čim večji 
meri vplivajo na razvoj humanih medsebojnih 
odnosov, na varstvo okolja in prostorsko poli- 
tiko, na uresničevanje potreb splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, na druž- 
beno samozaščito, na gradnjo in vzdrževanje 
stanovanj in na razreševanje drugih vprašanj, 
vezanih na stanovanjsko gospodarstvo; 

- da sodelujejo pri oblikovanju planov go- 
spodarjenja s stanovanjskimi hišami in planov 
graditve novih stanovanjskih sosesk in pristo- 
pajo k samoupravnemu sporazumu o temeljih 
plana krajevne skupnosti in samoupravne sta- 
novanjske skupnosti; 

- da sodelujejo pri uveljavljanju ekonom- 
skih stanarin in subvencioniranju stanarin in 
sprejmejo samoupravni sporazum o oblikova- 
nju stanarin in o prehodu na ekonomske sta- 
narine; 
- da si družbenopolitične organizacije v 

krajevni skupnosti aktivno prizadevajo za de- 
lovanje zborov stanovalcev in hišnih svetov; 

- da sprejemajo programe razreševanja 
stanovanjskih vprašanj občanov, ki svojega 
stanovanjskega vprašanja niso ali ne morejo 
razrešiti v temeljni organizaciji združenega 
dela ati delovni skupnosti. 

5. Temeljnim organizacijam združenega 
dela in delovnim skupnostim: 

- da sprejmejo programe razreševanja sta- 
novanjskih vprašanj delavcev temeljnih orga- 
nizacij združenega dela in v planih temeljnih 
organizacij združenega dela planirane izgrad- 
nje stanovanj in naselij, zagotavljajo uresniči- 
tev izgradnje stanovanj in naselij ter da sprej- 
mejo samoupravne sporazume o temeljih pla- 
nov organizacije, krajevne skupnosti in samo- 
upravne stanovanjske skupnosti; 
- da že v tem letu pričnejo uveljavljati nov 

sistem financiranja stanovanjske graditve, te- 
melječ na zagotavljanju sredstev iz sklada 
skupne porabe; 

- da sprejmejo samoupravni sporazum o 
oblikovanju-ekonomskih stanarin in o preho- 
du na ekonomske stanarine. 

6. Samoupravnim interesnim skupnostim, 
ki sodelujejo pri izgradnji stanovanjskih so- 
sesk, ter njihovim republiškim zvezam: 

- da v skladu z družbenimi plani dolgoroč- 
no načrtujejo in usklajujejo politiko komplek- 
sne stanovanjke graditve z upoštevanjem pra- 
vočasne pridobitve, urejanja in komunalnega 
opremljanja stavbnih zemljišč; 

- da sodelujejo pri snovanju in realizaciji 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve in 
izgradnje celovito opremljenih naselij; 

- da se vključijo v pospešeno sklepanje 
samoupravnih sporazumov o oblikovanju cen 
stanovanjske graditve in o racionalizaciji sta- 
novanjske graditve ter pristopijo k samo- 
upravnemu sporazumu za izgradnjo zaključe- 
nih stanovanjskih naselij. 

7. Drugim skupnostim in organizacijam: 
- da združenje bank SR Slovenije poskrbi 

za enotno ustanavljanje in delovanje temelj- 
nih stanovanjsko-komunalnih bank ali poseb- 
nih samostojnih poslovnih enot za stanovanj- 
sko in komunalno gospodarstvo; 

- da v posebni raziskovalni skupnosti za 
področje graditeljstva skrbi za uresničevanje 
samoupravno dogovorjenega programa ra- 
zvojno raziskovalnega dela in razvoja inven- 
tivne dejavnosti na stanovanjskem področju; 

- da skupnosti socialnega varstva sodelu- 
jejo pri opredeljevanju ekonomskih stanarin, 
uveljavljajo tak sistem družbene pomoči, ki 
bo zagotavljal socialno in ekonomsko varnost 
človeka. 

8. Gospodarski zbornici Slovenije; 
- da vpliva na planiranje zadostnih izvajal- 

skih in materialnih kapacitet za planirano sta- 
novanjsko gradno; 
- da pospeši integracijske procese med 

izvajalci stanovanjske graditve, vključno z 
izvajalci zaključnih del in pospeši dohodkov- 
no povezanost vseh v stanovanjski gradni so- 
delujočih izvajalcev; 

- da predlaga ukrepe za pospešen razvoj 
kapacitet temeljnih organizacij združenega 
dela in drobnega gospodarstva za opravljanje 
vzdrževalnih in obnovitvenih del na stano- 
vanjskih hišah; 

- da pripravi merila in pogoje za ustanav- 
ljanje in registracijo projektantskih organiza- 
cij združenega dela; 

- da predlaga in pospeši vključitev vseh 
izvajalcev stanovanjske graditve v samou- 
pravno sporazumevanje o usmerjeni stano- 
vanjski graditvi; 

- da krepi inventivno dejavnost in razvojno 
raziskovalno delo na področju stanovanjske- 
ga in komunalnega gospodarstva; 
- da skrbi za izvajanje družbenega dogo- 

vora o racionalizaciji stanovanjske gradnje in 
akcijskega programa racionalizacijskih del; 

- da skrbi v okviru splošnega združenja 
gradbeništva in industrije gradbenega mate- 
riala, splošnega združenja stanovanjskih in 
komunalnih organizacij združenega dela in 
splošnega združenja drobnega gospodarstva 
za organizacijo in oblikovanje planskih po- 
slovnih skupnosti za stanovanjsko gradnjo in 
vzdrževanje stanovanjskih hiš in stanovanj. 
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OBRAZLOŽITEV OPOMBE: 

k predlogu stališč, sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu. 

Po predhodnih razpravah, sprejetih stali- 
ščih in smernicah na VIII. kongresu ZKS in na 
8. seji Predsedstva CK ZKS o uresničevanju 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu je ste- 
kla široka razprava, v kateri so sodelovale 
družbenopolitične organizacije na vseh rav- 
neh od republike, občin, krajevnih skupnosti 
do temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti. Dogovorjeno je bilo, da v 
vseh občinah za javne razprave pripravijo, 
poleg gradiv, ki jih je pripravil Izvršni svet SR 
Slovenije, celovite ocene stanja v stanovanj- 
skem gospodarstvu in se dogovorijo za politi- 
ko nadaljnjega razvoja stanovanjskega go- 
spodarstva ter samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na tem področju. 

Na podlagi širokih javnih razprav je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije strnil dotedanje 
ugotovitve in predloge v osnutek stališč, skle- 
pov in priporočil Skupščine SR Slovenije za 
nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v SR Sloveniji. Osnutek stališč, skle- 
pov in priporočil je bil objavljen v Poročeval- 
cu dne 14. 5. 1979. Prav tako je bilo objavljeno 
v Poročevalcu gradivo »Nekateri poudarki k 
pripravam za javno razpravo o samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosih v stanovanj- 
skem gospodarstvu in Akcijski program pri 
uresničevanju samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospo- 
darstvu v letu 1979. Tako pripravljeno gradivo 
sta obravnavala odbor za stanovanjsko komu- 
nalna vprašanja ter varstvo okolja Zbora zdru- 
ženega dela in odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko komunalna vprašanja in varstvo oko- 
lja Zbora občin ter zakonodajno pravna komi- 
sija Skupščine SR Slovenije. Pripombe na 
osnutek je dala tudi Skupnost pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, Zveza društev 
upokojencev Slovenije, Zveza komunalnih 
skupnosti Slovenije, Svet za družbenoeko- 
nomske odnose in ekonomsko politiko pri 
Predsedstvu Republiške konference SZDL, 
Skupščina občine Radovljica in Skupščina 
občine Kranj. 

K osnutku je posredoval svoja stališča tudi 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slove- 
nije. 

Osnutek stališč s poročili odborov in komi- 
sij sta obravnavala Zbor združenega dela in 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije na zase- 
danju dne 11. 7. 1979. K osnutku sta oba 
zbora po široki razpravi sprejela sklep, da se 
Osnutek stališč, sklepov in priporočil Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu sprejme ter da 
Izvršni svet pripravi predlog stališč, sklepov in 
priporočil. Pri tem naj zlasti podrobneje in 
dosledneje opredeli rešitve, navedene v do- 

datnem poročilu Odbora za urbanizem, sta- 
novanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin ter Odbora za stanovanj- 
sko komunalna vprašanja in varstvo okolja 
zbora združenega dela, ki je z dopolnitvijo 
medzborovske skupine delegatov sestavni del 
sklepa, ter da pri tem upošteva tudi stališča 
Družbenopolitičnega zbora. Pri pripravi pred- 
loga naj predlagatelj upošteva tudi pripombe 
in stališča delegacij občin občinskih skupščin 
in drugih udeležencev razprave, ki so v skladu 
s sprejetimi temeljnimi izhodišči in usmeritva- 
mi, ki sta jih zbora sprejela, in s stališči Druž- 
benopolitičnega zbora. 

Izvršni svet je na podlagi sklepov, pripomb 
in stališč iz dosedanje razprave pripravil pred- 
log stališč, sklepov in priporočil ter pri tem 
izhajal iz načela, da morajo biti stališča, sklepi 
in priporočila osnova za razreševanje temelj- 
nih vprašanj uveljavljanja družbenoekonom- 
skih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva in vsebinska podlaga za preo- 
snovo celotne stanovanjske zakonodaje. Zato 
tudi sprejetje stališč, sklepov in priporočil ne 
predstavlja zaključka prizadevanj za uveljav- 
ljanje novih odnosov na področju stanovanj- 
skega gospodarstva, temveč predstavlja 
usmeritve za hitrejše in uspešnejše organizi- 
ranje vseh subjektivnih sil ter istočasno tudi 
obvezo za nenehno dopolnjevanje samo- 
upravnega organiziranja in vsklajenega delo- 
vanja vseh dejavnikov na tem področju. Stali- 
šča, sklepi in priporočila morajo postati osno- 
va za aktivnost v temeljnih organizacijah 
združenega dela, krajevnih in interesnih 
skupnosti ter občinah za spreminjanje seda- 
njih razmer v stanovanjskem gospodarstvu, ki 
zaostaja za razvojem samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v naši družbi. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slo- 
venije je v svojih stališčih ugotovil, da osnutek 
stališč, sklepov in priporočil prevzema temelj- 
ne usmeritve resolucije VIII. kongresa Zveze 
komunistov Slovenije in XI. kongresa Zveze 
komunistov Jugoslavije ter stališč in sklepov 
Predsedstva CK ZKS za nadaljnji razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov na tem področju. 
Ugotovil pa je tudi, da je treba glede na dose- 
danje razprave, v predlogu jasneje opredeliti 
družbenoekonomske odnose na področju 
stanovanjskega gospodarstva, pri čemer je 
treba posvetiti posebno pozornost vpraša- 
njem planiranja, dohodkovne povezanosti in 
združevanja sredstev. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skup- 
ščine SR Slovenije sta v razpravi in sprejetih 
sklepih opozorila predvsem na naslednja 
vprašanja, ki so ključnega pomena za uresni- 
čevanje družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu: 

- Izhajajoč iz načel doslednega uresniče- 
vanja družbenega planiranja je treba v predlo- 
gu stališč določneje opredeliti vse udeležen- 
ce planiranja, njihovo vlogo in odgovornost, 
ravni in postopke planiranja ter opredeliti ele- 
mente, ki jih morajo samoupravni sporazumi 
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OPOMBE: o temeljih planov iz tega področja vsebovati. 
- Opredeliti je potrebno vlogo bank in sta- 

novanjskih varčevalcev, njihov vpliv na politi- 
ko stanovanjske graditve ter vključevanje v 
postopek planiranja. 

- Opredeliti mesto in vlogo samoupravne 
stanovanjske skupnosti pri sprejemanju in 
izvajanju samoupravnih sporazumov o teme- 
ljih planov udeležencev planiranja, ki so- no- 
silci kompleksne stanovanjske izgradnje. 

- Opredeliti, kdo naj prevzame vlogo druž- 
benega investitorja za stanovanjsko gradnjo 
ter naloge plansko-poslovne skupnosti oziro- 
ma vloge izvajalcev ter njihovih pravic in ob- 
veznosti. 
- Podrobneje je treba opredeliti odnose na 

področju združevanja sredstev iz dohodka in 
čistega dohodka in pri upravljanju s temi 
sredstvi. 

- Posebno pozornost nameniti enostavni 
reprodukciji stanovanjskega sklada in opre- 
deliti obdobja prehoda na ekonomske stana- 
rine ter v zvezi s tem opredeliti obratovalne 
stroške. 

- Konkretizirati nadela in oblike lastne 
udeležbe in vloge stanovanjskega varčevanja. 

- Določneje opredeliti odnose v zadružni 
gradnji, položaj zadruge v sistemu združeva- 
nja sredstev, upravljanja in samoupravnega 
povezovanja s stanovanjsko skupnostjo in 
odnos do krajevne skupnosti. 

- Identificirati je potrebno strukturo in no- 
silce različnih interesov in jih upoštevati pri 
oblikovanju delegacij. 

- Proučiti je potrebno možnosti oblikova- 
nja enot stanovanjske skupnosti za izgradnjo 
in vzdrževanje stanovanj in naselij. 

- Potrebno je časovno terminirati in dolo- 
čiti prehodni režim, ki naj ob prehodu zagoto- 
vi planirano dinamiko stanovanjske izgradnje. 

Na navedena vprašanja v zvezi z uveljavlja- 
njem družbenoekonomskih odnosov v stano- 
vanjskem gospodarstvu so opozorile tudi ob- 
činske skupščine občine Kranj, Ptuj, Murska 
Sobota in Radovljica. Pobude, stališča in pri- 
pombe so se izoblikovale v fazi obravnave 
osnutka tudi v mnogih družbenopolitičnih or- 
ganizacijah in skupnostih, Zvezi sindikatov, 
Republiški konferenci SZDL Slovenije, Zvezi 
socialistične mladine Slovenije, Zvezi komu- 
nalnih skupnosti Slovenije, Splošnem združe- 
nju TOZD stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slove- 
nije, Skupnosti pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SRS in Zvezi društev upokojen- 
cev Slovenije. Izvršni svet je proučil vse pobu- 
de, pripombe, predloge in stališča ter jih v 
skladu s sklepom Zbora občin in Zbora zdru- 
ženega dela ter stališči Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Slovenije upošteval pri 
pripravi predloga Stališč, sklepov in priporo- 
čil Skupščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu SR Slo- 
venije. 

V predlogu Stališč, sklepov in priporočil so 
upoštevani predlogi, pripombe in stališča, ki 
so bili posredovani v skupščinski obravnavi. V 
vseh dosedanjih razpravah ni bilo pripomb na 
vsebinsko razporeditev in sestav stališč, skle- 

pov in priporočil, zato dokumenta v tem po- 
gledu nismo spreminjali. V skladu s pripom- 
bami so bistveno dopolnjene, spremenjene in 
razširjene posamezne točke dokumenta z no- 
vim besedilom. V skladu s spremenjenimi sta- 
lišči so v drugem delu dokumenta dopolnjeni 
tudi nekateri sklepi in priporočila. 

Vsebinska dopolnitev osnutka stališč se 
odraža po posameznih točkah predvsem v 
naslednjem: 

1. točka se vsebinsko bistveno spremeni in 
dopolni tako, da so določneje in dosledneje 
opredeljeni elementi, ki jih morajo na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva vsebo- 
vati samoupravni sporazum o temeljih planov 
in plani temeljnih organizacij združenega de- 
la in skupnosti. Zaradi specifičnosti stano- 
vanjskega in komunalnega gospodarstva je 
bila že v predhodnih razpravah dana pobuda, 
da se v sistem družbenega planiranja uvedejo 
določila o izdelavi 10-letnih planov, ki se v 
postopkih usklajevanja uresničujejo s petlet- 
nimi in letnimi plani stanovanjske in komunal- 
ne graditve. Nadalje so opredeljeni vsi udele- 
ženci planiranja, njihova vloga in odgovorno- 
sti obveznosti vsklajevanja na vseh nivojih, 
ravni in postopki planiranja, vključno s stano- 
vanjskimi skupnostmi, krajevnimi skupnostmi 
in družbenopolitičnimi skupnostmi pri čemer 
je posebej poudarjena potreba, da se upošte- 
vajo tudi načela in vidiki splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite ter varstvo 
okolja. 

V 2. točki so podrobneje opredeljeni druž- 
benoekonomski odnosi na področju razširje- 
ne reprodukcije. Pri tem je predvsem izpo- 
stavljena zahteva, da se le v procesu izdelave 
in sprejemanja planskih dokumentov delovni 
ljudje in občani lahko zavestno odločajo o 
delu dohodka oziroma čistega dohodka, ki ga 
bodo združevali za potrebe stanovanjskega 
gospodarstva. Združevanje sredstev mora te- 
meljiti na vsklajenih elementih samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela in krajev- 
nih skupnosti v občini, ki so osnova za spre- 
jem samoupravnega sporazuma o temeljih 
planov samoupravnih stanovanjskih skupno- 
sti. Torej ne more biti dileme o tem, kdo 
odloča o višini, namenu in upravljanju z zdru- 
ženimi sredstvi na podlagi samoupravnega 
sporazuma o temeljih planov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti. 

Pri združevanju sredstev je bilo postavlje- 
nih še nekaj vprašanj, ki jih bo potrebno ra- 
zrešiti v zakonu o stanovanjskem gospodar- 
stvu, nekatere pa tudi v drugih zakonih in 
predpisih. Pri samoupravnih sporazumih o te- 
meljih plana samoupravne stanovanjske 
skupnosti je dosedanja razprava pokazala, da 
bo v zakonu o stanovanjskem gospodarstvu 
potrebno predvideti možnost sprejema občin- 
skih odlokov o minimalnem združevanju za 
tiste temeljne organizacije, ki ne bi podpisale 
samoupravnega sporazuma o združevanju 
sredstev za družbeno pomoč in vzajemnost v 
stanovanjskem gospodarstvu. 

Skupnost invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja predlaga, da se zadrži sedanja 
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oblika financiranja izgradnje domov upoko- 
jencev do konca leta 1980. Smotrno bi bilo, da 
se sedanji način združevanja in zagotavljanja 
sredstev za reševanje stanovanjskih vprašanj 
zadrži do konca naslednjega srednjeročnega 
obdobja, ker zahteve, da mora imeti vsak de- 
lavec pred upokojitvijo ustrezno rešen stano- 
vanjski problem, ne bi mogli uresničiti že v 
prvem letu planskega obdobja 1981-1985. 
Drugo vprašanje pa je vezano na način zdru- 
ževanja sredstev za razreševanje stanovanj- 
skih potreb upokojencev v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju, aH združujejo temeljne 
organizacije združenega dela in skupnosti 
sredstva za te potrebe na podlagi samouprav- 
nega sporazuma o temeljih planov samou- 
pravnih stanovanjskih skupnosti ali ostane 
sedanja oblika centralnega razdeljevanja 
sredstev za te potrebe. Ob tem so odprta še 
nekatera vprašanja glede nadaljnjega združe- 
vanja sredstev za izgradnjo domov za učence 
in študente, prav tako tudi financiranja in iz- 
gradnjo samskih domov za delavce in domov 
za starejše občane kot posebne kategorije 
začasnih stanovanj oziroma bivalnih prosto- 
rov. 

Tudi vprašanje združevanja sredstev za ra- 
ziskovalno dejavnost je treba sistemsko rešiti 
tako, da se za fundamentalne raziskave zdru- 
žujejo sredstva neposredno iz združenega de- 
la v Raziskovalno skupnost Slovenije za apli- 
kativne aktualne raziskave, študije ter analize, 
ki so potrebne za tekoče izvajanje planskih 
nalog v samoupravnih stanovanjskih skupno- 
stih in njihovi zvezi pa na podlagi programa 
neposredno iz združenih sredstev po samo- 
upravnem sporazumu. 

V predlogu stališč, sklepov in priporočil je 
podrobneje opredeljena vloga bank ter način 
njihovega vključevanja v postopek planiranja 
in način organiziranja za potrebe stanovanj- 
skega in komunalnega gospodarstva s poseb- 
nim ozirom na večje angažiranje lastnih sred- 
stev občanov in sistem združevanja sredstev 
za stanovanjsko graditev. 

V točki 3. je v skladu s predlogi in pripom- 
bami iz razprave bolj konkretizirana lastna 
udeležba in določene različne oblike lastne 
udeležbe. V razpravah se je pokazalo, da je 
treba lastno udeležbo vračati, če hočemo de- 
jansko povečati interes za namensko varčeva- 
nje in s tem tudi prestrukturirati osebno pora- 
bo prebivalstva. Po proučitvi vprašanj v zvezi 
z virom in načinom vračanja lastne udeležbe 
predlagatelj predlaga, da naj se lastna udelež- 
ba vrača v enkratnem znesku s pri bi tko m mi- 
nimalne obrestne mere. Glede na to, da se 
lastno udeležbo vključuje v sistem zagotavlja- 
nja sredstev za stanovanjsko graditev oziro- 
ma razširjeno reprodukcijo, so združena 
sredstva tudi vir za vračanje lastne udeležbe 
in ne pride v pošte v preračunavanje v zmanj- 
šano stanarino oziroma vračanje iz amortiza- 
cije, ki je namenjeno enostavni reprodukciji. 
Glede na določilo, da mora vsak občan, ki 
pridobi stanovanjsko pravico na družbenem 
najemnem stanovanju prispevati lastno ude- 
ležbo pred vselitvijo v novo stanovanje oziro- 
mo ob vsaki vselitvi, je narejena izjema le za 
mlade družine, ki iz objektivnih razlogov niso 

mogle začeti varčevati, preden niso bile v OPOMBE: 
delovnem razmerju, zato se za te dopušča 
možnost, da plačajo lastno udeležbo po vseli- 
tvi v najemno stanovanje. Nekatere izjeme 
glede odloga plačila lastne udeležbe, pred- 
vsem pa dobe varčevanja, bo potrebno urediti 
za prehodno obdobje v samoupravnih spora- 
zumih oziroma pravilnikih o pridobitvi stano- 
vanjske pravice na družbenem stanovanju. 
Lastna udeležba ne bi bila obvezna v primerih 
razreševanja stanovanjskih vprašanj učencev, 
študentov, upokojencev in delavcev, ko se ti 
vselijo v začasne bivalne prostore oziroma 
domove. Po proučitvi vseh vprašanj v zvezi z 
lastno udeležbo je pravladalo prepričanje, da 
v sedanjih družbenoekonomskih odnosih ne 
bi bilo smotrno preko lastne udeležbe institu- 
cionalizirati idealnega lastništva na družbenih 
stanovanjih. 

V 4. točki so izpostavljeni družbenoeko- 
nomski odnosi na področju enostavne repro- 
dukcije stanovanjskih hiš in stanovanj. Po- 
drobneje je opredeljen prehod na ekonomsko 
stanarino kot družbeno priznano ceno za 
uporabo stanovanja. V razpravah je bilo zav- 
zeto stališče, da naj bi bil skrajni rok prehoda 
leta 1985. Pri dinamiki prehoda na ekonom- 
ske stanarine pa bo potrebno upoštevati de- 
janske rezultate gospodarjenja ter napore za 
stabilnejši družbenogospodarski razvoj. Tu je 
bilo postavljeno vprašanje smotrnosti upora- 
be dela stanarine tudi za delovanje samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. Poudariti je 
potrebno, da naj bi se iz sredstev stanarine 
pokrival le del stroškov delovanja samouprav- 
ne stanovanjske skupnosti ter stroški za delo- 
vanje hišnih svetov in zborov stanovalcev, in 
sicer tisti del, ki se nanaša na delo strokovnih 
služb, ki ga te opravijo na podlagi programa 
ovrednotenih nalog in opravil za delovanje 
stanovanjske samouprave. Zbora sta tudi 
predlagala naj predlagatelj prouči možnost, 
da se vključijo obratovalni stroški hiše v sta- 
narino. Iz opredelitve strukture ekonomske 
stanarine kot družbeno priznane cene za upo- 
rabo stanovanja in ob upoštevanju načela, da 
je poglavitna skrb stanovanjskega gospodar- 
stva na področju gospodarjenja in upravljanja 
s stanovanjskim skladom ohranitev nezmanj- 
šane vrednosti tega sklada, izhaja, da se v 
stanarino lahko vključujejo le tisti elementi 
stanarine, ki so temu namenjeni. Tako bi iz 
sedanjih z zakonom opredeljenih obratoval- 
nih stroškov iahko prenesli v stanarino dimni- 
karske storitve, stroške deratizacije, dezinfek- 
cije, dezinsekcije ter del stroškov hišnikov v 
primerih, ko ti opravljajo naloge in opravila v 
zvezi z gospodarjenjem, upravljanjem ali 
vzdrževanjem hiše. Druge stroške stanovanj- 
ske hiše, ki se nanašajo na komunalne stori- 
tve, prispevek za uporabo stavbnega zemlji- 
šča, čiščenje,snažilke in podobno pa plačuje- 
jo stanovalci izven stanarine po dejanskih 
stroških. 

V razpravi o stališčih je bilo opozorjeno tudi 
na probleme podstanovalskih razmerij, vsled 
tega so bila v stališča vnešene nekatere do- 
polnitve, ki se nanašajo na občinske odloke, 
oblikovanje podstanarin in na zahtevo, da no- 
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OPOMBE: ben občan ne more imeti stanovanjske pravi- 
ce več kot na enem družbenem stanovanju. 

V 5. točki stališč so obravnavani družbe- 
noekonomski odnosi na področju samo- 
upravnega organiziranja stanovanjskega go- 
spodarstva tako pri graditvi kot tudi pri go- 
spodarjenju z obstoječim stanovanjskim skla- 
dom. Podrobneje so opredeljene naloge sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti, obliko- 
vanje delegacij v temeljnih organizacijah 
združenega dela delovnih skupnostih in upo- 
rabnikov in izvajalcev v krajevni skupnosti. 
Razčiščena so nekatera vprašanja v zvezi z 
oblikovanjem in delovanjem enot samouprav- 
nih stanovanjskih skupnosti. Posebna pozor- 
nost je namenjena tudi strokovnim službam 
njihovi zvezi in stanovanjski skupnosti. 

V 6. točki stališč je v skladu s predlogi in 
pripombami v precejšnji meri izpopolnjena 
vsebina opredelitve družbeno usmerjene sta- 
novanjske gradnje, odnosov med uporabniki 
in izvajalci v vseh fazah stanovanjske graditve 
ter dohodkovno povezovanje med izvajalci 
stanovanjske graditve na podlagi zakona o 
združenem delu, po katerem lahko ustanovijo 
plansko poslovno skupnost za stanovanjsko 
gradnjo. Opredeljene so naloge in povezova- 
nje planske poslovne skupnosti z vsemi de- 
javniki stanovanjske graditve. Kot varianta je 
bila vnešena tudi možnost, da planska po- 
slovna skupnost gradi stanovanja tudi za pro- 
sti trg, to je za izven s planom določene grad- 
nje stanovanj. 

V skladu s pripombami iz dosedanje razpra- 
ve je dana posebna pozornost zadružni sta- 
novanjski gradnji, vključevanju zadrug v sa- 
moupravni sistem stanovanjskega gospodar- 
stva in v koncept družbenousmerjene stano- 
vanjske gradnje in s tem tudi v sistem kom- 
pleksnega družbenega planiranja. 

Na 7. točko stališč v razpravi ni bilo pri- 
pomb, zato je ostala nespremenjena. 

8. točka je v skladu s pripombami in predlo- 
gi iz razprave dopolnjena predvsem s stališča 
družbenega planiranja in financiranja stano- 
vanjskega, komunalnega in zemljiškega go- 
spodarstva. V razpravi je bila izražena nujnost 
povezovanja obravnave stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva ter s preobrazbo 
družbenoekonomskih odnosov na stanovanj- 
skem področju je potrebno zagotoviti preob- 
razbo tudi na komunalnem področju in dru- 

gih sorodnih področjih in s tem omogočiti 
skladen razvoj vseh dejavnosti. 

Sklepi in priporočila so usklajena z dopol- 
nitvami in spremembami v stališčih. V sklepih, 
ki obvezujejo Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije se spremeni prva alinea, s tem, da se da 
poudarek obdobju prehoda iz sedanjega si- 
stema planiranja in financiranja kakor tudi 
prehodu na ekonomske stanarine. V zadnji 
alinei se določneje zaveže Zavod za statistiko 
SR Slovenije, da v sodelovanju z Republiškim 
komitejem za družbeno planiranje in informa- 
cijski sistem pripravi enotni sistem zbiranja in 
spremljanja evidence tudi za področje indivi- 
dualne gradnje. 

V priporočilih skupščinam občin, Skupščini 
mesta Ljubljane in Skupščini obalne skupno- 
sti Koper se doda nova alinea, ki obvezuje 
skupščine, da celovito proučijo stanovanjsko 
problematiko na svojem območju ter obliku- 
jejo politiko in programe nadaljnjega razvoja 
stanovanjskega gospodarstva in uveljavljanje 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov na tem področju. 

V skladu s skupščinskimi sklepi so priporo- 
čila samoupravnim stanovanjskim skupno- 
stim in Zvezi stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije pod točko 3 in 6 združena v novo točko 3, 
s tem, da je 1. alinea za skupnosti in njihovo 
zvezo glede oblikovanja in preobrazbe stro- 
kovnih služb združena v eno alineo. Smiselno 
so vnešene tudi nekatere druge manjše spre- 
membe, ki se nanašajo na dopolnjeni tekst 
stališč. 

Dopolnjena so tudi priporočila krajevnim 
skupnostim skladno s pripombami in predlogi 
javne razprave. Dodana je nova alinea, ki pri- 
poroča, da se družbenopolitične organizacije 
in krajevne skupnosti aktivno vključijo v obli- 
kovanje zborov stanovalcev in hišnih svetov. 

Dopolnjena je 7. točka priporočil tako, da 
se dopolnjeno besedilo prve alinee glasi: 

- da združenje bank SR Slovenije poskrbi 
za enotno ustanavljanje in delovanje temelj- 
nih stanovanjsko-komunalnih bank ali poseb- 
nih samostojnih poslovnih enot za stanovanj- 
sko in komunalno gospodarstvo. 

V skladu s predlogi je dopolnjena tudi 8. 
točka priporočil, ki se nanaša na Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, in sicer v osmi alinei, 
z vključitvijo splošnega združevanja gradbe- 
ništva in industrije, gradbenega materiala ter 
splošnega združevanja za drobno gospodar- 
stvo. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o stanovanjskem gospodarstvu (ESA-362) 

POVZETEK 
predloga za izdajo zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 

Ustavna podlaga za izdajo zakona o stanovanjskem go- 
spodarstvuJe dana v 65., 321. in 324. členu ustave SR 
Slovenije. Že ta ugotovitev kaže na potrebo po sprejetju 
novega zakona, ker je veljavna zakonodaja, ki ureja po- 
dročje stanovanjskega gospodarstva, nastajala v obo- 
dobju od leta 1972 pa vse do leta 1978, ko je bil sprejet 
zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o samou- 
pravni stanovanjski skupnosti (Uradni list SRS, št. 8/74, 
17/75 in 8/78) in zakon o revalorizaciji in amortizaciji 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini. Uveljav- 
ljanje samoupravnih družbenoekonomskih odnosov v sta- 
novanjskem gospodarstvu, tako kot je opredeljeno v skle- 
pih XI. kongresa ZKJ, VIII. kongresa ZKS ter v ugotovitvah 
in stališčih predsedstva CK ZKS, terja tudi nujne spre- 
membe in dopolnitve obstoječe stanovanjske zakonodaje. 
Zato predlagamo, da se sedanja razdrobljena zakonodaja 
strne v en zakon o stanovanjskem gospodarstvu. Zakon 
obravnava zadeve, ki so bile doslej urejene v naslednjih 
zakonih: 

- Zakon o stanovanjskih skupnostih; 
- Zakon o programiranju in financiranju graditve stano- 

vanj; 
- Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodar- 

stvu; 
- Zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in sta- 

novanj; 
- Zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v 

družbeni lastnini; 
- Zakon o stanarinah; 
- Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stanovanjskih 

hiš in stanovanj v družbeni lastnini; 
- Zakon o stanovanjskih zadrugah. 
Izdelavo celovitega sistema samoupravnih družbenoe- 

konomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu ter- 
jajo in pogojujejo tudi stališča, sklepi in priporočila Skup- 
ščine SR Slovenije za nadaljnji razvoj samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu 
SR Slovenije, ki jih je v osnutku obravnavala Skupščina SR 
Slovenije julija 1979 in naložila Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije, da pripravi predlog stališč, sklepov in pripo- 
ročil s hkratnim predlogom sprememb in dopolnitev zako- 
nov, ki bodo celovito urejali odnose v stanovanjskem 
gospodarstvu. 

1. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu je enoten za- 
kon, ki obravnava samoupravno organiziranost stanovanj- 
skega gospodarstva na vseh ravneh, sistem in postopke 
planiranja, družbenoekonomske odnose na področju raz- 
širjene in enostavne reprodukcije, ugotavljanje vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj, revalorizacijo stanovanj- 
skih hiš in stanovanj, amortizacijo, družbeno pomoč v 
stanovanjskem gospodarstvu, družbenoekonomske od- 
nose pri združevanju občanov v stanovanjsko zadrugo, 
prenehanje veljavnosti obstoječih zakonov s področja sta- 
novanjskega gospodarstva in nekatere pomembnejše 
okoliščine v zvezi s prehodnim obdobjem uvajanja druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanjskega 
gospodarstva. 

2. Zakon bo določal, da so temeljni nosilci vseh odloči- 
tev v stanovanjskem gospodarstvu delavci v temeljnih 
organizacijah združenega dela ter samoupravnih organi- 
zacijah in skupnostih ter delovni ljudje in občani v krajev- 

nih skupnostih in samoupravnih interesnih skupnostih, 
opredelil nekatera določila v zvezi s pripravo, usklajeva- 
njem in sprejemanjem planskih aktov vseh nosilcev plani- 
ranja na področju stanovanjskega gospodarstva. 

3. Za uresničevanje potreb in interesov delavcev in ob- 
čanov pri pridobivanju in pri uporabi stanovanj, bo zakon 
določil, da delovni ljudje in občani ustanovijo samou- 
pravno stanovanjsko skupnost s samoupravnim sporazu- 
mom. Samoupravna stanovanjska skupnost bo samou- 
pravno organizirana po določilih zakona tako, da bo po- 
stala mesto dogovarjanja in usklajevanja interesov delav- 
cev združenega dela ter delovnih ljudi in občanov kot 
uporabnikov in izvajalcev tako na področju graditve kot 
tudi gospodarjenja z družbenimi stanovanji. 

4. Zakon bo določal, da se zagotavlja materialna pod- 
laga za realizacijo plana stanovanjske graditve v občini s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana samo- 
upravne stanovanjske skupnosti, v katerem je opredeljen 
način, namen in višina združevanja sredstev za razreševa- 
nje stanovanjskih potreb v občini. 

5. Zakon bo določil vire sredstev za stanovanjsko grad- 
njo in družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu. 

6. Pri zagotavljanju sredstev za razreševanje stanovanj- 
skih vprašanj delavcev in občanov bo zakon izhajal iz 
načela, da je vsak sam v skladu s svojimi možnostmi 
dolžan prispevati lastna sredstva za rešitev svojega stano- 
vanjskega vprašanja, pri čemer bodo določene stopnje 
lastne udeležbe v odvisnosti od vrednosti stanovanja in 
materialnih možnosti delavca. 

7. Pomemben element družbenoekonomskih odnosov 
na tem področju, ki jih uvajamo s tem zakonom, je obliko- 
vanje in postopen prehod na ekonomsko stanarino kot 
družbeno priznano ceno za uporabo stanovanja in mate- 
rialne osnove za smotrno gospodarjenje s stanovanjskimi 
hišami v družbeni lastnini. 

8. Z zakonom bodo določeni način in osnove oblikova- 
nja stanarine, postopki in ravni odločanja ter nameni upo- 
rabe stanarine. Hkrati z uvedbo stanarin bo zakon oprede- 
lil način in postopke za delno nadomeščanje stanarin 
občanom z nizkimi dohodki ter pri tem izhajal iz načela, da 
je vsakdo dolžan prispevati vsaj del stanarine. 

9. Zakon bo nadalje opredelil pravice in dolžnosti nosil- 
cev upravljanja in gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini ter pri tem opredelil tudi naloge v zvezi z 
uresničevanjem splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite ter način oblikovanja strokovnih služb. 

10. Zakon bo opredelil tudi pomembne elemente eno- 
stavne reprodukcije, kot so: amortizacija in revalorizacija 
stanovanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini, ki so 
istočasno tudi elementi oblikovanja stanarine. 

11. V okviru celovitosti stanovanjskega gospodarstva, 
predvsem pa družbene usmerjene stanovanjske graditve, 
bo zakon opredelil mesto in vlogo stanovanjskih zadrug. 

12. Za reševanje sporov iz razmerij, ki jih bo urejal ta 
zakon in drugi zakoni s stanovanjskega področja, se bodo 
ustanovila posebna sodišča združenega dela. 

13. Za uveljavitev družbenoekonomskih odnosov bo 
potrebno v prehodnem obdobju s tem zakonom določiti 
ukrepe, ki bodo zagotavljali kontinuiteto stanovanjske 
graditve ter način urejanja zatečenih družbenoekonom- 
skih odnosov na stanovanjskem področju. 
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OPOMBE: i. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 3 
in 7 točki 324 . člena ustave SR Slovenije, po kate- 
rih se z zakonom določajo temeljna načela na po- 
dročju organizacije samoupravnih interesnih skup- 
nosti ter na področju stanovanjske graditve, njene- 
ga financiranja in gospodarjenja s stanovanji Po- 
leg tega je ustavna podlaga za izdajo predlaganega 
zakona podana tudi v 6 in 10 točki 321 člena 
ustave SR Slovenije, po katerih ureja Skupščina 
Socialistične republike Slovenije z zakonom tudi 
investiranje in graditev objektov ter poleg lastnin- 
skih zemljiških in drugih stvarno pravnih razmerij 
tudi stanovanjska razmerja 

Ustavna podlaga za samoupravno organiziranost 
delovnih ljudi na področju združevanja sredstev za 
graditev stanovanj, določanje politike in programa 
graditve, zagotavljanje družbene pomoči ter drugih 
zadev s področja stanovanjskega gospodarstva je 
podana v 65 členu ustave SR Slovenije 

Po tretjem odstavku navedene določbe se s sa- 
moupravnim sporazumom in zakonom določajo 
pogoji, pod katerimi se v samoupravno stanovanj- 
sko interesno skupnost lahko vključujejo tudi orga- 
nizacije združenega dela, ki projektirajo, gradijo in 
vzdržujejo stanovanja, pripravljajo urbanistično do- 
kumentacijo ali urejajo zemljišča, stanovanjske za- 
druge in druge zainteresirane organizacije in skup- 
nosti Na podlagi četrtega odstavka 65. člena usta- 
ve SR Slovenije se lahko z zakonom uredi tudi 
obveznost temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih zavezancev, da iz dohodka izločijo in zdru- 
žujejo sredstva za graditev stanovanj ter za družbe- 
no pomoč pri graditvi in uporabi stanovanj delov- 
nim ljudem in občanom z nižjimi dohodki 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU 
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA 

Področje stanovanjskega gospodarstva ureja več 
zakonov, ki so bili sprejeti in dopolnjevani v obdob- 
ju od leta 1972 pa vse do leta 1978, in sicer 

- Zakon -o saoupravni stanovanjski skupnosti 
(Uradni list SRS, št 8/78); 

- Zakon o programiranju in financiranju graditve 
stanovanj (Uradni list SRS, št 5/72, 54/72, 24/73, 
15/76. 13/77); 

- Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem go- 
spodarstvu (Uradni list SRS. št 5/72, 15/76 in 
13/77); 

- Zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš 
in, stanovanj (Uradni list SRS, št 50/72); 

- Zakon o stanarinah (Uradni list SRS, št 50/72); 
- Zakon o stanovanjskih razmerjih (Uradni list 

SRS, št 18/74 in 10/76); 
- Zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hiša- 

mi v družbeni lastnini (Uradni list SRS. št 37/74 in 
2/78); 

- Zakon , o stanovanjskih zadrugah (Uradni list 
SRS. št 37/74); 

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih pro- 
storih (Uradni list SRS, št 18/74); 

- Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni 
list SRS. št 22/78) 

Delno obravnavajo stanovanjsko gospodarstvo 
še zakoni s komunalnega, urbanističnega in zemlji- 
škega področja in drugi sistemski zakoni 

Na podlagi navedenih zakonv so bile občine ozi- 
roma samoupravne stanovanjske, komunalne, zem- 
ljiške in druge interesne skupnosti dolžne sprejeti 
več odlokov, dogovorov in samoupravnih sporazu- 
mov, ki podrobneje urejajo posamezne zadeve s 
področja stanovanjskega gospodarstva 

Če v oceni stanja, v katerem se nahajamo na 
področju stanovanjskega gospodarstva, posežemo 

nekoliko pred leto 1972, v katerem smo pričeli spre- 
jemati novejšo stanovanjsko zakonodajo, ugotovi- 
mo, da je Slovenija v zadnjem desetletju doživela 
hiter in vsestranski gospodarski razvoj, za katerega 
so med drugim značilni; hitra urbanizacija, nara- 
ščanje števila zaposlenih, predvsem pa bistveno 
povečanje stanovanjske graditve. 

Pri izgradnji stanovanj, in to še posebej družbe- 
nih, kot tudi pri razvijanju družbene skrbi in solidar- 
nosti za občane z nizkimi osebnimi dohodki smo v 
preteklem obdobju dosegli pomembne uspehe V 
preteklih šestih letih je bilo zgrajenih več kot 70 000 
stanovanj, od teh več kot desetina v solidarnostne 
namene in več kot 60% vseh stanovanj v obliki 
družbene gradnje. 

S tem se Slovenija po številu letno zgrajenih 
stanovanj (8,6 stanovanj na 1000 prebivalcev) uvr- 
šča med srednje razvite evropske države. Poleg 
tega je bilo v skladu s programom doslej z izgrad- 
njo domov za upokojence in starejše občane zago- 
tovljenih 5931 novih postelj. Do konca tekočega 
srednjeročnega obdobja pa bo zgrajenih tudi 23 
domov za učence in študente s 7500 posteljami. 
Povečala se je povprečna stanovanjska površina na 
prebivalca, izboljšani sta bili tudi kvaliteta in 
opremljenost stanovanj Dogovorjena stanovanjska 
politika je omogočala povečanje deleža narodnega 
dohodka za stanovanjsko gradnjo, kar jeprispevalo 
k hitrejšemu razreševanju stanovanjskih vprašanj in 
k zmanjševanju socialnih razlik na tem področju. 

Analiza uresničevanja ustavnih določb ter zakona 
o združenem delu in drugih sistemskih zakonov za 
področje stanovanjskega gospodarstva kaže, da se 
saoupravni družbenoekonomski odnosi na tem po- 
dročju le počasi uveljavljajo. Ta ugotovitev velja 
tako za področje gospodarjenja s stanovanjskim 
skladom, kajti stanarine ne zagotavljajo normalne 
amortizacije stanovanjskega sklada in tudi ne zado- 
ščajo za vzdrževanje stanovanjkih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini, velja pa tudi za področje graditve 
stanovanj, kjer so še vedno ohranjeni stari odnosi 
tako pri združevanju sredstev za stanovanjsko gra- 
ditev kot tudi pri graditvi stanovanj. Tudi samou- 
pravno organiziranje in povezovanje vseh zaintere- 
siranih delovnih ljudi in občanov ter samoupravnih 
organizacij in skupnosti še ne zagotavlja, da bi bili 
delovni ljudje in občani že nosilci vseh odločitev v 
stanovanjskem gospodarstvu 

V vseh občinah so bile na podlagi zakona usta- 
novljene samoupravne stanovanjske skupnosti, v 
republiki pa Zveza stanovanjskih skupnosti Slove- 
nije. Začele so se uveljavljati kot mesto dogovarja- 
nja in samoupravnega sporazumevanja delovnih 
ljudi in občanov ter so dale doslej vrsto pobud za 
oblikovanje družbenih dogovorov in samoupravnih 
sporazumov o urejanju določenih vprašanj v stano- 
vanjskem gospodarstvu 

Na podlagi samoupravnih sporazumov delavci 
združujejo za.stanovanjsko izgradnjo in za družbe- 
no pomoč sorazmerno visok delež ustvarjenega 
dohodka Postopoma se je začela uveljavljati tudi 
lastna udeležba pri pridobitvi stanovanjske pravice 
na družbenih najemnih stanovanjih 

Ob vseh doseženih uspehih, ko smo zgradili so- 
razmerno veliko število stanovanj, pa razvoj druž- 
benoekonomskih odnosov na področju stanovanj- 
skega gospodarstva ni sledil družbenim prizadeva- 
njem in tudi ne sorazmerno velikim materialnim 
vlaganjem v stanovanjsko izgradnjo Ugotavljamo, 
da se delavci kot nosilci stanovanjske politike ter 
celovitega odločanja o delu dohodka, ki ga združu- 
jejo za izgradnjo stanovanj ter naselij in za gospo- 
darjenje s stanovanjskim skladom, niso uveljavili 
tako, kot so predvidevala družbena prizadevanja in 
postavljeni cilji v sklepih XI kongresa ZKJ, VIII 
kongresa ZKS ter v ugotovitvah in stališčih pred- 
sedstva CK ZKS o uresničevanju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu 
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Dosedanja praksa kaže, da so imele v preteklem 
obdobju prevladujoč vpliv na gradnjo stanovanj in 
na planiranje gradbena operativa, pooblaščene or- 
ganizacije za urejanje stavbnih zemljišč, urbanistič- 
ne, projektantske organizacije, strokovne službe 
SIS ter ne nazadnje občinske skupščine oziroma 
njihovi upravni in izvršilni organi. Delavci v temelj- 
nih organizacijah združenega dela v veliki večini še 
niso opredeljevali konkretnih programov reševanja 
stanovanjskih vprašanj, glede na svoje potrebe in 
glede na ustvarjeni dohodek Prav tako še niso 
obravnavali stanovanjske graditve celovito z vidika 
zadovoljevanja vseh potreb v naselju in v krajevni 
skupnosti. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega de- 
la in krajevnih skupnostih niso odločali hkrati in 
celovito o razporejanju dohodka za vse namene 
Posledica tega je, da plani stanovanjske izgradnje, 
oblikovani v stanovanjskih skupnostih, niso bili us- 
klajeni s plani temeljnih organizacij združenega 
dela ter s plani komunalnih skupnosti, s plani pri- 
dobivanja zemljišč, urbanističnimi in zazidalnimi 
načrti, plani SIS družbenih dejavnosti in drugih 
dejavnikov, ki sodelujejo v stanovanjski izgradnji. 

Kljub sprejetim sklepom nismo uveljavili eko- 
nomskih stanarin in njihovo uvajanje poteka prepo- 
časi. Stanarine v preteklih letih niso postale del 
družbene reprodukcije. V zadnjih štirih letih smo s 
povprečnim do 30% letnim povečanjem stanarin 
sicer ustvarili pogoje za postopen prehod na eko- 
nomske stanarine, vendar prehod še ni izpeljan. 
Posledica tega je, da je bistveno omejena material- 
na osnova hišne samouprave in s tem tudi pravice 
in možnosti smotrnega gospodarjenja s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini v okviru samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. V takšnem polo- 
žaju stanovalci ne odločajo o višini stanarine in o 
njeni porabi. To je tudi eden izmed razlogov za to, 
da zbori stanovalcev v stanpvanjskih hišah, sose- 
skah in krajevnih skupnostih ne delujejo in da del 
hišnih svetov ne opravlja svojih nalog. Tako stanje 
vzbuja nejevoljo občanov, saj hkrati tudi ohranja in 
pogojuje administrativno odločanje pri gospodarje- 
nju s stanovanji ter avtomatizem v sistemu obliko- 
vanja sredstev za stanovanjsko gospodarstvo. 

Prepočasno uvajanje ekonomskih stanarin je 
povzročilo, da so se sredstva družbene pomoči 
pretežno uporabljala za gradnjo solidarnostnih sta- 
novanj,. čeprav so bila namenjena predvsem delne- 
mu nadomeščanju stanarin. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja se ze- 
lo počasi uveljavlja. Še vedno prevladuje gradnja za 
trg, saj se po statističnih podatkih le manjši del 
stanovanj gradi v okviru družbeno usmerjene sta- 
novanjske gradnje Ponekod še vedno prevladujejo 
ozki in kratkoročni poslovni interesi dela projek- 
tantskih organizacij in izvajalcev del pri stanovanj- 
ski gradnji. Veljavni ekonomski in finančni instru- 
menti dajejo prednost gradnji stanovanj za trg pred 
družbeno usmerjeno stanovanjsko gradnjo To so 
tudi osnovni razlogi za počasno uveljavljanje do- 
hodkovnih odnosov na tem področju, ki povzročajo 
neracionalno in sorazmerno drago gradnjo stano- 
vanj 

Stanovanjsko zadružništvo in delovanje stano- 
vanjskih zadrug smo v Sloveniji uredili z zakonom o 
stanovanjskih zadrugah, ki je bil sprejet leta 1974 
(Uradni list SRS, št 37/74) Kljub sprejetju tega 
zakona se stanovanjsko zadružništvo v naši repu- 
bliki in ustrezno razvilo. Številne notranje težave, 
pa tudi slabe izkušnje iz delovanja zadrug v prete- 
klem obdobju, so močno omajale položaj in zaupa- 
nje občanov v stanovanjsko zadružništvo Temu je 
pripomogla tudi favorizirana oblika stanovanjske 
gradnje za trg, ki je v nekaterih pogledih nadome- 
ščala vlogo zadrug predvsem na področju graditve 
S sprejetjem zakona o stanovanjskih zadrugah niso 
bili v celoti razrešeni nekateri bistveni problemi 

stanovanjskega zadružništva kot sestavnega dela OPOMBE: 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve Pred- 
vsem pa zakon ni zagotovil ustreznega sistema 
financiranja in samoupravne povezanosti s stano- 
vanjsko skupnostjo in ostalimi samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi, ki sodelujejo pri stanovanjski 
graditvi. Dosedanji sistem tudi ne stimulira zadruž- 
ništva za pridobivanje in organizacijo nakupa etaž- 
nih stanovanj ali večstanovanjskih objektov za go- 
spodarjenje in vzdrževanje zadružnih stanovanj in 
objektov, kar naj bi bil temelj za trajnejši obstoj 
stanovanjskih zadrug. 

Zdaj imamo v naši državi okrog 80 stanovanjskih 
zadrug, od tega po zadnjih podatkih v SR Sloveniji 
30. Usklajenih programov zadružne stanovanjske 
graditve na nivoju republike ni, saj se zadruge s 
svojimi programi in delovanjem vključujejo le na 
nivoju občine Družbeno usmerjena zadružna sta- 
novanjska graditev se zelo počasi uveljavlja, čeprav 
je bila začrtana v srednjeročnem planu kot po- 
membna sestavina stanovanjskega gospodarstva in 
stanovanjske politike. 

V dosedanjih prizadevanjih za razvoj samouprav- 
nih družbenoekonomskih odnosov v stanovanj- 
skem gospodarstvu v naši republiki in s tem za 
uveljavitev družbeno usmerjene stanovanjske grad- 
nje nismo zagotovili zadostne podpore razvoju in 
pravilnemu vrednotenju stanovanjskega zadružniš- 
tva, ki se še vedno srečuje z neustrezno samou- 
pravno povezanostjo s stanovanjskimi skupnostmi 
v občini, z neprilagojenimi urbanističnimi rešitvami 
in davčno politiko, komunalno neopremljenostjo 
zemljišč za zadružno gradnjo in številnimi drugimi 
težavami na področju financiranja in graditve 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Skupščina SR Slovenije in njen Izvršni svet sta za 

uresničevanje sklepov VIII. kongresa ZKS in stališč 
predsedstva CK ZKS sprejela v svoj program dela za 
letošnje leto dopolnitev in spremembo zakonodaje 
s področja stanovanjskega gospodarstva in s po- 
dročja tistih dejavnosti, ki so nanj neposredno na- 
vezana (urbanistično načrtovanje, komunalno ure- 
janje zemljišč, urejanje prometa z zemljišči, sistem 
družbenega planiranja in drugi). Skupščina SR Slo- 
venije pa je v juliju 1979 obravnavala osnutek sta- 
lišč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov v stano- - 
vanjskem gospodarstvu. 

Nekateri izmed veljavnih zakonov s področja sta- 
novanjskega gospodarstva niso usklajeni z drugimi v 
sistemskimi zakoni in predpisi. Zato je treba temat- 
sko zaokrožiti celotno stanovanjsko problematiko 
in jo obravnavati v enem zakonu o stanovanjskem 
gospodarstvu, vanj pa naj bi bile zajete zadeve, ki 
so jih doslej urejali- zakon o samoupravni stano- 
vanjski skupnosti, zakon o programiranju in finan- 
ciranju graditve stanovanj, zakon o gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, zakon o 
stanarinah, zakon o družbeni pomoči v stanovanj- 
skem gospodarstvu, zakon o ugotovitvi vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj, zakon o revaloriza- 
ciji in amortizaciji stanovanjskih hiš v družbeni last- 
nini in zakon o stanovanjskih zadrugah Izven teh 
zakonov ostajata kot posebna zakona še- zakon o 
poslovnih stavbah in poslovnih prostorih in zakon o 
stanovanjskih razmerjih 

Interes delavcev v temeljni organizaciji združene- 
ga dela še vedno ni dovolj povezan z interesi delav- 
cev in občanov v krajevni skupnosti, kjer lahko 
zadovoljujejo vrsto potreb in razrešujejo vprašanja, 
ki se nanašajo na stanovanje, otroško varstvo, so- 
cialno varstvo, preskrbo, varstvo okolja, splošno 
ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, gospo- 
darjenje s prostorom in drugo Razvijanje in uve- 
ljavljanje družbeno usmerjene stanovanjske grad- 
nje je pogoj za izgradnjo takih sosesk in naselij, v 
katerih bodo delovni ljudje in občani lahko zadovo- 
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OPOMBE' Ijevali vse potrebe za življenje in zdrav razvoj- Uve- ljaviti in omogočiti bo treba odločujoč vpliv delov- 
nih ljudi in občanov na urbanistično in prostorsko 
politiko, na urbanistične rešitve, ki bodo zagotavlja- 
le takšen razvoj naselij in mest, ki ustreza sociali- 
stični vsebini našega življenja in humanim od- 
nosom med stanovalci v naseljih in krajevnih skup- 
nostih 

Na podlagi presoje veljavnih zakonov s področja 
stanovanjskega gospodarstva ugotavljamo, da; 

1 Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti 
(Uradni list SRS, št. 8/78), ki je bil spremenjen in 
dopolnjen v lanskem letu, ponovno kaže potrebo 
po dopolnitvi in spremembi nekaterih določb, ki so 
se v dosedanji družbeni praksi oblikovanja in dela 
saoupravnih stanovanjskih skupnosti pokazale kot 
neustrezne ali pa niso v skladu s sprejetimi sistem- 
skimi zakoni (Zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugosfevije, Zakon 
o skupnih osnovah svobodne menjave dela) To 
zahteva nadaljnje dograjevanje samoupravne orga- 
niziranosti tudi na stanovanjskem področju; 

2 Zakon o programiranju in financiranju gradi- 
tve stanovanj (Uradni list SRS, št. 5/72), ki je bil 
sprejet pred sprejetjem ustave, zakona o združe- 
nem delu ter zakona o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka, zakona o temeljih 
sistema družbenega planiranja in o družbenem pla- 
nu Jugoslavije in zakona o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela, ne ustreza in da to terja nekatere 
bistvene spremembe, ki se nanašajo predvsem na 
planiranje v temeljnih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, na odločanje o zago- 
tavljanju in uporabi sredstev za stanovanjsko gradi- 
tev ter angažiranje lastnih sredstev za reševanje 
stanovanjskih vprašanj delavcev in občanov; 

3. Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem 
gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 5/72) je bil spre- 
jet predvsem z namenom, da se zagotovi socialna 
varnost občanom, ki imajo nizke dohodke, pri upo- 
rabi stanovanja. Zaradi nizkih stanarin pa namen ni 
prišel do izraza Ob prehodu na ekonomske stanari- 
ne pa mora družbena pomoč postati bistveni ele- 
ment socialne in ekonomske varnosti delevnega 
človeka Dosedaj je bil pretežni del sredstev druž- 
bene pomoči porabljen za nakup solidarnostnih 
stanovanj in za druge namene družbene pomoči 
(kreditiranje), le manjši del (leto 1977-0,1 %, 1978- 
0,5%) pa za delno nadomestitev stanarine Kljub 
temu,da je bilo na področju družbene pomoči do- 
seženih precej dobrih rezultatov (gradnja solidar- 
nostnih stanovanj, kreditiranje, raziskovalna dejav- 
nost), se tudi tu kažejo potrebe po dopolnitvah in 
spremembah obstoječega zakona; 

4 Zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj (Uradni list SRS, št 50/72) terja dopol- 
nitev predvsem v zvezi z družbenim dogovarjanjem 
in samoupravnim sporazumevanjem o oblikovanju 
cen stanovanj ter urejanjem družbenoekonomskih 
odnosov na področju graditve in gospodarjenja s 
stanovanji Dopolniti in spremeniti je potrebno toč- 
kovalni sistem, ki je vezan na zakon o revalorizaciji 
in amortizaciji stanovanjskih hiš in stanovanj v 
družbeni lastnini in na ugotavljanje vrednosti sta- 
novanjskega sklada oziroma posamezne hiše ali 
stanovanja; 

5 Zakon o stanarinah (Uradni list SRS, št 50/72) 
zahteva dopolnitev in spremembe, na podlagi kate- 
rih bo postalo stanovanje element družbene repro- 
dukcije in dobrina dolgoročne rabe s posebnimi 
socialnimi značilnostmi. Stanarina naj v bodoče 
zagotavlja materialno osnovo za samoupravno od- 
ločanje Sedanja politika nizkih stanarin pogojuje 
neracionalno rabo stanovanj Za razliko od seda- 
njega zakona o stanarinah, ki je določal več ali 
manj administrativno odrejanje stanarine, bo v bo- 
doče z zakonom določena le minimalna stopnja 
amortizacije, vse druge elemente stanarine pa je 
treba oblikovati na podlagi samoupravnega spora- 

zumevanja v občini glede na specifične potrebe in 
možnosti. Dinamiko prehoda na ekonomske stana- 
rine pa bo moral spremljati sistem subvencionira- 
nja z ustreznimi merili in kriteriji, ki bodo zagotav- 
ljati socialno varnost občanov z nižjimi dohodki; 

6. Zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hiša- 
mi v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št. 37/74) 
določa nekatere rešitve, ki v vsebinskem pogledu 
ne omogočajo uveljavljanja samoupravnih družbe- 
noekonomskih odnosov v gospodarjenju z obstoje- 
čimi hišami v družbeni lastnini. Planiranje, progra- 
miranje in odločanje o višini stanarine in o uporabi 
stanarine ter skrb za uporabo in nezmanjšanje vre- 
dnosti stahovanjskih hiš in stanovanj in drugo pa ni 
več v skladu s sedanjimi družbenopolitičnimi opre- 
delitvami. Zato je prav tu potrebna dograditev in 
uveljavitev celovitega sistema samoupravnega od- 
ločanja, v katerem bodo sodelovali stanovalci v 
družbenih stanovanjih, kakor tudi delavci v organi- 
zacijah združenega dela ter drugih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih v okviru zborov stano- 
valcev v hiši, soseski, krajevni skupnosti, v samou- 
pravni stanovanjski skupnosti in temeljni skupnosti 
ali enoti stanovanjske skupnosti. Taki samoupravni 
organiziranosti na področju gospodarjenja s stano- 
vanji je treba v zakonu postaviti tudi osnove za 
organizacijo ustreznih strokovnih služb; 

7. Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni 
list SRS, št. 22/78) temelji na Zveznem zakonu o 
revalorizaciji osnovnih sredstev in sredstev skupne 
porabe uporabnikov družbenih sredstev (Uradni ligt 
SFRJ, št. 32/75). 

Uveljavljanje družbenoekonomskih odnosov na 
področju gospodarjenja z obstoječim stanovanj- 
skim skladom v družbeni lastnini predvsem pa pri 
uvajanju ekonomskih stanarin zahteva ustrezno 
ureditev revalorizacije tega sklada kot osnove za 
določanje višine stanarine in amortizacije. Z zako- 
nom naj se preuredijo nekatere določbe, ki so se 
nanašale na prehodno obdobje v letih 1978 in 1979 
glede določitve stopnje amortizacije. 

V zvezi z revalorizacijo naj zakon dopolni način 
ugotavljanja vrednosti stanovanj in stanovanjskih 
hiš ter sprotno revalorizacijo glede na ugotovljene 
razlike med vrednostjo obstoječih stanovanj in cen 
stanovanj, ki se oblikujejo pri graditvi. Zakon naj 
tudi določi stopnjo amortizacije stanovanj in roke 
za njeno obračunavanje. 

8. Zakon o stanovanjskih zadrugah (Uradni list 
SRS, št. 37/74) ni usklajen z veljavnimi določili 
zakona o združenem delu ter z nekaterimi drugimi 
sistemskimi zakoni, ki so že v veljavi oziroma jih 
šele pripravljamo, saj zahtevajo, da so temeljni no- 
silci vseh odločitev v stanovanjskem gospodarstvu 
delovni ljudje in občani v zborih stanovalcev, sose- 
skah, krajevnih skupnostih, temeljnih skupnostih, 
samoupravnih enotah in samoupravnih stanovanj- t 
skih in drugih interesnih skupnostih, ki naj z anga- 
žiranjem lastnih finančnih sredstev in ob pomoči 
družbene skupnosti uresničijo proces samouprav- 
ne preobrazbe stanovanjskega gospodarstva in s 
tem v zvezi prispevajo k prilaganju stanovanjskih 
zadrug novim pogojem stanovanjske politike in sta- 
novanjske graditve S tem bi stanovanjska zadruga 
postala oblika združevanja delovnih ljudi in obča- 
nov, v kateri po načelu vzajemnosti in enakoprav- 
nosti združujejo svoja sredstva in delo z namenom, 
da bi na organiziran način reševali svoja stanovanj- 
ska vprašanja tako pri graditvi kot tudi pri prenovi 
in gospodarjenju s stanovanji in stanovanjskimi hi- 
šami v individualni lastnini. Zato bo moralo biti 
ustrezno rešeno mesto in vloga stanovanjske za- 
druge pri ustanovitvi, pri delegatskem in samo- 
upravnem vključevanju v samoupravno stanovanj- 
sko skupnost in enoto samoupravne stanovanjske 
skupnosti. 

Iz navedenega izhaja, da narekuje spremembo 
celotne stanovanjske zakonodaje usklajevanje z 
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nekaterimi sistemskimi zakoni, prav tako pa tudi 
celoten družbeni razvoj, razvoj samoupravnih druž- 
benoekonomskih odnosov in samoupravne organi- 
ziranosti delovnih ljudi in občanov v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela, v samoupravnih in 
drugih interesnih skupnostih in ne nazadnje tudi 
vsestranski razvoj kulturnega življenja, bivanja in 
sožitja delovnih ljudi in občanov v krajevni skupno- 
sti ali soseski. 

IV. OSNOVNA NAČELA IN 
POGLAVITNE REŠITVE 

1. Zakon o stanovanjskem gospodarstvu bo 
kompleksen zakon, ki bo urejal samoupravno orga- 
niziranost stanovanjskega gospodarstva na vseh 
ravneh, elemente planiranja v stanovanjskem go- 
spodarstvu, družbenoekonomske odnose na po- 
dročju razširjene reprodukcije, družbenoekonom- 
ske odnose na področju enostavne reprodukcije 
(pri gospodarjenju s stanovanjskimi hišami v druž- 
beni lastnini), ugotavljanje vrednosti stanovanjskih 
hiš in stanovanj, revalorizacijo stanovanjskih hiš in 
stanovanj, amortizacijo, družbeno pomoč v stano- 
vanjskem gospodarstvu, družbenoekonomske od- 
nose pri združevanju občanov v stanovanjsko za- 
drugo. 

2. Zakon bo uveljavil načelo, po katerem je sta- 
novanje dobrina dolgoročne rabe s posebnimi so- 
cialnimi značilnostmi, stanovanjsko gospodarstvo 
pa del družbene reprodukcije, o kateri celovito od- 
ločajo in z njo gospodarijo delovni ljudje in občani. 
Zato bo zakon določil, da so zadeve planiranja, 
programiranja, financiranja, gospodarjenja s skla- 
dom stanovanjskih hiš ter družbena pomoč v stano- 
vanjskem gospodarstvu zadeve posebnega družbe- 
nega pomena. 
Varianta: 

Graditev stanovanj in spremljajočih objektov v 
okviru družbeno usmerjene stanovanjske graditve 
je dejavnost posebnega družbenega pomena. 

3. Zakon bo določal, da uresničujejo delovni lju- 
dje in občani svoje potrebe in interese pri graditvi 
oziroma pridobivanju stanovanj ter pri uporabi sta- 
novanj v samoupravni stanovanjski skupnosti, do- 
ločene interese pa tudi v zborih stanovalcev, v eno- 
tah samoupravne stanovanjske skupnosti, v stano- 
vanjskih zadrugah, v organizacijah združenega de- 
la in delovnih skupnostih ter krajevnih skupnostih. 
Organiziranost in delovanje samoupravne stano- 
vanjske skupnosti bo zakon določil tako, da bo ta 
skupnost mesto dogovarjanja in usklajevanja inte- 
resov delavcev združenega dela in delovnih skup- 
nosti, krajevnih skupnosti ter delovnih ljudi in ob- 
čanov kot uporabnikov in izvajalcev tako na po- 
dročju graditve novih stanovanj kot tudi na področ- 
ju upravljanja z obstoječimi družbenimi stanovanji. 
Z zakonom bodo določene in opredeljene tudi na- 
loge in vloga vseh subjektov na področju splošne 
ljudske obrambe in družbene samozaščite ter način 
in oblike njihovega reševanja na področju stano- 
vanjskega gospodarstva. 

4. Zakon bo opredelil, da se za uresničevanje 
posebnih potreb in interesov delovnih ljudi in obča- 
nov pri graditvi, obnovi, gospodarjenju in za reše- 
vanje drugih vprašanj na tem področju lahko usta- 
novijo s samoupravnimi sporazumi enote samo- 
upravne stanovanjske skupnosti. 

5. Delovni ljudje in občani ustanovijo samou- 
pravno stanovanjsko skupnost s samoupravnnim 
sporazumom ter v njej uresničujejo svoje potrebe in 
interese pri graditvi, pridobivanju stanovanj, pri 
uporabi stanovanj in pri družbeni pomoči. 

6. Zakon bo predpisal oblikovanje posebnih de- 
legacij za delegiranje delegatov v zbor uporabnikov 
in zbor izvajalcev ter določil, kdo so izvajalci in kdo 
uporabniki v samoupravni stanovanjski skupnosti. 

7 Zakon bo določil, da se stanovanjska skup- 

nost ustanovi za območje občine, lahko pa tudi za OPOMBE: 
območje mesta oziroma regije, če se ustanovitelji 
samoupravne stanovanjske skupnosti v občini tako 
dogovorijo. Za obravnavanje in reševanje skupnih 
vprašanj ustanovijo stanovanjske skupnosti v repu- 
bliki-Zvezo stanovanjskih skupnosti Slovenije. 

8. Zakon bo določil, da se s samoupravnim spo- 
razumom o ustanovitvi stanovanjske skupnosti in 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije določijo 
med ustanovitelji temeljna medsebojna razmerja, 
naloge in obveznosti. 

9. Zakon bo podrobneje opredelil način uresni- 
čevanja nalog, potreb in interesov ter dogovarjanje 
in usklajevanje v posameznih oblikah samoupravne 
organiziranosti na področju stanovanjskega go- 
spodarstva. V okviru tega bo zakon opredelil tudi 
mesto in vlogo stanovanjskih zadrug v samouprav- 
nem sistemu stanovanjskega gospodarstva. 

10. Za reševanje sporov iz razmerij, ki jih ureja 
predlagani zakon in drugi zakoni s stanovanjskega 
področja, se bodo ustanovila posebna sodišča 
združenega dela. 

11. V skladu s sistemom družbenega planiranja 
bo zakon določil, da so temeljni nosilci planiranja 
na stanovanjskem področju delavci v temeljnih or- 
ganizacijah združenega dela in samoupravnih or- 
ganizacijah in skupnostih, stanovalci v družbenih 
stanovanjskih hišah, delovni ljudje in občani v kra- 
jevnih skupnostih ter v samoupravnih interesnih 
skupnostih, člani stanovanjskih zadrug ter delovni 
ljudje in občani v družbenopolitičnih skupnostih. 

12. V zakonu bodo podrobno opredeljeni vsi 
udeleženci planiranja, njihova vloga in odgovorno- 
sti, ravni in postopki planiranja. Zakon bo opredelil 
tudi elemente, ki jih morajo s tega področja vsebo- 
vati samoupravni sporazumi o temeljih planov in 
plani temeljnih organizacij združenega dela, krajev- 
nih skupnosti, stanovanjskih skupnosti kot tudi do- 
govori o temeljih planov in družbeni plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti ter ob tem upošteval, da je 
tudi sestavni element družbenega planiranja na sta- 
novanjskem področju splošna ljudksa obramba in 
družbena samozaščita. 4 

13. Glede na specifičnost stanovanjskega, ko- 
munalnega in zemljiškega gospodarstva bo zakon 
določil, da se na področju stanovanjskega gospo- 
darstva izdelujejo poleg 5-letnih planov razvoja tudi 
10-letni plan razvoja. 

14. Pri planiranju na stanovanjskem področju bo 
zakon določil, da je treba izhajati iz elementov za 
samoupravne sporazume o temeljih planov temelj- 
nih organizacij združenega dela, delovnih skupno- 
sti in krajevnih skupnosti in jih sočasno usklajevati 
v samoupravni stanovanjski skupnosti in ob upo- 
števanju smernic družbenopolitičnih skupnosti. 

15 Zakon bo konkretiziral načelo, po katerem 
delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, 
delovnih skupnostih, in občani v krajevnih skupno- 
stih ugotavljajo potrebo po stanovanjih in spreje- 
majo program razreševanja stanovanjskih vprašanj 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana te- 
meljne organizacije združenega dela, delovne 
skupnosti in krajevne skupnosti ter s samouprav- 
nim sporazumom o temeljih plana samoupravne 
stanovanjske skupnosti. Pri tem se upoštevajo na- 
čela vzajemnosti in solidarnosti ter družbene po- 
moči v stanovanjskem gospodarstvu. 

16. V samoupravnih sporazumih o temeljih plana 
samoupravne stanovanjske skupnosti se bodo na 
podlagi zakona določile tudi pravice in obveznosti 
ter odgovornosti izvajalcev pri gradnji, prenovi in 
vzdrževanju stanovanj. 

17. Zakon bo glede izdelave planov določal, da 
morajo delavci v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih izhajati iz načela, da mora 
vsak delavec imeti rešeno stanovanjsko vprašanje 
najkasneje pred upokojitvijo. Prav tako bo zakon 
konkretiziral načelo, da delavci razrešujejo stano- 
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OPOMBE: vanjska vprašanja v tisti občini, kjer stanujejo oziro- 
ma bodo stanovali. 

18. Zakon bo določal, da se s samoupravnim 
sporazumom o temeljih plana samoupravne stano- 
vanjske skupnosti, v katerem je opredeljen način in 
namen združevanja sredstev in višina sredstev za 
razreševanje stanovanjskih potreb v občini, zago- 
tavlja materialna podlaga plana stanovanjske gradi- 
tve v občini. 

19. Zakon bo določal, da se v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana samoupravne stano- 
vanjske skupnosti namensko opredelijo viri sred- 
stev za stanovanjsko gradnjo, družbeno pomoč in 
druge potrebe stanovanjskega gospodarstva Na- 
mensko združena sredstva se bodo uporabljala ?a: 
gradnjo družbenih najemnih stanovanj, solidar- 
nostnih stanovanj, prenovo družbenega stanovanj- 
skega sklada, za kreditiranje nakupa etažnih stano- 
vanj, kreditiranje stanovanjske gradnje, za vračilo 
lastne udeležbe, za premiranje namenskega varče- 
vanja, za subvencioniranje stanarin, za potrebe 
ljudske obrambe in družbene samozaščite in za 
raziskovalno dejavnost na stanovanjskem po- 
dročju. 

20. Zakon bo določil naslednje vire sredstev za v 
prejšnji točki določene namene: 

- denarna sredstva temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnostih iz sklada skupne 
porabe; 

- denarna sredstva temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti iz dohodka, name- 
njenega za družbeno pomoč v stanovanjskem go- 
spodarstvu; 

- denarna sredstva občanov kot lastno udeležbo 
za vse oblike reševanja stanovanjskih vprašanj ob- 
čanov; 

- denarna sredstva delavcev, ki združujejo delo 
pri zasebnikih; 

- denarna sredstva temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti za rešitev stano- 
vanjskih potreb novo zaposlenih delavcev iz sred- 
stev za razširitev materialne osnove združenega 
dela; fc 

- sredstva amortizacije stanovanjskih hiš v druž- 
beni lastnini 
Varianta: 

denarna sredstva invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja za reševanje stanovanjskih potreb in- 
validov in upokojencev. (Opomba: varianta odpade 
v primeru, da se sredstva za te potrebe neposredno 
združujejo na podlagi samoupravnega sporazuma 
o temeljih planov samoupravnih skupnosti). 

21. Za stanovanjsko gradnjo bo z zakonom pre- 
dvideno tudi usmerjanje dela bančnih sredstev iz 
splošnih hranilnih vlog v skladu z odločitvami vla- 
gateljev sredstev v banki. 

22. Zakon bo izhajal iz načela, da je vsak sam v 
skladu s svojim možnostmi dolžan prispevati lastna 
sredstva za rešitev svojega stanovanjskega vpraša- 
nja. Zakon bo določil stopnje lastne udeležbe za 
pridobitev družbenega, najemnega stanovanja ozi- 
roma za pridobitev kredita za reševanje stanovanj- 
skega vprašanja. Določil bo, da se z družbenimi 
dogovori, samoupravnimi sporazumi in pravilniki 
sprejmejo skupna merila, pogoji in višina lastne 
udeležbe v skladu z materialnimi možnostmi in vre- 
dnostjo stanovanja Zakon bo določil, da je lastna 
udeležba za družbena najemna stanovanja vračljiva 
ter za to tudi predvidel vire sredstev in roke vrača- 
nja lastne udeležbe. 

23. Zakon bo opredelil stanarino kot družbeno 
priznano ceno za uporabo stanovanja, ki jo določijo 
delovni ljudje in občani v organizacijah združenega 
deta in delovnih skupnostih ter v krajevnih skupno- 
stih na podlagi samoupravnega sporazuma, upo- 
števaje ceno izgradnje, politiko cen in konkretne 
potrebe za enostavno reprodukcijo Tako oblikova- 
na stanarina bo predstavljala element družbenoe- 

konomskih odnosov v stanovanjskem gospodar- 
stvu in materialno osnovo za samoupravno dogo- 
varjanje in odločanje pri smotrnem gospodarjenju s 
stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini 

Z zakonom bodo določeni način in osnove obli- 
kovanja stanarine, minimalna višina stanarine, po- 
stopki in ravni odločanja o uporabi stanarine. Sta- 
narina bo tako odraz poteb po sredstvih za smotrno 
gospodarjenje z družbenim stanovanjskim skladom 
in odraz skrbi ohranjanja njegove vrednosti. 

24. Zakon bo opredelil način in postopke za del- 
no nadomeščanje stanarine občanom z nižjimi do- 
hodki in pri tem izhajal iz načela, da je vsakdo 
dolžan, ne glede na dohodke, prispevati vsaj del 
stanarine. 

25. Zakon bo podrobneje opredelil stroške vzdr- 
ževanja stanovanj in stanovanjskih hiš, prav tako 
tudi, katere stroške so dolžni pokrivati imetniki sta- 
novanjske pravice in kateri stroški se pokrivajo iz 
stanarine. Zakon bo nadalje tudi opredelil, kaj se 
šteje za prenovo stanovanj, zamenjavo in obnovo 
dotrajanih gradbenih konstrukcij, vzdrževanje in 
kaj se šteje za stroške upravljanja. 

Varianta: o vsem tem sprejme odlok občinska 
skupščina. 

26. Zakon bo nadalje opredelil, kaj obsega 
upravljanje in gospodarjenje s stanovanjskimi hiša- 
mi v družbeni lastnini, kdo do odgovorni nosilci in o 
čem se odloča v zboru stanovalcev in hišnem svetu, 
v enoti stanovanjske skupnosti in samoupravni sta- 
novanjski skupnosti. 

27. Zakon bo opredelil tudi pravice in dolžnosti 
temeljnih nosilcev gospodarjenja in upravljanja s 
stanovanjskimi hišami in stanovanji glede uresniče- 
vanja obrambne in samozaščitne funkcije na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva. 

28. Zakon bo opredelil način in osnove za obli- 
kovanje strokovnih služb samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti na načelih svobodne menjave dela z 
zbori stanovalcev, hišnimi sveti, enotami in stano- 
vanjsko skupnostjo Za vsa druga dela in opravila, 
ki imajo značaj materialne proizvodnje ali storitev 
pri graditvi, gospodarjenju in upravljanju, pa bo 
predvideno sklepanje dolgoročnih pogodb z 
ustreznimi izvajalci. 

29. Za ugotavljanje vrednosti stanovanjskih hiš 
in stanovanj, amortizacije in revalorizacije stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini bo 
zakon določil način, elemente in merila, kdo spreje- 
ma osnove in kdo je pristojen za izvedbo posamez- 
nih opravil v zvezi z ugotavljanjem vrednosti, reva- 
lorizacije in amortizacije. Pri tem bo zakon izhajal iz 
načela, da sme stopnja amortizacije stanovanjskih 
hiš in stanovanj znašati najmanj 1% revalorizirane 
vrednosti stanovanjske hiše ali stanovanja za vsako 
leto ter da se revalorizacija opravi vsako leto. 

30 Zakon bo opredelil položaj stanovanjske za- 
druge v okviru celotnega stanovanjskega gospo- 
darstva. Zakon bo določil načela o načinu in pogo- 
jih za ustanovitev stanovanjske zadruge, članstvu, 
dejavnosti, sredstvih, vključevanju v samoupravno 
stanovanjsko skupnost in druge interesne skupno- 
sti. Opredelil bo tudi naloge in obveze glede vklju- 
čevanja stanovanjske zadruge v sistem družbenega 
planiranja na področju družbeno usmerjene stano- 
vanjske graditve, financiranja graditve, prenove in 
gospodarjenja s stanovanjskimi hišami v zadružni 
lastnini, način urejanja premoženjskopravnih ra- 
zmerij med zadrugo in njenimi člani ter nadzor nad 
zakonitostjo dela stanovanjske zadruge 

V. PREHODNO OBDOBJE IN DRUGE 
POMEMBNE OKOLIŠČINE 

1 Zakon bo glede na spremenjeni sistem zdru- 
ževanja sredstev za stanovanjsko graditev opredelil 
način združevanja sredstev v prehodnem obdobju 
ter pri tem izhajal iz načela, da se zagotovi kontinui- 
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teta stanovanjske graditve oziroma izvajanje spre- 
jetih planov stanovanjske graditve 

2 Zakon bo za prehodno obdobje opredelil na- 
čin vračanja depozitov združenega dela in vire 
sredstev za vračanje najetih kreditov, uredil vpraša- 
nja sredstev odpravljenih stanovanjskih skladov ter 
vprašanja vračanja kreditov, ki so jih najemale sa- 
moupravne stanovanjske skupnosti. 

3. Zakon bo glede na nov sistem zagotavljanja 
sredstev za stanovanjsko graditev opredelil način 
urejanja zatečenih odnosov in obveznosti med ban- 
kami in družbenopravnimi osebami, ki so najemale 
kredite za stanovanjske potrebe: 

4 Z zakonom bo določeno, da se glede na nalo- 
ge in obveze za realizacijo tekočega srednjeročne- 
ga plana obdrži sedanji sistem združevanja in pora- 
be sredstev, ki jih skupnost invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja združuje in usmerja za reše- 
vanje stanovanjskih vprašanj upokojencev, tudi v 
letu 1980. 

5 Do ustanovitve posebnih sodišč združenega 
dela se bodo reševali spori iz njihove pristojnosti po 
dosedanjih predpisih. 

Varianta: tudi v naslednjem srednjeročnem plan- 
skem obdobju 1981-1985. 

S sprejetjem tako oblikovanega zakona bodo 
prenehali veljati naslednji zakoni: 

- Zakon o samoupravni stanovanjski skupnosti 
(Uradni list SRS, št. 8/78); 

- Zakon o programiranju in financiranju graditve 
stanovanj (Uradni list SRS, št. 5/72, 54/72, 24/73, 
15/76, 13/77); 

- Zakon o družbeni pomoči v stanovanjskem go- OPOMBE: 
spodarstvu (Uradni list SRS, št 5/72, 15/76 in 
13/77); 
- Zakon o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš 

in stanovanj (Uradni list SRS, št. 50/72); 
- Zakon o stanarinah (Uradni list SRS, št 50/72); 
- Zakon o gospodarjenju s stanovanjskimi hiša- 

mi v družbeni lastnini (Uradni list SRS, št..37/74 in 
2/78); 

- Zakon o revalorizaciji in amortizaciji stano- 
vanjskih hiš in stanovanj v družbeni lastnini (Uradni 
list SRS, št. 22/78); 

- Zakon o stanovanjskih zadrugah (Uradni list 
SRS, št. 37/74). 

VI. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 
Za družbenopolitične skupnosti uveljavitev tega 

zakona ne pomeni finančnih obveznosti. Materialne 
obveznosti kot posledica izvajanja tega zakona bo- 
do nastale po sprejetju samoupravnih sporazumov 
o združevanju in zagotavljanju sredstev za stano- 
vanjsko gradnjo tako za organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti kot tudi za občane. Za občane, stanovalce v 
družbenih stanovanjih bodo nastopile materialne 
obveznosti na podlagi samoupravnih sporazumov o 
določitvi višine stanarine in prehodu na ekonomske 
stanarine. 

Za občana pa vnaša obvezno lastno udeležbo, 
tako za pridobitev družbenega najemnega stanova- 
nja, kakor tudi za prenovo, rekonstrukcijo, graditev 
ali nakup lastnega stanovanja ali stanovanjske hiše 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

stanovanjskih razmerjih s tezami za 

osnutek zakona (ESA-361) 

POVZETEK 
Predloga za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih 
s tezami za osnutek zakona 

Ustavna podlaga predloga za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih je podana v 10. točki 321. člena in 
206. člena Ustave SR Slovenije. 

Stanovanjska razmerja so urejena z zakonom o 
stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 18/74, 
10/76). Potrebo po spremembi tega zakona nare- 
kuje odprava pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri 
praktičnem izvajanju zakona, ustanavljanju poseb- 

nih sodišč združenega dela za stanovanjsko gospo- 
darstvo, ki bodo reševala tudi spore iz stanovanj- 
skih razmerij, poenostavitev postopka pri izpraznitvi 
stanovanja, ki ga nekdo neupravičeno zaseda in 
doslednejša izpeljava načela, naj stanovanja ne 
ostajajo prazna ter izenačitev osebe, ki je po predpi- 
sih o zakonski zvezi izenačena z zakoncem, pri 
pridobitvi stanovanjske pravice na stanovanju, ki ga 
je souporabljala. 

OPOMBE: i. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Ustavna podlaga za izdajo zakona je poda- 
na v 10. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, 
po kateri Skupščina SR Slovenije v okviru 
pravic in dolžnosti republike ureja tudi last- 
ninska, zemljiška in druga stvarnopravna ra- 
zmerja ter stanovanjska razmerja, ter v 206: 
členu Ustave SR Slovenije, po katerem je ob- 
čanu zajamčeno, da pridobi stanovanjsko 
pravico na stanovanju, ki je družbena lastnina 
ter da je občanu v okviru te pravice zagotov- 
ljeno, da pod pogoji, ki jih določa zakon traj- 
no uporablja to stanovanje za zadovoljevanje 
osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Stanovanjska razmerja so urejena z zako- 
nom o stanovanjskih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 18/74, 10/76). 

Sprememba tega zakona je potrebna zaradi 
odprave nekaterih pomanjkljivosti, ki so se 
pokazale pri praktičnem izvajanju zakona. 
Razlog, ki utemeljuje potrebo po spremembi 
tega zakona je tudi v tem, da je za uveljavitev 
samoupravnih družbenoekonomskih od- 
nosov v stanovanjskem gospodarstvu potreb- 
no za reševanje sporov na tem področju in 
sporov iz stanovanjskih razmerij ustanoviti 
posebna sodišča združenega dela za stano- 
vanjsko gospodarstvo, ki bodo reševala tudi 
spore iz stanovanjskih razmerij. Poleg tega pa 
je zakon uskladiti terminološko s predvidenim 
zakonom o stanovanjskem gospodarstvu in s 
tem, da ima po zakonu o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih tudi dalj časa trajajoča 
življenjska skupnost moškega in ženske pod 
določenimi pogoji enake posledice kot za- 
konska zveza. , 

Pri izvajanju zakona se je pokazala po- 
manjkljivost, da so hišniška stanovanja, ki so 
v zakonu opredeljena kot strogo namenska, 
ostajala prazna v primerih, ko stanovalci niso 
potrebovali hišnika ali pa je le-ta že imel sta- 
novanje. Poleg tega je tudi neustrezen posto- 
pek pri izpraznitvi stanovanja, ki ga kdo neu- 
pravičeno uporablja. Dosledneje je treta izpe- 
ljati načelo, da stanovanje ne ostane prazno 
in naj ga uporablja tisti, ki ga potrebuje. 

Zakon je potrebno spremeniti tudi iz razlo- 
gov, ker graditelji stanovanjskih hiš pogosto 
namenoma zavlačujejo izgradnjo stanovanj- 
skih hiš preko roka, določenega v kreditni 
pogodbi, družbeno najemno stanovanje pa 
ostaja še naprej zasedeno na škodo drugih 
upravičencev. 

III. NAČELA 
Načela zakona o stanovanjskih razmerjih v 

bistvu niso spremenjena. Iz razlogov, ki smo 
jih navedli, predlagani zakon določa, da tudi 
spore iz stanovanjskih razmerij rešujejo po- 
sebna sodišča združenega dela razen, če gre 
za reševanje sporov v kot posameznih delcv 
stavb v lastnini. Za osebe, ki so po predpisih o 
zakonski zvezi izenačene z zakoncem, je pre- 
dvidena enaka pravica za pridobitev stano- 
vanjske pravice kot v primeru, če gre za za- 
konca. Prav tako se v predlogu za izdajo za- 
kona predvideva izjema, da se hišniško stano- 
vanje lahko odda tudi tistim osebam, ki ne 
opravljajo hišniških del, vendar samo za čas, 
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dokler jih ne bi zasedli tisti, ki so jim namenje- 
na. Popolnejše so opredeljene nekatere do- 
ločbe zakona in poenostavljen postopek pri 
izpraznitvi stanovanja, ki ga nekdo neupravi- 
čeno uporablja. Namesto odpovedi stano- 
vanjske pogodbe predvideva predlog prene- 
hanje stanovanjskega razmerja po zakonu sa- 
mem v primerih, če imetnik stanovanjske pra- 
vice stanovanja ne uporablja brez upravičenih 
razlogov. Predlog predvideva tudi možnost 
odpovedi stanovanjske pogodbe v primeru, 
če imetnik stanovanjske pravice ni dogradi) 
stanovanjske hiše v roku, določenem v kredit- 
ni pogodbi, razen če ta gradnja ni bila dovrše- 
na iz razlogov, na katere ni mogel vplivati. 
Predlaga se tudi, da velja za nujno reševanje 
vseh sporov iz stanovanjskih razmerij in tako 
ne smo sporev v zvezi z odpovedjo stanovanj- 
ske pogodbe. Podrobnejša vsebina predlaga- 
nega zakona je razvidna iz priloženih tez. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Posebna finančna sredstva za izvajanje te- 

ga zakona ne bodo potrebna. 

TEZE ZA OSNUTEK 

ZAKONA 

o spremembah in 

dopolnitvah zakona o 

stanovanjskih 

razmerjih 

1. člen 
9. člen zakona o stanovanjskih razmerjih 

(Uradni list SRS, št. 18-175/74 in 10-383/76) 
se spremeni tako, da se glasi: 

»Za reševanje sporov in razmerij, ki jih ureja 
ta zakon, so, če ta zakon ne določa drugače, 
pristojna posebna sodišča združenega dela; 
redna sodišča pa so pristojna, če gre za reše- 
vanje sporov v zvezi z oddajanjem družinskih 
stanovanjskih hiš in stanovanj kot posamez- 
nih delov stavb v lastnini«. 

2. člen 
V 17. členu se besede »s pomdčjo sredstev 

solidarnostnega stanovanjskega sklada« na- 
domestijo z besedami »s pomočjo sredstev za 
družbeno pomoč v stanovanjskem gospodar- 
stvu«. 

3. člen 
19. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če imetnik stanovanjske pravice umre ali 

trajno neha uporabljati stanovanje, pridobi 
njegov zakonec ali oseba, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi izenačena z zakoncem, stano- 
vanjsko pravico na stanovanju, ki ga je sou- 
porabljala.« 

4. člen OPOMBE: 
2. odstavek 41. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 
2. »Stanovanje, namenjeno za hišnika, kur- 

jača in podobno ima pravico oddati zbor sta- 
novalcev. Izjemoma sme taka stanovanja za- 
časno oddati zbor stanovalcev tudi tistim, ki 
ne opravljajo takšnih del v hiši, če s tem 
soglaša samoupravna stanovanjska skup- 
nost, dokler se ne oddajo tistim, katerim so 
namenjena«. 

Varianta: 4. člen se črta. 

5. člen 
64. člen se spremeni tako, da se glasi: 
1. Stanovanjsko razmerje preneha, če so 

imetnik stanovanjske pravice in uporabniki 
stanovanja prenehali uporabljati stanovanje 
in brez presledka več kot šest mesecev niso 
več stanovali v njem, ne glede na to ali so bili 
takrat v državi ali v tujini, če je stanovanje v 
celoti oddano podstanovalcem ali če stanova- 
nje uporablja oseba, ki po tem zakonu ni 
uporabnik stanovanja. 
2. V primerih iz prejšnjega odstavka ne pripa- 
dajo tistemu, ki se mu nalaga izpraznitev sta- 
novanja niti najpotrebnejši prostori. 
3. Iz razlogov prvega odstavka stanovanjsko 
razmerje ne preneha: 
1. če je imetnik stanovanjske pravice vpokli- 
can v Jugoslovansko ljudsko armado; 
2. če je imetnik stanovanjske pravice na 
zdravljenju; 
3. če je imetnik stanovanjske pravice v skladu 
s splošnim aktom stanodajalca oddal v upora- 
bo prazno ali delno opremljeno stanovanje 
drugemu za čas, dokler stanovanja sam ne 
uporablja; 
4. če je imetnik stanovanjske pravice, ki ima 
lastnost delavca v združenem delu v organi- 
zaciji združenega dela, državnem organu ali 
družbenopolitični organizaciji, moral zaradi 
premestitve nastopiti delo v drugem kraju v 
državi, dokler v tem kraju ne pridobi primer- 
nega stanovanja; 
5. če imetnik stanovanjske pravice uporablja 
za začasno prebivanje prostore iz 3. točke 
drugega odstavka 4. člena tega zakona. 

6. člen 
65. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Stanodajalec lahko odpove stanovanjsko 

ppgodbo imetniku stanovanjske pravice, ki 
ima v lastnini prazno stanovanjsko hišo ali 
stanovanje kot posamezen del stavbe, če je to 
stanovanje primerno kakor tudi v primeru, če 
imetnik stanovanjske pravice ni dogradil sta- 
novanjske hiše v roku, določenem v kreditni 
pogodbi, razen, če gradnja ni bila dovršena iz 
razlogov, na katere imetnik stanovanjske pra- 
vice ni mogel vplivati.« 

7. člen 
69. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Postopki za reševanje sporov in razmerij, 

ki jih ureja ta zakon, veljajo za nujne«. 
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OPOMBE: 8. člen 9. člen 
Do ustanovitve posebnih sodišč združene- 

ga dela po tem zakonu, se rešujejo spori iz Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
njihove pristojnosti po dosedanjih predpisih. Uradnem listu SRS. 
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