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SKUPŠČINA SRS BO OBRAVNAVALA 

INFORMACIJA 

o uveljavljanju metod in načinov dela 

Skupščine socialistične republike 

Slovenije, njenih zborov in delovnih teles 

Informacija ima namen opredeliti, kako uresničiti 
sklepe, ki so jih sprejeli zbori Skupščine SRS ob 
obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov v SR Sloveniji in 
pobude ter predloge, ki so jih dali delegati ob 
obravnavi tega poročila na sejah delovnih teles in 
na sejah zborov 10. oktobra 1979. Pri tem so upo- 
števani tudi predlogi in pobude, ki so jih dali skup- 
ščine samoupravnih interesnih skupnosti po 
obravnavi tega poročila v Skupščini SR Slovenije, 
dalje dosedanje izkušnje pri delu skupščinskih 
zborov in delovnih teles, kakor tudi različni pred- 
logi in pobude, mnenja in stališča delegacij, dele- 
gatov, občinskih skupščin in družbenopolitičnih 
organizacij, do katerih je prihajalo v procesu spre- 
jemanja delegatskih odločitev. 

Gre torej za opredelitev nekaterih, v zadnjem 
času v Skupščini SRS že uveljavljenih novih oblik 
dela oziroma za izboljšanje dosedanjih metod in 
načinov dela, ki bi jih bilo potrebno v prihodnje 
dosledneje uveljavljati v vsakodnevni delovni 
praksi Skupščine SRS in nejnega izvršnega sveta; 
nekatere pa so tudi take, da bodo zahtevale spre- 
membo oziroma dopolnitev poslovnika Skupščine 
SRS in poslovnikov zborov. 

Pri oblikovanju predlogov za nove oziroma 
izboljšane oblike in metode dela Skupščine SRS je 
potrebno izhajati iz temeljnih načel ustave, po 
katerih skupščine družbenopolitičnih skupnosti 
kot izvoljene in zamenljive delegacije delovnih 
ljudi v samoupravnih organizacijah in skupnostih 
ter društeenopolitične organizacije, stalno zase- 
dajo in delujejo v tesni povezanosti z družbenopo- 

litičnimi in drugimi družbenimi organizacijami, ki 
so sestavni del soeialističenega samoupravnega 
sistema. Oblike in metode dela Skupščine SRS 
morajo biti torej take, da bodo omogočale stalno 
delo skupščine in bodo delegacijam temeljnih sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti zagotavljale 
pogoje za stalno aktivno opravljanje njihovih funk- 
cij v temeljnih delegacijah, v konfsrencah delega- 
cij in v občinskih skupščinah, v delovnih telesih in 
v zborih Skupščine SRS ter v Skupščini SFRJ. 

Informacija obravnava oblike in metode dela 
Skupščine SRS, ki bi jih bilo potrebno uveljavljati v 
različnih oblikah in fazah skupščinskega deia: pri 
programiranju dela; pri sklieu sej zborov in dolo- 
čanju dnevnih redov sej zborov; pri delu delovnih 
teles skupščin'e in zborov; opredeliti skušajo funk- 
cijo oziroma vsebino dela koordinacije; vsebujejo 
predloge za nekatere spremembe poslovnika v 
zvezi z zakonodajnim postopkom; posebej so 
obravnavane metode dela pri obravnavi aktov iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin in iz pristoj- 
nosti Zveznega zbora Skupščin® SFRJ; kaj je po- 
trebno storiti za uspešnejše sodelovanje skupščin 
samoupravnih intereresnih skupnosti s Skupščino 
SRS, kadar te skupščine enakopravno odločajo; 
kako načrtno spremljati in uresničevati pobude in 
predloge delegatov; kakšne ukrepa podvzeti za 
celovitejše informiranje ter izboljšati oblike in me- 
tode dela strokovnih služb skupščine. 

Na nekatera od naštetih oziroma drugih vpra- 
šanj informacija tudi samo opozarja, zato, da bi v 
nadaljnih obravnavah našli tudi za ta vprašanja in 
probleme zadovoljive rešitve. 



I. PROGRAMIRANJA DELA 
Pfl pripravi pfdgfsHiDtf dela SH0F&V Skupščine 8R8, KI š§ 

sprei#H!^jo 2a obdSSje «jRtšga kbled8^keS6 leta in §t» taK& 
pokrivSj6 s šfjrejstiSti ietHlfri đtikurfientam o dfUlbSrioeke- 
npmsketn raivejii tapUblikfe, je potrdBho UVfeljaVitl naglej 
h ja rtđeeiha l2h3aidC8! 

1. Zagotoviti V največji meri demSkratičhdSt (ari prlpfivi in 
sprejemanju delovnega programa, kar pomeni, da morajo pri 
njegovem nastajanju in sprejemanju sodelovati delegacije 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, konference 
delegacij, občinske skupščine, samoupravne interesne skup- 
nosti, družbenopolitične organizacije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, in drugi družbeni dejavniki, ki kakorkoli sodelujejo 
v delu Skupščine SR Slovenije. Tak način sprejemanja delov- 
nega programa je pogoj, da bo program dela Skupščine SR 
Slovenije odraz resničnih družbenih potreb po urejanju posa- 
meznih družbenih vprašanj in da se bo ob njem odvijala 
celovita družbenopolitična aktivnost vseh družbenih dejavni- 
kov v republiki, ki sodelujejo v delu in pri odločanju Skup- 
ščine Slovenije. Hkrati pa bo delovna in akcijska usmeritev 
za vse te dejavnike. 

2. Pri programiranju dela skupščine je potrebno uveljaviti 
načelo kontinuiranega programiranja. To pomeni, da je iz 
vsebinskega vidika program odprt, se pravi, da gaje mogoče 
med letom spreminjati oziroma dopolnjevati, odvisno od 
ocene razmer in potreb v republiki. Vsi dejavniki, ki sodelujeio 
pri oblikovanju in sprejemanju programa, imajo možnost in 
odgovornost, da med letom, v času uresničevanja že spreje- 
tega programa, sproti predlagajo skupščini v obravnavo ak- 
tualna, trenUtnb dtužbend ndjbblj pgffiembna VBF&šama 

3. Uveljaviti je pbtfebno SirfiveŠjd pevežftfiSSt in Usikliie- 
nost delovnega programa Skupščine SR Slovenije s proqrami 
dela drugih družbenih dejavmkdV; ki kakdfkdll šcjdelujeid V 
skupščinskem odločanju. §fe iet Hdriždfitame UškiajenSšt 
programa Skupščine SRS s programi dela skupščin samou- 
praVhih interesnih škuphdsti, š programi dela drUžbenbpbli^ 
tičmh drganižacij v republiki, t Gospodarsko žbbfhicd Šfeve- 
nije in drugimi zainteresiranimi družbenimi dejavniki; gre tudi 
za vertikalno povezanost in usklajenost, se pravi, da morajo 
programi dela zborov Skupščine SRS vplivati na program 
dela delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti, na program dela občinskih skupščin in na proaram dela 
zborov okupščine SFRJ ter obratno, da morajo tudi delovni 
progiarni vseh teh organov vplivati na sestavo programa dela 
zborov Skupščine SRS. 

4. Programi dela zborov Skupščine SRS morajo biti realni 
in morajo biti oblikovani tako, da je zagotovljena prioriteta 
reševanju najbolj aktualnih družbenopolitičnih nalog Med 
take je treba šteti zlasti: a 

- naloge, ki jih je potrebno v skladu s splošnimi družbenimi 
interesi in potrebami reševati na podlagi dokumentov ZKS in 
T» i' -u Slovenije in Jugoslavije in drugih družbenopo- litičnih organizacij; 
- naloge, ki jih je potrebno nujno reševati na podlagi ocene 
konkretnih družbenoekonomskih in družbenopolitičnih ra- 
zmer v celotni samoupravni politični strukturi republike; 
- vprašanja, za katerih reševanje pokažejo delovni ljudje in 
občani v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih 
preko svojih delegacij in delegatov poseben interes; 
- naloge, ki pomenijo nadaljnje dograjevanje družbenopoli- 
tičnega sestema in družbenoekonomskih odnosov, kakor tudi 
naloge v zvezi s planiranjem razvoja v republiki in federaciji 
ter konkretne ukrepe in odločitve, ki so potrebne za izvajanje 
srednjeročnega družbenega plana ter dokumentov o politiki 
izvajanja tega plana v posameznem letu 

Pri pripravi programa dela Skupščine SR Slovenije pa je 
potrebno zagotoviti, da program ne bo presegal ustavnih 
funkcij Skupščine SR Slovenije kot najvišjega organa oblasti 
iri organa družbenega samoupravljanja. 

5. Program mora biti sestavljen tako, da bo omogočil obli- 
kovanje takšnih dnevnih redov sej zborov, da bodo na eni seii 
obravnavana sorodna in med seboj povezana vprašanja (vse- 
b'nsk°za?k;°!eni sklopi) in da bodo v zvezi s takšnimi sklopi 
skupščini istočasno predložene ocene stanja na posameznih 
področjih s predjogi sistemskih rešitev in drugih ukrepov - 
vse to zato, da bi omogočili delegatom, občinskim skupšči- 
nam, družbenopolitičnim organizacijam in drugim družbenim 

lejiVfiikom bolj organizirano in načrtno delo, se pravi, pravo- 
časno pripravo, preverjanje in usklajevanje stališč že pred 
9!iaT' ft®t6r đa fel deiag&eijiffi in skupinam delegatov orrlotjočill deie§ifanje najbolj kvalificiranih delegatov na po- 
samezne §§je žbdfSV: 

*§l£ žk§roV skUpšžirte je p&tr&bfio bolj nagftrtb Uveljaviti funkdijdi ki jo ima SkUpščifia ŠftS pri 
spremljanju Uresničevanja splete politike ih aktov, kakor 
tudi njeno nalogo, da to politiko in akte na podlagi sVojih 
ugotovitev spreminja, dopolnjuje ali jo ponovno oblikuje na 
novih osnovah. 

Za uresničitev naštetih temeljnih izhodišč za programira- 
nje dela skupšine in njenih zborov, je zlasti potrebno: 

1. Glede na to, da je programiranje dela v Skupščini SRS 
trajna naloga delegacij, delegatov in vseh družbenih dejavni- 
kov, ki kakorkoli sodelujejo v skupščinskem odločanju, mo- 
rajo deiegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, občinske skupščine, samoupravne interesne skupnosti 
Skupščina SRS ter njen Izvršni svet, republiški upravni organi 
in vse družbenopolitične organizacije v republiki (pri čemer 
ima SZDL kot frontna organizacija posebno vlogo), sproti 
dajati pobude, ki bi jih bilo potrebno uvrstiti v delovni pro- 
gram za prihodnje leto in ki izhajajo iz ugotovljenih razmer in 
potreb v republiki, iz interesov posameznih družbenih subjek- 
tov in splošnih družbenih interesov in potreb in iz spremljanja 
uresničevanja politike in aktov skupščine. 

Do 15. oktobra tekočeta leta morajo VSI ti dejavniki Sp@r@čiti 
zborom Skupščine SRS §V6j8 pfedibgeža prlpfavd deidVfifeaa 

ffetg 3 pr°9rama dela zborov Skupščine SRS za prihodnje 
Skupščina ŠR6 psževe tuđi druge zainteresirane organe in 

°^pnieacije v republiki da do tega feka dajo Skupščini SRS 
sVdje poBUde ih pl-odloge ia pripravo deidvriega bshUtka 
pragrama aeia žbarev škupseine štfš. 

ztirani{? predlogov pripravi zbor oziroma po- 
« 15° JLiLi Ji I telD žbera (na Peirtief predsednik žbbra s predsedhlki delbvnih teies zBdfa in SkUpšŽihe) deidvni bShu- 
tek programa dela zborov. 

V delovnem osnutku programa dela zbora je potrebno tudi 
do očiti, kako se bo zbor vključil v obravnavo zadev, o katerih 
odloča Zbor republik in pokrajin oziroma Zvezni zbor Skup- 
ščine SFRJ, pa gre za take zadeve, ki so pomembne za 
republiko. To bo omogočilo delegacijam temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti in občinskim skupščinam, da 
se bodo v okviru enotnega delegatskega in skupščinskega 
sistema vključile v obravnavo vprašanj, ki jih vsebujejo pro- 
gram dela Skupščine SRS in programi dela zborov Skupščine 
SFRJ. 

3. Glede na to, da o večini vprašanj odločajo po ustavi SR 
Slovenije in po poslovniku skupščine dva ali trije zbori enako- 
pravno, pripravi posebno delovno telo predsedstva Skupščine 
SRS na podlagi osnutka delovnega programa zborov delovni 
osnutek programa Skupščine SRS, ki vsebuje pregled zadev, 
ki jih bo Skupščina SRS obravnavala v prihodnjem letu na 
sejah zborov. 

Delovni osnutek programa vsebuje: naslov obravnavane 
teme s kratko vsebinsko obrazložitvijo; kdo je nosilec pri- 
prave gradiva oz. predlagatelj akta; kateri zbori bodo vpraša- 
nje obravnavali (po možnosti navesti tudi zainteresirani zbor) 
in čas, v katerem bo gradivo predloženo skupščini. 

4. Delovni osnutek programa dela Skupščine SRS in de- 
lovni programi zborov se pošljejo predsedstvu skupščine za- 
radi medsebojne uskladitve in uskladitve s programi dela 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, kadar te enako- 
pravno odločajo s pristojnimi zbori Skupščine SR Slovenije 

Po uskladitvi se osnutki delovnega programa zborov Skup- 
ščine SRS objavijo v Poročevalcu in se pošljejo vsem tistim 
družbenim subjektom, ki so sodelovali pri nastajanju delov- 
nega osnutka programa dela. Osnutek programa dela obrav- 
navajo zbo-i in skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
z namenom, da bi lahko na podlagi osnutka programa dela in 
danih pripomb sprejeli program dela za prihodnje leto do 
konca decembra. 

5. Periodični delovni načrt je časovna konkretizacija 
obravnave nalog, ki so predvidene v letnem delovnem pro- 
gramu in drugih aktualnih nalog, ki jih je, uresničujoč načela 
kontinuiranega planiranja in odprtosti programa, potrebno v 
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tem obdobju reševati izven sprejetega programa. Periodični 
delovni načrt je podlaga za oblikovanje dnevnih redov sej 
zborov. 

6. V periodičnem delovnem načrtu, v katerem je treba pre- 
dvideti obravnavo vsebinsko zaokroženih sklopov, se dolo- 
čijo: 

- datum seje in njihovi dnevni redi; pri določanju dnevnih 
redov je potrebno upoštevati, da bodo na eni seji programsko 
predvideni, vsebinsko zaokroženi sklopi vprašanj in da na 
posamezne seje ne bo uvrščenih preveliko število zahtevanih 
vprašanj iz različnih področij družbenega življenja; 

- zbori, ki so pristojni za obravnavo vprašanj oz. zainteresi- 
rani zbori; 

- delovna telesa skupščine in zborov, ki bodo vprašanja 
obravnavala; ... ,. 

- predlog, kateri drugi družbeni dejavniki naj bi sodelovali 
pri obravnavi; 

- član predsedstva ali drug funkcionar skupščine oziroma 
član delegacije Skupščine SRJ v Zboru republik in pokrajin in 
delegat iz SR Slovenije v Zveznem zboru, ki bo v smislu 
drugega odstavka 344. čiena ustave SRS po pooblastilu pred- 
sedstva Skupščine SRS pri obravnavi posameznega vpraša- 
nja usklajeval delo v skupščini in z drugimi družbenimi dejav- 
niki (koordinator). 

7. Periodični delovni načrt je mogoče spreminjati le na 
podlagi pismeno utemeljene obrazložitve predlagatelja oz. 
nosilca naloge. O tem je potrebno takoj seznaniti vse delega- 
cije in delegate ter občinske skupščine. O obrazložitvi predla- 
gatelja oz. nosilca naloge razpravlja zbor na svoji prvi prihod- 
nji seji. 

8. Zakoni in drugi akti, ki so predloženi skupščini v obrav- 
navo mimo sprejetega delovnega programa oz. periodičnega 
delovnega načrta in za katere predlagatelj predlaga, da se 
obravnavajo v tem obdobju, obravnavajo najprej delovna te- 
lesa zborov, ki presodijo utemeljenost takšnega^ predloga in 
dajo o tem svoje mnenje pristojnemu zboru. Zbor presodi 
razloge, ali je potrebno predlog uvrstiti na dnevni red seje. 

9. Po hitrem postopku je mogoče zakon in drug akt predla- 
gati Skupščini SRS le iz razlogov, ki jih vsebuje poslovnik 
Skupščine SRS (preprečevanje in odpravljanje večih motenj v 
gospodarstvu, interesi ljudske obrambe, državne varnosti, 
naravne nesreče in druge izredne potrebe republike), pri 
čemer je potrebno te določbe poslovnika restriktivno razla- 
gati. 

Razlogi za izdajo zakona po hitrem postopku morajo biti 
temeljito obrazloženi. Delovna telesa in zbori povedejo ob 
določitvi dnevnega reda posebno razpravo o razlogih za spre- 
jemanje zakona po hitrem postopku in presodijo ali se pred- 
log uvrsti v dnevne rede sej delovnih teles oziroma zborov. 

10. V zvezi s pripravo programov in v zvezi z določitvijo, 
kateri zbori so za obravnavo posameznih vprašanj pristojni, bi 
bilo potrebno posebej proučiti nekatera vprašanja v zvezi s 
pristojnostjo zborov Skupščine SRS: 

a) gre za problem funkcije Zbora združenega dela pri odlo- 
čitvah o izločitvi dela uohodka za skupne in splošne družbene 
potrebe ter o namenu in obsegu sredstev za te potrebe. Po 
ustavi SRS in poslovniku skupščine take odločitve ne morejo 
biti sprejete, če tega ne sprejme Zbor združenega dela. Ustava 
in poslovnik pa istočasno določata, da tudi take odločitve 
sprejemata Zbor združenega dela in Zbor občin v enakopravni 
pristojnosti. Postavlja se vprašanje, ali ne bi bilo potrebno 
glede takšnih odločitev v bodoče uveljaviti samostojno pri- 
stojnost Zbora združenega dela eventualno z enakopravnim 
soodločanjem skupščine ustrezne samoupravne interesne 
skupnosti; 

b) gre tudi za problem funkcije Družbenopolitičnega zbora, 
zlasti glede obravnave vprašanj, o katerih odloča Zbor repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skupščinami 
republik in avtonomnih pokrajin. Postavlja se vprašanje ali se 
ne bi moral Družbenopolitični zbor vključevati tudi v obrav- 
navo teh vprašanj, vsaj kot zainteresirani zbor, predvsem, da 
bi razpravljal in presojal politične dimenzije problemov, ki 
nastajajo pri usklajevanju stališč v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. 

II. SKLICANJE SEJE ZBORA IN 
DNEVNI RED SEJE ZBORA 

Pri obravnav? poročila o uresničevanju delegatskega si- 
stema so delegati ugotavljali, da so dnevni redi sej zborov 
preobsežni in da še vedno vsebujejo med seboj nepove- 
zana vprašanja; da so delegacijam na voljo prekratki roki za 
obravnavo posameznih gradiv oz. vprašanj; da gradiva ne 
prejemajo pravočasno oziroma da za eno sejo prejmejo 
gradiva po večkrat; da prepozno prejemajo poročila delov- 
nih teles k posameznim gradivom; da so nekatera gradiva 
že vedno preobsežna in premalo pregledna^ 

Da bi te pomanjkljivosti odpravili, so zbori že sedaj načrto- 
vali več sej zborov s krajšimi dnevnimi redi in, če je bilo ie 
mogoče, z vsebinsko zaokroženimi sklopi; osnovna gradiva 
so bila poslana skupaj s sklici sej, pri čemer pa se ni bilo 
mogoče izogniti postopnemu pošiljanju poročil delovnih te- 
les, često celo tik pred sejami skupin delegatov za Zbor 
združenega dela in Zbor občin. Čeprav so biii z dosedanjimi 
ukrepi v skupščini doseženi določeni uspehi, pa vsi pro- 
blemi na tem področju še niso odpravljeni. 

Da bi omogočili delegacijam temeljnih samoupravnih or- 
ganizacij in skupnosti dejansko demokratično razpravo in 
oblikovanje temeljnih stališč na podlagi njihovih avtentičnih 
interesov, da bi omogočili razpravo v delegacijah in njihovo 
konzultacijo z drugimi delegacijami in drugimi družbenimi 
dejavniki in zagotovili pretok informacij od delegatskih 
osnov do Skupščine SRS in nazaj, je potrebno zagotoviti 
pogoje za iako delo in sicer: 

1. Izhajajoč iz načeia, da skupščina stalno zaseda, se je 
potrebno v bodoče orientirati na pogostejše seje zborov s 
krajšimi dnevnimi redi. 

Dnevni red seje zbora mora biti tak, da je mogoče vsa 
vprašanja obravnavati kvalitetno in mora obsegati sorodna in 
med seboj povezana vprašanja. 

2. Seja zbora se praviloma skliče za dan, določen s perio- 
dičnim delovnim načrtom. . 

Če je nujno potrebno spremeniti datum seje ali se predvi- 
dena seja sploh ne skliče, morajo predsedniki zborov o tem 
obvestiti delegacije, delegate, občinske skupščine in druge 
družbene dejavnike, ki naj bi po periodičnem delovnem na- 
črtu sodelovali v obravnavah in pri skupščinskem odločanju. 
V obvestilu navedejo razloge, ki •so privedli do odstopanj od 
periodičnega delovnega načrta. 

3. Skupščini SR Slovenije morajo biti predložena gradiva, 
ki jih naj obravnavajo zbori, najmanj. 40 dni pred sejo, seje 
zborov pa morajo biti sklicane najmanj 30 dni pred dnevom, 
določenim za seje zborov. 

Ti roki ne veljajo za seje zborov, ki so sklicane iz posebnih 
razlogov ali v. času izrednih razmer oziroma za akte, ki so 
predloženi po hitrem postopku. 

4. V času od predložitve gradiva skupščini do sklica seje 
obravnavajo predloženo gradivo delovna telesa skupščine in 
njenih zborov, (tkz. prva obravnava v delovnem telesu), oce- 
nijo, ali so gradiva pripravljena v skladu z določbami poslov- 
nika in primerna za obravnavo v zborih in za sprejemanje 
ustreznih odločitev. Delovna telesa pri tem opozorijo na bi- 
stvena sistemska in razvojna vprašanja, na vse dileme ter na 
odprta vprašanja, ki jih je potrebno razčistiti ter na konkretne 
probleme, ki se pojavljajo v družbeni praksi na obravnavanem 
področju, kar naj bi med drugim tudi spodbudilo in pomagalo 
usmeriti razprave v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih in njihovih delegacijah, v občinskih skupščinah in 
v družbenopolitičnih organizacijah. 

5. Sklicu seje zbora s predlogom dnevnega reda morajo 
biti priložena osnovna gradiva za vse točke dnevnega reda in 
poročila delovnih teles z njihovih prvih obravnav, kar naj bi 
bilo objavljeno v Poročevalcu, poslano vsem prejemnikom 
gradiv. Pošljejo se tudi stališča družbenopolitičnih organiza- 
cij, republiških družbenih svetov in drugih družbenih dejavni- 
kov, ki se vključujejo v skupščinsko odločanje, kolikor so že 
na voljo. ... 

6. Dnevne rede že sklicanih sej zborov je mogoče razširiti 
samo izjemoma in sicer iz razlogov, ki veljajo za obravnavo 
zakonov po hitrem postopku oziroma kadar to zahtevajo 
druge izredne potrebe republike in federacije. Razširitve 
dnevnih redov sej zborov je potrebno posebej utemeljiti. O 
tem, ali se dajo vprašanja, ki so bila kasneje predlagana na 
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dnevni red sej zborov, odloči zbor ob določitvi dnevnega 
reda. O predlaganih razširitvah se glasuje posebej. 

Opomba: Te usmeritve zahtevajo spremembe poslovnika 
skupščine (členi 97. do 99.) in poslovnikov zborov v poglavju 
o sklicu sej zbora in določitev dnevnih redov sej zborov. 

tli. DELOVNA TELESA SKUPŠČINE IN 
ZBOROV 

Ob obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega si- 
stema je bila ugotovljena pozitivna vloga delovanja delov- 
nih teles skupščine in zborov tako za delo delegacij in 
delegatov, kakor tudi za delo zborov Skupščine 8RS. Ugo- 
tovljeno je blio, da so delovna telesa nepogrešljiva metoda 
dela zborov. Istočasno pa je bilo tudi ugotovljeno, da de- 
lovna telesa zborov niso uspela v celoti uresničiti vloge, ki 
jim jo nalaga poslovnik skupičine In poslovniki zborov. 
Glede na takšno stanje no zbori s sklepi, sprejetimi ob 
obravnavi poročila o uresničevanju delegatskega sistem«, 
naložili kot prednostno nalogo, da se že v letošnjem letu 
prouči uresničevanje vloge in metod dela delovnih teles. Ne 
glede na poročilo o tem, ki bo pripravljeno za zadnje trime- 
sečje tega leta, pa je potrebno- že v tem poročilu ugotoviti 
bistvene pomanjkljiv*«« v delu delovnih teles In tikej izpo- 
polniti metode in oblike dela delovnih teles skupščina in 
njenih zborov, zlasti v naslednjih »merah: 

1. Po 150. členu poslovnika Skupščine SR Slovenije so 
delovna telesa dolžna ugotoviti, kako so v delegacijah, v 
skupinah delegatov in v občinskih skupščinah kot konferen- 
cah delegacij usklajena različna stališča glede zadeve, ki je na 
dnevnem redu sej zborov, o čemer morajo poročati zborom. 
Te svoje funkcije delovna telesa doslej niso mogla opravljati, 
ker so delegacije in skupine delegatov oblikovale svoja stali- 
šča, mnenja in predloge prekasno in delovna telesa z njiho- 
vimi stališči niso bila pravočasno seznanjena, pa tudi zato, ker 
so bili roki za obravnavo posameznih vprašanj v delegacijah, v 
skupinah in konferencah delegatov prekratki. Tako delovna 
telesa niso mogla ugotoviti,kako so usklajena stališča v dele- 
gatski bazi. 

Da bi tako stanje odpravili, bi morale biti razprave v delega- 
cijah, v konferencah in v skupinah delegatov organizirane 
tako, da bi bile praviloma končane 15 dni. pred sejo zbora. Do 
tedaj bi morale delegacije oziroma skupine delegatov poslati 
zboru svoja mnenja, stališča in predloge o obravnavanih 
vprašanjih. 

Strokovne službe zborov vse te predloge, mnenja in stališča 
delegacij, konferenc delegacij, skupin delegatov, družbeno- 
političnih organizacij in drugih družbenih dejavnikov zberejo 
in strokovno obdelajo ter pripravijo za seje delovnih teles.J 

Na seji delovno telo (tkzv. druga obravnava v delovnem 
telesu) ugotovi in oceni, kako so usklajena različna stališča 
glede zadeve, ki je na dnevnem redu seje zbora na podlagi 
pripomb, mnenj in predlogov delegatov in delegacij, ter izha- 
jajoč iz splošnih družbenih interesov in potreb in upoštevajoč 
predloge, mnenja in stališča družbenopolitičnih organizacij in 
drugih zainteresiranih dejavnikov ter na podlagi lastnega poz- 
navanja problematike, predlaga delovno telo zboru nadaljnji 
način obravnave. 

Tak način dela bo olajšal in pospešil proces sporazumeva- 
nja, dogovarjanja in usklajevanja v zborih. 

2. Delovna telesa skupščine in zborov so ustanovljena za 
posamezna področja, zaradi česar je problematika, ki jo 
obravnavajo, zelo zahtevna in raznqlika in jo delovna telesa 
ob sedanjih pogojih dela težko uspešno obvladujejo. Delegati 
- člani delovnih teles so z delom preobremenjeni. 

Zbori Skupščine SR Slovenije bodo zato morali odločneje 
in dosledneje oblikovati delovna tele3a za določeno nalogo 
n.pr. za proučitev določenega vprašanja, za pripravo določe- 
nega predlogaj za spremljanje in obravnavo posameznega 
akta od pobude za izdajo akta do njegovega sprejema v 
skupščini. Ko tako delovno telo opravi nalogo, za katero je 
bilo ustanovljeno, preneha delati. 

Delovna telesa za določeno nalogo se predvidijo že v pro- 
gramu dela zborov Skupščine SR Slovenije ter ob sprejema- 
nju periodičnega delovnega načrta. Ustanovijo ga zbori s 
SKlepom na isti seji, na kateri sprejmejo periodični delovni 
načrt. Sklep o ustanovitvi delovnega telesa za določeno na- 

togo določa njegove naloge, pooblastila in njegovo sestavo. 
Delovno telo za določeno nalogo naj bi imelo enaka poobla- 
stila kakor stalna delovna telesa skupščine zborov. 

J. Stalna in ad hoc delovna telesa skupščine in zborov mo- 
rajo nacrtneje spremljati izvajanje politike in aktov skupščine 
Jn v ta namen samoiniciativno ali po sklepu zbora obravnavati 
aktualna vprašanja, na katera opozarjajo delegacije in dele- 
gati (tudi v delegatskih vprašanjih), občinsko skupščine druž- 
benopolitične organizacije, pa tudi izvršni svet in republiški 
upravni organi. Ob takšnih obravnavah se morajo delovna 
telesa dosledneje posluževati pravice, da zahtevajo od ustrez- 
nih republiških upravnih organov oz. republiškega izvršnega 
sveta obvestila in pojasnila o vprašanjih z delovnega področja 
organa. • r ' 

Kolikor pa so za spremljanje izvajanja politike in aktov 
skupščine potrebne celovitejše analize aii raziskave, delovno 
te.o predlaga zboru, da s sklepom naloži to obveznost izvrš- 
nemu svetu oz. ustreznemu republiškemu upravnemu or- 
ganu. 

V okviru spremljanja izvajanja politike in aktov obravnavajo 
delovna telesa skupščine in zborov poročila, ki jih na zahtevo 
skupščine ali na lastno pobudo, ali na podiagi predpisa poši- 
ljajo skupščini organi in organizacije v republiki. Delovna 
telesa informirajo zbore o svojih ugotovitvah v zvezi z obrav- 
navo teh poročil, lahko pa tudi predlagajo, da taka poročila 
zbor obravnava zlasti takrat, kadar bi bilo po mnenju delov- 
nega telesa potrebno sprejeti predloge, ukrepe, ali kadar take 
ukrepe predlaga predlagatelj poročila. 

Opomba: Te usmeritve zahtevajo spremembo poslovnike 
Skupičine SRS (zlasti nekatere člene, izmed členov 145 do 
159.) m poslovnikov zborov v poglavju o delovnih telesnih 
zborov. 

IV. KOORDINACIJA PRIPRAV NA SEJE 
DELOVNIH TELES IN ZBOROV 

Po 2. odstavku 384. čfena ustave predsednik skupščine 
skupno s podpredsednik! skupščine in predsedniki zborov 
obravnav« vprašanja u&kiajevanja In programiranja dela 
zborov In delovnih teles v skupščini in njihovega sodelova- 
nja s skupščinami samoupravnih interesnih skupnosti. Za- 
radi potrebe po usklajevanju d$ia delovnih teles in zborov v 
vs$h primerih, kader o posameznem vprašanju enako- 
pravno odl©<5«t» dva ali v-sč zborov, je predsedstvo Skup- 
ščine «3 Slovenije poveriio koordinacijo dela enemu Izmed 
članov predsedstva oziroma enemu od predsednikov komi- 
sij. Uvedena je blia praks«, da predsedstvo določi koordina- 
torja že v periodičnem delovnem načrtu. 

G led® na ža uvedeno prakso je potrebno v poslovniku 
skupščine (varianta: poslovniku predsedstva skupščin®) 
natančneje opredeliti ©blike in načine koordinacije deia 
d^Jovnih skupščina In .Tborov in samih aborov, predla- 
geteSja predsedstva Skupščine in drugih družbenih subjek- 
tov, ki sodelujejo v skupščinskih odločitvah. 
V postopku koordinacije opravlja določene naloge koordi- 
nator. Njegov® nalog® so predvsem: 

1. Dogovori s predsedniki zborov in s predsedniki delovnih 
teles za pripravo sej delovnih teles in zborov, kjer se ugotav- 
ljajo bistvene značilnosti predloženih gradiv in ključna vpra- 
šanja, na katera morajo biti posamezna delovna telesa pose- 
bej pozorna ter se ugotavljajo že izražena stališča in mnenja v 
delegatski bazi, v družbenopolitičnih organizacijah ter pri 
drugih zainteresiranih družbenih dejavnikih. 

Tako usklajevanje naj bi prispevalo k večji usklajenosti 
delovanja vseh, ki sodelujejo pri oblikovanju skupščinskih 
odločitev, k večji kvaliteti priprav za seje delovnih teles že v 
fazi priprav na razprave o aktih in naj bi vplovalo na učinkova- 
tejše delo delovnih teles in zbora v vseh kasnejših fazah 
obravnave gradiv, ne da bi tak način usklajevanja kakorkoli 
vsebinsko obvezoval ali zaviral vsestransko obravnavo posa- 
meznih vprašanj na sejah delovnih teles ali kakorkoli prejudi- 
ciral delegatske odločitve o posameznih vprašanjih. 

2. Koordinator prisostvuje tudi delu skupne komisije pri- 
stojnih zborov, kadar priđe na sejah zborov dO usklajevanja 
(291. člen poslovnika skupščine). 

3. Koordinator opravlja svojo funkcijo v vseh fazah po- 
stopka ob stalnem sodelovanju sekretarjev zborov in stro- 
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kovne skupine, ki je določena za pripravo strokovnih podlag 
za obravnave posamezne zadeve. S potekom usklajevanja v 
vseh fazah postopka ter s svojimi predlogi, pripombami in 
mnenji, kar vse bi bilo potrebno še storiti za boljšo koordina- 
cijo dela, za uskladitev stališč in za sprejemanje odločitev 
sproti obvešča predsednike zborov in ostale člane predsed- 

4. Glede na to, da poteka koordinacija o več vsebinskih 
sklopih hkrati, je potrebno,da se koordinatorji med seboj 
dogovorijo o časovni usklajenosti obravnave posameznih za- 
dev, kar omogoča sodelovanje predsednikov delovnih teles, 
hkrati pa tudi enakomerno porazdelitev dela med delavci 
znotraj strokovne skupine, oziroma med posameznimi stro- 
kovnimi skupinami. 

V. ZAKONODAJNI POSTOPEK 
1. Poslovnik skupščine daje v 258. členu pooblastilo komi- 

siji skupščine za vloge in pritožbe, da obravnava zahteve za 
izdajo zakona, ki jih vložijo samoupravne organizacije in 
skupnosti, društva in občani. Ker ta komisija sama neposre- 
dno ne more obravnavati teh zahtev brez sodelovanja Zako- 
nodajno-pravne komisije, ustreznih drugih delovnih teles ter 
drugih organov, naj te zahteve obravnava Zakonodajno- 
pravna komisija, ki oceni njihovo utemeljenost, če oceni, da 
zahteva ni utemeljena, predlog zavrne in o razlogih za zavrni- 
tev obvesti predlagatelja. V nasprotnem primeru pa predlaga 
zborom začetek zakonodajnega postopka in o tem obvestijo 
predlagatelja. V tem smislu je potrebno spremeniti 258. člen 
poslovnika. 

2. V gornjem smislu je potrebno spremeniti tudi določbi 
256. oziroma 257. člena poslovnika, po katerih so Vrhovno 
sodišče SRS in Sodišče združenega dela SRS ter delegacije 
upravičene dajati zahteve za izdajo zakona. Zahteve, ki jih 
vlože Vrhovno sodišče SRS, Sodišče združenega dela SRS in 
javni pravobranilec samoupravljanja obravnava prav tako Za- 
konodajno-pravna komisija, ki postopa tako, kot je navedeno 
v 1. točki. 

3. Dosledno je potrebno upoštevati določbi 262. in 266. 
člena poslovnika, po katerih zbor s sklepom, s katerim 
sprejme akt v določeni fazi zakonodajnega postopka, določi 
stališča, mnenja in predloge, ki naj jih predlagatelj upošteva 
pri pripravi akta v naslednji fazi. 

4. Obravnava predloga za izdajo zakona se po dosedanjih 
določilih poslovnika lahko zaključi samo s sklepom, da je 
predlog za izdajo zakona potreben ali pa da se predlog za 
izdajo zavrne, ker zakon ni potreben. Praksa kaže potrebo, da 
se uredi tudi vprašanje, kako ravnati takrat, kadar iz predlože- 
nega predloga ni mogoče presoditi ali je zakon res potreben 
oziroma če nastopi situacija, da je po mnenju zbora zakon 
sicer potreben, vendar se ugotovi, da izhodišča, na katerih naj 
bi zakon temeljil, ne ustrezajo stališčem, ki so se izoblikovala 
v delegacijah in v družbenopolitičnih organizacijah. Poslov- 
nik bi moral dopustiti možnost, da se predlog za izdajo za- 
kona vrne predlagatelju v dopolnitev oziroma da pripravi 
predlog za izdajo zakona, ki bo temeljil na novih izhodiščih 
(dopolniti 261. člen poslovnika skupščine). 

5. Poslovnik daje odgovor na vprašanje, kaj tedaj, kadar 
posamezen predlog akta ni pripravljen v skladu z določbami 
poslovnika Skupščine SRS. Po sedanji ureditvi ima v takem 
primeru predsedstvo skupščine (140. člen poslovnika) pravico 
tak akt zadržati in zahtevati od predlagatelja, da ga dopolni. 
Če predlagatelj vztraja pri prvotnem predlogu, je potrebno akt 
predložiti pristojnemu zboru v obravnavo. 

Ta določba poslovnika se bo poslej lažje uresničevala, ker 
bodo delovna telesa obravnavala predložene akte še pred 
sklicem sej in bodo lahko dala predsedstvu skupščine pobude 
v tem smislu. 

V primerih, kadar predlog akta ni pripravljen v skladu s 
stališči, predlogi in mnenji zbora, naj bi predsedstvo skup- 
ščine na to opozorilo predlagatelja, ne da bi imelo pravico akt 
zadržati. 

6. Postavlja se vprašanje, ali je še vedno potrebno, da mora 
delegata, ki ne vloži amandmaja 14 dni pred sejo, podpreti še 
najmanj 9 delegatov. Takšna sedanja ureditev je povztetek 
stare parlamentarne procedure, ki pa sedanjemu sistemu 
delegatskih odnosov ne ustreza. Zato bi bilo primerneje, da bi 
delegat lahko vložil amandma do 10 dni pred sejo. Po tem 

roku delegati praviloma zboru ne bi več mogli predložiti 
amandmajev, razen iz posebno utemeljenih razlogov, ki bi jih 
moral delegat utemeljiti. O utemeljenosti razlogov za vložitev 
amandmaja bi se v zboru povedla posebna razprava. Zbor bi z 
glasovanjem odločil, ali tak vloženi amandma obravnava. Če 
bi zbor odločil, da amandma vzame v obravnavo, bi nato 
razpravljal še o vsebini amandmaja, predno bi o amandmaju 
odločil. 

Enak rok za predlaganje amandmaja in postopek po tem 
roku naj bi veljal za vse pooblaščene predlagatelje zakona, 
razen za predlagatelje zakonskega predloga in za izvršni svet, 
za katera bi še naprej veljala dosedanja ureditev (pravica do 
predlaganja amandmaja do konca obravnave). 

Opomba: Te usmeritve zahtevajo spremembo 274. in 277. 
člena poslovnika Skupščine SRS. 

7. Praksa narekuje potrebo, da se v poslovniku uredi tudi 
institucija tako imenovanega skrajšanega postopka za spreje- 
manje zakonov kar pomeni, da bi se lahko združevale posa- 
mezne faze postopka (o predlogu za izdajo in predlogu za- 
kona bi odločal zbor istočasno ali ko bi zbor odločal o 
osnutku, bi na isti seji na predlog predlagatelja že tudi odločil 
o predlogu. Zbor odloči o predlogu za skrajšani postopek). V 
poslovniku bi bilo treba določiti, v katerih primerih se lahko 
zakon sprejme po skrajšanem postopku. 

V poslovniku je potrebno tudi predvideti posebni postopek 
za sprejemanje zaključnega računa o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije. 

Opomba: Gre za novo določbo, ki bi jo uvrstili pred 295. 
člen poslovnika Skupščine SRS. 

8. Izkušnje iz dela zbora kažejo, da prihaja v zakonodajnem 
postopku do težav, ker poslovnik ne ureja instituta umika; 
prav tako poslovnik ne opredeljuje instituta odložitve oziroma 
prekinitve obravnave na predlog predlagatelja. 

Glede na to je potrebno glede tega poslovnik dopolniti in 
sicer: 

- predlagatelj lahko vse do dneva sklica seje umakne pred- 
log za izdajo zakona. Umik mora biti ustrezno obrazložen. Po 
sklicu seje lahko predlagatelj predlaga umik predloga za 
izdajo zakona, ki ga mora utemeljiti. O takšnem predlogu zbor 
razpravlja. 

V fazi obravnave zakonskega osnutka lahko predlagatelj 
predlaga njegov umik. O takšnem predlogu zbor razpravlja ter 
odloči s sklepom. Če zbor tak predlog sprejme, se postopek 
ustavi. 

Glede umika v fazi predloga se smiselno uporabljajo do- 
ločbe, ki veljajo za umik v fazi osnutka. 

- Po predložitvi zakonskega osnutka predlagatelj predlaga 
odložitev njegove obravnave. O predlogu odloči zbor s skle- 
pom, s katerim odloči tudi o načinu nadaljevanja obravnave 
osnutka zakona. 

Odložitev nadaljnje obravnave in sklepanje o zakonskem 
predlogu lahko predlaga tudi predlagatelj. O takšnem pred- 
logu odloči zbor s sklepom, s katerim določi tudi način 
nadaljnje obravnave zakonskega predloga (272. člen). 

9. Izkušnje iz obravnave nekaterih pomembnejših sistem- 
skih predpisov kažejo, da so v zadnji fazi zakonodajnega 
postopka vloženi številni vsebinski amandmaji, ki bistveno 
posegajo v vsebino zakonskega predloga. Delegati in delega- 
cije opozarjajo, da z vsebino teh amandmajev niso seznanjeni 
in da se delegati po svoji lastni presoji odločajo za ali proti 
takšnemu amandmaju brez možnosti ustrezne konzultacije v 
svoji delegatski sredini. Glede na takšno ugotovitev bi bilo 
potrebno v poslovniku predvideti možnost, da zbor v takšnem 
primeru sklene, da se obravnava prekine in sklepanje o za- 
konskem predlogu odloži. V takšnem primeru se glede nada- 
ljevanja postopka uporabljajo določbe drugega odstavka 272. 
člena poslovnika skupščine. V tem smislu bi bilo potrebno 
preformulirati 272. člen poslovnika skupščine. 

10. Ne glede na predlagane spremembe poslovnika o zako- 
nodajnem postopku bi bilo potrebno uresničevati določbo 
272. in drugega odstavka 282. člena poslovnika skupščine in 
med obravnavo v zboru obvezno ugotavljati stopnjo soglasja 
s predhodnim izjavljanjem. Na podlagi izida takega glasova- 
nja se bo lažje odločiti, ali naj se sklepanje o zakonu odloži, ali 
naj se predlog zakona vrne v fazo zakonskega osnutka in se 
ga ponovno obravnava kot zakonski osnutek. Sploh bi se bilo 
potrebno pri glasovanjih v večji meri posluževati tega instituta 
v vseh primerih, ko iz poročil delovnih teles oziroma iz razprav 
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delegatov na seji zbora izhajajo razlike v stališčih do bistvenih 
vprašanj. To je še zlasti pomembno, ker je potrebno v delegat- 
ski skupščini pred odločitvijo doseči čim večjo stopnjo so- 
glasja. 

Vi. OBRAVNAVA AKTOV IZ 
PRISTOJNOSTI ZBORA REPUBLIK IN 
POKRAJIN SKUPŠČINE SFRJ 

Pri obravnavi aktov iz pristojnosti Zbora republik in pokra- 
jin, h katerim daje Skupščina SR Slovenije soglasje, je bil v 
zadnjem obdobju dosežen določen napredek, vendarle pa 
je potrebno posvetiti še večjo pozornost vključevanju dele- 
gacij in delegatov temeljnih samoupravnih organizacij, kon- 
ferenc delegacij, občinskih skupščin in družbenopolitičnih 
organizacij k obravnavanju teh aktov. IVied ukrepi, ki jih je 
potrebno izvesti, so zlasti pomembni naslednji: 

1. Dajanje soglasja k letnemu programu dela Zbora repu- 
blik in pokrajin Skupščine SFRJ ne sme ostati zgolj formalno 
dejanje skupščine, ampak se mora odraziti tudi v programih 
dela zborov republiške skupščine, kakor tudi v programih 
dela občinskih skupščin in v programih dela delegacij temelj- 
nih samoupravnih organizacij in skupnosti. To bo omogočilo 
pravočasno in načrtno vključevanje temeljnih delegacij, kon- 
ferenc delegacij ter družbenopolitičnih organizacij v obrav- 
navo zveznih aktov in oblikovanje stališč k tem aktom. 

2. Izvršni svet in republiški upravni organi so dolžni sproti 
obveščati Skupščino SR Slovenije o stališčih, ki so jih izvršni 
svet in republiški upravni organi zavzemali v predhodnih 
postopkih glede vprašanj, o katerih odloča Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ. člani medrepubliških komitejev iz 
SR Slovenije morajo sproti dostavljati skupščini zabeležke s 
sej medrepubliških komitejev. 

3. Dosledno je potrebno zagotoviti dvostopenjski postopek 
pri obravnavi zveznih aktov, ki se sprejemajo na podlagi 
soglasja skupščin republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 
Skupščine republik in avtonomnih pokrajin naj bi torej vse 
take zvezne akte obravnavale v fazi osnutka in v fazi predloga. 
Pri obravnavi osnutka akta je potrebno ugotoviti, ali je zakon 
potreben ter pooblastiti delegacijo Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin, kakšna stališča, mnenja, pripombe 
in predloge naj uveljavlja v usklajevalnem postopku v Zboru 
republik in pokrajin, pri obravnavi predloga akta je potrebno 
ugotoviti, kako so dane pripombe in predlogi upoštevani v 
predlogu akta, ali je bilo v usklajevalnem postopku doseženo 
soglasje skupščin republik in avtonomnih pokrajin ter da 
soglasje k predlogu. 

Ta postopek je potrebno zagotoviti tudi pri obravnavi druž- 
benih dogovorov in dogovorov, h katerim pristopa Skupščina 
SR Slovenije. 

V postopku dajanja soglasij ir, pooblastil delegacij je po- 
trebno strogo upoštevati poslovniško predvidene roke, skraj- 
šanje rokov za dajanje soglasij je mogoče le izjemoma in to iz 
razloga preprečevanja hujših posledic za družbeno skupnost. 

Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin mora sproti obveščati delovna telesa in zbore Skup- 
ščine SR Slovenije o poteku usklajevanja posameznih aktov, 
kar naj bi prispevalo k sporazumevanju med republikami pri 
usklajevanju stališč. 

4 . Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ mora postati še atkivnejši udeleže- 
nec in sooblikovalec stališč skupščine s tem, da v predho- 
dnem postopku sodeluje z republiškim izvršnim svetom nje- 
govimi delovnimi telesi, z družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, z gospodarsko zbornico, z drugimi zainteresiranimi or- 
gani in organizacijami, zlasti pa da sodeluje v delu delovnih 
teles skupščine in v delu zborov ter pri pripravi aktov, s 
katerimi Skupščina SR Slovenije daje soglasje k zveznim 
aktorrj. 

V zvezi s tem ima še posebne naloge in odgovornosti vodja 
delegacije v smilsu 194. člena poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije in koordinator pri obravnavi zveznih aktov v smislu 
nalog iz IV. poglavja te informacije. 

VII. OBRAVNAVA AKTOV IZ 
PRISTOJNOSTI ZVEZNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SFRJ 

V tem mandatnem obdobju je bil pri uveljavljanju delegat- 
skih odnosov v Zveznem zboru dosežen določen napredek s 
tem da so občinske skupščine ter drugi organi (republiški 
družbeni sveti, organi družbenopolitičnih organizacij in drugi 
organi) v večji meri obravnavali akte iz pristojnosti Zveznega 
zbora in s tem prispevali k oblikovanju stališč za delegate v 
tem zboru. Kljub temu pa do sedaj še ni bilo mogoče v večji 
men zagotoviti vpliv vseh delovnih ljudi, občanov in družbe- 
nopolitičnih organizacij v republiki kot delegatske baze za 
delegate v Zveznem zboru na odločitve v tem zboru. 

Pomemben prispevek za usmeritev delegatov pri odločanju 
v tem zboru pa bi bila še večja angažiranost zborov občinskih 
Skupščin kot konferenc delegacij pri obravnavi vprašanj iz 
pristojnosti Zveznega zbora. V primerih, ko gre za poseben 
interes republike, pa bi bilo potrebno ta vprašanja obravnavati 
tudi v delovnih telesih Skupščine SR Slovenije, in v njenih 
zborih, v družbenopolitičnih organizacijah v republiki, v Go- 
spodarski zbornici Slovenije ter samouprvnih interesnih 
skupnostih na območju republike oziroma na konferencah 
delegatov in delegacij vseh teh organizacij in organov v ok- 
viru Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije. 

Opomba: Te usmeritve zahtevajo spremembo 314 do 
318. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

VIII. SODELOVANJE SKUPŠČIN 

SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTI PRI OBRAVNAVI IN 
ODLOČANJU V SKUPŠČINI SR 
SLOVENIJE 

Sodelovanje med Skupščino SR Slovenije in skupščinami 
samoupravnih interesnih skupnosti je v tem mandatnem 
obdobju kvalitetnejše, predvsem pa bolj organizirano, k 
čemur prispevajo usklajeni delovni programi med Skup- 
ščino SR Slovenije in skupščinami samoupravnih interesnih 
skupnosti. Se vedno pa niso izkoriščene vse možnosti takš- 
nega sodelovanja, zlasti takrat, kadar ne gre za enako- 
pravno odločanje. Potrebno bi bilo: 

1 Razvijati čimvečjo povezanost in medsebojno informira- 
nost delegacij, skupščin družbenopolitičnih skupnosti in 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti in to na podlagi 
skupnih oziroma koordiniranih delovnih programov. 

2. Dosledneje izvajati ustavno določbo, po kateri predse- 
dnik skupščine skupno s podpredsedniki skupščine in pred- 
sedniki zborov obravnava vprašanja sodelovanja zborov in 
delovnih teles v skupščini s skupščinami samoupravnih inte- 
resnih skupnosti ter skrbeti za obvezno sodelovanje predstav- 
nikov skupščin samoupravnih interesnih skupnosti na sejah 
predsedstva Skupščine SR Slovenije, kadar gre za program- 
sko skupno dogovorjene naloge. 

3. Razvijati sodelovanje in večjo medsebojno informiranost 
delovnih teles skupščine in zborov z delovnimi telesi skupščin 
samoupravnih interesnih skupnosti. 

4. Glede postopka v procesu odločanja veljajo za delo 
skupščin samoupravnih interesnih skupnosti vse določbe po- 
slovnika Skupščine SR Slovenije (sklic, roki, dnevni red, zako- 
nodajni postopek, navzočnost predstavnikov Izvršnega sveta 
na sejah skupščine, navzočnost predstavnikov zakonodajno- 
pravne komisije na sejah skupščine, tekoče medsebojno ob- 
veščanje, usklajevanje, prisotnost stališč družbenopolitič- 
nega zbora), kar je potrebno v delu skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti dosledneje uveljavljati. 

5. Kadar zbori skupščine skupaj s skupščinami samouprav- 
nih interesnih skupnosti enakopravno odločajo, bi bilo po- 
trebno omogočiti delegatom skupščin samoupravnih intere- 
snih skupnosti možnost, da na skupnih zasedanjih poslušajo 
uvodne obrazložitve oziroma ekspozeje. 

V pripravah za seje zborov in skupščin samoupravnih inte- 
resnih skupnosti bi morali sodelovati delovna telesa, predse- 
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dniki in strokovne službe zborov in skupščin samoupravnih 
interesnih skupnosti. 

6. Kadar skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
enakopravno obravnavajo vprašanja iz pristojnosti republiške 
skupščine, je potrebno v strokovne skupine, ki pripravljajo 
strokovne podlage za deio zborov in delovnih teles skupščine 
in zbora, vključevati tudi strokovne delavce skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti. V teh primerih strokovno te- 
hnične službe skupščine in samoupravnih interesnih skupno- 
sti medsebojno sodelujejo in si nudijo strokovno pomoč. 

7. V Poročevalcu bi se morali prav tako objavljati sklici sej 
skupščina samoupravnih interesnih skupnosti, kadar te odlo- 
čajo enakopravno z zbori Skupščine SR Slovenije kakor tudi 
informacije in sklepi z njihovih sej. 

8. Pri sodelovanju Skupščine SR Slovenije s skupščinami 
samoupravnih interesnih skupnosti pa je vendarle treba izha- 
jati iz ustavnega položaja teh skupnosti, kot samostojnih 
samoupravnih organizmov, ki samostojno odločajo o vseh 
vprašanjih iz njihovega delovnega področja. Zahteve po širje- 
nju enakopravnega odločanja lahko tudi pomenijo, da se 
krepi vpliv skupščine družbenih interesnih skupnosti na 
škodo skupščin samoupravnih interesnih skupnosti. Prav za- 
radi tega je potrebno normativno urejanje medsebojnih ra- 
zmerij ohraniti v dosedanjem obsegu, kar pa ne preprečuje 
medsebojnega sodelovanja, kadar je to potrebno in koristno. 
S tega vidika je potrebno ocenjevati tudi pobude nekaterih 
samoupravnih interesnih skupnosti, da bi se skupščine sa- 
moupravnih interesnih skupnosti lahko vključevale v skup- 
ščinskoo odločanje kot zainteresiran zbor v smislu 88. do 93. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije, oziroma da bi se 
njihove pobude in predlogi obravnavali v repubiiški skupščini 
drugače, kot običajno predlogi iz javne razprave. 

Take predloge in pobude je potrebno podpreti in priznati 
skupščinam samoupravnih interesnih skupnosti, ki enako- 
pravno odločajo z zbori Skupščine SR Slovenije pravico, da v 
primerih, ki niso enakopravni zbor, razpravljajo o aktih iz 
pristojnosti drugih zborov, zavzemajo stališča in dajo pristoj- 
nim zborom predloge, če gre za vprašanja, ki imajo poseben 
pomen za izvrševanje njihovih nalog. 

IX. POBUDE, PREDLOGI IN 
VPRAŠANJA DELEGATOV 

Delegati v razpravah na sejah delovnih teles in na sejah 
zborov ter na druge načine pogosto opozarjajo na razne 
nepravilnosti in pomanjkljivosti pri izvajanju politike in aktov 
skupščine, dajejo pobude za obravnavanje in ureditev dolo- 
čenih vprašanj in opozarjajo na nujnost sprejemanja določ- 
nih ukrepov. Opozorilom in pobudam delegatov se daje 
premalo pozornosti tako v skupščini, kakor v Izvršnem 
svetu, v republiških upravnih organih, v samoupravnih inte- 
resnih skupnostih in drugih ustreznih organih in organizaci- 
jah. 

Da bi zagotovili ustrezni vpliv teh opozoril in pobud pri 
izvajanju politike in urejanju odnosov, bi bilo zlasti po- 
trebno: 

- da bi predstavniki Izvršnega sveta, ki sodelujejo na sejah 
zborov, neposredno na sami seji dali pojasnila na opozorila, 
pripombe in predloge, ki so jih dali delegati v svojih razpra- 
vah; 

- kolikor delegati na njihove predloge, pobude in opozorila 
niso prejeli odgovora oziroma pojasnilo na sami seji, naj bi 
predsednik zbora take predloge, pobude in opozorila posre- 
doval v pismeni obliki Izvršnemu svetu, ki naj bi na prihodnji 
seji zbora pod točko »predlogi in vprašanja delegatov« dal 
delegatom ustrezna pojasnila. Pri tem pa je potrebno upošte- 
vati, da se pošiljajo Izvršnemu svetu le taka vprašanja, pobude 
in opozorila, ki se nanašajo na delo Izvršnega sveta in republi- 
ških upravnih organov ali na zadeve iz njihove pristojnosti; 

- v poslovniku skupščine in v poslovnikih zborov je po- 
trebno urediti postopek ravnanja v zvezi s pobudami in opo- 
zorili delegatov, zlasti naloge predsednikov zborov, delovnih 
teles skupščine in zborov, kakor tudi strokovnih služb skup- 
ščine. 

Kot je potrebno na eni strani dati opozorilom in pobudam 
delegatov ves poudarek v skupščinskem postopku, pa je 
potrebno na drugi strani opozoriti, naj bodo delegacije in 
delegati pri dajanju predlogov in pobud čimbolj konkretni in 
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določni in se naj pri tem omejujejo na taka vprašanja, pobude 
in opozorila, ki so v pristojnosti republiškega Izvršnega sveta 
oziroma republiških upravnih organov. 

Opomba: Te usmeritve zahtevajo dopolnitev poslovnika 
Skupščine SR Slovenije in poslovnikov zborov. 

X. INFORMIRANJE 
Sedanji sistem informiranja še vedno v celoti ne zagotav- 

lja ustrezne obveščenosti delegatov in delegacij o vseh 
pomembnejših vprašanjih iz dela skupščine oziroma zborov 
in njihovih delovnih teles. Zlasti delegati in delegacije niso 
obveščene o postopkih uskiajevanja ter oblikovanja različ- 
nih stališč in predlogov v delovnih telesih zborov. Prav tako 
še vedno ni vzpostavljena celovita povratna informacija o 
delu zborov ter o različnih pobudah in predlogih, ki niso bili 
sprejeti v postopku sprejemanja odločitev. Nikakršne infor- 
macije ni o aktivnosti delegacij v postopku oblikovanja nji- 
hovih stališč in predlogov, ker niso dostopne celotni dele- 
gatski bazi in ker ostajajo le znotraj posameznih delegacij. 

V razpravi delegatov o poročilu o uresničevanju delegat- 
skega sistema je bilo opozorjeno na tri osnovna vprašanja: 
na položaj in vlogo delegatskih glasil, na komunikacijske 
odnose v delegatskem sistemu ter na pomen in vlogo sred- 
stev javnega obveščanja. 

Upoštevajoč sugestije in predloge in ugotovljena odprta 
vprašanja bi bilo zlasti potrebno: 

1. Uresničiti razširjeno vsebinsko zasnovo Poročevalca 
tako, da bo Poročevalec posredoval deiegatorn predloge in 
stališča delovnih teles, družbenih svetov in družbenopolitič- 
nih organizacij ter da bo bolj odprt za gradiva in stališča 
samoupravnih interesnih skupnosti v vseh primerih, ko te 
nastopajo kot enakopravni zbori v skupščinskem odločanju. 

Vsi družbeni dejavniki, ki sodelujejo v skupščinskem odlo- 
čanju, so dolžni s svojimi stališči, mnenji in predlogi sezna- 
njati delegacije in delegate v delegatskem glasilu, ob tem pa 
nosijo polno odgovornost za vsebino in kvaliteto posredova- 
nih informacij. 

2. Za potrebe sprotnega in povratnega informiranja o delu 
skupščine in njenih delovnih teles bi bilo potrebno v okviru 
»Poročevalca« izdajati sprotni informativni bilten, ki bi za 
potrebe delegatov, delegacij ter sredstev javnega obveščanja 
nudil ustrezno informacijo o jsostopkih usklajevanja ter spre- 
jemanja odločitev v Skupščini SR Slovenije o delu delegacije 
v Zboru republik in pokrajin, o delu delegatov iz SR Slovenije 
v Zveznem zboru ter o delu delegacij temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti, njihovih konferenc, skupin delega- 
tov in občinskih skupščin kot delegacij. Delegatski bilten bi 
tako dopolnjeval »Poročevalca«, zapolnil bi časovni presle- 
dek med izidom posameznih številk in bi zajel tiste najbolj 
bistvene elemente v procesu odločanja, ki so nastopili po 
objavi gradiv v »Poročevalcu«. „ 

3. Da bi zagotovili širšo obveščenost delovnih ljudi in obča- 
nov, je potrebno razvijati različne delovne oblike sodelovanja 
skupščine in njenih delovnih teles s sredstvi javnega obvešča- 
nja, od dnevnega tiska do lokalnih glasil, glasil organizacij 
združenega dela in krajevnih skupnosti in lokalnih radijskih 
postaj. V ta namen je treba sprejeti ustrezne ukrepe v organi- 
zaciji in načinu dela sekretariata za informacije Skupščine SR 
Slovenije. S tem bi hkrati zagotovili krepitev družbenega 
nadzorstva nad delom različnih dejavnikov, ki sodelujejo v 
procesu delegatskega odločanja. 

4. Na podlagi predvidene vsebinske in organizacijske preu- 
smeritve Sekretariata za informacije je potrebno tudi ustrezno 
organizirati delo dokumentacijske službe v skupščini. Stalno 
spremljanje procesov delegatskega odločanja, zlasti povrat- 
nih informacij terja tudi od dokumentacijske službe aktivno 
dokumentiranje gradjv in informacij za delegatsko razpravo 
ter njihovo večjo dostopnost delegatom in sredstvom javnega 
obveščanja. Zlasti je potrebno okrepiti informativno vlogo 
dokumentacijske službe ter jo tako preusmeriti iz pasivnega 
dokumentiranja v tekoče aktivno dokumentiranje, sčasoma 
pa jo organizirati kot informativno dokumentacijsko službo 
(INDOK) na podlagi sodobnejše računalniške tehnologije in 
organizacije dela ter metodološke uskladitve z drugimi doku- 
mentacijskimi viri in fondi v republiki. 
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5. Posebna skrb in naloga bo pripadala novoustanovljeni 
Komisiji za informiranje skupščine, ki bo sprotno spremljala 
celovit in usklajen razvoj na področju družbenega sistema 
informiranja kot sestavnega dela družbenopolitičnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja in pogoja za odloča- 
nje ter uresničevanje samoupravnih pravic in obveznosti. Ko- 
misija bo spremljala uresničevanje kadrovske politike in pri 
tem spodbujala ustrezne oblike izobraževanja in usposablja- 
nja delavcev na posameznih področjih družbenega sistema 
informiranja, spremljala, obravnavala in dajala predloge za 
ureditev materialnih in organizacijskih vprašanj v delovanju 
družbenega sistema informiranja, spodbujala usklajevanje in- 
teresov in potreb na tem področju, poslovno in dohodkovno 
povezovanje, programiranje razvoja, delitev dela in sodelova- 
nje v izvajanju programov in raziskovalnih nalog. 

Komisija za informiranje bo še zlasti proučevala in sprem- 
ljala problematiko obveščanja v delegatskem sistemu Sode- 
lovala bo z ustreznimi telesi Skupščine SFRJ, skupščin socia- 
lističnih republik, socialističnih avtonomnih pokrajin in občin, 
z republiškimi organi in organizacijami, s strokovnimi in 
znanstvenimi organizacijami in posamezniki. Strokovne in 
druge zadeve za komisijo za informiranje bo opravljal Sekre- 
tariat za informacije Skupščine SR Slovenije, ki bo svojo 
organizacijo in strokovno delo ustrezno prilagodil njenim 
potrebam in zahtevam. 

XI. NALOGE STROKOVNIH SLUŽB 
SKUPŠČINE 

V sklepu, ki so ga zbori skupščine sprejeli ob obravnavi 
poročila o uresničevanju delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v SR Sloveniji je postavljena zahteva, da je potrebno 
organiziranost strokovnih služb skupščine bolj prilagoditi po- 
trebam delegatskega odločanja. Organiziranost, funkcije in 
vloga strokovnih služb skupščine so na splošno urejenje v 
poslovniku skupščine. Glede same organizacije teh služb in 
njihovih nalog v razmerju do skupščine in njenih zborov in 
delovnih teles pa je bil storjen korak naprej s sprejemom 
odloka o organizaciji in delu služb Skupščine SR Slovenije. 
Ta odlok predstavlja eno izmed vmesnih stopenj v procesu 
popolnejše preobrazbe strokovnih služb. Na podlagi zakona 
in odloka bodo sprejeti še potrebni samoupravni splošni akti. 

Nekatera vprašanja pa bodo podrobneje urejena s konkret- 
nimi dogovori pri praktičnem izvajanju nalog teh služb. 

Najpomembnejša novost, ki jo uvaja odlok, je organizacija 
dela v strokovnih skupinah. Organizacija in delo teh skupin 
pomenita napredek od dosedanjega individualnega dela po- 
sameznih strokovnih delavcev, ki je predstavljalo v določe- 
nem smislu oviro za učinkovitejše delo teh služb, zlasti za 
kompleksnejšo in kvalitetnejšo pripravo strokovnih podlag za 
delo delovnih teles in zborov. Individualno delo posameznih 
strokovnih delavcev ne more zadovoljiti zahtev strokovnega 
dela ob obravnavah med seboj povezanih in sorodnih vpra- 
šanj. Take obravnave zahtevajo timsko, kolektivno, strokovno 
obdelavo gradiv, upoštevajoč medsebojno povezanost, odvi- 
snost in širše poznavanje obravnavane problematike po posa- 
meznih delih in v celoti. 

V odloku seveda ni bilo mogoče rešiti vseh organizacijskih 
in strokovnih problemov, ki jih nov sistem dela strokovnih 
služb odpira, zato bo potrebno v aktu o notranji organizaciji 
strokovnih služb skupščine ter v posebnem navodilu o cfclu 
strokovnih skupin, ki ga bo izdal generalni sekretar skupščine 
podrobneje opredeliti oblike, načine in vsebino dela strokov- 
nih skupin. 

XII. NEKATERA ODPRTA VPRAŠANJA 
Zbor združenega dela je ob obravnavi poročila o uresniče- 

vanju delegatskega sistema v sklepu določil med drugim tudi, 
da je potrebno proučiti način delegiranja delegatov v Zbor 
združenega dela Skupščine SR Slovenije, predvsem s stališča 
zastopanosti posameznih področij združenega dela in obmo- 
čij. Na ta problem so opozorili zlasti udeleženci na regijskih 
posvetih, prav tako pa tudi delegati ob obravnavi poročila na 
seji zbora. 

Zbor je glede tega vprašanja v sklepu določil tudi, da je 
potrebno proučiti volilno zakonodajo in predlagati morebitne 
spremembe in dopolnitve volilnih zakonov. 
_ Ob tem je bilo zlasti ugotovljeno, da se v delegatskih okoli- 
ših, ki so različna za posamezna področja združenega dela, 
težko uveljavljajo delegatski odnosi, da zbori združenega dela 
občinskih skupščin kot konference delegacij v teh primerih 
niso aktivni in da tega problema tudi s skupinami delegatov ni 
bilo mogoče rešiti. 

O tem vprašanju je potrebno opraviti ustrezno konzultacijo 
v Predsedstvu SR Slovenije, družbenopolitičnih organizacijah 
in v republiški volilni komisiji in dati pobudo Republiškemu 
svetu za vprašanja družbene ureditve, da zavzame stališče 
glede potrebnih sprememb volilne zakonodaje. 

Predlog zakona o 
popisu prebivalstva, 
gospodinjstev, 
stanovanj in stavb v SR 
Sloveniji v letu 1981 (ESA-453) 

Skupščina SR Slovenije je 
na sejah zborov 25. junija 1980 
sprejela osnutek zakona o po- 
pisu prebivalstva, gospodinj- 
stev, stanovanj in stavb v SR 
Sloveniji v letu 1981. 

Osnutek zakona so pred se- 
jami obravnavali odbori zbo- 
rov, zakonodajna-pravna ko- 
misija in komisija za narodno- 
sti Skupščine SR Slovenije. 
Osnutek zakona so obravnava- 
li tudi Predsedstvo in Svet za 
družbenoekonomske odnose v 
kmetijstvu, gozdarstvu in na 
vasi Republiške konference 
SZDL, kakor tudi drugi pristoj- 

ni republiški organi in organi- 
zacije, ki so dali k nekaterim 
predlaganim rešitvam v osnut- 
ku zakona svoje mnenje. 

Predlagatelj je pri pripravi 
predloga zakona preučil vsa 
stališča in predloge iz razprave 
ter je nekatera upošteval pri 
oblikovanju posameznih čle- 
nov, nekatere predloge pa bo 
mogoče rešiti z ustrezno ob- 
delavo popisnih podatkov. Ta- 
ko je zavzel stališče, da se s 
popisom ne zajemejo stavbe, 
ker bi to terjalo velika finančna 
sredstva, razen tega pa še niso 
opravljena ustrezna metodolo- 

ška in organizacijska opravila 
za nastavitev, vodenje in do- 
polnjevanje registra stanovanj 
in stavb. 

V primerjavi z osnutkom za- 
kona o popisu prebivalstva, 
gospodinjstev, stanovanj in 
stavb v SR Sloveniji v letu 1981 
so poleg naslova spremenjeni, 
dopolnjeni ali na novo obliko- 
vani naslednji členi: 

2. člen: zaradi spremenjene 
vsebine zakona se ta člen črta; 

3. člen: v predlog zakona je 
uvrščen, glede vprašanja ude- 
ležbe v narodnoosvobodilnem 
gibanju, variantni predlog, ki 
bi zagotovil le pregled (sez- 
nam) posameznih prebivalcev, 
ki so sodelovali v narodnoo- 
svobodilnem gibanju, kar bi 
bila lahko osnova za nadaljnje 
podrobnejše statistične razi- 
skave na tem področju. Upo- 
števan je variantni predlog, ki 
dodaja razširitev vsebine popi- 
sa na gospodinjskem listu za 
kmetijstvo (prevzemnik na 

kmetiji in opuščena kmetijska 
zemljišča). 

Razen tega so v 3. členu še 
nekateri manjši popravki. 

4. člen: črta se drugi odsta- 
vek zaradi spremenjene vsebi- 
ne zakona. 

9. člen: kot odvečna se črta 
alinea, ki se glasi: »- obvešča- 
jo prebivalstvo o popisu ter 
njegovem družbenem in poli- 
tičnem pomenu«. 

10. člen: fprmulacija prvega 
odstavka tega člena je preobli- 
kovana skladno s pripombo 
Republiške geodetske uprave 
in sicer tako, da potrebno gra- 
fično-tehnično dokumentacijo 
za statistične in popisne okoli- 
še ne zagotavlja Republiška 
geodetska uprava, temveč ob- 
činski upravni organi, pristojni 
za geodetske zadeve ob sode- 
lovanju Republiške geodetske 
uprave in Zavoda SR Slovenije 
za statistiko. 

14. člen: besedilo tega čle- 
na, ki se nanaša na financira- 
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nje popisa, je preformuliran in 
dopolnjen skladno z mnenjem 
odbora za družbenopolitični 
sistem zbora združenega dela 
in sicer tako, da delavci iz 
združenega dala prejmejo za 
svoje delo pri popisu nadome- 
stilo ošabnega dohodka, ki ga 
izplača delovna organizacija, v 
kateri so zaposleni. 

15. člen: zaradi spremenje- 
ne vsebine zakona in spreme- 
njenega 14. člena se spreme- 
nijo višine finančnih poetavk, 
in sicer tako, da zagotovljena 
sredstva za popis prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj 
znašajo 158,1(59.866 din, od te- 
ga za leto 1981 139,629.866 di- 
narjev. 

Kot odvečen se črta tretji od- 
stavek tega člena. 

17. člen: 5 alinea: črta se 
vsebina v oklepaju, ker je 
odveč. 

18. člen: zaradi jasnosti be- 
sedila so vnešene manjše 
spremembe: izraz »bodo pre- 
nešena« ss nadomesti z izra- 

zom: »se lahko prenesejo«, 
izraz »se lahko uporabijo« pa z 
izrazom »uporabijo« tako, da 
člen glasi: 

19. člen: drugi odstavek:za- 
radi spremembe vsebine zako- 
na in zaradi spremenjenega 
14. člena, se višina sredstev, 
namenjenih skupščinam občin 
od 124.915.000 din zmanjša na 
97.835.074 din. 

30. člen: prvi odstavek: zara- 
di jasnosti besedila se izraz 
»preteklo leto »nadomesti z 
izrazom »predhodno leto«. 

V izračunu potrebnih finanč- 
nih sredstev za popis prebival- 
stva, gospodinjstev in stano« 
vanj je določen del sredstev 
predviden za zaelužke zuna- 
njih sodelavcev v popisu. Ven- 
dar pa bodo pri organizaciji, 
izvedbi in obdelavi popisa, po- 
leg zunanjih, sodelovala tudi 
večina delavcev Zavoda SR 
Slovenije za statistiko. Za nji- 
hovo delo pri popisu, razen 
potnih stroškov, niso predvi- 
dena posebna finančna sred- 
stva. 

kar osnutek tudi rešuje na 
ustrezen način (4. člen). 

Z razvojem turizma in smu- 
čarskega športa v SR Sloveniji 
se število teli naprav, ki jih iz- 
delujejo naše tovarne in je po 
njih veliko povpraševanje, 
izredno povečuje. Pri tem se 
vse bolj odpira problem zago- 
tovitve varnosti ljudi in premo- 
ženja tam, kjer se te naprave 
postavljajo. V razpravi ob 
predlogu za izdajo zakona je 
bilo ugotovljeno, da so manjše 
žičnlške naprave izključno 
manjše prenosne vlečnice na 
ročni ali motorni pogon z moč- 
jo največ 5 KM, ki jih uporab- 
ljajo civilno-pravne in fizične 
osebe za lastne potrebe izven 
javnega smučišča. Določbe te- 
ga zakona naj bi torej zanje ne 
veljale (4. člen). 

IPrediog zakona o 
varnosti na žičnicah in 

vlečnicah 

(EŠA-473) 

I. Področje žičnlčarstva je v 
SR Sloveniji urejeno z Zako- 
nom o žičnicah, ki je bil sprejet 
leta 1976 (Ur. 1. SRS št. 13/67), 
ki je pravno dopolnil in na no- 
vo uredil to področje, ki ga je 
republika prvič zakonsko ure- 
dila Ista 1961. Obstoječi zakon 
o žičnicah je obravnaval obra- 
tovanje, vzdrževanje in nadzor 
nad žičnicami, na podlagi za- 
kona pa so bili izdani številni 
podzakonski predpisi. V času 
izvrševanja zakona so se poka- 
zale določene pomanjkljivosti, 
zlasti glede vprašanja varnosti 
ljudi in premoženja na žični- 

, cah. 
Zaradi neugodnega sploš- 

nega stanja na žičnicah in 
neustreznosti predpisov, se je 
bilo smotrno odločiti za pri- 
pravo novega zakona, ki naj te 
pomanjkljivosti odpravi. 

II. Predlagani osnutek zako- 
na o varnosti na žičnicah in 
vlečnicah je vsebinsko razde- 
ljen na sedem poglavij. Prvi del 
vsebuje splošne določbe zako- 
na, v katerih so opredeljeni te- 
meljni pojmi o žičniških napra- 
vah, varnosti ljudi in premože- 

nja na njih in v njihovem ob- 
močju ter pravice in dolžnosti 
investitorja oziroma upravljal- 
ca. Veljavni zakon o žičnicah 
opredeljuje vse vrste žičnic 
enotno. V dvanajstih letih od 
sprejetja zakona se je poveča- 
lo število žičnic in vlečnic, zato 
vsebuje osnutek zakona širši 
pojem, to je žičniške naprave. 
Žičniške naprave so žičnice in 
vlečnice, katerih vrste in defi- 
nicije osnutek natančno opre- 
deljuje. Osnutek zakona upo- 
rablja pojem žičniških naprav, 
razen takrat, ko se posamezne 
rešitve v zakonu nanašajo sa- 
mo na posamezno kategorijo 
žičnic ali vlečnic (2. člen). 

V osnutku zakona je poudar- 
jena ločitev, po kateri se do- 
ločba zakona ne bi nanašale 
na tovorne, rudniške in druge 
podobne žičniške naprave. Te 
vrste žičniških naprav služijo 
in se uporabljajo kot delovne 
priprave, za katere veljajo dru- 
gi predpisi. Razprava ob pred- 
logu za izdajo zakona je odprla 
tudi aktualno vprašanje manj- 
ših žičniških naprav, ki jih upo- 
rabljajo civilnopravne in fizič- 
ne 03ebe za lastne potrebe, 

Prav tako je razširjen pojem 
vplivnega območja žičniške 
naprave glede na opredelitev v 
obstoječem zakonu. Potreba 
po natančnejši določitvi vpliv- 
nega območja se je pojavila 
zaradi tega, ker je v zakonu o 
žičnicah vplivno območje do- 
ločeno premalo natančno gle- 
de na nujnost zagotovitve var- 
nosti ljudi in premoženja. Zato 
obsega vplivno območje pro- 
stor pod žičnico, vlečno pot 
pod vlečnico in pas na obeh 
straneh tega prostora, katere- 
ga širina se mora določiti gle- 
de na višino žičniške naprave 
in druge vplivne okoliščine v 
investicijsko-tehnični doku- 
mentaciji žičniške naprave (3. 
člen). Pravice in dolžnosti in- 
vestitorja oziroma upravljalca 
žičniške naprave .se nanašajo 
tudi na vplivno območje;, s 
takšno Zakonsko rešitvijo ima- 
jo možnost in dolžnost opti- 
malnega zavarovanja ljudi in 
premoženja ter zavarovanja 
žičniške naprave, tako pri gra- 
ditvi, vzdrževanju in obratova- 
nju, kot pri drugih nujnih opra- 
vilih, ki so potrebna v zvezi z 
delovanjem žičniške naprave 
(6., 7., 8., 9., 10. člen). 

Poglavje o obratovanju žič- 
niških naprav deloma prevze- 
ma določbe iz obstoječega za- 
kona, ki se nanašajo na navo- 
dilo za obratovanje, podatke, 
ki jih mora navodilo vsebovati, 
določitev splošnih prevoznih 
pogojev, obratovalnega časa 
in cenika ter na dolžnost vode- 
nja dnevnika obratovanja. No- 
vost v osnutku zakona je ob- 
veznost upravljalca žičniške 
naprave v zvezi z opravljanjem 
notranjega nadzora. Da bi za- 
gotovili večjo varnost obrato- 
vanja žičniške naprave, bo 
upravljalec moral dnevno 
opraviti notranji nadzor nad 
izvrševanjem navodil za obra- 
tovanje in izpolnjevanje pogo- 
jev, od katerih je odvisna var- 

nost prometa na žičniški na- 
pravi (16. člen). Notranji nad- 
zor bi opravljale pooblaščene 
in strokovno usposobljene 
osebe upravljalca žičniške na- 
prave, katerih pravice in dolž- 
nosti ter način izvajanja določi 
upravljalec s samoupravnim 
splošnim aktom (16. člen). 

Sedanji zakon o žičnicah na- 
mreč določa le občasne pre- 
glede nad izvrševanjem navo- 
dil in ukrepov, kar pa se je v 
praksi pokazalo kot po- 
manjkljivo glede na nevarnost, 
ki jo povzroča žičniška napra- 
va s svojim obratovanjem. V 
zvezi s tem je dan poseben 
poudarek in zahteva po stro- 
kovni usposobljenosti in izpol- 
njevanju zdravstvenih pogojev 
za tiste delavce, ki samostojno 
opravljajo dela in naloge na 
žičniški napravi (19. člen). V 
žičničarstvu je eno perečih, 
vprašanj tudi pomanjkljiva 
strokovna usposobljenost de- 
lavcev, ki delajo na žičniških 
napravah, V®: vsekakor pripo- 
more k splošnemu slabemu 
stanju varnosti na tem področ- 
ju. Veljavni zakon o žičnicah 
predpisuje ustrezno strokovno 
usposobljenost le za delavce 
na delovnih mestih v strojnem 
obratu žičnic. 

Eno izmed temeljnih opravil 
v zvezi z žičniškimi napravami 
je tudi vzdrževanje žičniških 
naprav. Ta dela in naloge so 
glede na njihovo zahtevnost 
razdeljena v osnutku zakona 
med upravljalca žičniških na- 
prav in pooblaščene organiza- 
cije združenega dela, pri če- 
mer so o vseh opravljenih 
vzdrževalnih delih upravljalci 
žičniške naprave dolžni voditi 
dokumentacijo (22. člen). Re- 
publiški komite za promet in 
zveze naj bi s posebnim pred- 
pisom določil vrsto in obseg 
vzdrževalnih del, ki jih opravlja 
upravljalec oziroma poobla- 
ščena organizacija združene- 
ga dela. 

Četrto poglavje obravnava 
pomembno področje strokov- 
no-tehničnih pregledov žični- 
ških naprav. Zakon o žičnicah 
določa občasen strokoven te- 
hnični pregled, s katerim se 
ugotavlja, ali je žičniška napra- 
va sposobna za obratovanje. 
To pomeni, ali je žičniška na- 
prava opremljena in ustrezno 
vzdrževana v skladu s predpisi 
in tehničnimi pravili, ki se na- 
našajo na konstrukcijo, opre- 
mo, vzdrževanje in oskrblje- 
nost žičniške naprave z dolo- 
čenimi napravami. Takšno do- 
ločbo prevzema tudi osnutek 
zakona (23. člen). Sprememba 
se nanaša na postopek za iz- 
dajo dovoljenja za obratovanje 
žičniške naprave. Obstoječi 
zakon je določil pooblaščeno 
strokovno organizacijo kot pri- 
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stojno za ugotavljanje sposob- 
nosti za obratovanje žičnice. 
Potrdilo o sposobnosti žičnice 
za obratovanje je veljalo kot 
dovoljenje za obratovanje. 
Takšna rešitev se je pokazala 
kot neprimerna saj je omogo- 
čila situacijo, da je žičnica 
obratovala kljub temu, da 
upravljalec ni odpravil po- 
manjkljivosti ugotovljene pri 
tehničnem pregledu. Neod- 
pravljene pomanjkljivosti so 
bile često ugotovljene šele pri 
inšpekcijskem pregledu. Zato 
predvideva osnutek zakona 
naslednji postopek: poobla- 
ščena organizacija združene- 
ga dela za storkovno-tehnični 
pregled bo še naprej ugotav- 
ljala sposobnost žičniške na- 
prave za obratovanje in o tem 
izdala potrdilo. 

To potrdilo bi predstavljalo 
enega najpomembnejših po- 
gojev za izdajo dovoljenja za 
obratovanje (24. člen). Repu- 
bliški komite za promet in zve- 
ze naj bi izdajal dovoljenja za 
obratovanje žičnice, občinski 
upravni organ pristojen za 
promet pa dovoljenje za obra- 
tovanje vlečnice. Glede na po- 
samezne vrste žičniških na- 
prav določa osnutek zakona 
roke za preglede žičnic in vleč- 
nic, in sicer dve leti oziroma 
pet let (25. člen). Žičniška na- 
prava ne bo smela obratovati, 
če ne bo imela dovoljenja za 
obratovanje oziroma če bo ve- 
ljavnost dovoljenja ugasnila 
(24. člen). Druge naloge, pove- 
zane s strokovno-tehničnimi 
pregledi in ki lahko nastopijo 
pri poškodbah ali popravilih 
žičniške naprave, naloge pri 
vodenju knjige pregledov in 
podobno, so razdeljene med 
pooblaščene organizacije 
združenega dela, upravljalca 
žičniških naprav in Republi- 
škim komitejem za promet in 
zveze (25., 26., 27. člen). 

Naloge in pristojnosti inš- 
pekcije so usklajene z zako- 

nom o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških 

. upravnih organih (Ur. 1. SRS, 
št. 24/79). NovQ?t v zakonu je 
sprememba pristojnosti v zvezi 
z u „dbo kategorizacije žični- 
ških naprav (žičnice-vlečnice). 
Republiški prometni inšpekto- 
rat naj bi nadzoroval žičnice, 
občinski inšpekcijski organi za 
promet pa vlečnice (3CK člen). 
Osnutek zakona našteva dolž- 
nosti organov inšpekcije, kate- 
rih nadzor se nanaša pred- 
vsem na ugotavljanje stanja 
žičniških naprav in njihovega 
vzdrževanja; na izvrševanje 
določb zakona o pogojih in 
ukrepih za varen promet ter 
uporabo tehničnih predpisov, 
normativov in standardov. 

III. Kazenske določbe so za- 
jete v VI. pogiavju in so uskla- 
jene z Republiškim sekretaria- 
tom za pravosodje, upravo in 
proračun. 

IV. V prehodnih in končnih 
določbah so zajeti vsi podza- 
konski predpisi, potrebni za 
izvršavanje zakona, ki jih bodo 
izdali pristojni republiški 
upravni organi. 

V. Z izvedbo zakona o var- 
nosti na žičnicah in vlečnicah 
ne bodo nastale obveznosti za 
proračune družbenopolitičnih 
skupnosti ali za občane. Nove 
oziroma dodatne materialne 
obveznosti, ki bodo potrebne 
in izključno namenjene za za- 
gotovitev večje varnosti na žič- 
nicah in vlečnicah, pa bodo 
nastale za upravljalce žični- 
ških naprav zaradi večjih stro- 
škov pri izvajanju vzdrževalnih 
del ter strokovno-tehničnih 
pregledih, v zvezi z izobraže- 
vanjem delavcev oziroma zao- 
strenimi pogoji varnosti, ki jih 
zahteva današnja situacija v 
žičničarstvu v SR Sloveniji. 

VI. Predlagatelj je pri pri- 
pravi'osnutka zakona upošte- 
val in vgradil predloge in pri- 
pombe, ki so bili dani ob pred- 

logu za izdajo zakona v delov- 
nih telesih Skupščine SR Slo- 
venije. 

Predlagatelj je pri pripravi 
osnutka zakona i?yedel tudi 
posvetovanje in široko razpra- 
vo z: 

- ustreznimi republiškimi 
upravnimi organi (RK za delo, 
RSNZ, RK za varstvo okolja in 
urejanje prostora, RK za zdrav- 
stveno in socialno varnost), 

- ustreznimi inšpekcijskimi 
organi (Republiški inšpektorat 
dela, Republiški rudarski inš- 
pektorat, 

- Gospodarsko zbornico 
Slovenije, 

- Splošnim združenjem 
prometa in zvez, 

- Republiškim odborom 
sindikata delavcev prometa in 
zvez, 
- Telesno-kulturno skup- 

nostjo Slovenije, 
-Turistično zvezo Slove- 

nije, 
- vsemi skupščinami občin, 
- večjimi upravljalci žični- 

ških naprav, 
- Zavodom za raziskavo 

materiala in konstrukcij. 

Predlog za izdajo 
zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o 
prepovedi nomadske 
paše, z osnutkom 
zakona (ESA-555) 

Glede na ugotovitve iz anali- 
ze o izvajanju zakona o prepo- 
vedi nomadske paše iz leta 
1S74 je Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sklenil, da se po 
skrajšanem postopku sprej- 
mejo spremembe in dopolni- 
tve tega zakona. Ker pa so te 
spremembe in dopolnitve zelo 
številne, se je predlagatelj od- 
ločil za prečiščeno besedilo 
zakona. 

Bistvene spremembe in do- 
polnitve zakona so v tem, daje 
občinskemu organu, ki odloča 
o prisilni odstranitvi črede z 
nomadske paše, dana mož- 
nost hitrega in učinkovitega 
ukrepanja, ki je v tem, da pri- 
tožba tako zoper odločbo o 
prisilni odstranitvi kot zoper 
sklep o izvršitvi te odločbe in 
sklep o stroških izvršbe ne za- 
drži izvršitve, torej ti akti učin- 
kujejo takoj. Da pa so tudi 

izvedljivi, zagotavlja institut 
zarubitve dela črede, ki po vre- 
dnosti ustreza višini stroškov 
prisilne odstranitve. Z izkupič- 
kom od prodaje teh živali se 
poplača stroške izvršbe. 

Da pa organ lahko izvede to 
prisilno odstranitev, ima mož- 
nost dogovoriti se oziroma do- 
ločiti organizacijo, ki bo skrbe- 
la in omejevala gibanje živali 
do prisilne odstranitve. Orga- 
nizacije in posamezniki, ki 
opravljajo javne prevozne sto- 
ritve so dolžne prevzeti čredo 
in prevoz v roku kot velja za 

' hitro pokvarljivo blago, uspo- 
sobljene klavnice pa so dolžne 
prevzeti zarubljeno živino v 
klanje. 

V skladu z zakonom o notra- 
njih zadevah so postaje milice 
dolžne zagotoviti pomoč orga- 
nom in organizacijam pri izva- 
janju tega zakona. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
29. septembra 1980 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
ponedeljek, 29. septembra 
1980. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavati: 

- informacijo o uresničeva- 
nju družbene preobrazbe pra- 

vosodja z informacijo o izvaja- 
nju zakona o izvrševanju ka- 
zenskih sankcij (ESA551); 

- osnutek zakona o upravah 
družbenih prihodkov (ESA 
296); 
- osnutek zakona o sprejema- 
nju začasnih ukrepov družbe- 
nega varstva samoupravnih 
pravic in družbene lastnine 
(ESA 492). 

Zbor zdrjženega dela in Zbor 
občin bosta obravnavala: 

- predlog zakona o davkih 
občanov (ESA 284); 

- osnutek zakona o stano- 
vanjskem gospodarstvu (ESA 
362); 
- os'iutek zakona o kom- 

penzacijah (ESA 468); 
- osnutek zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o kmetijskih zemljiščih 
(ESA 491); 

- osnutek zakona o igrah na 
srečo (ESA 458); 

- predlog zakona o popisu 
prebivalstva, gospodinjstev, 
stanovanj in stavb v SR Slove- 
niji (ESA 453); 
- predlog zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o varnosti cestnega prome- 
ta (ESA 421); 

- pobudo za spremembo in 
dopolnitev 16. člena zakona o 
samoupravnih interesnih 
skupnostih za poštni, telegraf- 
ski in telefonski promet (ESA 
550); 

- predlog družbenega do- 
govora o pripravi, izdaji in fi- 
nanciranju Enciklopedije Slo- 
venije in samoupravni spora- 
zum o financiranju in usmerja- 
nju priprave in izdaje Enciklo- 
pedije Slovenije (ESA 539); 
- osnutek zakona o dopol- 

nitvi zakona o dovolitvi zača- 
snega kredita SR Bosni in Her- 
cegovini za obnovo objektov, 
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ki jih je poškodoval potres v 
dneh 26. in 27. oktobra 1969 
(ESA 464); 

- osnutek zakona o prevze- 
manju obveznosti federacije, 
da odplačuje zunanje posojilo, 
ki ga je uporabila za graditev 
hidrosistema »Ibar-Lepenac« 
(ESA 548); 

- družbeni dogovor o me- 
dnarodnem sodelovanju na 

znanstvenem področju leksi- 
kografije (ESA 544). 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor bodo obravnavali še: 

- predlog periodičnega de- 
lovnega načrta zbora za IV. tri- 
mesečje 1980 (ESA 554). 

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

RAZŠIRJEN DNEVNI RED SEJ ZBO- 
ROV SKUPŠČSNE SR SLOVENIJE 
29. septembra 1980 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za ponede- 
ljek 29. septembra 1980, je 
razširjen z obravnavo: 

- predloga za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prepovedi nomadske 
paše z osnutkom zakona (ESA 
555); 

- osnutka zakona o spre- 
membi in dopolnitvi zakona o 
obdavčevanju proizvodov in- 
storitev v prometu (ESA 558); 

- predloga dogovora o us- 
klajevanju ukrepov davčne po- 
litike za spodbujanje stano- 
vanjske graditve s pritegnitvijo 
osebnih sredstev občanov 
(ESA 557). 

obveznih priprav prostorskih 
planov v SR Sloveniji; 
- predlog odloka o spre- 

membi in dopolnitvi odloka o 
pripravi in sprejetju dolgoroč- 
nega plana SR Slovenije za 
obdobje od leta 1986 do leta 
1995 oziroma za določena po- 
dročja tudi do leta 2000; 

(Družbenopolitični zbor je 
ob obravnavi odlokov sprejel 
stališča); 

- osnutek dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 
(Zbor združenega dela in Zbor 
občin sta sprejela sklepe. 
Družbenopolitični zbor pa je 
sprejel stališča); 

- predlog za izdajo zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o pospeševanju skla- 
dnejšega regionalnega razvoja 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
30. julija 1930 

Na skupnem zasedanju 
Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine SR Sloveni- 
je, dne 30. julija 1930, so dele- 
gati poslušali ekspoze Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slo- 
venije k poročilu Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 in prvi 
eceni možnosti razvoja v letu 
1931, k predlogu sprememb in 
dopolnitev resolucije o politiki 
izvajanja družbenega piana 
SR Sloven;je za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 in k 
osnutku dogovora o temeljih 
družbenega plana Socialistič- 
ne republike Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985, ki ga je po- 
dal Vlado Klemenčlč, pod- 
predsednik Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije. De- 
legati so na skupnem zaseda- 
nju poslušali tudi uvodno 
obrazložitev k predlogu za iz- 
dajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regio- 
nalnega razvoja v Socialistič- 
ni republiki Sloveniji, z osnut- 
kom zakona, ki jo je podal 
Franc Razdevšek, predsednik 
Komisije za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega 

razvoja v Socialistični repu- 
bliki Sloveniji. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so po razpravi na ločenih 
sejah sprejeli: 

- ugotovitve in sklepe ob 
obravnavi poročila Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
o izvajanju družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 s prvo oceno mož- 
nosti razvoja v letu 1981; 

- predlog sprememb in do- 
polnitev resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 (Druž- 
benopolitični zbor je sprejel 
stališča); 

- ugotovitve in stališča ob 
obravnavi poročila Zveznega 
izvršnega sveta o uresničeva- 
nju družbenega plana Jugo- 
slavije v dobi od leta 1976 do 
leta 1979, s prvo oceno razvoja 
v letu 1980 in možnostmi ra- 
zvoja v letu 1981 z osnovnimi 
smermi ukrepov, ki jih je treba 
sprejeti v letu 1980; 

- predlog odloka o spre- 
membi odloka o pripravi in 
sprejetju družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje od leta 
1981 do 1985; 

■ - predlog odloka o preneha- 
nju veljavnosti odloka o uvedbi 

pokrajin o prevzemanju obvez- 
nosti in sprejemanju ukrepov, 
s katerimi bodo ustvarjeni po- 
goji in vzpodbujene organiza- 
cije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in 
skupnosti, da gradijo gospo- 
darske objekte z združevanjem 
dela in sredstev, da bi se po- 
spešil razvoj SAP Kosovo. 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel sklep). 
Zbor združenega dela in Zbor 
občin, sta sprejela tudi: 

- predlog zakona o pravicah 
in dolžnostih organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti na po- 
dročju družbene kontrole cen 
in o skupnostih za cene; 

- osnutek zakona o izvajanju 
varstva pred ionizirajočimi se- 
vanji in o ukrepih za varnost 
jedrskih objektov in naprav; 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
Zbor združenega deai: 

Francka Herga, Dušan Stanjko, Milivo; Samar, Franci 
Polak, Janko Murans, Ivo Klemenčič, Igor Križman, Bojan 
Butelin, Andrej Petelin, Viktor Seitl, Jurij Pirš, Milan Pod- 
križnik, Marjan Marki, Rajko Orešnik, Božo Pančur, Vojko 
Turel, Draga Žagar, Ivan Lehner, Ladislav Palfi, Sergej 
Šešerko, Vitomir Dekleva, Imre Varju, Franc Mermal, 
Vinko Strgar, Vilma Manček, Giorgio Miani, Sonja Kova- 
čič, Franc Huber, Jelka Tušar, Andrej Kržič, Brigita Gobec, 
Tomislav Majer, Drago Sila, Jože Udovič, Jože Žalec, dr. 
Marjan Premik, Lojze Janko, ivan Zelenšek. 

Zbor občin: 
Janko Kclarič, Danilo Sbrizaj, Jakob More, Tatjana Štirn, 

Alojz Strmole, Franček Kavčič, Vito Habjan, Zdenka Jur- 
kas, Valentin Dvojmoč, dr. Cvetko Doplihar, Slavko Ribaš, 
Alojz Ceglar, Karel Sukič, Jože Kocon, Janez Zaplotnik, 
Vinko Gobec, Ciril Koprive, Maks Furlan, Albina Skapin, 
Bogdan Birsa, Ivan Cerkovnik, Stojan Makovec, Ivica Ko- 
zovinc, Maks Kurent, Dora Rihar, Mirko Robič, Franc Kme- 
tič, Nevenka Podobnik, Vida Brumen, Jože Kolbl, Anton 
Jurša, Jožica Heber, Jože Korošec, Franc Kump, Vinko 
Bah, Marjan Avšič. Ciril Garafol, Jakob More, Davorin 
Škarabot, Darko Bizjak, Vlado Klemenčič, Marko Kobe, 
Milan Ritonja, Franc Zorman, Franc Vrvišear, Zvone Na- 
stran, dr. Vinko Ravnikar, Stane Božičnik, dr. Kostja Kona- 
vlinka. 

Družbenopolitični zbor: 
Angelca Vrbnjak, Štefan Štrok, Zdravko Praznik, dr. 

Rudi Kropivnik, Jože Globačnik, Tilka Blaha, Lojzka Čotar, 
Vida Mikuž, Aleksander Varga, Emil Šuštar, Ciril Sitar, Igor 
Uršič, Tone Krašovec, dr. Lojze Ude, Stane Repar, Ludvik 
Golob, Franc Razdevšek. 

v Socialistični republiki Slove- 
niji, z osnutkom zakona. 
(Družbenopolitični zbor je 
sprejel stališča); 

- sklep ob obravnavi osnut- 
kov dogovorov o oblikovanju 
republiških svetov za medna- 
rodne odnose, za vprašanja 
družbene ureditve, za vzgojo 
in izobraževanje in za gospo- 
darski razvoj in ekonomsko 
politiko; 

- predlog odloka o soglasju 
in o pristopu k sklenitvi dogo- 
vora republik in avtonomnih 

- predlog odloka o soglasju 
k statutom oziroma k spre- 
membam in dopolnitvam sta- 
tutov visokošolskih organiza- 
cij (Visoke šole za telesno kul- 
turo v Ljubljani, Pedagoške 
akademije v Mariboru, Višje 
šole za zdravstvene delavce v 
Ljubljani, Visokošolske temelj- 
ne organizacije matematika in 
mehanika Fakultete za naravo- 
slovje in tehnologijo). 
Zbor združenega dela je spre- 
jel še: 

- predlog odloka o potrditvi 
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finančnega načrta prihodkov 
in odhodkov Narodne banke 
Slovenije za leto 1980. 
Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeii: 

- predlog odloka o razrešitvi 
in izvolitvi predsednika Zako- 
nodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije in o 
razrešitvi člana Komisije Skup- 
ščine SR Slovenije za pravoso- 
dje; dolžnosti predsednika Za- 

konodajno-pravne komisije 
Skupščine SR Slovenije je bil 
razrešen dr. Lojze Ude, mag. 
Milan Gaspari pa je bil razre- 
šen dolžnosti člana Komisije 
Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje ter izvoljen za 
predsednika Zakonodajno- 
pravne komisije Skupščine SR 
Slovenije. 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnikov Višjega sodišča v 

Ljubljani; za sodnike tega so- 
dišča so bili izvoljeni: Sonja 
Ogrin - Rape, Dušan Ogrizek 
in Anton Paviiha. 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnic za prekrške Republi- 
škega senata za prekrške v 
Ljubljani; za sodnici za prekr- 
ške sta bili izvoljeni Maja Pru- 
ša in Alojzija Strašek - Koci- 
jan. 

- predlog odloka o razrešitvi 

sodnice Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnice 
tega sodišča se s 1. septem- 
brom letos razreši Anica Rajič. 

Na ločenih sejah zborov so 
člani delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije poročali o poteku us- 
klajevanja plačilne in devizne 
bilance Jugoslavije za letošnje 
leto. 

( UGOTOVITVE m SKLEPI 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi poročila Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 19S0 in s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1931 

Zbor združenega deta, zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na svojih sejah dne 30. 
julija 1S80 obravnavali poročilo Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije o izva- 
janju družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1976 - 1980 v letu 198C in s prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1981 in na 
podlagi 244. člena poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovani je sprejeli naslednje 

Ugotovitve in sklepe 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da poročilo izvršnega sveta o izvajanju 
družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1976 — 1980 v letu 1980 in s prvo 
oceno možnosti razvoja v letu 1981 ter s 
spremljajočim analitskim gradivom pred- 
stavlja dovolj stvaren prikaz družbenega 
razvoja republike v dosedanjem uresni- 
čevanju družbenega plana, da pa v poro- 
čilu niso dovolj analizirani vzroki, ki so 
povzročili odstopanja na posameznih 
področjih. Zato v poročilu tudi niso nave- 
deni konkretni ukrepi, ki so bili ali jih je 
potrebno sprejeti za preprečevanje naga- 
tivnih gibanj, vendar pa je izvršni svet v 
uvodni besedi na skupnem zadedanju 
zborov Skupščine SR Slovenije te ukrepe 
jesneje opredelil. 

Skupščina SR Slovenije ugotavlja, da 
so sklepi, priporočila in ugotovitve Skup- 
ščine SR Slovenije, ki jih je sprejela ob 
obravnavi osnutka in predloga letošnje 
resolucije ter ob obravnavi informacije o 
uresničevanju nalog in usmeritev iz le- 

tošnje resolucije v mesecu januarju in 
marcu tega leta še bolj aktualni, saj iz 
predloženega poročila izhaja, da zlasti 
na področju ekonomskih odnosov s tuji- 
no, selektivnem omejevanju vseh oblik 
porabe in investicijskih vlaganj ter samo- 
upravnem urejanju odnosov na področju 
trga in cen še vedno prepočasi uresniču- 
jemo ključna razvojna vprašanja in stabi- 
lizacijske usmeritve. 

2. Skupščina SR Slovenije nalaga 
izvršnemu svetu, da pri pripravi osnutka 
resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana v letu 1981 in osnutka srednjeroč- 
nega plana upošteva stališča, mnenja, 
pripombe in predloge delovnih teles zbo- 
ra, prouči in ustrezno upošteva naj tudi 
mnenja, propombe in stališča iz razprave 
delegatov na seji zbora, posebej pa naj 
opredeli politiko in ukrepe: 

- za zagotavljanje izvoza in realno 
oceno možnosti za izpolnitev letošnjih 
izvoznih obveznosti SR Slovenije v okvi- 
ru plačilne bilance Jugoslavije in uveljavi 
pravico delavcev v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, da vplivajo tudi na 
tisti del dohodka, ki ga v odnosih medse- 
bojnega povezovanja ustvari z izvozom 
združeno delo, kreditno politiko in izvoz- 
ne stimulacije pa je potrebno podrediti 
stopnji gospodarske rasti; 
- za zagotovitev nemotene oskrblje- 

nosti gospodarstva s surovinami in re- 
promaterialom, zlasti za izvozno usmer- 
jeno proizvodnjo in za proizvodnjo, ki 
zagotavlja boljšo preskrbo na domačem 
trgu, saj je ponekod proizvodnja zastala, 

surovine pa ponovno izvažamo, pri tem 
pa imamo sklenjenih le nekaj sporazu- 
mov o trajnem poslovnem sodelovanju; 

- preveri investicijske naložbe in ure- 
sničevanje ukrepov za omejevanje inve- 
sticijske porabe. Tudi pri že začetih inve- 
sticijah naj se preveri njihova družbena 
in ekonomska smotrnost, zlasti z vidika 
oskrbe s surovinami, repromaterialom in 
energijo ter njihovega vpliva na plačilni 
in devizni položaj republike še posebej, 
če upoštevamo spremembo v pogojih 
gospodarjenja, ki so jih oziroma jih bodo 
prinesli ukrepi za zagotovitev ekonom- 
ske stabilizacije; 

- da bodo yse oblike porabe rasle 
skladno s predvidevanji v resoluciji; 

- da se s politiko cen ne ogrozi stabil- 
nosti gospodarstva in da se v večji meri 
uveljavijo v samoupravnih sporazumih 
ekonomske zakonitosti pri oblikovanju 
cen; zagotovi pogoje za učinkovito ure- 
sničevanje in uveljavljanje zakona o te- 
meljih sistema cen in družbeni kontroli 
cen; 
- da se ne bodo širile socialne pravice 

in da bodo pridobljene pravice preverje- 
ne, cenzuse in druge kriterije pa je po- 
trebno opredeliti tako, da se bodo kot 
odgovorni nosilci uveljavile temeljne or- 
ganizacije združenega dela in krajevne 
skupnosti. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj v okviru svoje pristojnosti sproti 
spremlja uresničevanje stabilizacijske 
politike in usmeritve letošnje resolucije 
ter o tem obvešča Skupščino SR Sloveni- 
je in predlaga ustrezne ukrepe. 
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Skupini ih Slovenije ob obravnavi poročila Zveznega izvršnega sveta o uresmče- 
^anfuđružbenega^ana^Jugosla vije v dobi od leta 1976 do leta 1979, s prvo oceno 

razvoja v letu 1980 in možnostmi razvoja v letu 1980-z osnovnimi smermi ukrepov, ki 
jih je treba sprejeti v letu 1980 

Skupščine SR Slovenije Je ob obrsv- 
navi poročila Zveznega izvršnega sveta 
o uresničevanju družbenega piana Ju- 
goslavije v dobi od leta 1978 do leta 
1979, s prvo oceno razvoja f letu 1980 in 
možnostmi razvoja v letu 1980 - z 
osnovnimi smermi ukrepov, ki jih je tre- 
ba sprejeti v letu 1980, na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Oruž- 
benopolitičnegs zbora dne 30. julija 
1980 sprejela naslednje 

Ugotovitve in stališča 
1. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 

da poročilo Zveznega izvršnega sveta o 
uresničevanju družbenega plana Jugo- 
slavije v dobi od leta 1976 do leta 1979, s 
prvo oceno razvoja v letu 1980 in mož- 
nostmi razvoja v letu 1980, - z osnovnimi 
smermi ukrepov, ki jih je treba sprejeti v 
letu 1980, navaja vrsto dejstev brez po- 
drobnejših vzrokov za ugotovljeno stanje 
in brez predlogov ukrepov. Pričakovati bi 
bilo, da bo v poročilu določneje oprede- 
ljeno, kateri ukrepi so bili sprejeti, da ss 
odpravijo ali vsaj omilijo objektivni in 
subjektivni vzroki za neugoden gospo- 
darski položaj. 

2. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da na neugoden gospodarski položaj 
vpliva tudi dejstvo, da smo zaradi nedo- 
slednega uresničevanja družbenega pla- 
niranja zadrževali neustrezno strukturo 
gospodarstva, ki je povzročila zapiranje 
trgov v republiške in regionalne meje ter 
otežavalo združevanje del in sredstev, 

. poslovno sodelovanje, dohodkovno po- 
vezovanje, racionalnejše razmeščanje 
proizvodnih zmogljivosti, ipd. Očitno je, 
da so se v takšnih razmerah prepočasi 
uresničevali samoupravni družbenoeko- 
nomski odnosi in da so se namesto njih 
zadrževali in uveljavljali državni oz. admi- 
nistrativni ukrepi. 

3. Skupščina SR Slovenije poudarja, 
da iz poročila izhaja tudi dejstvo, da smo 

v tem preteklem obdobju vodili takšno 
politiko delitve družbenega proizvoda, ki 
je presegala dejanske možnosti in realno 
ustvarjen dohodek, ter da nismo upošte- 
vali, da se izvozne usmeritve ne uresni- 
čujejo, da zadolženost v tujini presega 
spremljive meje in da se nesorazmerja v 
primarni delitvi ne odpravljajo. 

Zato bi bilo potrebno kot pogoj za pri- 
pravo planskih aktov za naslednje sred- 
njeročno obodbje in obenem kot osnovo 
za gospodarjenje v letu 1981 čimprej 
sprejeti usmeritve in ukrepe, ki bi ktepili 
in zagotavljali učinkovito samoupravno 
urejanje ekonomskih odnosov s tujino 
(zadolževanje v tujini, politika carin, 
ipd.), krepili materialno osnovo združe- 
nega dela, ustreznejše uredili amortizaci- 
jo, zagotovili usklajeno rast osebne, 
skupne, splošne in investicijske porabe z 
rastjo družbenega proizvoda in dohodka, 
pospešili samoupravno urejanje na po- 
dročju cen z doslednejšim upoštevanjem 
ekonomskih tržnih zakonitosti in ukrepe 
za učinkovitejše samoupravno dohod- 
kovno povezovanje v okviru skupnih pri- 
zadevanj za posepešneni razvoj manj ra- 
zvitih območij v SFRJ v skladu z dogovo- 
rom. o temeljih družbenega plana Jugo- 
slavije. 

V zvezi z usklajevanjem rasti vseh oblik 
porabe z rastjo družbenega proizvoda in 
dohodka pa Skupščina SR Slovenije po- 
sebej opozarja, da moramo bremena sta- 
bilizacije enakomerneje prevzeti vsi, torej 
tudi proračun federacije. V sistemu fi- 
nanciranja federacije je zato potrebno 
odpraviti v skladu s stališči Skupščine iz 
decembra 1979 vse avtomatizme ter po- 
rabo uskladiti z gibanji družbenega pro- 
izvoda. Odpraviti je potrebno tudi defici- 
tarno financiranje federacije iz sredstev 
primarne emisije in preveriti vse pridob- 
ljene pravice porabnikov sredstev prora- 
čuna federacije. 

4. Skupščina SR Slovenije opozarja na 

zaostajanje pri uresničevanju sistema in 
načel nagrajevanja po delu in na vedno 
pogostejše pojave neustreznega odnosa 
do dela. To terja, da se ustvarjal nejše in 
produktivnejše delo višje nagrajuje v 
skladu z družbeno dogovorjenimi osno- 
vami in merili, za slabo delo pa je potreb- 
no uveljaviti samoupravne ukrepe delav- 
cev. 

5. Skupščina SR Slovenije ugotavlja, 
da smo v tem srednjeročnem obdobju 
dokaj uspešno prednostno razvijali kot 
skupno spoznano nalogo le področje 
energetike in magistralnega prometa, pri 
uresničevanju vseh drugih prednostnih 
nalog pa zaostajamo. Zato je potrebno za 
naslednje srednjeročno obdobje skrbno 
presoditi obseg prednostnih dejavnosti 
in kot prednostne dejavnosti opredeliti 
tiste naloge, ki lahko v skupnem interesu 
Jugoslavije omogočijo hitrejše uresniče- 
vanje ciljev, dogovorjenih v dogovoru o 
temeljih družbenega plana Jugoslavije, 
saj dosedanjega obsega v zaostrenih po- 
gojih gospodarjenja ne bo moč uresniči- 
ti. Skupščina SR Slovenije na to opozarja 
zaradi tega, ker je s spremembami in 
dopolnitvami letošnje zvezne resolucije 
izvozna usmeritev opredeljena kot pogla- 
vitna naloga in osnovna možnost za na- 
daljnjo gospodarsko rast. 

6. Skupščina SR Slovenije se zavzema 
za spremljanje uresničevanja politike 
ekonomske stabilizacije in učinkovito ter 
sprotno ukrepanje, da se kljub spreme- 
njenim in zaostrenim pogojem gospo- 
darjenja zagotovi sicer počasnejši, ven- 
dar stabilnejši razvoj, ki bo zagotavljal 
ekonomsko in socialno varnost delovne- 
ga "človeka. 

7. Delegacija Skupščine SR Slovenije 
v Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ naj v obravnavi poročila upošteva 
tudi stališča in mnenja, razvidna iz poro- 
čil delovnih teles skupščine in zborov (in 
iz razprave na sejah, zborov) ter stališče 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije. 

DmžbfmpoliMnega zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka dogovora 

o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985   

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
30. julija 1980 obravnaval osnutek dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 In na 
podlagi 72. člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije in 19. člena Poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora sprejel ta-le 

Stališča 
1. Družbenopolitični zbor meni, da je 

treba predloženi akt obravnavati v skladu 
z odlokom o pripravi in sprejetju družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, kot predlog osnov oziroma 
delovno osnovo za širšo razpravo in skle- 
panje dogovora o temeljih družbenega 
plana. Družbenopolitični zbor meni, da 
bodo predložene strokovne ekonomske 
podlage in konkretne naloge v nadalj- 
njem sporazumevanju in dogovarjanju 
lahko ustrezna podlaga za oblikovanje 

skupnih nalog, ki so posebnega pomena 
za SR Slovenijo. 

Družbenopolitični zbor sprejema 
usmeritve, ugotovitve in ocene iz ekspo- 
zeja Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 
venije, ki bedo s svojimi vsebinskimi do- 
polnitvami in razčlenitvami v oporo vsem 
nosilcem planiranja pri usklajevanju nji- 
hove aktivnosti v pripravi planskih doku- 
mentov za naslednje srednjeročno ob- 
dobje. Družbenopolitični zbor meni, da 
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naj se Izvršni svet in pristojni upravni 
organi še aktivneje vključijo v usmerjanje 
in ustvarjanje pogojev za samoupravno 
sporazumevanje in družbeno dogovarja- 
nje v procesu samoupravnega družbene- 
ga planiranja. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da 
mora dogovor izhajati iz usmeritev 
opredijenih v smerinicah za pripravo 
družbenega piana SR Slovenije, jih kon- 
kretizirati, pri čemer je treba upoštevati 
tudi zaostrene pogoje gospodarjenja, ki 
zahtevajo skrbno in selektivno usklajeva- 
nje obsega skupnih nalog. 

Družbenopolitični zbor poudarja, da 
nobena naloga ne more biti uvrščena v 
dogovor, če niso sočasno sklenjeni tudi 
ustrezni samoupravni sporazumi o teme- 
ljih planov udeležencev dogovora o te- 
meljih planov, oziroma, če te naloge niso 
dohodkovno pokrite. Ta vidik je pomem- 
ben še zlasti zaradi tega, ker so se v 
dosedanjih razpravah pojavila nekatera 
nerazumevanja o značaju tega dogovora, 
saj so prisotne težnje, da se posamezni 
nosilci s svojimi razvojnimi projekti uvr- 
stijo v ta dogovor, kar naj bi jim zagotovi- 

lo sredstva za nove naložbe brez uveljav- 
ljanja samoupravnega sporazumevanja o 
združevanju dela in sredstev. 

3. Družbenopolitični zbor meni, da je 
prestrukturiranje gospodarstva še vedno 
ključnega pomena za nadaljnji razvoj go- 
spodarstva. Zbor zavrača težnje, da se 
prestrukturiranje lahko doseže le z novi- 
mi naložbami, podpira pa vse tiste usme- 
ritve, da se ta naloga uresniči predvsem z 
večjo usmeritvijo v izvoz, upoštevaje bi- 
lančne možnosti in selektivno politiko 
uvoza in v povečanje dohodka z večjo 
izrabo obstoječih zmogljivosti, moderni- 
zacijo tehnologije, ustreznejšo delitvijo 
dela, ustreznejšo kvalifikacijsko struktu- 
ro, racionalno preusmeritev na domače 
surovine ipd., pri čemer morajo biti krite- 
riji za prestrukturiranje podrejeni tem 
usmeritvam. S tega vidika je treba pred- 
ložene kriterije preveriti in oceniti njiho- 
vo skladnost s sprejetimi smer nicami. Te 
kriterije morajo v procesu sočasnega 
planiranja upoštevati vsi nosilci družbe- 
nega planiranja pri oblikovanju nalog in 
obveznosti v samoupravnih sporazumih 
o temeljih planov. 

4. Družbenopolitični zbor poudarja, 
da je treba pri pripravi in sprejtju plan- 
skih aktov upoštevati dogovorjene roke, 
saj v dosedanjem obdobju niso bila do- 
volj upoštevana načela sočasnega plani- 
ranja in planske aktivnosti v celoti kasni- 
jO; Zato je treba pospešiti sporazumeva- 
nje in dogovarjanje o prevzemanju med- 
sebojnih pravic, obveznosti in odgovor- 
nosti in sklepanje samoupravnih spora- 
zumov o temeljih plana vseh nosilcev 
družbenega planiranja in to predvsem s 
konkretnimi opredelitvami nalog ter od- 
gornostjo dejavnikov kot so gospodarske 
zbornice, splošna združenja, samouprav- 
ne interesne skupnosti in drugi. Le pra- 
vočasno sklenjen dogovor bo omogočil, 
da bo družbeni plan SR Slovenije za na- 
slednje srednjeročno obdobje sprejet do 
konca tega leta, ki mora biti usklajen z 
realnimi materialnimi možnostmi. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da podpreta pred- 
loženi osnutek dogovora kot predlog 
osnov za pripravo in sklepanje dogovora 
o temeljih družbenega plana SR Slove- 
nije. 

SKLEPA —  
Zbora združenega dela iz Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka 
dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 41. seji dne 30. 
julija 1980 obravnaval osnutek dogovo- 
ra o temeljih družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobja 1981-1985 in na pod- 
lagi 244. člena poslovnika sprejel na- 
slednji 

sklep: 
1. Zbor ugotavlja, da osnutek dogovora 

po svoji vsebini in glede na odlok o pri- 
pravi družbenega plana SR Slovenije za 
naslednje srednjeročno obdobje pred- 
stavlja predlog osnov za pripravo in skle- 
panje dogovora o temeljih družbenega 
plana. Zbor meni, da bodo predložene 
strokovne ekonomske podlage in kon- 
kretni predlogi v nadaljnjem sporazume- 
vanju in dogovarjanju lahko ustrezna 
podlaga za oblikovanje skupnih nalog, ki 
so posebnega pomena za razvoj Sloveni- 
je in bodo omogočili pripravo predloga 
dogovora. 

2. Zbor posebej poudarja, da mora 
predlog dogovora konkretizirati in dosle- 
dno izhajati iz usmeritev, opredeljenih v 
smernicah Skupščine SR Slovenije in 
upoštevati zaostrene pogoje gospodarje- 
nja, ki narekujejo skrbno in selektivno 
usklajevanje obsega skupnih nalog. 

V dogovor ne more biti uvrščena nobe- 
na naloga, če ni sočasno sklenjen tudi 
ustrezen samoupravni sporazum o teme- 
ljih plana oz. če ni tudi dohodkovno po- 
krita. Zborna to opozarja zaradi tega, ker 
so prisotne težnje, da se posamezni no- 
silci s svojimi razvojnimi projekti uvrstijo 
v ta dogovor, kar naj bi jim zagotovilo 
sredstva za nove naložbe brez uveljavlja- 
nja samoupravnega sporazumevanja o 

združevanju dela in sredstev in čeprav te 
naloge niso usklajene med udeleženci 
dogovora. 

3. Ključnega pomena za nadaljnji ra- 
zvoj še vedno ostaja prestrukturiranje 
gospodarstva. Zbor zavrača težnje, da se 
prestrukturiranje doseže le z novimi na- 
ložbami, podpira pa vse tiste usmeritve, 
da se ta naloga uresniči predvsem z več- 
jo usmeritvijo v izvoz, upoštevaje bilanč- 
ne možnosti in selektivno politiko uvoza, 
v povečanje dohodka, z večjo izrabo ob- 
stoječih zmogljivosti, ustreznejšo delitvi- 
jo dela, modernizacijo tehnologije, 
ustreznejšo kvalifikacijsko strukturo, ra- 
cionalno preusmeritev na domače suro- 
vine in podobno. Kriteriji za prestrukturi- 
ranje morajo biti podrejeni tem osnovnim 
usmeritvam. 

4. Zbor priporoča nosilcem družbene- 
ga planiranja, da pospešijo sporazume- 
vanje in dogovarjanje o prevzemanju 
medsebojnih pravic, obveznosti in odgo- 
vornosti in sklepanje samoupravnih spo- 
razumov o temeljih planov tako, da bo 
tudi dogovor lahko sklenjen v roku, ki bo 
omogočil, da bo družbeni plan SR Slove- 
nije za naslednje srednjeročno obdobje 
sprejet do konca tega leta. Zato naj Izvrš- 
ni svet po potrebi sproti poroča o poteku 
usklajevanja skupnih nalog in v skladu s 
svojo odgovornostjo predlaga tudi po- 
trebne ukrepe v primerih, ko bi bili rezul- 
tati usklajevanja neugodni, šlo pa bi za 
skupne naloge, ki so posebnega pomena 
za razvoj Slovenije. 

5. Izvršni svet naj v nadaljnjem postop- 
ku usklajevanja dogovora upošteva tudi 
stališča, mnenja, pripombe in predloge 
delovnih teles skupščine in zbora, stali- 
šča Družbenopolitičnega zbora ter prou- 
či in ustrezno upošteva razpravo delega- 
tov na seji zbora in pismene predložene 

pripombe, predloge in stališča skupin 
delegatov, družbenopolitičnih organiza- 
cij ter drugih organov in oraanizacij, v 
skladu z usmeritvami iz tega "sklepa. 

Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 40. seji dne 30. julija 1980 ob obrav- 
navi osnutka dogovora o temeljih druž- 
benega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 sprejsl naslednji 

sklep: 
1. Zbor občin ugotavlja, da osnutek 

dogovora po svoji vsebini in glede na 
odlok o pripravi družbenega plana SR 
Slovenije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje predstavlja predlog osnov za pri- 
pravo in sklepanje dogovora o temeljih 
družbenega plana. Zbor meni, da bodo 
predložene strokovne ekonomske podla- 
ge in konkretni predlogi v nadaljnjem 
sporazumevanju in dogovarjanju lahko 
ustrezna podlaga za oblikovanje skupnih 
nalog, ki so posebnega pomena za razvoj 
Slovenije in bodo omogočili pripravo 
predloga dogovora. 

Zbor v celoti podpira tudi usmeritve, 
ugotovitve in ocene iz ekspozeja Izvršne- 
ga sveta Skupščine SR Slovenije, ki bodo 
s svojimi vsebinskimi dopolnitvami in 
razčlenitvami v oporo vsem nosilcem 
planiranja pri usklajevanju njihove aktiv- 
nosti v pripravi planskih dokumentov za 
naslednje srednjeročno obdobje. Izvršni 
svet in pristojni upravni organi naj se 
zato še aktivneje vključijo v usmerjanje in 
ustvarjanje pogojev za samoupravno 
sporazumevanje in družbeno dogovarja- 
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nje v procesu samoupravnega družbene- 
ga planiranja. 

2. Zbor posebej poudarja, da mora 
predlog dogovora konkretizirati in dosle- 
dno izhajati iz usmeritev, opredeljenih v 
smernicah Skupščine SR Slovenije in 
upoštevati zaostrene pogoje gospodarje- 
nja, ki narekujejo skrbno in selektivno 
usklajevanje obsega skupnih nalog. 

V dogovor ne more biti uvrščena nobe- 
na naloga, če ni sočasno sklenjen tudi 
ustrezen samoupravni sporazum o teme- 
ljih plana oz. če ni tudi dohodkovno po- 
krita. Zbor na to opozarja zaradi tega, ker 
so prisotne težnje, da se posamezni no- 
silci s svojimi razvojnikmi projekti uvrsti- 
jo v ta dogovor, kar naj bi jim zagotovilo 
sredstva ža nove naložbe brez uveljavlja- 
nja samoupravnega sporazumevanja o 
združevanju dela in sredstev in čeprav te 
naloge niso usklajene med udeleženci 
dogovora. 

3. Ključnega pomena za nadaljnji ra- 

zvoj še vedno ostaja prestrukturiranje 
gospodarstva. Zbor zavrača težnje, da se 
prestrukturiranje doseže le z novimi na- 
ložbami, podpira pa vse tiste usmeritve, 
da se ta naloga uresniči predvsem z več- 
jo usmeritvijo v izvoz, upoštevaje bilanč- 
ne možnosti in selektivno politiko uvoza 
in izvoza, v povečanje dohodka, z večjo 
izrabo obstoječih zmogljivosti, ustreznej- 
šo delitvijo dela, modernizacijo tehnolo- 
gije, ustreznejšo kvalifikacijsko struktu- 
ro, racionalno preusmeritev na domače 
surovine in podobno. Kriteriji za pre- 
strukturiranje morajo biti podrejeni tem 
osnovnim usmeritvam. 

4. Zbor poudarja, da morajo nosilci 
družbenega planiranja pospešiti spora- 
zumevanje in dogovarjanje o prevzema- 
nju medsebojnih pravic, obveznosti in 
odgovornosti in sklepanje samoupravnih 
sporazumov o temeljih planov tako, da 
bo tudi dogovor lahko sklenjen v roku, ki 
bo omogočil, da bo družbeni plan SR 

Slovenije za naslednje srednjeročno ob- 
dobje sprejet do konca tega leta. Zato naj 
Izvršni svet po potrebi sproti poroča o 
poteku usklajevanja skupnih nalog in v 
skladu s svojo odgovornostjo predlaga 
tudi potrebne ukrepe v primerih, ko bi bili 
rezultati usklajevanja neugodni, šlo pa bi 
za skupne naloge, ki so posebnega po- 
mena za razvoj Slovenije. 

5. Izvršni svet naj bi v nadaljnjem po- 
stopku usklajevanja dogovora upošteval 
tudi stališča, mnenja, pripombe in pred- 
loge delovnih teles skupščine in zbora, 
stališča Družbenopolitičnega zbora in 
družbenopolitičnih organizacij in razpra- 
vo delegatov na seji zbora v skladu z 
usmeritvami iz tega sklepa. 

Izvršni svet naj zborom Skupščine SR 
Slovenije poroča o poteku usklajevanja 
in podrobno pojasni, zakaj in katerih 
konkretnih predlogov v usklajevanju na- 
log skupnega pomena za SR Slovenijo ni 
mogel uveljaviti. 

Družbenopolitičnega zbora skupščine SR Slovenije ob obravnavi ^ 

memb in dopolnitev resolucije o politiki izvajanja družbenega plana o« blovemje za 
obdobje 1976-1980 v letu 1980          

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
30. julija 1980 obravnaval predlog spre- 
memb In dopolnitev resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1976-1980 v letu 1990 In na 
podlagi 72. člena Poslovnika Skupščine 
SR Slovenije In 19. člena Poslovnika 
Družbenopolitičnega zbora sprejel ta-le 

Stališča 

1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da so predlagane spremembe in dopolni- 

tve resolucije o politiki izvajanja družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 
1976-1980 v letu 1980 posledica zaostre- 
nih pogojev gospodarjenja, ki v pogojih 
gospodarske stabilizacije ne dovoljujejo, 
da bi vztrajali na prvotnih v resoluciji 
opredeljenih kvantitativnih razmejih go- 
spodarskega razvoja. 

2. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 
da so stališča zbora, ki so bila sprejeta ob 
sprejemu resolucije za letošnje leto še 
vedno aktualna, saj zlasti na področju 

ekonomskih odnosov s tujino, selektiv- 
nem omejevanju vseh oblik in inveticij- 
skih vlaganj ter samoupravnem urejanju 
odnosov na področju trga in cen še ve- 
dno prepočasi uresničujemo ključna ra- 
zvojna vprašanja in stabilizacijske usme- 
ritve. 

3. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log sprememb in dopolnitev resolucije o 
politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 
1980. 

V 
Zbora'združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije ob obravnav!predloga 

sprememb in dopolnitev resolucije o politiki izva/an/a družbenega piana SR Slove 
nije za obdobje 1978-1980 v istu 1980 

Zbor združenega dsla in zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 30. julija 1980 obravnavala 
predlog sprememb Irs dopolnitev resolu- 
cije o politiki Izvajanja družbenega pla- 
na SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v 
letu 1980 in ob tem sprejela naslednji 

sklep 

Vsi pristojni organi, predvsem Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije in Družbeni pra- 

vobranilec samoupravljanja Slovenije naj 
Skupščini SR Slovenije poročajo o svojih 
ukrepih, ki so jih sprejeli, da bi preprečili 
pojave samoupravnih sporazumov, ki po 
svoji vsebini in postopku sprejemanja ni- 
so v skladu z zakonom in pomenijo le 
povečanje cen. 

olužteŽopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije ob oferam^pred/ojjaza izdajo 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pospeševanj skladne/šega reg o- 
na I nega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom za ko t? s 

Družbenopolitični zbor je na seji dne 
30. julija 1380 obravnaval predlog za 
izdajo zakona o spremembah In dopol- 

nitvah zakona o pospeševanju skla- 
dnejšega regionalnega razvoja v SH 
Sloveniji z osnutkom zakona in na pod- 

lagi 72. člena Poslovnika Skupščine SR 
Slovenije In 19. člena Poslovnika Druž- 
benopolitičnega zbora sprejel ta-le 

15 



STALIŠČA 
1. Družbenopolitični zbor ugotavlja, 

da predloženi predlog sprememb in do- 
polnitev sledi stališčem in sklepom 
Skupščine SR Slovenije, ki so bila spreje- 
ta ob obravnavi analize dosedanjega ra- 
zvoja, sedanjega položaja in problemati- 
ke manj razvitih območij v SR Sloveniji, v 
katerih je bilo posebej poudarjeno, da se 
poleg manj razvitih občin opredelijo tudi 
manj razvita območja. Zbor podpira 
predlog predlagatelja, da sistema za po- 
speševanje manj razvitih območij ni po- 
trebno spreminjati in da je potrebno 
opredeliti nove kriterije in kazalce za 
ugotavljanje stopnje razvitosti. 

2. V zakon je potrebno vnesti določbe, 
ki naj zagotovijo občinam, ki se po novih 
kriterijih ne bodo več štele za manj razvi- 

te, da jim bodo v prehodnem obdobju 
postopoma in selektivno prenehale ugo- 
dnosti, ki izhajajo iz statusa manj razvi- 
tih. Te določbe morajo obenem določiti 
tudi obveznosti, da se v dogovorih o te- 
meljih družbenih planov in v sporazumih 
o temeljih planov samoupravnih intere- 
snih skupnosti in drugih samoupravnih 
organizacij in skupnosti ter v ustreznih 
predpisih opredelijo ukrepi ter osnove in 
merila za tako prenehanje ugodnosti. 

3. Ponovno bo treba oceniti kriterije, 
kdaj se določeno geografsko območje 
šteje za manj razvito. Družbenopolitični 
zbor meni, da bi bilo potrebno kriterije, ki 
jih morajo po predlogu za izdajo zakona 
izpolnjevati občine, obravnavati podreje- 
no ter izhajati iz dejanske razvitosti celot- 
nega območja, le na ta način bo mogoče 

realno ocenjevati produkcijske faktorje 
razvoja. 

4. Predložena obrazložitev k predlogu 
za izdajo zakona kaže, da kljub številnim 
informacijam, ki jih zbira statistika, ven- 
darle manjkajo nekateri osnovni statistič- 
ni podatki, ki bi omogočali predstavo o 
gospodarski, socialni in sploh celoviti 
podobi krajevne skupnosti. Zato bo treba 
v razpravi o bodočem informacijskem si- 
stemu oziroma pri določanju programa 
statističnih raziskovanj, ki so pomembna 
za SR Slovenijo upoštevati tudi takšne 
potrebe krajevnih skupnosti, kot temelj- 
nih skupnosti samoupravljanja na dolo- 
čenem področju in kot osnovnih nosilcev 
samoupravnega planiranja. 

5. Družbenopolitični zbor predlaga 
pristojnima zboroma, da sprejmeta pred- 
log za izdajo zakona skupaj z osnutkom. 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi pred- 
loga za izdajo zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o pospeševanju skla- 
dnejšega razvoja v SR Sloveniji z osnutkom zakona 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svojih 
sejah dne 30. julija 1980 obravnavala 
predlog za izdajo zekcna o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o pospeše- 
vanju skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja v Socialistični republiki Sloveniji z 
osnutkom zakona in na podlegi drugega 
odstavka 261. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela naslednji 

SKLEP 
1. Predlog za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o pospe- 
ševanju skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja v Socialistični republiki Sloveniji, z 
osnutkom zakona se sprejme. 

2. Predlog zakona pripravi Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

3. Pri pripravi predloga zakona naj 
predlagatelj upošteva predloge, stališča 
in mnenja delovnih teles skupščine in 

zbora, stališča Družbenopolitičnega zbo- 
ra ter razpravo delegatov na seji zbora, 
zlasti pa naslednje: 

- Kriterije, kdaj se krajevne skupnosti 
štejejo za sestavni del manj razvitega 
geografskega območja, ne bi kazalo po- 
gojevati s stopnjo razvitosti vseh občin, 
na katerih se nahajajo krajevne skupno- 
sti določenega geografsko zaokrožene- 
ga manj razvitega območja, ali pa kriterij 
stopnje razvitosti občine upoštevati pri 
občinah, ki zajemajo pretežni del manj 
razvitega geografskega območja ali pa 
ga obravnavati podrejeno ter izhajati iz 
dejanske razvitosti območja. Prav tako bi 
kazalo poleg kriterija rasti prebivalstva 
po letu 1971 upoštevati tudi druge kriteri- 
je kot npr. delež zaposlenih v delovno 
sposobnost prebivalstvu, delež kmečke- 
gaprebivalstva, starostno strukturo ipd. 

Će pa bi predlagatelj ugotovil, da teh 
kriterijev v zakonu ni mogoče urediti, pa 
naj s tem zakonom določi območje Brki- 
nov, Pokolpja in Suhe krajine kot zaokro- 
žena manj razvita geografska območja. 

- V zakonu je potrebno opredeliti pre- 
hodno določbo, po kateri se naj zagotovi 

občinam, ki se po novih kriterijih ne bodo 
več štele za manj razvite, da jim bodo v 
prehodnem obdobju postopoma prene- 
hale ugodnosti, ki Shajajo iz statusa 
manj razvitih. Ta norme obenem določi 
tudi obveznosti, da se v dogovorih o te- 
meljih planov in v sporazumih o temeljih 
planov in v sporazumih o temeljih planov 
samoupravnih interesnih skupnosti in 
drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti ter v ustreznih predpisih opre- 
deli ukrepe ter osnove in merila za nave- 
deno postopno prenehanje ugodnosti. 

— Pri kriteriju razvitosti proizvajalnih 
sil in učinkov delovanja proizvajalnih sil 
upošteva dejstvo, da hidroakumulacijski 
objekti povečajo družbeni proizvod obči- 
ne, da pa le-ta v tem obsegu z njim ne 
razpolaga; zato naj pri pripravi metodo- 
logije ugotavljanja stopnje razvitosti do- 
loči tak način vštevanja dohodka hidroe- 
lektrarn v družbeni proizvod občine, ki 
bo prikazoval realno stanje razvitosti ob- 
čine, ne pa tudi tistih učinkov takega 
objekta, ki na razvitost občine ne vpliva- 
jo, dokler ne bodo ta vprašanja drugače 
sistemsko urejena. 

SKLEP 
Zbor združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije ob obravnavi osnutkov dogovorov o oblikovanju republiških družbenih 
svetov za mednarodne odnose, za vprašanje družbene ureditve, za vzgojo In Izobra- 
ževanje in za gospodarski razvoj ter ekonomsko politiko 

Zbor združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije so na sejah dne 30. julija 1980 
obravnavali osnutke dogovorov o obli- 
kovanju republiških družbenih svetov 
za mednarodne odnose, za vprašanja 
družbene ureditve, za vzgojo In izobra- 
ževanje In za gospodarski razvoj In eko- 
nomsko politiko In na podlagi prvega 
odstavka 244. člena v zvezi z 242. čle- 
nom in 301. členom Poslovnika Skupšči- 
ne SR Slovenije sprejeli naslednji 

SKLEP 
1. Skupščina SR Slovenije sklene do- 

govore o ustanovitvi družbenega sveta za 
mednarodne odnose, družbenega sveta 
za vprašanja družbene ureditve, družbe- 
nega sveta za vzgojo in izobraževanje in 
družbenega sveta za gospodarski razvoj 
in ekonomsko politiko. 

2. Skupščina SR Slovenije kot udele- 
ženec družbenih dogovorov delegira v 
koordinacijske odbore: 

- družbenega sveta za mednarodne 

odnose - Bojana LUBEJA, 
- družbenega sveta za vprašanja druž- 

bene ureditve - Ludvika GOLOBA, 
- družbenega sveta za vzgojo in izo- 

braževanje - Marka BULCA in 
- družbenega sveta za gospodarski 

razvoj in ekonomsko politiko - Jožeta 
GLOBAČNIKA. 

3. Dogovor o oblikovanju omenjenih 
družbenih svetov podpiše v imenu Skup- 
ščine SR Slovenije Milan KUČAN, pred- 
sednik Skupščino SR Slovenije. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 16. 7. 1980 

- Gradnja 400 KW daljnovoda Divača- 
Sredipolje 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 26. okoliš 
- Sežana je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Kaj bo ukrenil Republiški 
sekretariat za urbanizem v 
zvezi z gradnjo 400 KW dalj- 
novoda Divača - Sredipolje 
(Rep. Italija), ker se ta grsdi 
brez soglasja ustreznega ob- 
činskega upravnega organa? 

Na vprašanje je odgovorila 
Marija Zupančič-Vičar, člani- 
ca Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in predsednica 
Republškega komiteja za var- 
stvo okolja in urejanje pro- 
stora: 

Republiški sekretariat za ur- 
banizem je izdal lokacijsko do- 
voljenje za gradnjo 400 KW 
daljnovoda Razdelilna trato 
postaja Divača - Sredipolje 
(Republika Italija) investitorju 
Soške elektrarne Nova Gorica 
z odločbo št. 350/F-51/78 z 
dne 15. 5. 1979, in sicer po 
predloženi lokacijski doku- 
mentaciji, ki jo je izdelala poo- 

blaščena strokovna urbani- 
stična služba, to je SGP Kraški 
zidar Sežana, z datumom ma- 
rec 1979. 

Lokacijsko dovoljenje je bilo 
izdano pod določeni pogoji, 
skladno s soglasji pristojnih in 
prizadetih organov in organi- 
zacij. 

Soglasje za gradnjo omenje- 
nega daljnovoda je dal s svo- 
jim pismenim aktom št. 351- 
469/77-3 z dne 12. 3. 1979 tudi 
Oddelek za gospodarstvo 
Skupščine občine Sežana 
skladno s svojo pristojnostjo, 
določeno v drugem odstavku 
21. člena zakona o urbanistič- 
nem planiranju (Uradni list 
SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78). 
Naj dodam še to, da so v izda- 
nem lokacijskem dovoljenju 
upoštevani pogoji iz soglasja 
Oddelka za gospodarstvo 
Skupščine občine Sežana. Ob 
takem dejanskem stanju ni ra- 
zlogov, da bi Republiški komi- 
te za varstvo okolja in urejanje 
prostora ukrepal. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 30. 7. 1980 

- Prevelike obdavčitve sezonske 
delovne sile 

Skupina delegatov za kme- 
tijsko dejavnost 7. okoliša - 
Murska Sobota je postavila 
naslednje delegatska vpraša- 
nje: 

Zaradi prevelike obdavčitve 
sezonske delovne sile pri rsd- 
čenju in okapanju sladkorne 
pese ter obdavčitve privatnih 
traktorjev za dsio v kmetijskih 
organizacijah združenega 
dela. 

Sladkorna pasa je poljedel- 
ska kultura, ki zahteva v se- 
verno-vzhodni Sloveniji naj- 
več angažiranosti vseh občin 
v tem delu Slovenije, kakor 
tudi republiške skupščine. 

Sladkorna pesa zahteva 
največ delovne siie prav v ča- 
su redčenja in okapanja. Za- 
radi tega kmetijske organiza- 
cije najemajo največ sezon- 
ske delovne sile - katere pa 
po tem opravljenem delu ne 
morejo zaposliti (ker je ne ra- 
bijo). Ni pa pravilno, da se de- 
lo sezonske deiovne sile - ne- 
to postavka podavči s 

73,46 % davka, kar vsekakor 
močno podražuje to proizvod- 
njo, ki pa je že do sedaj prika- 
zovala dosti nižjo akumul&cijo 
čistega ostanka dohodka kot 
pa pšenica in koruza. Naša 
delegacija meni in predlaga, 
da se sezonska delovna sila, 
ki je najeta za redčenje in 
okapanja sladkorne pesa ob- 
davči po normalni davčni 
stopnji kot je predvidena za 
redno zaposleno delovno slio 
v kmetijskih organizacijah 
združenega dela. 

Menimo, da je večina te se- 
zonske delovne siie - iz 
kmečkih individualnih pose- 
stev, ki ne iščejo redne zapo- 
slitve - potem so to otroci, ki 
so končali osnovno šolo ali 
srednješolci in si hočejo med 
počitnicami zaslužiti denar za 
lastne potrebe (za nabavo 
šoiskih knjig v srednji ali kaki 
drugi šoli). 

Iz zgoraj navedenega meni- 
mo, da je predlog umesten in 

da naj bo upoštevan in čim- 
prej ugodno rešen. 

Nadalje menimo, da so tudi 
obdavčitve privatnih traktori- 
stov previsoke, če jih kmetij- 
ske organizacije najamejo za 
opravljanje uslug v času se- 
zone, ko kmetijske organiza- 
cije morajo do'očeno delo 
opraviti hitro in učinkovito, 
vendar pa zaradi pomanjka- 
nja strojev tega ne morejo 
opraviti. Zaradi tega najamejo 
individualne kmetovalce 
(traktoriste), da jim pomagajo 
iz stiske, to pa zaradi tega, 
ker si organizacije ne morejo 
oziroma je nesmotrna nabava 
strojne opreme nerentabilna 
oziroma predraga samo za 
čas sezone. Sedaj kmetijske 
organizacije plačajo tudi 30 % 
dražje tuje traktoriste, vendar 
se tem ne Izplača delati, ker 
jim od postavke odtegnejo tu- 
di 45 % davka v nekaterih ob- 
činah, tako da jim ne ostane 
dovolj za izgubljen čas in 
stroške za opravljano delo. 

Tako, da v veliki meri osta- 
ne precej dela nekvalitetno 
opravljenega ali celo nedo- 
končanega zaradi pomanjka- 
nja strojne opreme v času se- 
zone (škropljenje vinogradov, 
škropljenje prot, plevelov v 
sladkorni pesi, kultiviranje 
sladkorne pase in podobno). 

Na vprašanje je Republiški 
sekretariat za finance poslal 
pismeni odgovor: 

Občani, ki priložnostno 
opravljajo storitve organizaci- 
jam združenega dela ali, ki 
opravljajo pri njih dela po po- 
godbi o delu, plačujejo davek 
iz obrtnih dejavnosti v odstot- 
ku od vsakega posameznega 
dohodka. Na enak način pla- 
čujejo davek po odbitku tudi 
občani, ki dosegajo dohodke 
od prevozništva in od tovorje- 
nja lesa ter drugega materiala, 
kot dohodek od postranske 
kmetijske dejavnosti (89. člen 
zakona o davkih občanov). 

Davek po odbitku predpisu- 
jejo občinske skupščine in je 
njihov dohodek. 

Skladno z navedenim so ob- 

- Negativni pojavi pri 
vse pogostejši 

V zadnjem času se v gospo- 
darskih organizacijah združe- 
nega dela srečujemo z že kar 
množičnim pojavom »samou- 
pravnih sporazumov« o sou- 
deležbi na dohodku, ki jih po- 
šiljajo predelovalnim organi- 
zacijam združenega dela zla- 
sti dobavitelji surovin in re- 

činske skupščine na podlagi 
dogovora o usklajevanju davč- 
ne politike predpisale za posa- 
mezne vire stopnje občinske- 
ga davka, ki se obračunava in 
plačuje v odstotku od vsakega 
posameznega dohodka (davek 
po odbitku) (Uradni list SRS, 
št. 1/80). 

Za dohodke od oseb, ki pri- 
ložnostno opravljajo storitve 
za organizacije združenega 
dela, državne organe in druge 
organizacije je predpisana 
stopnja 40% v večini sloven- 
skih občin in tudi v občini Mur- 
ska Sobota. Od dohodkov do- 
seženih z opravljanjem po- 
stranske kmetijske dejavnosti 
pa je predpisana stopnja v 
vseh slovenskih občinah do 
30% (Uradni list SRS, št. 1- 
24/80). Od navedenih dohod- 
kov plačujejo zavezanci še 1 % 
prispevek solidarnosti (zakon 
o dodatnem prispevku solidar- 
nosti - Uradni list SRS, št. 
11/80) ter 6 % prispevek regio- 
nalni zdravstveni skupnosti 
Murska Sobota (12. člen skle- 
pa o prispevnih stopnjah (Ura- 
dni list SRS, št. 1/80) ter 
0,80 % prispevek Skupnosti 
invalidskega in pokojninskega 
zavarovanja (Uradni list SRS, 
št. 1/80) za primer nesreče pri 
delu in poklicno bolezen. 

Višja stopnja davka po od- 
bitku je bila dogovorjena iz ra- 
zlogov, da se izenači višina 
obremenitve teh dohodkov z 
dohodki iz rednega delovnega 
razmerja ter omeji pogodbeno 
zaposlovanje delovne sile. 

Pripominjamo, da davek po 
odbitku predpisujejo občinske 
skupščine samostojno. 

Po dogovoru o usklajevanju 
davčne politike, pa v regional- 
nih okvirih usklajujejo davčne 
oprostitve (7. člen dogovora o 
usklajevanju davčne politike) 
posameznih virov dohodkov. 

Zato je predlog delegacije 
možno obravnavati ob spreje- 
manju občinskih odlokov o 
davkih občanov, kjer bi se 
ugotovila utemeljenost nižje 
obdavčitve teh dohodkov. 

oblikovanju cen 

promateriala. Ti zneski več- 
krat obsegajo 60 - 70% nor- 
malne prodajne cene določe- 
ne surovine oziroma repro- 
materlala. Organizacije zdru- 
ženega dela so često prisilje- 
ne pristati na take zahteve, če 
hočejo zagotoviti normalni 
potek proizvodnje. V bistvu pa 
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to pomeni prikrito podražitev, 
ki nam lahko resno ogrozi re- 
zultate naših stabilizacijskih 
prizadevanj. 

S tem v zvezi sprašujemo 
Izvršni svet: 

1. Kako ocenjuje Izvršni 
svet omenjeni pojav, ki nima 
nobene zveze z dohodkovni- 
mi odnosi? 

2. Kaj lahko Izvršni svet in 
njegovi organi storijo zato, da 
bi tak način kršenja dogovora 
o rasti cen, ki smo ga zapisali 
v letošnji republiški resoluciji, 
preprečili in onemogočili? 

Na vprašanje je "odgovoril 
Andrej Flajs, samostojni sve- 
tovalec Republiškega komiteja 
za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve: 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da so ne- 
gativni pojavi, o katerih govori 
tovariš Franc Sikošek, vodja 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 30. okoliša - 
Kamnik, v zvezi z oblikovanjem 
cen vedno bolj pogosti, razlogi 
pa so zelo različni in izvirajo 
predvsem iz neusklajenih ra- 
zmerij med ponudbo in pov- 
praševanjem, iz težav pri uvo- 
zu, iz hitre rasti cen energije in 
cen uvoznih surovin in repro- 
dukcijskih materialov, iz dej- 
stva, da se povečanje cen, ki 
ga zahtevajo organizacije 
združenega dela, največkrat 
ne more vključiti v izvajanje 
politike cen, iz izjemnega po- 
ložaja, ki ga imajo nekateri 
proizvajalci surovin in repro- 
dukcijskih materialov na do- 
mačem trgu in nenazadnje tu- 
di iz poslovne nemorale, ki vse 
bolj postaja sestavni del po- 
slovnih odnosov med organi- 
zacijami združenega dela. O 
teh pojavih je že in bo še tekla 
razprava v Gospodarski zbor- 
nici Slovenije, na ustreznih or- 
ganih družbenopolitičnih or- 
ganizacij, s problematiko pa se 
ukvarjajo tudi družbeni pravo- 
branilci samoupravljanja in 
pristojni upravni organi. Pojav 
ni specifičen samo za Sloveni- 
jo, temveč je razširjen po vsej 
državi in je zato predmet 
obravnave tudi v ustreznih or- 
ganih na zvezni ravni. 

Po dosedanjih informacijah, 
ki jih ima Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije, se za obliko- 
vanje cen mimo pristojnega 
organa za cene sklepajo razni 
samoupravni sporazumi kot 
npr.: samoupravni sporazumi 
o dohodkovnem povezovanju, 
samoupravni sporazumi o 
udeležbi v skupnem prihodku, 
samoupravni sporazumi o traj- 
nem poslovno-tehničnem so- 
delovanju na podlagi združe- 
vanja dela in sredstev in sicer 
za povečanje in gradnjo novih 
zmogljivosti in kapacitet, za 

zagotavljanje obratnih sred- 
stev, za pokrivanje izpada do- 
hodka oziroma za kompenza- 
cijo izgub, o združevanju de- 
viznih pravic ter o raznih dru- 
gih dodatkih, samoupravni 
sporazumi o proizvodnji skup- 
nega proizvoda in delitvi skup- 
nega prihodka, samoupravni 
sporazumi o udeležbi v skup- 
nem dohodku in sporazumi o 
posebnem naročilu. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije meni, da je treba po- 
speševati samoupravne spora- 
zume, ki so v celoti zasnovani 
na zakonu o združenem delu 
in ki vsebujejo vse elemente, ki 
jih po zakonu takšni samou- 
pravni sporazumi morajo vse- 
bovati. Urejanje cen s samou- 
pravnimi sporazumi predvide- 
nimi z zakonom o združenem 
delu je zaželjeno, pri čemer tu- 
di novi zakon o temeljih siste- 
ma cen in družbeni kontroli 
cen daje prednost urejanja cen 
s samoupravnimi sporazumi o 
ugotavljanju in razporejanju 
skupnega prihrdka, ustvarje- 
nega s prodajo končnega iz- 
delka oziroma s samoupravni- 
mi sporazumi o cenah v skladu 
s samoupravnimi sporazumi o 
združitvi ali pa s samoupravni- 
mi sporazumi o trajnem po- 
slovnem sodelovanju oziroma 
s samoupravnimi sporazumi o 
združevanju dela in sredstev. 

Drugače pa je, če se s temi 
samoupravnimi sporazumi 
urejajo izključno cene in ne tu- 
di drugi elementi, ki jih morajo 
samoupravni sporazumi vse- 
bovati v skladu z zakonom o 
združenem delu, in se ti spora- 
zumi uporabljajo le za dosega- 
nje višjih cen, ne da bi nanje 
dal soglasje pristojni organ za 
cene in ne da bi te cene regi- 
strirala uradna statistika in jih 
vključila v indeks cen proizva- 
jalcev industrijskih izdelkov. 
Pri tem gre pogosto za pojav, 
ko tisti, ki imajo v medsebojnih 
razmerjih močnejši položaj, 
diktirajo drugim prevzemanje 
najrazličnejših obveznosti, ta- 
ko da pride do sklenitve aktov, 
po katerih so obveznosti samo 
na eni strani. V takšnih prime- 
rih ne gre le za sklepanje spo- 
razumov v nasprotju s predpisi 
s področja družbene kontrole 
cen, za izogibanje ukrepom 
neposredne kontrole cen in za 
povečanje cen mimo organov 
za cene, temveč tudi za razvre- 
dnotenje celotnega samo- 
upravnega urejanja medseboj- 
nih razmerij na osnovah novih 
družbenoekonomskih od- 
nosov, zlasti pa še za razvre- 
dnotenje samoupravnega ure- 
janja cen v okviru dohodkov- 
nih in prihodkovnih odnosov, 
ki izhaja iz zakona o združe- 
nem delu in iz zakona o teme- 

ljih sistema cen in družbeni 
kontroii cen. Zato so takšni 
pojavi škodljivi in jih je treba 
energično zatirati. V tem smi- 
slu daje Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije vso podporo 
ukrepom Zveznega izvršnega 
sveta, ki je na seji dne 5: junija 
zavezal organe tržne inšpekci- 
je in druge pristojne organe, 
da morajo preprečiti sklepanje 
samoupravnih sporazumov, ki 
niso sklenjeni v skladu z zako- 
nom. 

Aktivnosti na tem področju 
morajo tudi v SR Sloveniji po- 
večati vsi dejavniki, ki so po 

zakonu o združenem delu in 
drugih predpisih pristojni za 
nadzorstvo nad zakonitostio 
dela v organizacijah združene- 
ga dela in zlasti za ugotavlja- 
nje skladnosti med samou- 
pravnimi splošnimi akti z usta- 
vo in zakonom o združenem 
delu. Pri tem pa velja povedati, 
da je za učinkovito prepreče- 
vaje navedenih negativnih po- 
javov potrebna širša družbena 
aktivnost na vseh ravneh in v 
vsej državi, ker gre za proiz- 
vode, ki so glede urejanje cen 
v pristojnosti organov federa- 
cije in so predmet medrepubli- 
ških tokov. 

- Združevanje sredstev za otroško 
varstvo samo po domicilnem načelu 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje za Zbor 
združenega dela 31. okoliš - 
Domžale, je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Srednjeročno obdobje 
1981-85 prinaša na področju 
družbenega varstva otrok po- 
membno spremembo v zdru- 
ževanju sredstev in prenosu 
pristojnosti pri uveljavljanju 
družbenih pomoči iz republike 
v ofočir e. Naloga je bila začr- 
tana kot pomembna usmeri- 
tev v smer nicah razvoja repu- 
blike in posameznih občin. 
Občina Domžale je imela ob 
sprejemu novih zatonov s po- 
dročja zdravstva, otroškega 
varstva in socialnega varstva 
več pripomb giede na izvaja- 
nje ceiovite sccislnovarstve- 
ne in zdravstvene zaščite, ki 
naj se odvija tam, kjer ljudje 
delajo, kes- se tam problemi 
tudi porajajo. To načelo velja 
upoštevati tudi pri družbenih 
pomočeh na področju otro- 
škega varstva. 

Osnutki temeljev pianov ra- 
zvoja družbenega varstva 
otrok v republiki in občini si- 
cer prinašajo prenos dejav- 
nosti in sredstev za družbene 
pomoči v občine iz republike 
vendar pa: 

- ugotavljamo, da so sicer 
osnutki pripravljeni v skladu z 
obstoječim stanjem, kot ga 
imamo danes, to je združeva- 
nje sredstev po dveh načelih 
- domicilnem in sedežnem, - s 
čimer pa se ne strinjamo in je 
nujno uveljaviti samo domicil- 
no načelo; 

- pravno normativni akti s 
področja družbenih pomoči 
poudarjajo uveljavljanje in 
izvajanje po mestu bivanja 
občana, kar je v nasprotju od- 
nosno v neskladju z združe- 
vanjem sredstev za namen 
družbenih pomoči. Uvedena 
bi morala biti nova kvaliteta, 

ki bi bila v smislu celovitega 
pokrivanja interesov ob otro- 
ku od rojstva do vstopa v šo- 
lo, in to po domicilnem na- 
čelu.' 

Prepričani smo, da družbe- 
nodenarne pomoči otrokom 
nimajo nikakršne zveze s pra- 
vicami, ki izhajajo iz dela, kot 
so: skrb za zaposleno ženo 
pred, po in ob porodu. Združe- 
vanje sredstev za izvajanje 
pravic družbenih dajatev je 
neutemeljeno na podiagi se- 
dežnega načela in ne uvaja 
nove in zaželene kvalitete. 

Predlagamo, da se omenje- 
na problematika preuči v 
ustreznih organih, kajti naši 
delegati v ustreznih intere- 
snih skupnostih naša stališča 
v celoti podpirajo in so jih tudi 
posredovali ustreznim orga- 
nom, vendar točnega odgovo- 
ra še niso prejeli. Predvideva- 
mo, da je problematika me- 
dobčinskega pomena, zato jo 
posebej izpostavljamo. 

Ugotovitev, ki smo jo spoz- 
nali pri izvajanju solidarnosti 
in vzajemnosti na področju 
družbenega varstva otrok, 
nas obvezuje, da še naprej 
krepimo solidarno združeva- 
nje sredstev v Skupnosti otro- 
škega varstva SRS, vendar to 
ne more biti temeljna ovira za 
uvedbo novih kvalitet v politi- 
ki družbenih pomoči, kajti so- 
lidarnost bo mogoče izvesti 
tudi v sistemu, ki ga predlaga- 
mo. To nam zagotavlja enotni 
zagotovljeni program v SR 
Sloveniji na tem področju. 

Tudi ostale skupne naloge 
v SRS na področju družbene- 
ga varstva otrok niso ovira za 
izvedbo predloženega kon- 
cepta enotne prispevne stop- 
nje po domicilnem načelu, in 
sicer: 

— za izvidno otroško varstvo 
(nove naložbe v vrtce in de- 
javnost) 
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- za družbene pomoči (otro- 
ški dodatki). 

Na vprašanje je odgovoril 
Franc Hočevar, namestnik 
predsednice Republiškega ko- 
miteja za zdravstveno in so- 
cialno varstvo: 

Vprašanje se nanaša na po- 
jasnitev in utemeljitev vzrokov, 
ki onemogočajo združevanje 
vseh sredstev za otroško var- 
stvo v občini po domicilnem 
načelu. Osnutek samouprav- 
nega sporazuma o skupnih te- 
meljih planov družbenega var- 
stva otrok v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-1985, predvide- ■ 
va združevanje sredstev po do- 
micilnem in sedežnem načelu, 
s čimer pa se skupina delega- 
tov ne strinja in menijo, da je 
potrebno uveljaviti samo do- 
micilno načelo, po katerem bi 
se sredstva za otroško varstvo 
združevala v občinskih samou- 
pravnih interesnih skupnostih 
otroškega varstva na območju 
tiste občine, na katerem ima 
delavec oziroma občan stalno 
prebivališče. 

Predlagatelj samouprav- 
nega sporazuma o temeljih 
planov družbenega varstva 
otrok v SR Sloveniji za obdob- 
je 1981-1985 je pri pripravi te- 
ga sporazuma moral upošte- 
vati 12. člen zveznega zakona 
o uporabi predpisov in o reše- 
vanju kolizij med republiškimi 
oziroma pokrajinskimi zakoni 
na področju davkov, prispev- 
kov in taks (Uradni list SFRJ, 
št. 36/75 - popr. 17/76 in 
33/76), ki določa, da se pri- 
spevki iz osebnih dohodkov 
oziroma iz dohodkov delavcev 
in občanov za otroški dodatek 
plačujejo po sklepu in v korist 
tiste samoupravne interesne 
skupnosti, ki je na območju 
družbenopolitične skupnosti, 
na katerem ima delavec kraj 
stalne zaposlitve oziroma na 
katerem delovni človek trajno 

opravlja dejavnost. Ker je.z 
omenjenim kolizijskim zako- 
nom poenoten sistem plačeva- 
nja prispevkov za nekatere na- 
loge s področja družbenih de- 
javnosti v SFR Jugoslaviji, se 
ne more brez predhodne us- 
kladitve in dogovorov z ostali- 
mi republikami in pokrajinama 
spreminjati način zbiranja 
sredstev za družbeno varstvo 
otrok, ki je določen z zveznimi 
predpisi. 

Delegate pa lahko obvesti- 
mo, da v okviru Zveznega sve- 
ta, za vprašanja družbene ure- 
ditve in Zveznega sveta za go- 
spodarski razvoj in ekonom- 
sko politiko, deluje posebna 
komisija za izdelavo dokumen- 
ta o skupnih osnovah sistema 
združevanja dela in sredstev 
za zadovoljevanje skupnih po- 
treb v družbenih dejavnostih. 
Naloga te komisije je, .da v 
skladu z ustavo in zakonom o 
združenem delu najde skupne 
osnove ifi ustrezne rešitve in 
odgovore na odprta vprašanja 
v uresničevanju odnosov v 
svobodni menjavi dela. Pripo- 
mogla naj bi k hitrejšemu pre- 
magovanju paraf iskal nega 
značaja plačevanja prispevkov 
in z ustreznejšimi rešitvami 
odpravila nekatere druge pro- 
bleme v zagotavljanju sredstev 
za družbene dejavnosti. 

Pričakujemo lahko torej, da 
bodo v prihodnjih mesecih 
razprave, v zvezi z zagotavlja- 
njem sredstev za družbene de- 
javnosti, živahne ne. le pri nas, 
temveč v vseh republikah in 
pokrajinah. Ker v navedeni 
zvezni komisiji aktivno sodelu- 
je tudi predstavnik SR Sloveni- 
je, bomo lahko s svojimi kon- 
kretnimi predlogi doprinesli h 
kvalitetnejšim in ustreznejšim 
rešitvam na tem področju tudi 
v okviru federacije, tako da bi 
se to vprašanje ustrezno ure- 
dilo. 

- Koliko deviz za organizacije 
združenega dela 

Skupina delegatov za go- 
spodarsko področje 14. okoli- 
ša - Tržič je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

Doslej so organizacije zdru- 
ženega dela, ki ustvarjajo de- 
vizna sredstva, razpolagale z 
80 % ustvarjenih deviz. Pred- 
vsem te organizacije nestrp- 
no pričakujejo drugi paket 
ukrepov ZiS. Vprašujemo se, 
če se bo s temi ukrepi znižala 
kvota deviznih sredstev, ki jim 
ostanejo. Če se bo znatno zni- 
žala, se lahko zgodi, da posa- 
mezne organizacije združe- 
nega dela ne bodo imele do- 
volj deviznih sredstev za na- 

sveta znižala kvota deviznih 
sredstev s katerimi organizaci- 
je združenega dela lahko raz- 
polagajo pa dajemo naslednji 
odgovor. 

V SR Sloveniji se v letu 1980 
uvoz blaga in storitev ter raz- 
polaganje z ustvarjenimi devi- 
zami ureja s samoupravnim 
sporazumom o merilih, pogo- 
jih, načinih in postopkih za do- 
sego dogovorjenega obsega 
uvoza blaga in storitev ter odli- 
va deviz za leto 1980, ki so ga 
podpisali člani Samoupravne 
interesne skupnosti SR Slove- 
nije za ekonomske odnose s 
tujino. Z uresničevanjem tega 
samoupravnega sporazuma 
člani skupnosti zagotavljajo 
izvrševanje projekcije plači I- 
no-bilančnega in devizno-bi- 
lančnega položaja SR Sloveni- 
je v enotni plačilni in devizni 
bilanci Jugoslavije. 

N podlagi določil citiranega 
samoupravnega sporazuma je 
skupščina Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino na svoji seji 
dne 13. 5. 1980 ob ugotovitvi, 
da se ne uresničujejo odnosi 
pri izvrševanju projekcije pla- 
čilno-biiančnega položaja SR 
Slovenije sprejela sklep o 
omejitvah pri razpolaganju s 
pravicami za plačevanje uvoza 
reprodukcijskega materiala, 
opreme in blaga za široko po- 
rabo. S tem sklepom se je čla- 
nom Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino začasno, do ure- 
sničitve izvrševanja projekcije 

plačilno-bilančnega položaja 
SRS, omejila pravica do razpo- 
laganja z ustvarjenimi, združe- 
nimi in pridobljenimi devizami 
v višini 15 %. Sprejet je bil tudi 
sklep, da bo Samoupravna in- 
teresna skupnost za ekonom- 
ske odnose s tujino mesečno 
ugotavljala gibanja pri izvrše- 
vanju plačilno-bilančnega po- 
ložaja SRS in o ukrepih tekoče 
obveščala Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije ter Naro- 
dno banko Slovenije. 

V skladu z zgoraj navedenim 
bo Skupščina Samoupravne 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino glede 
na ugotovljena gibanja pri 
izvrševanju projekcije plačil- 
no-bilančnega položaja SRS 
odločala tudi o višini pravic or- 
ganizacij združenega dela do 
razpolaganja z ustvarjenimi, 
združenimi in pridobljenimi 
devizami, kajti s samouprav- 
nim sporazumom določajo 
člani Samoupravne interesne 
skupnosti za ekonomske od- 
nose s tujino, v skladu s pro- 
jekcijo plačilno-bilančnega in 
devizno-bilančnega položaja 
SR Slovenije ter v skladu s pla- 
nom ekonomskih odnosov s 
tujino, merila, pogoje, načine 
in postopke za dosego dogo- 
vorjenega obsega uvoza blaga 
in storitev ter odliva deviz. 

Omejevanje razpolaganja z 
devizami je torej v pristojnosti 
Samoupravne interesne skup- 
nosti za ekonomske odnose s 
tujino in ne Zveznega izvršne- 
ga sveta. 

- O uvozu, sporazumevanju o cenah in 
izpolnjevanju piana v železarnah 

kup repromateriala, ki ga mo- 
rajo uvažati. 

Zato naj se gospodarstvo 
čimprej seznani z nadaljnjimi 
ukrepi, predvsem glede raz- 
polaganja z devizami: 

Na vprašanje je Republiški 
komite za mednarodno sode- 
lovanje poslal naslednji pisme- 
ni odgovor: 

Delno je odgovor na zastav- 
ljeno vprašanje že bil dan v 
ekspozeju Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ria seji 
dne 30. julija 1980. 

Glede konkretnega vpraša- 
nja ali se bo z drugim paketom 
ukrepov Zveznega izvršnega 

Boris VIOIC, delegat skupi- 
ne delegatov za gospodarsko 
področje 16. okoliša - Maribor 
v Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije je v 
razpravi na 35. seji zbora po- 
stavil vprašanja, na katera je 
poslal Republiški komite za 
družbeno planiranje In infor- 
macijski sistem naslednje pi- 
smene odgovore: 

1. Kdo je prekoračil možno- 
sti uvoza, oziroma komu se je 
odobraval takšen uvoz? 

Zakon o začasni projekciji 
plačilne in devizne bilance Ju- 
goslavije je sprejela Skupščina 
SFR Jugoslavije. Na podlagi 
tega zakona so bile določene 
projekcije plačilno-bilančnih 
in devizno-bilančnih položajev 
republik in avtonomnih pokra- 
jin, ki so določile globalne 
možnosti uvoza in obveznosti 
izvoza. Težavno likvidnostno 
stanje države je nujno nareko- 
valo sprejem kvartalne dinami- 
ke, kot administrativnega 

ukrepa, da se uvozne možnosti 
porazdeli enakopravneje skozi 
vse leto. Ukrep je linearen, to 
je dejstvo. Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije si prizade- 
va ter v okviru svojih poo- 
blastil aktivno deluje tako v 
republiki kot na ravni federaci- 
je, da bi preko samoupravne 
organiziranosti na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
združeno delh čimprej dobilo 
prevladujoč položaj v odloča- 
nju. 

V zadnjih letih so se uvozna- 
izvozna razmerja vedno bolj 
poslabševala tako v Jugoslaviji 
kot v Sloveniji. Zaradi uvozne 
odvisnosti slovenske industrije 
se je v zadnjih letih položaj 
Slovenije vedno bolj poslabše- 
val. V primerjavi z istom 1978 
je bila za leto 1979 določena le 
še polovična vrednost (3,725 
mlrd din) takratnega zneska 
uvoza opreme s konvertibilne- 
ga področja (6,342 mlrd din). 
Kljub vsem naporom, da bi se 
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uvoz opreme gibal v skladu s 
projekcijo, jo je bilo v letu 1979 
že do konca julija uvoženo za 
4,9 milijard dinarjev. Organiza- 
cije združenega dela pa so do 
konca lanskega leta prijavile 
poslov za uvoz opreme še za 
6,259 milijard dinarjev. Potem- 
takem je že obseg prijavljenih 
poslov v letu 1979 glede na 
možnosti zelo zaostril stanje 
na začetku letošnjega leta. Za- 
radi tega je samoupravna inte- 
resna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino analizirala po- 
ložaj. Člani samoupravne inte- 
resne skupnosti so se zato do- 
govorili, da: 

- del uvoza opreme v vre- 
dnosti okoli 850 milijonov di- 
narjev prenesejo iz leta 1980 v 
letu 1981. 

- del uvoza opreme iz leta 
1980 realizirajo na račun uvo- 
za reprodukcijskega materiala 
in 

- del uvoza opreme realizi- 
rajo na podlagi povečanih 
možnosti izvoza blaga. 

V okviru projekcije plačilno- 
bilančnega in devizno-biianč- 
nega položaja SR Slovenije 
poteka uvoz blaga in storitev v 
skladu s samoupravnim spora- 
zumom o deviznem režimu, ki 
so ga podpisali člani Samo- 
upravne interesne skupnosti 
za ekonomske odnose s tujino. 

Organizacije združenega 
dela so v okviru Samoupravne 
interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino uskla- 
dile svoje plane uvoza blaga 
široke potrošnje za leto 1980 v 
skladu s samoupravnim spora- 
zumom o deviznem režimu. 

Zaostren devižno-bilančni in 
plačilno-bilančni položaj SR 
Slovenije je znatno omejil 
možnosti uvoza blaga široke 
potrošnje. Organizacije zdru- 
ženega dela so tudi za leto 
1980 prijavile mnogo več po- 
treb po uvozu blaga široke po- 
trošnje kot pa so dovoljevale 
možnosti. V usklajevalnem po- 
stopku je bilo nujno zagotoviti 
v ietu 1980 uvoz !e nujno po- 
trebnega in pri Narodni banki 
Slovenije že prijevljenega bla- 
ga široke potrošnje. Tako 
opredeljen uvoz blaga široke 
potrošnje pomeni ie možnost 
uvoza, organizacije združene- 
ga dela pa morajo potrebna 
devizna sredstva same zagoto- 
viti. Le v primeru intervencij- 
skega uvoza blaga široke po- 
trošnje ter uvoza tega blaga na 
podlagi maloobmejnega go- 
spodarskega sodelovanja so 
devizna sredstva zagotovljena. 

Organizacije združenega 
dela spremljajo gibanje uvoza 
in njegove sestave v Samou- 
pravni interesni skupnosti za 
ekonomske odnese s tujino. 
Samoupravna interesna skup- 

nost, Narodna banka Sloveni- 
je, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, Republiški komite za 
mednarodno sodelovanje, Re- 
publiški komite za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo ter 
carinarnica v medsebojnem 
sodelovanju in pomoči pri- 
pravljajo vse ukrepe, ki so že 
bili ali pa bodo še sprejeti, s 
ciljem uresničevanja projekci- 
je plačilno-bilančnega položa- 
ja SR Slovenije. 

2. Kakšno je stališče Izvrš- 
nega svete Skupščine SR Slo- 
venije do sporazumevanja o 
cenah, oziroma do razreševa- 
nja problemov na področju 
cen na načine kot so v zad- 
njem času zeio intenzivno pri- 
sotni? 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da so ne- 
gativni pojavi na področju 
oblikovanja cen vedno bolj po- 
gosti. Razlogi za to so zelo 
različni in izvirajo iz neusklaje- 
nih razmerij med ponudbo in 
povpraševanjem, hitre rasti 
cen energije in cen uvoznih 
surovin in reprodukcijskih ma- 
terialov ter iz dejstva, da se 
povečanje cen, ki ga zahtevajo 
organizacije združenega dela, 
največkrat ne more vključiti v 
okvire rasti cen določene z re- 
solucijami in dogovori o izva- 
janju politike cen. O njih je že 
in še bo tekla razprava v Go- 
spodarski zbornici Slovenije in 
na ustreznih organih družbe- 
nopolitičnih organizacij. S to 
problematiko pa se ukvarja tu- 
di družbeni pravobranilec sa- 
moupravljanja SR Slovenije. 

Po dosedanjih informacijah, 
se za oblikovanje cen, mimo 
pristojnega organa za cene, 
sklepajo razni samoupravni 
sporazumi kot n. pr. samou- 
pravni sporazumi o dohodkov- 
nem povezovanju, samouprav- 
ni sporazumi o trajnem po- 
slovnem sodelovanju na pod- 
lagi združevanja dela in sred- 
stev ter samoupravni sporazu- 
mi o proizvodnji skupnega 
proizvoda in delitvi skupnega 
prihodka ali pa celo sporazumi 
o posebnem naročilu. Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
meni, da je treba pospeševati 
samoupravne sporazume, ki 
so v celoti zasnovani v skladu z 
zakonom o združenem delu in 
ki vsebujejo vse elemente, ki 
jih po zakonu takšni sporazu- 
mi morajo vsebovati. Tudi novi 
zakon o temeljih sistema cen 
in družbeni kontroli cen daje 
prednost urejanju cen s sa- 
moupravnim sporazumom o 
ugotavljanju in razporejanju 
skupnega dohodka, ustvarje- 
nega s prodajo končnega iz- 
delka oziroma samoupravnim 
sporazumom o cenah v skladu 
s samoupravnim sporazumom 

o združitvi ali pa s samouprav- 
nim sporazumom o trajnem 
poslovnem sodelovanju oziro- 
ma s samoupravnim sporazu- 
mom o združevanju dela in 
sredstev. 

Drugače pa je, če se s sa- 
moupravnimi sporazumi ureja- 
jo izključno cene in ne tudi 
drugi elementi, ki jih morajo 
samoupravni sporazumi vse- 
bovati v skladu z zakonom o 
združenem delu, in se tako sa- 
moupravni sporazumi uporab- 
ljajo le za izsiljevanje višjih 
cen. V takšnih primerih ne gre 
le za sklepanje samoupravnih 
sporazumov v nasprotju s 
predpisi s področja družbene 
kontrole cen, za izogibanje 
ukrepom neposredne kontrole 
cen in za prekoračenje najviš- 
jih ravni cen, določenih s temi 
ukrepi, temveč tudi za razvre- 
dnotenje celotnega samo- 
upravnega urejanja medseboj- 
nih razmerij na osnovah novih 
družbenoekonomskih od- 
nosov. Gre zlasti še za razvre- 
dnotenje samoupravnega ure- 
janja cen v okviru dohodkov- 
nih in prihodkovnih odnosov, 
ki izhaja iz zakona o združe- 
nem delu in iz zakona o teme- 
ljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. V tem smislu daje 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije vso podporo ukrepom 
Zveznega izvršnega sveta, ki je 
na seji dne 5. junija obvezal 
vse organe tržne inšpekcije in 
druge pristojne organe, da 
morajo preprečiti sklepanje 
samoupravnih sporazumov, ki 
niso sklenjeni v skladu z zako- 
nom, že sklenjene pa prekli- 
cati. 
3. Ali je izdelana ustrezna 
analiza o izpolnjevanju sred- 
njeročnega plana v železar- 
nah in ali bodo ugotovljeni ra- 
zlogi in odgovornost za odsto- 
panje od sprejetih srednje- 
ročnih usmeritev v republi- 
škem in zveznem merilu? 

Ustrezna analiza izpolnjeva- 
nja srednjeročnega plana v že- 

lezarnah je bila največkrat na- 
rejena, zadnjič v januarju 1980 
leta. Analiza, ki jo je pripravil 
Republiški sekretariat za indu- 
strijo (sedaj Republiški komite 
za energetiko, industrijo in 
gradbeništvo) vsebuje tudi ra- 
zvojne možnosti črne metalur- 
gije SR Slovenije. SOZD Slo- 
venske železarne pa je analizo 
izdelal lansko leto. 

Po postopku za spremembo 
dogovora o temeljih plana so 
leta 1978 Slovenske železarne 
odstropile od obveznosti pro- 
izvodnje 1 mio ton surovega 
jekla ter sprejele obvezo, da ga 
bodo proizvedle 900 tisoč ton. 
Pri prikazu pogojev za realiza- 
cijo svoje planske naloge je bil 
ugotovljen presežek investicij- 
ske vsote od planiranih 2,9 
mlrd din na 4,7 mlrd din ali za 
62%. Od leta 1979 je bil fizični 
obseg investicije realiziran le 
68 procent no. Leta 1979 je v 
SR Sloveniji proizvodnja jekla 
dosegla 757 tisoč ton jekla, le- 
tos pa se predvideva proizvod- 
nja 845 tisoč ton, kar je za 
6,5% manj kot je bilo načrto- 
vano. Stopnja pokrivanja po- 
treb po železarskih asortimen- 
tih znaša 67% v Jugoslaviji in 
okrog 66,5% v SR Sloveniji. 
Pokrivanje potreb po navede- 
nih masovnih, kvalitetnih in 
plemenitih jeklih poteka v ok- 
viru dogovora o delitvi dela ju- 
goslovanskih železarn, pri če- 
mer je slovensko železarstvo 
usmerjeno na proizvodnjo 
kvalitetnih in plemenitih jekel. 

Uvozne možnosti in izvozne 
obveze opredeljuje samou- 
pravni sporazum, ki je bil spre- 
jet v okviru Samoupravne inte- 
resne skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino. Ta sporazum 
izrecno nalaga samoupravno 
povezanim in reprodukcijsko 
soodvisnim ekonomskim sub- 
jektom celovito združevanje 
interesov na dohodkovnih os- 
novah tudi pri realizaciji politi- 
ke ekonomskih odnosov s tu- 
jino. 

ZBOR OBČIN - 30. 7. 1980 

- Še enkrat kaj je bilo storjenega za 
sanacijo napetostnih razmer 

Ker skupina delegatov za 
zbor občin iz občine Šmarje 
pri Jelšah ni bila zadovoljna z 
odgovorom, ki je bil posredo- 
van na njihovo vprašanje na 
seji 28. 5. 1980 je postavila 
novo vprašanje: 

Z odgovorom nismo zado- 
voljni v celoti. Zadovoljni smo 
le z analizo, ki dokazuje, da je 
stanje na našem območju res 
tako kritično kot navajamo v 
delegatskem vprašanju. Gle- 

de na ugotovljeno stanje, ki je 
izredno kritično, pa ne more- 
mo biti zadovoljni s tistim de- 
lom odgovora, ki nam bi naj 
pojasnil konkretne ukrepe za 
sanacijo razmer. To, da je po- 
trebno ukrepati in da so za to 
potrebna določena material- 
na sredstva vemo sami. Po- 
grešamo konkretno izdelan 
načrt za hitro rešitev obstoje- 
čih razmer, ki so resnično 
nevzdržne in povzročajo pri 
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odjemalcih električna energi- 
je veliko škodo in razumljivo 
nezadovoljstvo. 

8 tem v zvezi ponovno spra- 
šujemo: 

1. Kdaj te bo pristopilo k 
sanaciji razmer? 

2. Po kakšni ceni bomo pla- 
čevali dobavljeno električno 
energijo, ki je daleč pod nor- 
malno napetostjo in je torej 
nekvalitetna, v času dokler se 
razmere ne bodo sanlraJe? 

3. Kako bomo pokriva« ško- 
do, ki zaradi nekvalitetne 
električne energije nastaja na 
hiralnicah mleka, kjer se za- 
radi eksiremnega nihanja na- 
pale« ti kvarijo hiadilne napra- 
ve In kot posledica tega tudi 
velike količine mleka? 

Na vprašanje je odgovorila 
Tanja Košovok, načelnica 
pravnega oddelka v Republi- 
škem komiteju za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo: 

Na območju občine Šmarje 
pri Jelšah je bilo po podatkih 
medobčinskega elektroener- 
getskega inšpektorja pri SO 
Celje v obdobju 1976 do maja 
1980 v okviru distribucije zgra- 
jenih 31 novih transformator- 
skih postaj 10 (20)/0,4 kV, pre- 
težno interpoliranih v nizkona- 
petostno omrežje ter cca 20 
km omrežja 10(20) kV. 

Fizična realizacija planov je 
bila pri izgradnji transforma- 
torskih postaj 67 % zaradi več- 

jih podražitev kot so bile pre- 
dvidene v planih, ker se je v 
letih 1976, 1977 in 1978 del 
amortizacije združeval za po- 
krivanje izgube elektrogospo- 
darstva, ker je bilo potrebno 
izločiti večja obratna sredstva 
od planiranih in ker se je z 
novimi transformatorskimi po- 
stajami izboljševala kvaliteta in 
povečevala priključna moč, s 
tem pa tudi stroški. Poudariti 
je treba, da je bil letni porast 
odjema električne energije na 
tem področju v obdobju 
1956-1978 11 %, kar je precej 
nad slovenskim povprečjem. 

Pri skupnosti preskrboval- 
nega območja Elektro Celje so 
bile izdelane usmeritve razvoja 
elektrodistribucije za obdobje 
1981-1985 za celotno območje 
16 občin. Na osnovi tega je za 
občino Šmarje pri Jelšah v 
osnovni ali projektni obdelavi 
za to plansko obdobje 11 
transformatorskih postaj. Iz in- 
tervencijskih sredstev Intere- 
sne skupnosti elektrogospo- 
darstva za izboljšanje kvalitete 
električne energije na območ- 
ju občine Šmarje pri Jelšah pa 
je predvidena izgradnja 27 
transformatorskih postaj v tem 
obdobju. V okvir sanacije na- 
petostnih in energetskih ra- 
zmer v občini spada tudi iz- 
gradnja RTP 110/20 kV Roga- 
ška Slatina, ki bi se morala pri- 
četi graditi v letu 1980, vendar 

je bila gradnja vsled pomanj- 
kanja finančnih sredstev pre- 
stavljena v leto 1983. 

interesna skupnost elektro- 
gospodarstva Slovenije je že 
pripravila osnutek samouprav- 
nega sporazuma o temeljih 
plana za obdobje 1981-1985 in 
ga prav koncem julija pošilja v 
javno razpravo. Nizkonape- 
tostno omrežje in srednjena- 
petostno omrežje se sicer fi- 
nancira pretežno iz sredstev 
zbranih v okviru skupnosti 
preskrbovalnega območja. Z 
ozirom na neenakomeren ra- 
zvoj in slabe napetostne ra- 
zmere na nekaterih preskrbo- 
valnih območjih je v zanjem 
času v ISE že tekla razprava o 
potrebnosti soudeležbe sred- 
stev zbranih v okviru ISE za 
hitrejšo sanacijo tega stanja. 

Urejanje slabih napetostnih 
razmer bo v tem srednjeroč- 
nem obdobju posvečena še 
posebna pozornost. Postav- 
Ijalcem vprašanja priporoča- 
mo, da se intenzivno vključijo 
v obravnavo osnutka sporazu- 
ma, da bi tako dosegli čim 
prejšnjo konkretizacijo izgrad- 
nje potrebnih objektov. Repu- 
bliški komite za energetiko, in- 
dustrijo in gradbeništvo si bo 
prizadeval, da bodo upraviče- 
ne težnje po izboljšanju kvali- 
tete električne energije na ob- 
močju občine Šmarje pri Jel- 
šah realizirane že v prvi polovi- 
ci naslednjega srednjeročnega 

obdobja z ozirom na trajanje 
gradnje RTP in TP, ki je do 2 
leti. Zato je že naslovil na ISE 
dopis s predlogom, da pri 
sprejemanju planov in njihovi 
realizaciji obravnava kot prio- 
riteto območje občine Šmarje 
pri Jelšah. 

Pravilnik o splošnih pogojih 
za dobavo električne energije 
iz elektroenergetskega omrež- 
ja Slovenije (Uradni list SRS št. 
16-77) določa v poglavju VIII., 
ki obravnava odškodnine v čl. 
73, da se lahko uveljavi pravica 
do odškodnine, če je dana ob- 
jektivna možnost ugotavljanja 
trajanja in višine odstopanja 
napetosti in frekvence od na- 
zivne vrednosti. Zato morajo 
posamezni porabniki, ki so 
oškodovani zaradi slabih na- 
petostnih razmer sami podatki 
odškodninske zahtevke in jih 
po potrebi izterjati v civilno- 
pravnem postopku. Tarifni si- 
stem za prodajo električne 
energije ne vsebuje posebnih 
tarifnih postavk za električno 
energijo, katere kvaliteta od- 
stopa od predpisanih vredno- 
sti. 

Pri tem moramo ugotoviti, 
da pristojni elektroenergetski 
inšpektor pri SO Celje v ob- 
dobju 1978-1980 ni sprejel pri- 
tožbe v zvezi s slabimi nape- 
tostnimi razmerami od porab- 
nikov električne energije na 
območju občine Šmarje pri 
Jelšah. 

OBRAZLOŽITEV 

osnutka samoupravnega sporazuma o temeljih piana 

Raziskovalne skupnosti Slovenije za obdobje 1981-1985 

V posebni prilogi Poročevalca (št. IX z dn« 29. 7.1980), 
kjsr so bil! objavljeni osnutki samoupravnih sporazumov 
o temeljih planov republiških SIS za družbene dejavnosti 
za obdobje 1991-1&85, je po tehnični pomoti izpadla 
obrazložitev k osnutku samoupravnega sporazuma Razi- 
skovalne skupnosti Slovenije. Na žeijo Raziskovalne 
skupnosti sedaj objavljamo to obrazložitev in prosimo 
vse zainteresirane, da jo priključijo k gradivom v zgoraj 
omenjeni prilogi Poročevalca. 

/. POROČILO O POTEKU PRIPRAV 
Priprav• na planskih aktivnostih Raziskovalne skupnosti 

Slovenije so se pričele že leta 1979 na osnovi Sklepa o 
pripravi in sprejetju plana razvoja in usmerjanja raziskovalne 
dejavnotti v SRS v obdobju 1981-1985. Sklep je sprejela 
skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije dne 27/12-1978. 

V letu 1979 90 se izdelale tri raziskovalne naloge kot pod- 
laga za planski proces in sicer: 

- Retrospektivna analiza statističnih podatkov o razisko- 
valni dejavnosti za obdobje 1970-1977, 

- Normativna projekcija vlaganj v raziskovalno dejavnost 
na osnovi mednarodnih primerjav in 

- študija o gospodarskem poslovanju 52 raziskovalnih or- 

ganizacij v letu 1976-79 s poskusom opredelitve sestave cene 
raziskovalnega dela. 

Izdelana je bila enotna metodologija za sklepanje samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana samoupravnih intere- 
snih skupnostih s področja raziskovalne dejavnosti in objav- 
ljena v Uradnem listu SRS (št. 26 z dne 3/8-1979). 

Analizo uresničevanja plana za obdobje 1976-79 m oceno 
možnosti razvoja za 1981-1985, v kateri so prikazani osnovni 
problemi in glavni cilji ter opredelitve razvoja raziskovalne 
riajavnnsti je sprejela skupščina Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije dne 11/7-1979. Analiza je bila poslana novembra 1979 
vsem nosilcem planiranja, prav tako pa objavljena skupaj z 
analizami drugih samoupravnih interesnih skupnosti v prilogi 
Poročevalca Skupščine SRS (4/1-1980). 

Preko Zavoda SRS za statistiko smo v skladu z metodolo- 
gijo s posebnim vprašalnikom ugotovili raziskovalne potrebe 
za 19 % od 8050 anketiranih uporabnikov in 115 od 165 
anketiranih izvajalcev. Na tej osnovi izdelane Elemente za 
sklepanje samoupravnega sporazuma o temeljih plana je 
obravnavalo predsedstvo in potrdila skupščina Raziskovalne 
skupnosti Slovenije na posebni seji dne 21/5-1980. Osnutek 
samoupravnega sporazuma o temeljih plana je po predhodni 
obravnavi na komisiji za planiranje obravnavalo predsedstvo 
skupščine Raziskovane skupnosti Slovenije na svoji 20. redni 
seji dne 16/7-1980 in ga posreduje v javno razpravo. 
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II. SPLOŠNE OSNOVE > 
Oblikovanje programov raziskovalne dejavnosti, njenih ci- 

ljev in pogojev delovanja poteka v obdobju ko se znanost 
spreminja iz abstraktne kategorije v družbeni odgovor in 
orodje za pospeševanje razvoja ter spreminjanje materialnih, 
družbenoekonomskih institucionalnih razmerij sedanjega, še 
bolj pa bodočega zgodovinskega obdobja. Znanost bo toliko 
plodnejša, kolikor bolj bo vezana na delovanje človeka, razi- 
skovanje in razreševanje stvarnih problemov. 

V skladu s temi cilji pa se mora raziskovana dejavnost tudi 
sama vsebinsko, ekonomsko in samoupravno reorganizirati 
in prestrukturirati. Posebne in občinske raziskovalne skupno- 
sti prevzemajo velik del nalog, ki jih je doslej bolj aH manj 
uspešno izvajala Raziskovalna skupnost Slovenije. V razisko- 
vanih programih osebnih raziskovalnih skupnosti in občin- 
skih raziskovalnih skupnosti se bodolahko potrebe koristni- 
kov po raziskovalnih storitvah hitreje, lažje in kvalitetneje 
zadovoljevale. Poleg tega pa planiramo povečevanje neposre- 
dne svobodne menjave dela z 12% letno stopnjo rasti teh 
sredstev v srednjeročnem obdobju. V proces neposredne 
svobodne menjave se bodo kot pospeševalec in organizator 
vključile tudi posebne in občinske raziskovalne skupnosti. 

Zato bodo posebne raziskovalne skupnosti, k/so trenutno v 
fazi ustanavljanja s svojimi programi po posameznih gospo- 
darskih panogh in družbenih dejavnostih, usmerjenimi pred- 
vsem na aplikativne in razvojne raziskave bistveno izboljšale 
stopnjo zadovoljevanja raziskovalnih potreb. 

Raziskovalna dejavnost dobiva skupaj z usmerjenim izobra- 
ževanjem v naslednjem srednjeročnem obdobju družbeno 
prioriteto z ekonomsko in ne le deklarativno vsebino kot 
doslej. Zato pa bodo seveda njeni rezultati, njena produktiv- 
nost ter doprinos k spreminjanju družbenih razmerij in dvigu 
družbene produktivnosti dela predmet stalnega, konkretnega 
in realnega družbenega vrednotenja. 

III. PROGRAMI RAZISKOVALNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE 
Skupni raziskovalni program 

Skupni raziskovalni program sestavljajo raziskave na po- 
dročju humanističnih in družbenih ved, poteg tega pa tudi 
temeljne in dolgoročne raziskave ostalih znanstvenih ved, ki 
so posebnega ali ključnega pomena za skladen razvoj razi- 
skovalne dejavnosti. Humanistične raziskave so usmerjene 
predvsem na preučevanje naravne in kulturne dediščine slo- 
venskega naroda, družbene vede pa predvsem na preučeva- 
nje in razvoj družbenoekonomskega in družbenopolitičnega 
samoupravnega sistema. Temeljne in dolgoročne raziskave iz 
področij naravoslovno-matematičnih, tehničnih, biotehničnih 
in medicinskih ved pa so usmerjene predvsem na: 

- razširjanje in poglabljanje temeljnih znanj tam, kjer smo 
ze doslej dosegli mednarodno pomembne rezultate, 

- proizvodnjo temeljnih znanj, ki so potrebna za uspešno 
izvedbo aplikativnih in razvojnih raziskav na prednostnih razi- 
skovalnih ciljih v posebnih raziskovalnih skupnostih ter, 

-proizvodnjo ključnih znanj, ki so potrebna za uspešnejšo 
vključevanje SR Slovenije v medrepubliško in mednarodno 
izmenjavo znanja. 

Predložena vrednost skupnega raziskovalnega programa 
angažira delo ca 1.000 raziskovalcev s polnim delovnim ča- 
som in predstavlja 15% od vrednosti vseh predvidenih razi- 
skav v petletnem obdobju. Temeljne raziskave zajemajo pri 
malih evropskih narodih od 7 do 15% vseh raziskav. 

Dokončni predlog delitve obsega raziskav po znanstvenih 
vedah še ni oblikovan, saj bo potrebno, ob zmanjševanju 
predloženega obsega nalog na možni, upoštevati skladnost z 
usmeritvami in cilji skupnega programa. 

V dosedanjih strokovnih razpravah se je izoblikovala na- 
slednja možna struktura delitve po posameznih znanstvenih 
vedah: 

medicinske 
družbene 
humanistične sk. 11 sk. 17 

znanstvene vede 1975 1979 predlog 
1981-85 

nara vosi o vno-matemat. 
tehnične 
biotehnične 

100 100 

7,5 
10,9 
11,5 

~Too 

14 
58 
11 

14 
53 
10 

22,4 
36,0 
11.7 

Preoblikovanje programa je v povečanju deleža humani- 
stičnih, družbenih in naravoslovnih ved ter znižanju deleža 
tehniških ved. 

Cena raziskovalnega dela 
Pri ugotavljanju cene raziskovalnega dela smo izhajali iz 

vrednosti v letu 1978, ki smo jo povečali v letu 1979za 20,9%. 
Ob upoštevanju določil 14. člena samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana smo glede na ugotovitve »Analize 
stanja« korigirali bruto ceno za: 

- porast samoupravnih obveznosti (ZA 20 %); od 9 % na 11 
% v prihodku, 
- pospešeno amortizacijo v višini 50 % minimalne; od 6 na 

9 % v prihodku, 
- izenačitev OD na pogojno NK z drugimi družbenimi de- 

javnostmi (+ 10 %), od 40 na 44 % v prihodku. 
Na ta način se je povprečna bruto cena povečala od 277 na 

301 din/uro ali za 9 %. Znotraj znanstvenih ved se giblje 
povprečna vrednost raziskovalnega dela od 240 do 390 di- 
n/uro (408.000 do 663.000 din prihodka po polno zaposlenem 
raziskovalcu letno). 

Program raziskav surovin splošnega pomena 
Program odkrivanja in raziskovanja surovin splošnega po- 

mena pred sta vlmfeno izmed prioritetnih družbenih akcij, s 
katero želimo ir naslednjem srednjeročnem obdobju vsaj 
delno nadoknaditi zamujeno. Zagotavljanje čim večjega de- 
leža lastne energije in surovin ni več razvojna dilema, ampak 
postaja vse bolj naša razvojna osnova. 

Predvidena finančna konstrukcij§ tega programa (je še v 
usklajevanju): 
- republiški proračun 1.330 mio din 
- PORS za energetiko, mineralne surovine 
in metalurgijo 256 mio din 
- SIS materialne proizvodnje 
(elektrogospodarstva, za nafto 
in plin, premog, vodne skupnosti in druge) 2.010 mio din 
- neposredni koristniki (detajlne raziskave) 235 mio din 
skupaj asi/ mio ~din 

Program skupnih nalog 
programa skupnih nalog, za katere zagotavlja sredstva 

RSS pokriva predvsem meddržavne, medrepubliške in obveze 
v Sloveniji po že sklenjenih samoupravnih sporazumih in 
družbenih dogovorih. 

Financiranje preostalega dela infrastrukture, ki se bo sicer 
tudi izvajala v okviru RSS pa prevzemajo posebne in občinske 
raziskovalne skupnosti. V ta namen bo med njimi in RSS 
sklenjen poseben samoupravni sporazum; ki bo konkretno 
opredelil namen porabe in koristnike teh sredstev (planiramo 
36 mio din združenih sredstev od občinskih raziskovalnih 
skupnosti in 388 mio din od posebnih raziskovalnih skupno- 
sti. 

Vlaganja v objekte in veliko opremo 
Raziskovalna skupnost Slovenije prenaša iz preteklega ob- 

dobja za 190 mio din investicijskih obveznosti za Centralno 
tehniško knjižnico, Knjižnico Univerze v Mariboru in adapta- 
cijo stavbe SAZU. Ker imajo ta dela v letih 1981 in 1982 
prednost lahko nove investicijske obveznosti prevzame šele v 
naslednjih letih. 

Kreditiranje nabave raziskovalne opreme ni več možno, 
zato bo financirana (dotacije) ali sofinancirana le nabava tiste 
raziskovalne opreme večje vrednosti, ki predstavlja pogoj za 
izvedbo sprejetega raziskovalnega programa. 
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Zagotavljanje sredstev 
Sredstva za Raziskovalno skupnost Slovenije se bodo tudi 

kot doslej zagotavljala iz dohodka, toda ne le od OZD mate- 
rialne proizvodnje, temveč vseh uporabnikov družbenih sred- 
stev (tudi OZD družbenih dejavnosti in delovne skupnosti). 

Dohodek bo prav tako predstavljal osnovo za izračun pri- 
spevne stopnje namesto sedanje korigirane davčne osnove. 
Planska stopnja za leto 1981 v višini 0,37 % od dohodka je 
izračunana na osnovi podatkov Zavoda za družbeno planira- 
nje v sedanji fazi planiranja in lahko zato doživi še manjše 
korekture. Ker je planirana stopnja rasti sredstev Razisko- 
valne skupnosti Slovenije za 10 % počasnejša kot stopnja 
rasti dohodka, se bo do leta 1935 zato prispevna stopnja 
znižala na 0,35 %. 

IV. POGOJI, MEDSEBOJNE PRAVICE, 
OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

Poleg pogojev, ki jih opredeljuje Zakon o raziskovalni de- 
javnosti in raziskovalnih skupnostih (registrirane raziskovalne 
organizacije) bodo s posebnim samoupravnim sporazumom 
določena še podrobnejša merila. Raziskovalne organizacije 
morajo namreč imeti pravico in dolžnost do optimalne struk- 
ture raziskovalnega dela pri vseh raziskovalnih skupnostih in 
v neposredni svobodni menjavi tako za temeljne kot tudi 
aplikativne in razvojne raziskave. 

Na osnovi zbranih predlogov, stališč in dopolnitev podpi- 
snikov sporazuma bo skupščina Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije predložila sporazum v podpisovanje. Sporazum bo 
sklenjen, ko ga podpiše predvideno število udeležencev in se 
objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

POPRAVKI 
V Poročevalcu Priloga X - 20. 8. 1980 je bila pri 

objavi Predloga zakona o davkih občanov (ESA-284) 
zaradi površnih korektur vrsta napak, ki jih danes 
popravljamo, bralcem pa se opravičujemo. 

- V 8. členu, v četrtem odstavku (zadnja vrsta) se beseda 
»zakon« nadomesti z besedo »zakonom«. 

- V 10. členu,'v drugem odstavku (prva vrsta) se beseda 
»osebenih« nadomesti z besedo »osebnih«. 

- V 14. členu, v tretjem odstavku (druga vrsta) se beseda 
»gleda« nadomesti z besedo »glede«. 

- V 17. členu, (tretja in četrta vrsta) se besedi »od osnove« 
nadomestijo z besedami »od letne osnove«. ' 

- V 18. členu, v prvem odstavku (druga vrsta) se besedi »od 
izplačila« nadomestita z besedama »ob izplačilu«. 

- V 19. členu, v tretjem odstavku (tretja vrsta) se beseda 
»in« pred besedo prvega nadomesti z besedo »iz«. 

- V 20. členu, v drugem odstavku (tretja vrsta) se beseda 
»registerskih« nadomesti z besedo »registrskih«. 

- V 22. členu, v prvem odstavku (prva in druga vrsta) se 
beseda »toga« nadomesti z besedo »tega« in v drugem od- 
stavku (zadnja vrsta) beseda »davčen« z besedo »davčne«. 

- V 28. členu, v drugem odstavku (prva vrsta) se za besedo 
»izterjava« doda del stavka in sicer: »davka se opravi iz tistih 
dohodkov in«. 

- V 30. členu, v 7. točki se beseda »iz« nadomesti z besedo 
»in«. 

- V 37. členu, v 1. točki (prva vrsta) se beseda »konzulirani« 
nadomesti z besedo »konzularni« in v prvem odstavku (četrta 
vrsta) se beseda »plačuje« nadomesti z besedo »plačujejo«. 

- V 46. členu, v tretjem odstavku (druga vrsta) se beseda 
»do« nadomesti z besedo »od«. 

- V 47. členu, v prvem odstavku pod prvo alineo (druga 
vrsta) se med besedi »zemljišča ki« pred »ki« vstavi »vejica«. 

- V 50. čienu, v zadnjem odstavku (peta vrsta) se beseda 
»če« nadomesti z besedo »Če« (velika začetnica). 

- V 51. členu, v zadnjem odstavku se za prvim stavkom doda 

stavek: »O zahtevi odloča davčni organ na podlagi ocenjene 
škode«. Drugi stavek tega odstavka postane tretji stavek. 

- V 53. členu, v tretjem odstavku (peta vrsta) se beseda 
»ter« nadomesti z besedo »in«. 

- V 54. členu, pod točko 3 se za besedo »kmetom« namesto 
pomišljaja in letnico »1945« vstavi »vejica« in pod točko 4 se 
za besedo »kmetom« namesto pomišljaja in letnico »1945« 
vstavi »vejica«. 

- V 54. čienu, v drugem odstavku (prva in druga vrsta) se za 
besede »Partizanske spomenice 1941 vstavi narekovaj zgoraj. 

- V 54. členu, v zadnjem odstavku (zadnja vrsta) se beseda 
»odnosov« nadomesti z besedo »osnov«. 

- V 56. členu, v zadnjem odstavku (tretja vrsta) se beseda 
»kooperantsko« nadomesti z besedo »kooperacijsko«. 

- V 58. členu, v tretjem odstavku (tretja vrsta) se beseda 
»invalidstko« nadomesti z besedo »invalidsko«. 

- Med 59. in 60. členom se vstavi naslov: »V. Davek od 
dohodka iz gospodarskih dejavnosti«. 

- V 61. členu, v 2. točki (tretja vrsta) se doda za besedo 
»dohodek« besedilo »po odbitku stroškov«. 

- V 67. členu, v zadnjem odstavku (druga vrsta) se doda za 
besedo »evidence« besedilo »s potrebnimi podatki za razme- 
jitev med celotnim prihodkom«. 

- V 68. členu, v četrtem odstavku (druga vrsta) se beseda 
»razpisa« nadomesti z besedo »razsipa«. 

- V 74. členu, v 1. točki pod b prvega odstavka (šesta vrsta) 
se beseda »opravlja« nadomesti z besedo »opravljajo«. 

- V 80. členu, v 2. točki (zadnja vrsta) se beseda »do« 
nadomesti z besedo »od«. 

- V 99. členu, v šestem odstavku (prva vrsta) se beseda 
»obdavčenja« nadomesti z besedo »obdavčenje«. 

- V 99. členu, v sedmem odstavku (druga vrsta) se beseda 
»priznavanje« nadomesti z besedo »priznanje«. 

- V 101. členu, v prvem odstavku (peta vrsta) se beseda 
»proizvodov« nadomesti z besedo »izvodov« in v drugem 
odstavku (druga vrsta) se beseda »prepis« nadomesti z be- 
sedo »predpis«. 

- V 104. členu, v zadnjem odstavku -(tretja vrsta) se beseda 
»da« nadomesti z besedo »kot«. 

- V 110. členu, v 3. točki (tretja vrsta) se »o« nadomesti z 
besedo »od«. 
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- v 111. Členu, v 1. točki (druga vrsta) se beseda »nepre- 
mičnino« nadomesti z besedo »nepremičnina«. 

- V 125. členu, v drugem odstavku (prva vrsta) se beseda 
»premoženj« nadomesti z besedo »premoženja«. 

- V 130. členu, v 2. točki (četrta vrsta) se beseda »odhod- 
kov« nadomesti z besedo »dohodkov«. 

- V 145. členu, v drugem odstavku (druga vrsta) se beseda 
»znanjša« nadomesti z besedo »zmanjša«. 

- V 151. členu, v tretjem odstavku (četrta vrsta) se beseda 
»razporejenju« nadomesti z besedo »razporejanju«. 

- V 152. členu, v prvem odstavku (druga vrsta) se črta 
beseda »občinskemu«. 

- V 152. členu, v zadnjem odstavku (tretja in četrta vrsta) se 
besedilo »organ mora predložiti občinskemu davčnemu or- 
ganu« nadomesti z besedilom »organi morajo predložiti ob- 
činskim davčnim organom«. 

- V 168. členu, v drugem odstavku (tretja in četrta vrsta) se 
za besedo »zahteva« doda beseda »se«, beseda »vštejejo« pa 
se nadomesti z besedo »všteje«. 

- V 173. členu, v tretjem odstavku (zadnja vrsta) se beseda 
»pravnati« nadomesti z besedo »poravnati«. 

~ Y 1/9' čl®nu' v P™m odstavku (prva vrsta) se beseda »izterjatvi« nadomesti z besedo »izterjavi«. 

- V 180. členu, v 5. točki (druga vrsta) se beseda »in« 
nadomesti z besedo »ali«. 

- V 182. členu, v 1. točki (tretja in četrta vrsta) se beseda 
»zmanjšana« nadomesti z besedo »zmanjšanja«, beseda »iz- 
guba« pa z besedo »izgube«. 

- V 182. členu, v 11. točki (četrta vrsta) se beseda »po- 
membne« nadomesti z besedo »potrebne«. 

- V 182. členu, v drugem odstavku (peta vrsta) se beseda 
»dejavnosti« nadomesti z besedo »dejavnost«. 

- V 189. členu, v petem odstavku (prva vrsta) se beseda 
»stavari« nadomesti z besedo »stvari«. 

- V 189. členu, v šestem odstavku (tretja vrsta) se beseda 
»one« nadomesti z besedo »ene«. 

- V 194. členu, prvem odstavku (prva in tretja vrsta) se 
beseda »še« nadomesti z besedo »že«, beseda »so« pa z 
besedo »se«. 

- V 204. členu, v drugem odstavku (prva vrsta) se beseda 
»zavezancu« nadomesti z besedo »dolžniku«. 

- V 206. členu, v prvem odstavku (prva vrsta) se beseda 
»izterjatvi« nadomesti z besedo »izterjavi«. 

- V 218. členu, v četrtem odstavku (osma vrsta) se beseda 
»na« nadomesti z besedo »za«. 

- V 226. členu, 7. točki (tretja vrsta) se številka »135« 
nadomesti s številko »153«. 
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