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Gradivo »Racionalizacija metod in načinov dela 
delegatske Skupščine SR Slovenije« je pripravila 
posebna strokovno politična skupina za proučitev 
možnosti za razbremenjevanje Skupščine SR Slove- 
nije. V gradivu so upoštevane pripombe, ki so jih k 
osnutku gradiva dali člani omenjene strokovno poli- 
tične skupine, predsedstvo Skupščine SR Slovenije 
dne 19. 11. 1982, Komisije za pripravo sprememb in 
dopolnitev poslovnikov zborov Skupščine SR Slo- 

venije dne 22. 11. 1982 in delegati CK ZK Slovenije v 
Družbenopolitičnem zboru Skupščine SR Slovenije 
na razgovoru dne 19. 11. 1982. 

Gradivo je obravnaval tudi Svet za družbenopoli- 
tični sistem pri Predsedstvu RK SZDL dne 16. 12. 
1982 in dal svoje pripombe in predloge, ki so upo- 
števane v gradivu. Ob tem je Svet sprejel priporočilo 
ustreznim organom SZDL, da se aktivno vključijo v 
razpravo o navedenem gradivu. 

I. 
Racionalizacijo metod in načinov dela delegatske skup- 

ščine je mogoče doseči predvsem s takim tolmačenjem ustav- 
nih, zakonskih in poslovniških določb, ki izhajajo iz ustavnega 
položaja delovnega človeka in z ustavo določenih funkcij 
delegacij v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih. Zato niso potrebne nobene spremembe ustave ali kakrš- 
nokoli obsežno spreminjanje veljavne zakonodaje. 

V delegatskem skupščinskem sistemu, opredeljenem z 
ustavo SFR Jugoslavije in ustavo SR Slovenije, sprejema 
odločitve najširši krog delovnih ljudi in občanov v samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter prek njihovih delegacij, 
konferenc delegacij in po delegatih v skupščinah. Temu dej- 
stvu je potrebno prilagoditi celotno vsebino in način obravna- 
vanja in sprejemanja odločitev o družbenih vprašanjih v skup- 
ščinah še posebno sedaj, ko postajajo ta vprašanja pomemb- 
nejša in zahtevnejša v pogojih prizadevanj za ekonomsko 
stabilizacijo. Temeljni kriterij učinkovitosti metod delegat- 
skega sistema je torej krepitev temeljnih nosilcev odločanja 
ter njihove možnosti, da dejansko izrazijo in uskladijo svoje 
interese ter tako prispevajo k sprejemanju odločitev. 

V samoupravni delegatski bazi so pogosto opozarjali na 
nujnost racionalizacije metod in načinov dela Skupščine SR 
Slovenije. Ob tem so delegati zahtevali, da je treba začeti s 
konkretno aktivnostjo pri racionalizaciji metod in načinov 
dela Skupščine. Na slabosti v zvezi s tem so opozorili že 
številni družbenopolitični dokumenti: 

- prva analiza Skupščine SR Slovenije o delegatskem si- 
stemu iz leta 1975 opozarja, da bi morale biti rešitve v republi- 
ških zakonih omejene le na urejanje temeljnih sistemskih 
rešitev in materialnih družbenih odnosov ter uresničevanje 
pravic in dolžnosti organizacij združenega dela, samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti in 
občanov, ki izhajajo iz teh rešitev oziroma odnosov; 

- Predsedstvo SR Slovenije je v svojem poročilu iz leta 1977 
ugotovilo, da skupščine družbenopolitičnih skupnosti še ve- 
dno obravnavajo vprašanja, o katerih bi morali odločati de- 
lovni ljudje v samoupravnih organizacijah in skupnostih ali pa 
bi jih morali urejati z izvršilnimi predpisi politično-izvršilnih 
oziroma upravnih organov: 

- na skupščini Skupnosti slovenskih občin leta 1977 je bilo 
med drugim poudarjeno, da so zbori združenega dela preo- 
bremenjeni z zadevami, ki za združeno delo niso ključnega 
pomena; 

- obsežne in pomembne omejitve v zvezi s poseganjem 
zakonodaje v samoupravno sfero vsebuje resolucija o teme- 
ljih zakonodajne politike republike iz leta 1977 ter stališča in 
sklepi o uresničevanju te resolucije iz leta 1980; 

-* predsednik Skupščine SR Slovenije tov. Milan Kučan je 
ob poročilu o uresničevanju delegatskega sistema oktobra 
1979 ocenil, da nismo uspeli v potrebni meri uveljaviti republi- 
ške skupščine kot organa družbenega samoupravljanja, ki 
spremlja uresničevanje sprejete politike in aktov ter jo na 
podlagi svojih ugotovitev spreminja, dopolnjuje ali ponovno 



definira na novih osnovah. V zvezi s tem je ugotovil, da še 
vedno ne popušča težnja podrobnega in celo strokovnega in 
tehničnega urejanja posameznih področij z zakoni; 

- podpredsednik Skupščine SR Slovenije tov. Ludvik Golob 
je v uvodni obrazložitvi k informaciji o uveljavljanju metod in 
načinov dela republiške skupščine leta 1981 opozoril, da bi 
bilo treba omejiti pristojnost družbenopolitičnih zborov na 
soodločanje o vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje, 
razvoj in varstvo socialističnega samoupravnega sistema; 

- v informaciji o pregledu dela Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine SR Slovenije iz leta 1982 je tudi opozorilo, da 
so prepogoste norme v republiških zakonih, ki neposredno 
pooblaščajo občinske skupščine, da urejajo posamezna vpra- 
šanja, čeprav delovni ljudje in občani v občinah odločajo o 
tem, kateri organ občine naj po njenem statutu v skladu z 
ustavo odloča o posameznem vprašanju; 

- tov. Miran Potrč, vodja slovenske delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFR Jugoslavije je na pogo- 
voru z novinarjem Komunista (Komunist, 22. 10.1982) omenil, 
da pričakovanja, da bi se lahko delegat in njegova delegatska 
baza temeljito pripravila za petnajst, dvajset včasih tudi več 
točk dnevnega reda ne morejo biti realna. Praksa je namreč 
pokazala, da se lahko delegat osredotoči le na nekaj vprašanj, 
o vseh drugih pa se odloča na podlagi zaupanja v predlagate- 
lja, to je v izvršni organ, ali pa se delegati opredeljujejo na 
podlagi večinskega mnenja. Doseči široke razprave in priteg- 
niti vse ljudi tudi ni mogoče kadar npr. osnutek akta vsebuje 
200 ali 300 členov. Izkušnje opozarjajo, da v takih primerih 
razprava ni na primerni ravni; 

- tov. Sergej Kraigher je na razgovoru v slovenski skupščini 
oktobra 1982 o delovnih metodah in izkušnjah skupščinskega 
sistema, opozoril na dejstvo, da državna uprava skupaj z 
Izvršnim svetom deluje še vedno na star način. Po njegovem 
mnenju se problematika pretirane kazuistike nanaša tudi na 
razmerja med državno zakonodajo in samoupravno regula- 
tivo. Preveč je določb v zakonih, ki zavezujejo Skupščino, da 
obravnava zadeve, ki bi se lahko prenesle na izvedbene akte 
Izvršnega sveta ali direktono na odgovarjajoče upravne or- 
gane. Ob tem je poudaril odgovornost skupščine, torej dele- 
gatov v skupščini, da se interesi njihove baze rešujejo na 
pravem mestu, to je mestu, ki omogoča najbolj neposreden 
vpliv in kontrolo izvrševanja politike oziroma konkretnih na- 
log. Skupščina in njena delovna telesa bi se morali ukvarjati 
samo z zadevami, ki so prednostne, v zadevah, ki imajo za 
njihovo odgovornost izrazito politično vsebino in pomen in v 
katerih se v samoupravni bazi ali v občinah ne doseže so- 
glasja oziroma odločitev. 

Nedvomno lahko ugotovimo, da družbenopolitične usmeri- 
tve niso dosledno upoštevane v praksi delovanja delegatskih 
skupščin in tudi ne v praksi delovanja Skupščine SR Slove- 
nije. * 

Potem, ko so bili,sprejeti najpomembnejši sistemski pred- 
pisi, zakonodajna aktivnost republiške skupščine ne bi smela 
več ostajati njena glavna naloga, temveč bi se morala usmeriti 
predvsem na tista področja, ki še niso celovito sistemsko 
urejena oziroma pomeni njihovo zakonodajno urejanje na- 
daljnje dograjevanje družbenopolitičnega sistema in družbe- 
noekonomskih odnosov. Prav tako bi se morala dejavnost 
Skupščine še v Večji meri usmeriti k spremljanju uresničeva- 
nja sprejete politike in aktov, tj. k njeni nadzorni funkciji in 
sicer tako, da bi lahko delavci, delovni ljudje in občani kot 
nosilci oblasti in upravljanja družbenih zadev v vse večji meri 
uveljavljali svoj ustavni položaj, vlogo in odgovornost v pro- 
cesu odločanja; k spodbujanju samoupravnega urejanja 
odnosov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, samoupravnih interesnih skupnostih in občinah; k poli- 
tičnemu nadzoru nad delom organov državne uprave. V skup- 
ščinski program dela, za katerega se uveljavlja načelo odprto- 
sti, bi morala, glede na novo vsebino svojega dela, vključiti 

*V ponazoritev lahko navedemo podatke s povprečnim številom točk dnev- 
nega reda in povprečnim številu Tn obsegu gradiv za 7 sej Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenl|e v tem mandatnem obdobju (v podatkih ni zajeta 
prva seja zbora, ker je bila konstitutivna. Zbor združenega dela je imel pov- 
prečno 19 točk dnevnega reda Za posamezno sejo pa so delegati povprečno 
prejeli 73 gradiv v skupnem obsegu 443 strani, ki so bila delegatom poslana 1- 
8x. Ne posamezni seji zbora so delegati dodatno prejeli na klop še povprečno 25 
gradiv v obsegu 93 strani. Ilustrativen je tudi podatek, da se zbori Skupščine SR 
Slovenije sestajajo praviloma dvakrat mesečno In da trajajo seje posameznega 
zbora nekaj ur (npr. Zbor združenega dela v povprečju 8 ur.) 

tudi celovit program uresničevanja politike ekonomske štabi-' 
lizacije, ki zahteva pripravo konkretnih ukrepov in opredelitev 
njihovega izvajanja. 
Z doslednejšim uresničevanjem funkcij Skupščine SR Slove- 
nije in opuščanjem vseh tistih zadev, o katerih bi morali v 
skladu z ustavnimi načeli odločati delovni ljudje in občani v 
svojih samoupravnih organizacijah, in skupnostih, samou- 
pravnih interesnih skupnostih in občinah, ali pa bi jih lahko 
učinkoviteje in odgovorno urejali organi državne uprave, bo 
mogoče prispevati k temu, da bodo razprave v Skupščini SR 
Slovenije dejansko omejene na temeljna družbena vprašanja, 
pri čemer bosta lahko priprava razprav in sklepanje o teh 
vprašanjih veliko bolj poglobljeni in kvalitetni kot sta bili 
doslej. Na ta način bodo ustvarjeni ustreznejši pogoji za 
aktivno in ustvarjalno vključevanje delovnih ljudi in občanov v 
njihovih samoupravnih organizacijah in skupnostih, njihovih 
delegacijah, konferencah delegacij in občinskih skupščin v 
delovanje republiške skupščine. Ustvarjeni bodo ustreznejši 
pogoji tudi za uveljavljanje odgovornosti Izvršnega sveta in 
republiških upravnih organov Skupščini SR Slovenije ozi- 
roma za uveljavljanje njihove odgovornosti za stanje v repu- 
bliki in na posameznem upravnem področju. 

Poleg odgovornosti Izvršnega sveta za uresničevanje v 
Skupščini sprejete politike je pomembna odgovornost tudi 
drugih družbenih dejavnikov. Poročanje drugih odgovornih 
dejavnikov Skupščini kot najvišjemu organu samoupravljanja 
in oblasti (Ljubljanska banka, Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s-tujino, Republiška skupnost za 
ceste, Služba družbenega knjigovodstva in drugi) je pokazalo, 
da odgovornost za izvrševanje politike ni le v domeni Izvrš- 
nega sveta, ampak vseh tistih dejavnikov, ki imajo na določe- 
nem področju pooblastila, s katerimi so nosilci pravic in 
odgovornosti na posameznem področju družbenega življenja. 

V času zapletenih gospodarskih in drugih družbenih razmer 
je razumljivo, da se pojavljajo nenačelni predlogi za zakonsko 
urejanje odnosv in intervencije, ki zlasti na zvezni ravni veliko- 
krat temelje na povsem drugih izhodiščih administrativnega 
in centraliziranega urejanja družbenih odnosov. Zato je treba 
poudariti pomen takega delovanja Skupščine SR Slovenije, ki 
naj omogoči delovnim ljudem in občanom ter njihovim dele- 
gacijam in delegatom ustvarjalno vključevanje predvsem v 
prvi fazi priprav, razprav in sprejemanja odločitev. Ta naloga 
je toliko nujnejša tudi zaradi tega, ker je novi poslovnik 
Skupščine SR Slovenije opredelil izredno zahtevno proce- 
duro in roke za obravnavanje vprašanj in sprejemanje odloči- 
tev v Skupščini SR Slovenije. Načel poslovnika Skupščine ni 
mogoče dosledno uresničevati, ne da bi se skupščina pri 
svojem delu omejila na obravnavo in sklepanje samo o temelj- 
nih in drugih pomembnih aktih in družbenih vprašanjih. Samo 
v tem primeru je mogoče realno pričakovati, da se bodo v delo 
Skupščine SR Slovenije poleg delegatov Družbenopolitič- 
nega zbora in članov skupin delegatov za Zbor združenega 
dela in.Zbor občin Skupščine SR Slovenije aktivno vključile 
tudi občinske skupščine, konference delegacij in delegacije, 
organi in delovna telesa družbenopolitičnih organizacij in 
najširši krog zainteresiranih delovnih ljudi in občanov. 
„ Doslej je Skupščina SR Slovenije ob obravnavi nekaterih 
zadev bolj ali manj formalno potrjevala predloge, ki so jih 
pripravili organi državne uprave. Dogajalo se je, da je Skup- 
ščina odločala o zadevah, ki jih delegati sploh niso mogli 
proučiti (npr. potrjevanje statutuv) in so odločali le formalno 
in na temelju zaupanja v primernost rešitev, ki so jih ponudili 
predlagatelj in opredelitve delovnih teles zborov in skupščine. 
S tega vidika bi torej opuščanje obravnavanja zadev, ki niso 
nujno v neposredni funkciji Skupščine, prispevalo k ustvarja- 
nju pogojev za zmanjšanje razkoraka med dejanskim in for- 
malnim odločanjem. 

Take zadeve »formalne« narave (kamor spadajo tudi so- . 
glasja še k nekaterim drugim samoupravnim aktom) je treba 
posebej analizirati in sprejeti ustrezne rešitve, kajti doslej so 
se vsi poskusi »razbremenitve« Skupščine končali neu- 
spešno, večkrat pa celo z nadaljnjim povečanjem njenih na- 
log, ker so posamezni zakoni izrecno dajali take pristojnosti 
delegatskim skupščinam. Ta problem še bolj podčrtujejo v 
občinskih skupščinah, kjer take postopke še bolj poenostav- 
ljajo in resnično formalizirajo. To bi lahko preprečili predvsem 
tako, da bi na ta vidik opozarjali pri sprejemanju slehernega 
novega predpisa In spreminjanju le-teh. Pri tem je treba Iskati 
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take rešitve, da bi se formalno potrjevanje samoupravnih 
aktov preneslo na Izvršni svet, vendar pa bi skupščina še v 
naprej razpravljala o temeljnih vsebinskih vprašanjih s tega 
področja in sicer na ta način, da bi določila izhodišča oziroma 
obravnavala poročila Izvršnega sveta v zvezi s potrjevanjem 
teh aktov. 

Odločno je treba zavrniti trditve, da ni mogoče ničesar 
storiti in da je odločanje Skupščine SR Slovenije o vseh teh 
vprašanjih pogojeno z zapletenimi gospodarskimi in drugimi 
družbenimi razmerami. Prav tako je treba odločno zavrniti 
naivno pričakovanje, da je mogoče racionalizacijo dela repu- 
bliške skupščine doseči s takšnim ali drugačnim enkratnim 
ukrepom ali dokumentom. To nalogo je namreč mogoče 
uresničevati le sproti in na takšen način, da na podlagi ustav- 
nih in poslovniških določb jasno opredelimo kriterije in usme- 
ritve za delovanje Skupščine SR Slovenije ter jih dosledno 
upoštevamo pri vsakodnevni aktivnosti Skupščine, njenih 
zborov in delovnih teles ter aktivnosti samoupravne delegat- 
ske baze in družbenopolitičnih organizacij posebej SZDL in 
sindikata v zvezi z njuno ustavno odgovornostjo za razvoj in 
delovanje delegatskega sistema. 

Pri tem ne gre toliko za razbremenitev delovnih teles in 
strokovne službe, temveč predvsem delegatske baze to je 
delegatov, članov delegacij, skupin delegatov, občinskih 
skupščin itd. To pa bo mogoče doseči zlasti na naslednje 
načine: 

1. Z najbolj doslednim uveljavljanjem načel in omejitev, ki 
jih vsebuje ustava SR Slovenije glede zakonodajne pristojno- 
sti republike in ki so podrobneje razčlenjeni v Resoluciji o 
temeljih zakonodajne politike republike ter v stališčih in 
sklepih o njenem uresničevanju. To terja bistveno bolj restrik- 
tiven pristop pri odločanju o tem, ali je potrebno na posamez- 
nem družbenem področju odnose urejati z zakonom in v 
kakšnem obsegu jih je potrebno urejati z zakonom. Posebej je 
pomembno pri tem izhajati iz zaupanja v delovne ljudi in 
občane, da na samoupraven način urejajo družbena razmerja 
in medsebojne odnose, kot tudi iz zaupanja v učinkovitost 
najširše družbenopolitične aktivnosti za urejanje samou- 
pravno sprejetih odločitev. Odločno se je potrebno spopasti s 
težnjami, ki gradijo na slepem zaupanju v učinkovitost zakon- 
ske intervencije, ker iz njih izvirajo predlogi za izdajanje novih 
zakonov in stalno spreminjanje obstoječih, tudi kadar bi bila 
edina pravilna/ešitev v tem, da se vse subjektivne sile angaži- 
rajo pri najdoslednejšem uresničevanju vsebine sprejetih za- 
konskih in samoupravnih aktov. 

Ob tem ugotavljamo, da so Resolucija o temeljih zakono- 
dajne politike republike iz leta 1977 in sklepi in stališča o 
uresničevanju te resolucije iz letS 1980 še vedno aktualni, 
premalo pa smo dosledni pri upoštevanju načel, ki jih vsebu- 
jeta ta dva akta. 

Usmeritve zakonodajne politike po navedenih dokumentih 
zadevajo predvsem načela, da naj se zakonodaja omeji le na 
urejanje najnujnejših družbenih odnosov in to v načelnem 
smislu, da daje prednost samoupravnemu urejanju zadev, da 
vse izvršilne, tehnične in podobne odnose prepušča izvršil- 
nem in upravnim organom ter njihovim predpisom ter da ne 
posega v občinsko normativno pristojnost itd. 

Z vidika doslednejšega uresničevanja načel zakonodajne 
politike je pomembno zlasti: , 

- često zakoni vsebujejo veliko načelnih določb in deklara- 
cij ter imajo v znatnem delu resolupijski značaj. Taki zakoni 
po eni strani predstavljajo težavno nalogo za ustvarjalce takih 
aktov, po drugi strani pa po nepotrebnem obremenjujejo 
delegatsko skupščino. Marsikdaj bi ta lahko dosegla več s 
konkretno obravnavo posameznega pojava ter z oblikova- 
njem stališč oziroma ukrepov ali pa s politično čno akcijo, kar 
ne bi terjalo dolgotrajnih, zapletenih trifaznih zakonodajnih 
procedur; 

t- nekateri posamezni zakoni preveč podrobno naštevajo 
elemente oziroma vsebino samoupravnih aktov ter partnerje 
oziroma organe, ki so dolžni določene samoupravne zadeve 
reševati po vseh elementih, ki jih zakon vsebuje. Tako prakso 
bi kazalo proučiti in se izogibati zakonom, ki na tak način 
dirigirajo samoupravne odnose s tem pa prepuščajo premalo 
prostora samoupravljanju - urejanje takih zadev na ta način 
posredno zopet obremenjuje delegatsko skupščino; 

- v neposrednem zakonodajnem delu bi morali opozarjati, 
da ne morejo zakoni vsebovati določb o tem, kaj je vsebina 

samoupravnih sporazumov, kot tudi opozarjati na to, da ni 
mogoče - z družbenimi dogovori neposredno urejati mate- 
rialnih vprašanj; 

- z družbenimi dogovori se pogosto v nasprotju z določ- 
bami zakona o združenem delu konkretno urejajo medse- 
bojna razmerja (zlasti finančna) udeležencev družbenega po- 
govora (glej npr. družbeni dogovor o varstvu in gojitvi določe- 
nih vrst avtohtone divjadi ria območju gojitvenih lovišč, ki 
imajo značaj narodnega parka; družbeni dogovor o organizi- 
ranju in financiranju XIV zimskih olimpijskih iger 1984. v 
Sarajevu; družbeni dogovor o organiziranju in financiranju 
36. svetovnega prvenstva v namiznem tenisu leta 1981 v 
Novem Sadu); Proučiti velja možnost, kdaj bi lahko Skupščina 
pooblastila Izvršni svet, da sklene družbeni dogovor v njenem 
imenu 

- aktualno je nadalje vprašanje števila, obsega in vsebine 
posameznih zakonov, ki vsak za svoje področje ponovno 
urejajo odnose, ki so sicer že na Splošno urejeni v posamez- 
nih sistemskih zakonih (pri čemer se ni mogoče izogniti 
obsežnemu ponavljanju in prikrojevanju sistemskih rešitev). 
Posamezni taki pojavi so zlasti očitni v zvezi s sistemsko 
ureditvijo planiranja, svobodne menjave dela, ureditve cen, 
nalog na področju ljudske obrambe in družbene samozaščite 
itd.; 

- kritično in restriktivno bi morali ravnati v postopkih ozi- 
roma pobudah za spremembe in dopolnitve zakonov. Zelo 
pogosti so namreč pojavi, da se spremembe oziroma dopolni- 
tve predlagajo že v razmeroma kratkem obdobju po sprejetju 
zakona, še preden je bil v celoti preizkušen in uresničen v 
praksi. Zato bi morali v takih primerih pozorno proučiti nagibe 
za take pobude in zaostriti odgovornost za izvajanje zakonov; 

- k razbremenitvi delegatov bi lahko prispevala tudi usme- 
ritev na sistemsko zaokrožanje zakonodajne materije in večjo 
stabilnost zakonodaje. Tudi neke vrste »kodifikacije« priha- 
jajo v poštev na področjih, kjer je možno zakonske materije 
združevati v večje sklope in s tem doseči večjo racionalnost v 
pripravah in sprejemanju zakonov. Ob tem pa kaže poudariti 
zahtevo po večji trajnosti tako zaokroženih in sistemsko ure- 
jenih sklopov, ki ne bi bili podvrženi neprestanemu spremi- 
njanju, dograjevanju in usklajevanju znotraj področja in s 
širšimi sistemskimi rešitvami; 

- glede pomembnejših sistemskih zakonov je potrebno 
opraviti ustrezno medrepubliško izmenjavo mnenj že v pri- 
pravi teh aktov; 

- s sklepi in stališči, ki jih sprejemajo zbori republiške 
skupščine po obravnavi določene zadeve, obremenjujemo 
delegate, saj so večkrat premalo konkretni in preobširni. Z 
njimi se včasih nalagajo obveznosti določenim subjektom, da 
poročajo republiški skupščini oziroma njenim zborom, ne da 
bi bilo temeljito proučeno, ali je to nujno potrebno ali ne. 
Sklepi in stališča bi morali bolj opredeljevati vsebinska stali- 
šča zborov republiške skupščine s tem, da bi vsebovali te- 
meljne vendar dovolj konkretne opredelitve o vprašanjih, ki so 
bila obravnavana v prvih fazah zakonodajnega postopka. 
Enako velja tudi za sklepe in stališča, ki jih skupščinski zbori 
sprejemajo za izvrševanje politike. Predlagatelj mora iz teh 
sklepov in stališč dobiti jasno usmeritev za nadaljnje delo. Le 
na ta način bo zagotovljeno, da bodo lahko sprejeti sklepi in 
stališča dejansko uresničeni. 

2. K racionalnemu delu Skupščine SR Slovenije je mogoče 
pomembno prispevati z realnejšim načrtovanjem njenega 
dela. Načrtovanje dela Skupščine SR Slovenije mora biti 
vsebinsko in ne formalno pri čemer mora izhajati predvsem iz 
aktivnosti in predlogov delegatske baze in ne le izvršnega 
sveta in upravnih organov, v večji meri pa mora biti odprt za 
analize in ocene aktualnih družbenopolitičnih in družbenoe- 
konomskih razmer, ki glede na odprta vprašanja in probieme 
zahtevajo prioritetno reševanje v okviru republike. Že pri 
vključitvi posamezne zadeve v letni program in periodični 
načrt Skupščine SR Slovenije je potrebno ugotoviti, ali gre za 
zadevo, ki je po ustavi primerna za najširšo delegatsko raz- 
pravo in o kateri mora nujno odločati republiška skupščina. S 
tega vidika se je potrebno zavzeti za bistveno restriktivnejše 
tolmačenje ustavnih, zakonskih in poslovniških določb o pri- 
stojnosti Skupščine SR Slovenije, kot pa je bilo doslej. Prou- 
čiti velja tudi, ali naj se oblikuje srednjeročni oziroma štiriletni 
program dela Skupščine oziroma orientacijski program za 
tako obdobje. 
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Vendar pa je treba opozoriti na določbo 237. člena poslov- 
nika, po kateri pri programiranju dela Skupščine sodelujejo 
med drugim samoupravne organizacije in skupnosti, njihove 
delegacije, občinske skupščine, samoupravne interesne 
skupnosti in družbenopolitične Organizacije. Družbenopoli- 
tične organizacije zlasti SZDL bi morale odigrati pomembno 
vlogo, saj je predvsem njihova naloga, da opredelijo, katera 
so bistvena vprašanja razvoja družbenega sistema, ki jih mora 
Skupščina obravnavati in o njih odločati. 

Ne bi se smeli zadovoljiti s tem, da v delovnem programu 
navedemo samo naslov akta oziroma drugega gradiva, ki naj 
bi ga Skupščina obravnavala v določenem obdobju, saj je v 
tem primeru programiranje zgolj formalno in so takšni pro- 
grami predvsem organizacijski. Če pa bi bila že v postopku za 
določanje delovnega programa opredeljena bistvena vsebina 
zadev, ki naj bi jih Skupščina obravnavala, bi bilo možno takoj 
ugotoviti, katere zadeve se nanašajo na bistvena družbena 
vprašanja in se je zato treba nanje osredotočiti, katere pa ne 
in se je zato treba, če jih zaradi veljavne zakonodaje ni 
mogoče izločiti, odločiti za takšen način njihove obravnave, ki 
bo obremenil delegate v najmanjši možni meri. V zvezi s tem 
pa je treba opozoriti na pomen periodičnih delovnih načrtov, 
ki se po določbah poslovnika pripravijo na podlagi delovnega 
programa. 

V zvezi s tem je zlasti pomembno: 
- programirati realno ter programa dela Skupščine SR 

Slovenije in njenih zborov sestaviti tako, da bo iz programov 
razvidno, katera pomembna družbena vprašanja se lahko že v 
predhodnih obravnavah usmerijo do temeljnih delegacij; 

- proučiti pri uvrščanju vsakega zakona v programe dela, 
zakaj je potrebno sprejeti določeno zakonsko rešitev, kaj pa je 
stvar samoupravnega urejanja samoupravnih organizacij in 
skupnosti oziroma samoupravnega sporazumevanja in druž- 
benega dogovarjanja ter kaj naj uredijo z odloki občinske 
skupščine oziroma s podzakonskimi ali izvršilnimi predpisi 
izvršni svet in upravni organi; 

- v programih dela opredeliti tudi katere zadeve oziroma 
akte naj bi predhodno obravnavala pristojna delovna telesa 
Skupščine SR Slovenije in njenih zborov še preden so uvr- 
ščeni na seje zborov Skupščine SR Slovenije. Na vseh ravneh 
je treba v te obravnave vključiti družbenopolitične in druge 
družbene organizacije bolj organizirano pa tudi znanost, stro- 
kovne službe. Za pretečeno obdobje lahko ugotovimo, da 
mnogi, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku, ne poznajo 
določb poslovnika in se ne držijo pravil postopkovnega ravna- 
nja pri delu delovnih teles Skupščine SR Slovenije in njenih 
zborov. Tudi organi družbenopolitičnih organizacij morajo pri 
posredovanju svojih stališč Skupščini SR Slovenije upoštevati 
s poslovnikom Skupščine SR Slovenije določene roke za 
pošiljanje gradiv, saj se pogosto dogaja, da ti organi posredu- 
jejo Skupščini svoja stališča tik pred sejami zborov. 

1 Pri programiranju dela republiške skupščine moramo upo- 
števati, naj bi delegacije v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih v prihodnje v bistveno večji meri obravna- 
vale poleg zadev, ki jih obravnavajo občinske skupščine, tudi 
zadeve, ki so na dnevnem redu republiške skupščine in Skup- 
ščine SFRJ. Samo realnejše programiranje dela na vseh rav- 
neh lahko omogoči določeno minimalno preglednost proble- 
mov in ustvari temeljne pogoje za aktivno vključevanje ce- 
lotne delegatske baze v njihovo razreševanje. Ta aktivnost je 
toliko pomembnejša v času, ko se upravičeno širi obseg dela 
in odgovornost delegatskih skupščin za uveljavljanje gospo- 
darske stabilizacije, kar nujno terja zoževanje njihove »kla- 
sične« normativne aktivnosti. 

3. Na odnose med Skupščino SR Slovenije ter njenim 
Izvršnim svetom in republiškimi upravnimi organi je treba 
gledati tudi z vidika praktičnega, vsakodnevnega uresničeva- 
nja nalog in pristojnosti Skupščine in Izvršnega sveta ter 
republiških upravnih organov. 

Pregled republiških zakonov kaže, da bi o nekaterih vpraša- 
njih, ki jih sedaj obravnava Skupščina, lahko odločal Izvršni 
svet ali celo republiški upravni organi (dajanje soglasij k 
nekaterim samoupravnim splošnim aktom, potrjevanje neka- 
terih samoupravnih splošnih aktov, odločanje v zadevah, kjer 
ne gre za določanje politike ali za odločanje o zadevah sploš- 
nega pomena za družbeno skupnost). Ker bi to pomenilo 
spreminjanje številnih zakonov, kar sedaj ne prihaja v poštev, 
je treba v bodoče paziti, da se take določbe v zakonih ne bi 

ponavljale, ob spreminjanju zakonov iz drugih razlogov pa 
velja upoštevati tudi ta vidik. 

Pri razbremenjevanju Skupščine je treba izhajati iz tega, da 
se omogoči bolj poglobljeno obravnavo temeljnih družbenih 
vprašanj v celotni samoupravni delegatski bazi ter uspešnejši 
nadzor Skupščine nad delovanjem organov državne uprave. 

Vsaka sprememba v zvezi z razbremenjevanjem Skupščine 
bi terjala oceno razlogov, ki so v preteklosti pogojevale spre- 
jemanje teh odločitev v Skupščini, s sedanjega vidika glede 
na praktične izkušnje, zlasti še z vidika dejanskega odločanja 
samoupravne delegatske baze o teh vprašanjih. 

Za pozitivni premik na tem področju moramo: 
- prenesti na Izvršni svet in republiške upravne organe vse 

tiste zadeve, kjer ne gre za urejanje družbenih odnosov 
(izvedbene, strokovne oziroma upravne narave); 

- bistveno skrčiti število in obseg gradiv, ki jih Izvršni svet 
in republiški upravni organi posredujejo Skupščini, če ni 
nujno da jih Skupščina obravnava ter pri tem dosledno spo- 
štovati poslovniške roke*; 

- stremeti, da so dokumenti, ki jih sprejema Skupščina 
metodološko in vsebinsko čim bolj jasna in razumljiva (sklepi, 
stališča in ugotovitve); 

- skrčiti obseg uvodnih poročil predlagatelja k posamez- 
nim zadevam pri tem pa se izogniti nepotrebnemu ponavlja- 
nju. Vsa uvodna izvajanja oziroma uvodne besede predstavni- 
kov predlagateljev v republiški skupščini na sejah zborov naj 
bodo izrazito delovnega značaja, kjer gre predvsem za dialog 
z Izvršnim svetom in se mora Izvršni svet v njih opredeljevati 
zlasti do stališč, ki so bila izražena v razpravah v delagatski 
bazi in v delovnih telesih Skupščine. Le izjemoma, kadar bi to 
razmere posebej zahtevale, naj bi uvodne besede ali »ekspo- 
zeji« opredeljevali predloge splošne politike na določenem 
področju, splošna stališča, ki jih predlaga Izvršni svet in za 
katere je posebej potrebno, da se v taki obliki podajo na sejah 
zborov skupščine**; 

- v skladu z dosedanjimi opažanji bi kazalo opozoriti na 
nekatere primere, ko so bile zakonske rešitve ponuđene brez 
prej opravljene analize, kar ima za posledico celo predlaganje 
in umik nekaterih amandmajev neposredno pred sejami zbo- 
rov. Vsekakor bi bilo potrebno v bodoče vztrajati pri zahtevi, 
da se pri pomembnejših odločitvah le-te sprejemajo šele 
potem, ko so bili zbori seznanjeni z analizo stanja. Analize, 
seveda ne preobsežne, bi bile tudi v pomoč pri odločitvah, ali 
ni mogoče posameznega problema rešiti že v okviru podza- 
konskih aktov, zato je treba bolj kritično pristopiti ali je res 
potrebno posamezen problem urediti z zakonom; 

- hitro in sprotno informiranje skupščine glede dogajanj 
na posameznih družbenih področjih bi bilo mogoče doseči 
tudi s poročili posameznih upravnih organov Skupščini, zlasti 
takrat, kadar ne gre za takšna družbena področja, na katerih 
deluje več upravnih organov, ki bi se morala koordinirati v 
okviru Izvršnega sveta. Taka poročila bi republiški upravni 
organi lahko, v skladu s svojo odgovornostjo za stanje na 
svojem področju, pošiljali delovnim telesom Skupščine in 
zborov, da bi jih le-ti obravnavali in po potrebi nanje opozar- 
jali tudi zbore. Sicer pa bi bilo dovolj, da bi zbori obravnavali 
razne analize in poročila o izvajanju zakonov oziroma o doga- 
fanju na posameznem področju vsaki dve leti oziroma naj bi 
predlagatelj poročal Skupščini le takrat, ko se na tem po- 
dročju zgodi kaj novega oziroma so nujno potrebne določene 
spremembe. Ob tem pa naj bi Skupščina za taka poročila ali 
analize točno opredelila, kakšne elemente naj bi poročilo ali 
analiza vsebovali; 

- več pozornosti je treba v Skupščini posvetiti vprašanjem, 
kdaj se vsebina pripravljenih poročil lahko v večji meri izkori- 
sti pri obravnavi in odločanju pri posameznih zadevah v 
Skupščini; 

- potrebno bi bilo paziti, da ne bi zbori pb obravnavi 
posamezne zadeve z določenega področja prevečkrat s sklepi 
zavezovali predlagatelja, da v kratkem času predloži novo 
poročilo ali analizo s tega področja razen za zadeve oziroma 
področja, ki so res pomembna za družbenopolitično življenje 
v naši republiki in na katerih je realno pričakovati pomemb- 
nejše spremembe že v nekaj mesecih. 

'Glej prilogo 1 
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4. Z novo zakonodajo, zlasti na področjih svobodne me- 
njave dela v družbenih dejavnostih materialne proizvodnje 
posebnega družbenega pomefia, je občina, zlasti kot samou- 
pravna skupnost, bistveno pridobila na pomenu, saj zakonske 
norme s teh področij uveljavljajo načelo, naj se temeljna 
družbenoekonomska in druga samoupravna vprašanja rešu- 
jejo na ravni občine v povezanosti in sodelovanju z drugimi 
občinami in v skladu s sprejetimi usmeritvami v širših družbe- 
nopolitičnih skupnostih. V praksi pa je bilo že večkrat opozor- 
jeno na preseganje obsega zakonskega urejanja tam, kjer 
ustava dopušča samo določanje temeljnih načel z republi- 
škim zakonom. Nerealno pa bi bilo zaradi razbremenjevanja 
občinskih skupščin pristopiti k širši reviziji republiške zako- 
nodaje. Zato pa je potrebno v razpravi o potrebnosti, vsebini 
in obsegu vsakega zakona in drugega dokumenta, ki ga 
sprejema Skupščina SR Slovenije presoditi, ali je v skladu z 
navedeno usmeritvijo. Pri spreminjanju in dopolnjevanju za- 
konov, pogojenih z drugimi razlogi, je potrebno spreminjati 
tiste določbe, v katerih gre za neupravičeno širjenje pristojno- 
sti republiške in občinskih skupščin, ali za poseganje v pra- 
vice in dolžnosti, ki jih delovni ljudje po ustavi urejajo v 
občini. 

V zvezi s tem so zlasti pomembne naslednje ugotovitve: 
- v bodoče se je treba izogibati takemu zakonskemu nor- 

miranju, ki pooblašča neposredno občinske skupščine ozi- 
roma to storiti le tam, kjer je zaradi pravnosistemskih razlogov 
nujno, ali tam, kjer ni dvoma, da lahko o določenih vprašanjih 
odloča le občinska skupščina in ne tudi drugi organ občine; 

- posebno vprašanje je vprašanje pristojnosti organov po- 
sebnih družbenopolitičnih skupnosti, da normativno urejajo 
določena vprašanja. Glede na to, da lahko organi teh skupno- 
sti po ustavni ureditvi v naši republiki urejajo iz občinske 
pristojnosti le zadeve, ki jih tem skupnostim dogovorno pove- 
rijo občine z njenega območja, ni mogoče neposredno z 
republiškim zakonom prenašati v pristojnost organov poseb- 
nih družbenopolitičnih skupnosti zadev, ki so po svoji te- 
meljni funkciji v pristojnosti občin. Vendar pa ob tem lahko 
tudi ugotovimo, da še ni proučena in zato v republiški zakon- 
ski ureditvi tudi ni izkoriščena možnost, določena v zadnjem 
odstavku 194. člena ustave SR Slovenije, da se z zakonom 
lahko prenesejo na posebno družbenopolitično skupnost do- 
ločene zadeve iz pristojnosti republike. 

Tudi v primerih, ko zakon izrecno določa, da določeno 
področje ureja občinska skupščina s svojim predpisom, ni 
izključena možnost, da v okviru te pristojnosti občinska skup- 
ščina ureja poglavitna razmerja s svojim predpisom, hkrati pa 
v tem predpisu tudi določi, da lahko nekatera vprašanja izvr- 
šilne oziroma upravno-tehnične narave ureja njen izvršni svet 
oziroma pristojni občinski upravni organ. To pa seveda ni 
mogoče, če je občinska skupščina z zakonom pristojna, da 
sama sprejme posamezno odločitev (npr. da daje soglasje k 
določenim samoupravnim splošnim aktom). V bodoče bo 
treba v zakonih, tam, kjer je nujno pooblastilo občinskim 
organom, da urejajo določena razmerja, vprašanja oziroma 
določena področja, dosledneje opredeliti vsebinsko zakonske 
norme tako, da lahko v občini ta razrnerja ureja njen organ, ki 
ga kot pristojnega določa občinski statut. 

5. Zaradi racionalizacije dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije je potrebno restriktivno tolmačiti poslovnik Skupščine SR 
Slovenije glede njihove pristojnosti za obravnavo posamezne 
zadeve. Krepiti je treba pomen in samostojnost stalnih delov- 
nih teles Skupščine SR Slovenije in njenih zborov ter obča- 
snih delovnih teles in posebnih problemskih konferenc dele- 
gacij, ki jih sklicuje SZDL. Od delovnih teles je potrebno tudi 
zahtevati, da presojajo upravičenost in primernost uvrstitve 
določene zadeve na seje zborov (to velja zlasti za razne 
informacije, poročila itd.). 

Možnosti razbremenjevanja dela zborov se kažejo zlasti v. 
j drugačni razlagi enakopravne in samostojne pristojnosti 

zborov, ker ugotavljamo, da je dosedanja praksa izhajala iz 
dokaj široke razlage teh pristojnosti, tako po ustavi, kot po 
poslovniku; zato je treba dati večji poudarek specifični vlogi 
posameznega zbora; 

- pravilni razlagi pristojnosti družbenopolitičnega zbora 
skladno s 145. členom ustave SFRJ oziroma 174. členom 
ustave SR Slovenije, s katero naj se zagotovi, da bo Družbe- 
nopolitični zbor enakopravno (kot pristojni zbor s sprejema- 
njem aktov v celoti in s sprejemanjem obvezujočih stališč) 

soodločal vedno in samo takrat, ko gre za uresničevanje, 
razvoj in varstvo z ustavo določenega socialističnega samou- 
pravnega sistema; 

- razmejitvi zakonskega urejanja v odnosu do samouprav- 
nega urejanja; 

- v spoštovanju ustavne razmejitve pristojnosti med Skup- 
ščino SR Slovenije in občinskimi skupščinami; 

- v večji odgovornosti samoupravnih interesnih skupnosti, 
da s svojimi akti urejajo družbena razmerja, za katera so 
odgovorne. 

Samoupravne interesne skupnosti so kot samoupravni sub- 
jekti načelno v enakem razmerju do Skupščine kot drugi 
subjekti. Vendar se za razliko od drugih samoupravnih sub- 
jektov praviloma ukvarjajo z dejavnostmi oziroma zadevami 
posebnega družbenega pomena, zato sta njihova organiza- 
cija ter delovanje v večji meri urejena s predpisi kot pri drugih 
samoupravnih subjektih. V Skupščini SR Slovenije se je v 
zadnjem času razvila praksa, da samoupravne interesne 
skupnosti dajejo Skupščini poročila o svojem delovanju, zla- 
sti poročila o uresničevanju svojih planskih nalog. Pri tem pa 
se postavlja vprašanje ali je v skladu z usta.vno vlogo in 
položajem tistih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so 
občasno v položaju četrtega zbora, da bi bile dolžne poročati 
o svojem delu Skupščini SR Slovenije. 

Nedvomno je prav, da samoupravne interesne skupnosti, ki 
občasno nastopajo kot četrti zbor v Skupščini, poročajo o 
problemih s svojega področja zborom skupščine, kadar tako 
odločijo na podlagi predhodnega medsebojnega dogovora. 

- Skupščini SR Slovenije bi zmanjšanje zadev, ki jih sedaj 
obravnava omogočilo, da v večji meri prevzame svoj del 
odgovornosti za delo Skupščine SFR Jugoslavije, dajati mora 
predloge in pobude za racionalno delo oziroma razbremenje- 
vanje zborov Skupščine SFR Jugoslavije. Kadar Skupščina 
SR Slovenije obravnava kot konferenca delegacij zadeve iz 
pristojnosti Zveznega zbora Skupščine SFR Jugoslavije mora 
opozarjati na slabosti pri njegovem delu, ki se kažejo v po- 
gostni obravnavi ekstenzivne priprave gradiv. Posebno po- 
membno je tudi, da se ob pripravljanju zveznih zakonov 
izognemo nepotrebnemu nalaganju obveznosti republikam, 
da s svojimi zakoni urejajo odnose na področjih, ki naj bi jih 
urejali delovni ljudje in občani na samoupraven način. Zato bi 
bilo treba temeljito proučiti določbe zveznih zakonov, ki često 
regulirajo odnose, za katere je nujno sprejemati republiške 
zakone ali izrecno napovejo urejanje posameznih odnosov z 
republiškim in pokrajinskim zakonom. 

Skupščina SR Slovenije lahko zagotovi kvalitetno obrav- 
navo in pripravo mnenj, pripomb in predlogov k aktom iz 
pristojnosti Zbora republik in pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije na podlagi predhodnega postopka (170. in 172. člen 
poslovnika Zbora republik in pokrajin), ki se lahko uporablja 
kot ena izmed oblik predhodnega razčiščevanja spornih vpra- 
šanj in predhodnih konzultacij v stalnih delovnih telesih zbo- 
rov Skupščine, torej kot ena izmed oblik ali metod dela v 
zboru. Tako bi uveljavitev predhodnega postopka pomenila 
razbremenitev zborov Skupščine v tem, da se izognejo več- 
kratnemu ponavljanju iste faze zakonodajnega postopka. 

6. Nekaj dodatnih pobud in predlogov za racionalnejše 
metode in načine dela v skupščini: 

- doslednejše uveljavljanje določb poslovnika Skupščine, 
ki je s predvidenimi postopki uvedel sicer zahtevno in dolgo- 
trajno proceduro, vendar v cilju in z namenom, da bi bila dana 
možnost nosilcem odločanja, da opravijo o predlaganih zade- 
vah z dnevnih redov zborov temeljito in celovito razpravo, ki 
bo omogočala tudi soočanje z interesi, pogledi in predlogi 
nosilcev odločanja v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih. Na drugi strani pa bo upoštevanje teh določb 
poslovnika omogočalo tako pripravo gradiva, ki ne bo zahte- 
valo še dodatnih gradiv, ki se pošiljajo delegatom vse do seje 
zbora, pa tudi na sami seji; 

- delovna telesa Skupščine SR Slovenije in njenih zborov 
in same zbore prepogosto obremenjujemo s kopičenjem faz 
zakonodajnega postopka. Gre za primere, ko je treba ponoviti 
posamezne faze, ko so rešitve v predloženih predlogih za 
izdajo, osnutkih in predlogih zakonov premalo proučene, 
pogosto ne zajemajo bistvenih vprašanj, ne izhajajo iz pozna- 
vanja stanja na posameznem področju in ne ustrezajo zahte- 
vam delovnih teles Skupščine in njenih zborov, ki so jih 
postavili v predhodnih fazah. Zato bi morali pri pripravi posa- 
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meznih faz zakonodajnega postopka zaostriti odgovornost 
predlagatelja, da pripravi kvalitetna gradiva. Prav tako ne bi 
prišlo do kopičenja faz zakonodajnega postopka, če bi dfe- 
lovna telesa zadeve, ki so pomembne za sistemska in razvojna 
vprašanja, obravnavala dvakrat. Na ta način bi se lahko laže 
ugotovila skladnost oziroma različnost interesov v temeljnih 
organizacijah in skupnostih o predlogih temeljnih rešitev, kar 
bi olajšalo usklajevanje v zborih pred odločitvijo. 

S poglobljeno delegatsko razpravo v prvi fazi in z vključi- 
tvijo strokovnih in znanstvenih subjektov, družbenih svetov in 
drugih bi se tudi ognili kopičenju faz zakonodajnega po- 
stopka; 

- zlasti v prvi fazi zakonodajnega postopka je potrebno do 
skrajnosti kritično ocenjevati razloge za zakonsko urejanje in 
hkrati že kritično in celovito obravnavati njegova vsebinska 
izhodišča ter oceniti in nakazati delovanje izvajanja teh izho- 
dišč; 

- teze za zakonski osnutek, ki so predložene predlogu za 
izdajo zakona, naj se štejejo le kot delovni pripomoček in ne 
bi smele pomeniti celote vseh rešitev v določenem aktu, 
ampak le opozoriti primeroma na nekatere najbistvenejše 
rešitve. Delovna telesa Skupščine in zborov se naj zato ne 
opredeljujejo le do tez, ampak naj predvsem obravnavajo 
vprašanje ustavne podlage, obsega ur'ejanja in bistvene reši- 
tve v predlogu za izdajo zakona, teze pa naj presojajo iz vidika 
zavzetih stališč o načelnih vprašanjih; 

- v primeru, ko se obravnava prva in druga faza zakona 
skupaj ne bi bilo potrebno predložiti povzetka predloga za 
izdajo zakona, prav tako pa bi se obrazložitev osnutka zakona 
lahko bistveno skrajšala ker je nemalokrat le ponavljanje 
predloga za izdajo zakona; 

- proučiti bi biio treba, ali zadošča v posameznih primerih, 
da se obravnava določene zadeve lahko zaključi že v delovnih 
telesih skupščine in zborov; 

- potrebno bi se bilo dogovoriti, kakšna naj bodo poročila 
delovnih teles skupščine in njenih zborov, katere bistvene 
elemente za razpravo v delegatski bazi naj vsebujejo oziroma 
v kakšni obliki naj se posredujejo delegatom. Odpadejo naj 
razne splošne ugotovitve in navedbe ter naj se osredotočijo 
predvsem na vsebinska vprašanja; 

- nujno bi morali doseči pravočasno enkratno in kom- 
pletno pošiljanje gradiv delegatom. Stalna kritika delegatov 
je, da dobijo preveliko število zadev na sami seji, kar negira 
ustrezno obveščanje delegacij in delegatov; 

- preobsežna gradiva bi morala zamenjati znatno krajša, 
vsebinsko konkretnejša in jezikovno razumljivejša gradiva; 
- potrebno bo proučiti vprašanja usklajenosti programira- 

nja dela republiške skupščine kot tudi občinskih skupščin 
glede zadev, ki jih obravnavajo občinske skupščine kot konfe- 
rence delegacij. Pri tem je pomembna vloga družbenopolitič- 
nih organizacij, zlasti SZDL, da se pomembne zadeve preko 
občinske konference SZDL predlagajo kot točka dnevnega 
reda zborov občinske skupščine. 

III. 
Probleme razbremenjevanja in racionalizacije dela Skup- 

ščine SR Slovenije posebej zaostrujejo nove naloge in odgo- 
vornost Skupščine, da v zaostrenih gospodarskih razmerah v 
večji meri prispeva, skupaj s celotno samoupravno delegat- 
sko bazo k opredeljevanju in uveljavljanju ciljev ekonomske 
stabilizacije. Pri tem predstavljajo ustavne, zakonske in po- 
slovniške določbe ustrezen okvir in podlago za spreminjanje 
prakse njenega delovanja. Zlasti je pomembno doslednejše 
spoštovanje določb poslovnika Skupščine SR Slovenije, Re- 
solucije o temeljih zakonodajne politike republike, stališč in 
sklepov o uresničevanju resolucije o temeljih zakonodajne 
politike republike ter usmeritev, ki jih je Skupščina sprejela ob 
analizi delovanja delegatskega sistema ter uveljavljanja me- 
tod svojega dela. Razbremenitev in racionalizacijo dela Skup- 
ščine je odvisna od vsakodnevne aktivnosti delegacij in dele- 
gatov, družbenoplitičnih organizacij ter funkcionarjev in stro- 
kovne službe Skupščine, Izvršnega sveta in upravnih organov, 
zato ni namen bistveno zmanjšati obseb aktivnosti Skupščine, 
temveč omogočiti poglobljene razprave o bistvenih in za 
razpravo zelo zahtevnih vprašanj, ki terjajo poglobljeno in 
kreativno delo celotne delegatske baze. Ta vidik velja upošte- 
vati tudi pri oblikovanju izhodišč za spremembo poslovnikov 
zborov Skupščine SR Slovenije. 

PRILOGA I 

KRONOLOŠKI POTEK OBRAVNAVE ZADEV IZ PRISTOJNOSTI ZBOROV 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

(določbe poslovnika Skupščine SR Slovenije)   

1. Predlagatelj pošlje predlog za izdajo zakona, zakonski 
osnutek ali zakonski predlog predsedniku skupščine, le-ta pa 
ta gradiva dodeli v obravnavo predsednikom pristojnih zborov 
(262. čl /1, 2). 

Če gradivo, ki je predloženo skupščini, ni pripravljeno v 
skladu z določbami poslovnika skupščine, lahko predsednik 
skupščine skupaj s predsedniki zborov to gradivo zadrži in 
zahteva od predlagatelja, naj ga dopolni (141. čl. 2). 

2 Gradiva o vprašanjih, določenih s periodičnim delovnim 
načrtom zbora, ki so potrebna za pripravo stališč in za delo, 
sporazumevanje in odločanje delegatov v zborih, se pošljejo 
občinskim skupščinam, skupinam delegatov za delegiranje 
delegatov za zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije, 
delegatom Družbenopolitičnega zbora Skupščine in drugim 
prejemnikom skupščinskih gradiv (23. čl./6) najmanj 45 dni 
pred sejo zbora (96. ČI./1). 

Gradiva, ki so posebnega pomena za samoupravne organi- 
zacije in skupnosti, družbenopolitične organizacije in druge 
družbene organizacije ali se nanašajo na bistvena sistemska 
in razvojna vprašanja in ki bistveno vplivajo na pravice in 
obveznosti delovnih ljudi in občanov in so kot taka oprede- 
ljena v periodičnem delovnem načrtu zbora, se pošljejo nave- 
denim prejemnikom skupščinskih gradiv najmanj 60 dni pred 
sejo zbora (96. čl./2). 

3. Predsednik zbora skliče sejo zbora na podlagi periodič- 
nega delovnega načrta zbora (ali na podlagi pobude) najmanj 
30 dni pred sejo zbora (93. ČI./1, 97. ČI./1). 

S sklicem seje zbora se pošljejo osnovna gradiva za vse 
točke dnevnega reda in poročila delovnih teles skupščine in 
zborov h gradivom, ki so v obravnavi v vsaki fazi postopka 60 
dni, kolikor niso bila poslana že prej (97. čl /2). 

S sklicem se pošljejo tudi stališča družbenopolitičnih orga- 
nizacij, republiških družbenih svetov in organov in organizacij 
v republiki, kolikor so že predložena (97. čl./2). 

4. a) Gradiva obravnavajo delegacije, konference delegacij 
in skupine delegatov. Te obravnave se morajo končati 15 dni 
pred sejami zborov (150. ČI./1). 

Delegacije, konference delegacij in skupine delegatov poš- 
ljejo skupščini svoja mnenja, stališča in predloge o obravna- 
vanih vprašanjih najmanj 10 dni pred sejami zborov (150. 
čl/1). 

b) Gradiva obravnavajo delovna telesa skupščine in zbo- 
rov Način in roki obravnave gradiv v delovnih telesih skup- 
ščine in zborov se določijo v periodičnih delovnih načrtih 
zborov (96. čl./3). Poročila delovnih teles se pošljejo preje- 
mnikom skupščinskih gradiv najmanj 8 dni pred sejami zbo- 
rov (263. ČI./5). 

Delovno telo lahko predlaga zboru, naj določenega vpraša- 
nja ne obravnava na seji, ker še ni dovolj proučeno (147. čl.). 

Kadar delovna telesa obravnavajo poročila, ki jih na zahtevo 
skupščine, na lastno pobudo ali na podlagi predpisa pošiljajo 
skupščini organi in organizacije v republiki, lahko predlagajo, 
da zbori obravnavajo ta poročila, zlasti takrat, kadar bi bilo 
treba sprejeti predloge in ukrepe (157. čl.). 
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c) Ko delovna telesa dobijo stališča delegacij, konferenc 
delegacij in skupin delegatov, obravnavajo gradiva poseb- 
nega pomena drugič in pri tem ugotavljajo stopnjo doseže- 
nega soglasja ter o tem poročajo zborom (149. čl., 152. čl.). 

Ce delovna telesa ugotovijo, da glede zadeve, ki je na 
dnevnem redu sej zborov, v delegacijah, konferencah delega- 
cij in skupinah delegatov niso usklajena stališča glede bistve- 
nih vprašanj, lahko predlagajo zborom, da zadeve ne obrav- 
navajo (151. čl.). 

5. Kadar je na dnevnem redu seje zbora zakonski predlog, 
se dajejo predlogi, ki imajo namen dopolniti ali spremeniti ta 
predlog, v obliki amandmajev (279. čl/2). 

Amandma k zakonskemu predlogu je treba poslati predse- 
dniku zbora najmanj 10 dni pred sejo zbora (286. ČI./1). 

★ ★ ★ 

V vsakodnevni praksi delovanja skupščine oziroma v po- 
stopkih obravnave aktov in drugih gradiv, ki jih obravnavajo in 
sprejemajo zbori skupščine, se pojavlja vrsta težav, ki ovirajo 
celovito in poglobljeno obravnavo teh gradiv. Bistveni pro- 
blemi, na katere se opozarja pri vseh ocenah uresničevanja 
delegatskega sistema so zlasti v preobsežnih in nepreglednih 
gradivih, ki se prejemnikom skupščinskih gradiv pogosto 
pošiljajo nepravočasno, v večjem številu pošiljk (po petkrat ali 
šestkrat za posamezno sejo zbora), poleg tega pa se gradiva 
pogosto v povsem nesprejemljivem obsegu predložijo dele- 

gatom tudi na sami seji. Ti problemi se torej pogosto pojav- 
ljajo zaradi nespoštovanja rokov, ki jih poslovnik skupščine 
predvideva za posamezna opravila v postopkih sprejemanja 
aktov skupščine. Pogosto so gradiva poslana delegacijam, 
konferencam delegacij in skupinam delegatov nepravočasno, 
torej se ne upošteva temeljni rok za pošiljanje gradiv, ki je 
najmanj 45 dni pred sejo zbora. Tudi delegacije, konference 
delegacij in skupine delegatov posredujejo svoja stališča obi- 
čajno tik pred sejami zborov, ne pa vsaj 10 dni pred sejami 
zborov kot zahteva poslovnik skupščine. 

V bodoče bi bilo treba dosledno spoštovati vse navedene 
roke glede pošiljanja gradiv vsem prejemnikom le-teh, ki jih 
določa poslovnik skupščine. Treba bi bilo tudi paziti, da bi se 
gradiva pošiljala racionalno, torej s čim manj pošiljkami. 
Zadnjo pošiljko gradiv morajo prejemniki skupščinskih gradiv 
dobiti najkasneje 8 dni pred sejami zborov. To je rok, ki ga 
poslovnik določa za pošiljanje poročil delovnih teles zborov 
in skupščine. 

V bodoče bi bilo treba skupaj s poročili delovnih teles, zlasti 
s poročili o drugi obravnavi posamezne zadeve na podlagi 
drugega odstavka 149. člena poslovnika skupščine, ko se 
ugotavlja stopnja doseženega soglasja v delegatski bazi, po- 
šiljati tudi osnutke sklepov in stališč, ki jih pri obravnavi 
posameznih zadev sprejemajo zbori skupščine. 

V vsakodnevni praksi delovanja skupščine si je treba tudi 
prizadevati, da bi bila delegatom gradiva predložena na sami 
seji zbora le izjemoma. 

Priloga II 

OBSEG GRADIV, KI SE OBRAVNAVAJO V SKUPŠČINI SR SLOVENIJE 

Izvršni svet je odgovoren Skupščini SR Slovenije za stanje 
na vseh področjih družbenega življenja, za izvajanje politike 
in izvrševanja zakonov in drugih splošnih aktov Skupščine SR 
Slovenije kakor tudi za delo drugih republiških organov. V 
okviru svojega položaja in funkcije je zato dolžan poročati 
Skupščini SR Slovenije o svojem delu ter o delu upravnih 
organov, bodisi na lastno pobudo, bodisi na zahtevo zborov 
Skupščine SR Slovenije (217. člen poslovnika). Izvršni svet 
lahko to stori v obliki analize, poročila ali informacije. Prav 
tako pa lahko skupščini poročajo o posameznih zadevah tudi 
drugi subjekti, za katere naj bi veljala enaka izhodišča za 
obseg gradiv. 

Analiza se je izoblikovala predvsem kot instrument za pri- 
kaz sistemskih vidikov izvajanja republiške politike oziroma 
zakonov. Analiza vsebuje podrobno razčlenitev izvajanja za- 
kona oziroma določene politike, pri čemer ne navaja samo 
podatkov, temveč raziskuje in ugotavlja tudi vzroke za posa- 
mezne pojave, zavzema do njih določeno stališče ter predlaga 
tudi določene rešitve. Analiza naj bi torej v pretežnem delu 
analizirala določeno stanje, na koncu pa bi morala vsebovati 
tudi sklepne misli, v katerih bi bili podani predlogi izvršnega 
sveta, bodisi v smeri spreminjanja oziroma dopolnjevanja 
zakonodaje na določenem področju, bodisi v smeri predlaga- 
nih ukrepov, ki so potrebni za uspešno izvajanje politike in 
zakonov. 

Predlagamo, da bi analiza obsegala največ 10, izjemoma do 
15 tipkanih strani. Izjema naj bi bila analiza o izvajanju sred- 
njeročnega plana Slovenije, ki naj bi obsegala največ 30 
izjemoma 40 strani. 

Poročilo je navadno oblika poročanja o stanju na določe- 

nem področju, v kateri izvršni svet poroča o stanju predvsem 
z vidika prikaza dejanskega stanja, ne da bi bil pri tem pouda- 
rek na giobji analizi pojavov in njihovih vzrokov. Poročilo se 
torej od analize razlikuje predvsem po namenu in v skladu s 
tem po načinu izdelave in obliki. 

Predlagamo, da bi poročilo obsegalo največ 8, izjemoma 10 
strani. 

Informacija ima tako kot poročilo namen poročati o dolo- 
čenih dejstvih, vendar je njena vsebina navadno usmerjena le 
na neko ožje vprašanje ali dogodek. V informaciji izvršni svet 
poroča Skupščini SR Slovenije na primer o tem, kako je 
izpolnil določeno nalogo, o poteku določene aktivnosti itd. 

Predlagamo, da bi informacija obsegala največ 5, izjemoma 
7 strani. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da bi morali zbori pri spreje- 
manju sklepov ob obravnavi posamezne zadeve paziti, kakšno 
obliko poročanja s tega področja nalagajo predlagatelju. 

Ekspozeje je treba skrajšati. Tako naj bi ekspoze obsegal 
največ 5 izjemoma 8 strani, z izjemo na primer ekspozeja 
izvršnega sveta k poročilu o izvajanju resolucije in k analizi o 
izvajanju srednjeročnega plana Slovenije, ki naj bi obsegala 
do 15 strani. 

Uvodno obrazložitev posameznega akta, ki se obravnava v 
prvi in tretji fazi zakonodajnega postopka, naj bi obsegala 
največ tri strani, akta, ki se obravnava v drugi fazi pa največ 
pet strani, s tem da bi predstavnik predlagatelja akta v uvodu, 
če je že potreben, opozoril le na nova dejstva, nove pojave in 
nova spoznanja, ki niso bila znana pri pripravi posameznega 
akta in njegova pojasnila v zvezi s pripombami delegatske 
baze. 
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OSNUTKI POSLOVNIKOV 

zborov Skupščine SR Slovenije (povzetek) 

Komisije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov 
vseh treh zborov Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 22. 
11. 1982 določile besedilo osnutkov poslovnikov zborov. Se- 
daj veljavne poslovnike zborov, ki so bili sprejeti leta 1976 je 
treba spremeniti in dopolniti iz več razlogov. Treba jih je 
uskladiti s spremenjenim in dopolnjenim poslovnikom Skup- 
ščine SR Slovenije, ki so ga zbori Skupščine SR Slovenije 
sprejeli decembra 1981, poleg tega pa je tudi praksa v delova- 
nju zborov skupščine pokazala, da bi bilo treba s poslovniki 
zborov urediti še nekatera vprašanja. Navedene komisije so 
menile, da je pri pripravi osnutkov poslovnikov,zborov treba 
upoštevati tudi nekatere pobude in predloge delegatov, ki 
zahtevajo, da se določene slabosti pri delu zborov odpravijo. 

Pri oblikovanju besedil osnutkov poslovnikov zborov so 
komisije zavzele stališče, da naj poslovniki zborov urejajo le 
posebnosti v delu zborov in da naj ne ponavljajo določb, ki jih 
vsebuje že poslovnik skupščine. Poslovnik skupščine namreč 
določa, da si vsak zbor predpiše svoj poslovnik, ki določa v 
skladu z določbami poslovnika skupščine pravila za delo in 
organizacijo zbora in njegovih delovnih teles. Poslovnik zbora 
naj bi torej urejal predvsem organizacijska in proceduralna 
vprašanja,, ki so značilna samo za ta zbor, kar izhaja tudi iz 
drugega odstavka 67. člena poslovnika skupščine, ki določa, 
da poslovnik zbora predpisuje v skladu z določbami poslov- 
nika skupščine podrobnejše določbe o delu zbora. 

V poslovnikih zborov tako niso več potrebne splošne do- 
ločbe o delu zbora, določbe o zagotavljanju enakopravnosti 
jezikov, določbe o tem, koga povabiti na sejo zbora, določbe 
o posebnih razlogih za sklic seje zbora, določbe o postopku 
za določanje delovnega programa zbora ter nekatere določbe 
o ustanavljanju, nalogah in delu delovnih teles zbora. Vsa 
navedena vprašanja poslovnik skupščine podrobno ureja, zla- 
sti je bilo s spremembami in dopolnitvami bistveno dopol- 
njeno in precizirano poglavje o programiranju dela. 

Novost, ki je predlagana v osnutkih poslovnikov zborov so 
določbe o vsebini in okvirnem obsegu ekspozejev in uvodnih 
obrazložitev, ki jih podajajo predlagatelji aktov pri posamez- 
nih točkah dnevnega reda na seji zbora ter določbe o vsebini 
in okvirnem obsegu poročila, analize in informacije, ki jih 
skupščini dajejo njen izvršni svet, reubliški upravni organi ter 
drugi republiški organi in organizacije. Komisije so oblikovale 
navedene določbe na podlagi vedno pogostejših opozoril 
delegatov v zborih, da so navedeni ekspozeji in uvodne obra- 
zložitve preobsežne, da ponavljajo vsebino gradiv in da se 
predlagatelj v njih ne opredeljuje do stališč, izraženih v dele- 
gatski razpravi o posameznem gradivu, kar velja tudi za nave- 
dena poročila, analize in informacije. Te določbe bi po svojem 
pomenu sicer sodile v poslovnik skupščine, vendar le-tega ne 
bi bilo racionalno spreminjati oziroma dopolnjevati samo 
zaradi ureditve tega vprašanja. 

V novih poslovnikih zborov je treba urediti še nekatera 
vprašanja, katerih ureditev oziroma preciznejšo ureditev na- 
rekuje praksa v delovanju vseh treh zborov. Tako je treba 
izčrpneje opredeliti naloge predsednika zbora in sekretarja 
zbora in urediti nekatera vprašanja v zvezi z delovnimi telesi 

zbora. V osnutkih poslovnikov Zbora združenega dela in 
Zbora občin je predlagano, da se dopolnijo določbe o spreje- 
manju zakonov in drugih splošnih aktov, o katerih Družbeno- 
politični zbor sprejema stališča po 345. členu ustave SR 
Slovenije. Poslovniki zborov urejajo tudi vprašanje ponovne 
predložitve zakona oziroma drugega splošnega akta zboru v 
obravnavo in odločanje na isti seji, na kateri zbor takega akta, 
ki je v njegovi samostojni pristojnosti, ni sprejel. 

V poslovniku zbora je treba urediti tudi izvolitev predse- 
dnika in podpredsednika zbora po poteku prve dveletne man- 
datne dobe predsedniku in podpredsedniku zbora. Poleg tega 
so predlagane še nekatere druge dopolnitve. 

Komisije za pripravo sprememb in dopolnitev poslovnikov 
posameznih zborov so pri pripravi osnutkov poslovnikov zbo- 
rov posvetile posebno pozornost tudi posebnostim vsakega 
zbora. Pri pripravi osnutka poslovnika Zbora združenega dela 
je bilo treba proučiti ustreznost dosedanjih določb poslovnika 
zbora o obravnavanju in odločanju zbora o zakonih,-s kate- 
rimi se izloča del dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in del osebnega dohodka delavcev za skupne in splošne 
družbene potrebe ter določa namen in obseg sredstev za te 
potrebe. Pri odločanju o teh zakonih ima Zbor združenega 
dela specifično vlogo, saj na podlagi 347. člena ustave SR 
Slovenije in 74. člena poslovnika skupščine ti zakoni ne mo- 
rejo biti sprejeti, če jih ne sprejme Zbor združenega dela. V 
okviru samega zbora pa je vsekakor zelo pomembno, kako se 
do predlaganih rešitev opredelijo delegati iz posameznih po- 
dročij, zlasti tistih, ki dohodek ustvarjajo. Glede na to, da gre 
za odločitve, ki bremenijo dohodek, ki ga ustvarjajo delavci v 
materialni proizvodnji, bi bilo prav, da se do take odločitve 
opredelijo delegati temeljnih delegacij, kar bi prispevalo k 
temu, da bi bile te odločitve sprejete z vidika stopnje soglasja 
v Zboru združenega dela. Zato bo moral zbor najprej ugotoviti 
stopnjo soglasja pri delegatih iz posameznih področij in v 
vsakem primeru temeljito pretehtati, ali o zakonu že lahko 
odloča, ali pa bi bilo treba razpravo in sklepanje o zakonu 
odložiti in v delegatski bazi ponovno razpravljati o predlaga- 
nih posegih v dohodek. 

Ob pripravi osnutka poslovnika Družbenopolitičnega zbora 
je bilo treba proučiti sedanji način sprejemanja odločitev v 
tem zboru. V osnutku je predlagano, da lahko zbor veljavno 
sprejme zakon, splošni akt, stališče in drugo končno odloči- 
tev le, če je bila predhodno dosežena usklajenost stališč 
družbenopolitičnih organizacij glede bistvenih vprašanj do 
zadev, o katerih se odloča na seji zbora. Predlagane določbe 
o navedenem načinu odločanja izhajajo iz vloge družbenopo- 
litičnih organizacij v zboru in iz vloge SZDL Slovenije, ki 
opravlja funkcijo delegacije za delegate v Družbenopolitič- 
nem zboru. 

V nadaljnjih razpravah o osnutkih poslovnikov zborov je 
treba proučiti primernost predlaganih rešitev in ugotoviti, ali 
bi bilo potrebno urediti v poslovnikih zborov še kakšna vpra- 
šanja, da bi delo zborov potekalo čim bolj učinkovito in 
racionalno. 
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GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE    

Domača in umetna obrt na Slovenskem 

Stanje in pobude za njen nadaljnji razvoj    

I. UVOD 
Gospodarska zbornica, s svojimi splošnimi združenji, predvaBm pa z 

Zvezo obrtnih združenj Slovenije je izdelala in obravnavala ria svojih 
organih vprašanja domače in umetne obrti z namenom, da opozori na 
težave, k zadevajo to dejavnost. Pričujoče gradivo ima namen, da poda 
okvirni pregled te dejavnosti in ponudi ustrezne predloge za njeno 
poživitev ter hitrejše vključevanje v širše družbene ekonomske tokove 
in izvoz. Gre predvsem za pobudo, da se oblikujejo taki ekonomski 
pogoji, ki bodo to dejavnost predstavili kot mikavno tudi za mlade ljudi 
in s tem ohranili stoletno tradicijo izdelave domačih izdelkov. Tako bo 
zagotovljen obstoj tudi bogate etnološke in s tem kulturne dediščine 
našega naroda ter dane možnosti za njen nadaljnji razvoj. 

II. ZGODOVINSKI RAZVOJ 
Domača obrt sodi med tiste gospodarske panoge, ki so se v zgodo- 

vinskem razvoju najbolj spreminjale in prilagajale potrebam vsakda- 
njega življenja prebivalstva. Prav zato se je število dejavnosti in temat- 
ski obseg stalno spreminjal. Posamezne obrtne panoge so doživljale 
svoj razcvet, vrhunce in tudi krize ter propad. Pri orpedeljevanju te 
pomembne gospodarske panoge smo imeli in imamo veliko težav, ki v 
dobršni meri izvirajo že iz nejasnih razmerij, ki jih prinaša soočenje z 
industrijsko proizvodnjo. V zgodovinskem razvojnem procesu se odra- 
žajo vse do današnjih dni na področju obrti najrazličnejša pojmovanja 
in vrednotenja. 

Glede posameznih domačih obrti velja poudariti veliko število najra- 
zličnejših panog. Mnoge starejše obrti so se danes že izgubile, so 
pozabljene, veliko je še »živih«. Etnologi, ki so se do sedaj znanstveno 
največ ukvarjali z zgodovinskim razvojem in tudi današnjim položajem 
obrtnih panog na Slovenskem so ugotovili 130 zvrsti obrti, od teh so še 
ob koncu druge svetovne vojne poznali samo v okviru »suhe robe« kar 
18 panog. Če od teh 130 zvrsti pogledamo samo na področje domače 
obrti vidimo, da so v glavnem še vedno znane in žive, seveda v 
številčno zelo omejenem obsegu. Za mnoge zvrsti pa trenutno še živijo 
zares zadnji izdelovalci, ki zaradi tega pomenijo še zadnje možne 
prenašalce znanja na mlajše generacije. 

Posamezne obrtne panoge so namreč še vedno zastopane v odroč- 
nejših predelih, vendar pa nimamo več opraviti z večjimi zaključnimi 
obrtnimi območji. Le nekatere panoge domače obrti so ohranile vital- 
nost zlasti v razvojno zaostalejših in geografsko izoliranejših predelih 
(na Dolenjskem, v Škofjeloškem hribovju, hribovitih predelih Koroške), 
kjer so usmerjene v izdelovanje za lastne potrebe in potrebe njihovih 
znancev ter neorganizirano prodajo v lokalnih okvirih. 

Pri. pregledu zgodovinskega razvoja obrti na Slovenskem bi kot 
osnovno značilnost preteklosti omenili predvsem masovnost oziroma 
številčnost, tako samih panog kakor tudi zaposlenih v njih. Vzroke 
seveda lahko iščemo v širših družbenozgodovinskih in družbenoeko- 
nomskih razmerah. 

Razvoj domače obrti je bil vedno pogojen z ekonomskimi motivi, ki 
naj bi izboljšali ekonomski položaj številne obrtniške in kmečke dru- 
žine. Tako ustvarjena sredstva pa so se usmerjala v modernizacijo 
kmetijske proizvodnje, kot osnovne proizvodne usmeritve. Zato je 
dejavnost vedno imela značaj dopolnilne dejavnosti in je le v redkih 
primerih prerastla v obrtno dejavnost. 

V obdobju, ko so bile vasi še neelektrificirane, je domača obrt 
izključno temeljila na ročnem delu. Pri tem se ugotavlja, daje bila in je 
še vedno krajevno oziroma celo hišno specializirana, saj so se posa- 
mezni proizvodi izdelovali le v določenih vaseh ali širših okoliših. Se 
danes je ohranjen pojav specializacije, ki je viden pri izdelovalcih suhe 
robe (npr. žlice, obodi za rete, struženi predmeti, itd.). Specializacijo je 
pogojevala predvsem kvaliteta surovine, spretnost izdelovalca in pre- 
nos znanja iz starejših članov družine na mlajše, še danes se v izdelavo 
vključuje cela družina s tem, da vsak opravlja svojo fazo dela, zato 
imamo večkrat opraviti z izdelki, ki so proizvod družine in ne posamez- 
nika. 

T>o elektrifikaciji podeželja in zaradi večjega odliva delovne sile so 
kmetje sami oblikovali preproste stroje, ki so omogočali fazno obde- 
lavo posameznega proizvoda. Z uvedbo preproste strojne opreme se je 
povečal tudi obseg proizvodnje ter vrste proizvodov. Kljub temu, da je 
mehanizacija prevzela posamezne delovne postopke, pa imamo še 
danes opraviti z izdelki, ki so izključno ročne izdelave (zobotrebci, 
čipke, oblikovanje peciva, itd.). Izdelki domače obrti torej do neke 
mere tudi danes temeljijo na principu ročnega dela (uporaba enostav- 
nih orodij in opreme). Ta sestavina pa spodbuja tudi kupca, ki je 
zainteresiran za izdelke ročne izdelave. 

Kmetijsko zadružništvo se je po vojni vključilo v obnovo domače 

obrti predvsem na območju, kjer se izdeluje suha roba. V to pa se je po 
ustanovitvi vključilo tudi podjetje Dom, ki je v razvoju ustanavljalo tudi 
odkupne postaje. Prav zanimivo podobo pa nudijo sejmi v manjših 
krajih zlasti na Štajerskem, in Dolenjskem, kjer še vedno lahko spozna- 
vamo vso paleto izdelkov, ki se v manjših serijah izdelujejo na podeže- 
Iju. 

Razmere v Evropi in v svetu so bistveno drugačne, naj bo na vzhodu 
ali na zahodu. Drugačne so tako glede organiziranosti kot tudi strokov- 
nosti pristopa. Tako naravnan pristop se seveda obrestuje na številnih 
drugih področjih kot v turistični ponudbi, na področju kulture, vzgoje 
in izobraževanja, zlasti pa tudi v izvoznih prizadevanjih. 

III. SEDANJE STANJE 
Če analiziramo razvitost domače in umetne obrti danes v Sloveniji 

lahko ugotovimo, da je slednja slabše razvita kot v drugih republikah, 
čeprav pa so posamezne panoge še vedno žive in tudi njihovi izvajalci. 
Tako imamo še ohranjeno suho robo z lesno galanterijo kot najmoč- 
nejšo zvrstjo domače obrti, zastopano je še čipkarstvo, vezenje, lon- 
čarstvo, pletarstvo, piparstvo, kovaštvo, izdelovanje pisanic in še cela 
vrsta drugih dejavnosti. Značilno za vse te dejavnosti je, da število 
izdelovalcev v nekaterih bolj, v drugih pa manj nazaduje, za nekatere 
pa je opaziti povečano zanimanje zlasti med mladimi. Število lončarjev 
in piparjev se je močno zmanjšalo. Stanje pa je še težje, če upoštevamo 
starostno strukturo izdelovalcev. Najugodnejše razmere (po obsegu) 
so v suhi robi in lesni galanteriji, čeprav tudi tu položaj ni zavidljiv. 

V zadnjem času se pojavljajo nove dejavnosti ročnega dela in tako 
imamo ob izdelovalcih, klasične domače obrti tudi ljudi, ki izdelujejo 
spominke, ročno slikane izdelke ali šivani tekstil v kombinaciji z raz- 
nimi drugimi gradivi in izdelki, znane so tudi kombinacije čipk z 
najrazličnejšimi materiali, pa rezljanje, barvanje in krašenje košar, 
oblikovanje suhega cvetja, vžiganje, izdelovanje embalaž ter razne 
druge predelave in dodelave. 

Položaj izdelovalcev, ki so udeleženi v proizvodnji in storitvah do- 
mače obrti, je dokaj različen. Tako imamo kmete, ki izdelujejo te 
predmete v zimskem času, občane, ki se vse leto ukvarjajo s to 
dejavnostjo in jim je to predvsem dopolnilno delo (upokojenci, gospo- 
dinje, dijaki, študentje, ipd.), deloma pa tudi občane, ki opravljajo to 
delo kot edini in glavni poklic. 

Razen navedenih pa so nosilci proizvodnje posameznih izdelkov 
domače in umetne obrti tudi organizacije združenega dela. Tako naj 
navedemo nekaj najpomembnejših organizacij združenega dela. Tako 
naj navedemo nekaj najpomembnejših organizacij združenega dela, ki 
se ukvarjajo tudi s proizvodnjo na področju domače in umetne obrti 
(kot delom svoje dejavnosti): 

»Svit« Kamnik, »Dekor« Ljubljana, »Umetno kovaštvo«, »Kropa«, 
»Dom« Ljubljana, »Borec« Ljubljana, in nekatere specializirane orga- 
nizacije združenega dela, ki se ukvarjajo z umetno obrtjo na industrij- 
ski način izdelave (Zlatarna Celje, Steklarna Rogaška Slatina, ipd.). Pri 
tem moramo poudariti, da za proizvodnjo v združenem delu ali v okviru 
redne obrti veljajo drugačni pogoji, predvsem druga zakonodaja kot za 
delo občanov - izdelovalcev predmetov domače obrti. 

Na nekaterih proizvodnih območjih (npr. Velike Lašče, Ribnica, ipd.) 
so med nosilci domače obrti tudi kmetijske zadruge. Nastopajo kot 
organizatorji proizvodnje ali pa imajo to proizvodnjo organizirano kot 
eno svojih dejavnosti. 

Če ne upoštevamo proizvodnje izdelkov domače in umetne obrti v 
združenem delu, se danes v Sloveniji s to dejavnostjo ukvarja med 
3.000 do 5.000 izdelovalcev, medtem, ko je bilo pred 20 leti samo 
čipkaric preko 10.000. Še težje pa je stanje, če upoštevamo starostno 
strukturo izdelovalcev, ker se mladina s to dejavnostjo v glavnem ne 
ukvarja. Seveda pa vzroki niso na strani izdelovalcev. Vzporedno s tem 
lahko še navedemo, da vsi izdelovalci, ki se bavijo z izdelovanjem teh 
predmetov, niso zajeti v organizirani proizvodnji in zato tudi niso 
evidentirani. To dokazujejo občasne razstave v okviru društva upoko- 
jencev, turističnih društev in drugih organizacij, kar je seveda tudi 
potrditev dejstva, da domača in umetna obrt na Slovenskem !o ni v fazi 
odmiranja in da zanjo obstoji določena stopnja interesa. 

Verjetno se bo tudi v bodoče domača obrt predvsem razvijala kot 
dopolnilna dejavnost in to zlasti zaradi neurejene socialne varnosti 
izdelovalcev, ki še niso obrtniki. Nedvomno pa ima domača obrt 
možnost razvoja in vključevanja novih izdelkov in izdelovalcev, kar 
bodo prinesle objektivne razmere, še posebei, če se bodo k temu 
pridružili tudi predpisi. Zlasti velja to za vzpodbujanje teh dejavnosti, 
tako glede dajanja soglasij za opravljanje teh del kot tudi na področju 
davčne politike. Spremeniti pa se bo morala tudi širša družbena skrb In 
upoštevati strokovnost pristopa k posameznim primerom. 
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Za pretežni del izdelkov, ki jih vključuje domača obrt, se uporabljajo 
domače surovine, vendar pa je del teh izdelkov vezan na surovine in 
gradiva iz uvoza, ki ga ni mogoče nadomestiti z domačimi (laneni 
sukanec za čipke, razna okovja, razni specialni laki, obstojne barve, 
ipd.). 

Pripomniti še moramo, da v sedanji situaciji še vedno obstajajo 
možnosti za večjo prodajo teh, seveda kvalitetnih izdelkov na tujih 
tržiščih. Tudi prodaja na domačem tržišču ima še dobre možnosti, 
zlasti v smislu zapolnjevanja vsebinske vrzeli v naši turistični ponudbi. 

IV. IZOBRAŽEVANJE 
Na področju izobraževanja smo v preteklosti imeli za domačo obrt 

tudi splošne (npr. obrtna šola v Ljubljani) in posebne specializirane 
šole in tečaje (čipkarske). V njih so si učenci pridobivali vsa potrebna 
znanja, ki so omogočala delovanje, s tem [ a tudi ohranjanje in razvija- 
nje domače obrti. 

Tako nam je uspelo ohraniti pomembne elemente kulturne dediščine 
in lastne identitete. Ob tem pa ne smemo zanemariti gospodarskega , 
pomena in splošnih koristi, ki jih je družba že imela in jih lahko ima od 
teh dejavnosti. 

V zadnjih letih in še posebej ob prehodu na srednje usmerjeno 
izobraževanje so bili pristojni republiški organi opozorjeni na po- 
manjkljivosti že v letu 1980, ko so bile posredovane posebnim izobra- 
ževalnim skupnostim pripombe glede vključevanja manjkajočih obrt- 
nih poklicev v programske zasnove. Pripombe so bile le delno upošte- 
vane. Vzroki so morda bili tudi v pomanjkanju finančnih sredstev za 
tovrstno izobraževanje. Ugotoviti pa je treba, da si posebna izobraže- 
valna skupnost za kulturo prizadeva vključiti v izobraževalni program 
tudi izobraževanje v nekaterih obrteh, ki sodijo v okvir kulture. Žal pa 
(nekatere domače obrti) niso prisotne v srednjem usmerjenem izobra- 
ževanju in tako mladini ni omogočena dovolj široka paleta izobraževa- lnja v teh smereh. 

Če pogledamo svetovne razmere na področju izobraževanja v do- 
mači in umetni obrti, lahko ugotovimo, da dajejo temu področju 
drugod izredno pozornost. V nekaterih deželah delujejo posebne insti- 
tucije, ki usmerjajo in pospešujejo domačo in umetno obrt. Obenem so 
te dejavnosti predmet znanstvenega raziskovanja in na osnovi tega so 
jim namenjena tudi ustrezna finančna sredstva. Pri nas pa lahko 
ugotovimo, da izven ožjega okvira izobraževanja nimamo organizira- 
nih ustreznih oblik takoimenovanega funkcionalnega izobraževanja 
(posebni seminarji za posamezne obrti, seznanjanje z novimi tehnolo- 
škimi procesi, izdajanje poljudnih publikacij, ki bi spodbujale in širile 
vedenje o posameznih obrteh, zagotovitev tovrstne literature v knjižni- 
cah, povečanje zanimanja javnih občil za te dejavnosti in boljša organi- 
ziranost na področju informatike, obveščanje in osveščanje proizvajal- 
cev domače in umetne obrti o novih materialih, strojih, itd.). Nenazad- 
nje pa je treba poudariti, da ni moč zaslediti tudi širše družbenopoli- 
tične podpore na področju izobraževanja, ki bi zagotavljalo hitrejši in 
kakovostnejši razvoj domače in umetne obrti pri nas. 

V. PREDPISI, KI UREJAJO IZDELOVANJE 
DOMAČE IN UMETNE OBRTI 

Domačo in umetno obrt opredeljuje obrtni zakon v posebnem po- 
glavju. Po določilih 90. člena omenjenega zakona lahko opravlja do- 
mačo obrt občan na domu sam ali s člani skupnega gospodinjstva na 
podlagi priglasitve pristojnemu občinskemu upravnemu organu. 
Obrtni zakon tudi določa, da se za domačo obrt oziroma predmete 
domače obrti štejejo izdelki, ki glede na uporabo strojev in tehnologije 
dela nimajo značaja serijske proizvodnje in se izdelujejo na »tradicio- 
nalen« način, značilen za določeno območje oziroma, ki ohranjajo 
značilnosti ročnega dela. Za umetno obrt oziroma Za predmete umetne 
obrti pa se po navedenem zakonu šteje izdelovanje izdelkov, katerih 
oblikovalne spretnosti ter izdelki so izdelani po izvirnih ali zgodovin- 
skih modelih. Mnenje o tem, ali se določeni izdelki štejejo za izdelke 
domače oziroma umetne obrti, daje posebna komisija pri Zvezi obrtnih 
združenj Slovenije. 

Veljavni zakon o davkih občanov ne pozna posebnih olajšav za 
občane, ki izdelujejo predmete domače obrti. Občinske skupščine so 
imele možnost v svojih odlokih predpisati take olajšave; kar pa jih ni 
veliko storilo. Ker se je stopnja davka za veliko večino izdelovalcev 
določala po odbitku v preteklem obdobju, zato ni bilo problemov. 

Predlog novega zakona o davkih občanov predvideva, da se davek 
ne plačuje od dohodka doseženega s prodajo izdelkov domače obrti, 
če se domača obrt opravlja po določbah obrtnega zakona in če je dano 
mnenje Zveze obrtnih združenj Slovenije, da se izdelki štejejo za 
predmete domače obrti. Tako sedanji kot tudi Predlog novega zakona 
o davkih občanov pa ne vsebujeta nobenih olajšav oziroma oprostitev 
za izdelovalce oziroma izdelke umetne obrti. 

Med pomembnimi vzroki nazadovanja ali celo opuščanja domače in 
umetne obrti je togost predpisov in njihovega izvajanja, priglasitve 
dejavnosti, davčnih obveznosti. Ponekod je ovira v obveznostih izdelo- 
valcev, da so dolžni za davčno napoved voditi (za njih prezahtevno) 
evidenco o stroških in prihodku. Pri tem gre za ljudi, ki tega ne zmorejo 
ali pa sodijo, da se jim zaradi teh zahtev ne izplača delati. To velja še 
zlasti takrat, če njihovo vloženo delo v izdelek, v primerjavi z njegovo 
končno oceno, ni ustrezno vrednoteno. 

Pri prodaji izdelkov domače in umetne obrti je uveljavljen tudi 

prometni davek. Za večino izdelkov velja splošna davčna stopnja, 
medtem ko so nekateri opredeljeni kot luksuzni izdelki in tako obdav- 
čeni z višjo davčno stopnjo. To pa vpliva tudi na ceno izdelka in tako 
tudi na interes in zanimanje kupcev. Razen tega pa morajo izdelovalci, 
če nimajo kooperacijskih pogodb z organizacijami združenega dela 
tudi plačati prometni davek pri nabavi repromateriala, kar pa tudi 
neugodno vpliva na oblikovanje cen izdelkov. 

VI. ZAPOSLOVANJE 
Da bi zadostili povpraševanju na domačem trgu in povečali prodajo 

izdelkov tudi v tujino in to predvsem na konvertibilno tržiče je treba 
vzpodbujati čim več občanov za opravljanje te dejavnosti. 

Ta dejavnost namreč lahko postane pomemben vir dohodka in 
dopolrtpne delovne zaposlitve ne-le kmečkega prebivalstva v zimskem 
obdobju ampak tudi drugih, ki svoj prosti čas lahko posvetijo izdelova- 
nju raznih predmetov in izdelkov. 

Seveda pa bi bilo zmotno, če bi za bodoče imeli v mislih kot 
izdelovalce predmetov domače in umetne obrti le mlade ljudi, zato je 
treba pri izdelovanju teh predmetov poiskati in proučiti vse možnosti 
za večje zaposlovanje invalidov, gospodinj, upokojencev, razvojno 
motenih oseb in drugih. 

VII. RAZSTAVE 
Celovit pregled nad produkcijo v domači in umetni obrti nudijo tudi 

pregledne razstave na katerih sodelujejo tako posamezniki kakor tudi 
organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo 
domače in umetne obrti. Seveda pa te razstave (do sedaj so bile že štiri 
in to v Slovenj Gradcu) nimajo le preglednega pomena. Razumeti jih je 
treba kot animacijo za izdelovalce in vse občane, ki jih domača obrt 
zanima. Če upoštevamo tudi dejstvo, da imajo določen pomen pri 
vzgoji odnosa mlade generacije do domače in umetne obrti, pomenijo 
člen v verigi širše družbene skrbi za to področje. 

Razstave so pokazale veliko pestrost in živost najrazličnejših dejav- 
nosti tako po posameznih območjih kot tudi po skupinah izdelkov. Ob 
razstavah so se oblikovali in razčlenjevali kriteriji za presojo izdelkov 
ter njihovo uvrščanje v domačo ali umetno obrt. Posamezni razstav- 
ljala dobijo za svoje izdelke tudi »znak kvalitete«, ki bi lahko v bodoče 
odigral pomembno vzpodbudno vlogo, če bi seveda imel finančno 
ozadje. To pa pomeni, da bi morali konkretni izdelovalci dobiti za 
konkretne izdelke ustrezne davčne olajšave in oprostitve. Taki ukrepi 
bi delovali vzpodbujevalno, zlasti med mladimi, zagotavljali pa bi tudi 
stalno rast kvalitetnih izdelkov in onemogočali poplavo kiča, vsakdanje 
potrošniške cenenosti in ponudbo (večkrat kvalitetno manj primernih) 
izdelkov iz uvoza. 

VIII. IZDELKI DOMAČE IN UMETNE OBRTI V 
SKLOPU TURISTIČNE PONUDBE 

Države, ki namenjajo veliko skrbi turističnemu gospodarstvu, posve- 
čajo več pozornosti tudi vprašanjem domače in umetne obrti. V zad- 
njem času je tudi pri nas prevladalo spoznanje, da je med mnogimi 
pomanjkljivostmi našega turizma tudi pomanjkanje vsebine, domisel- 
nosti, pestrosti in raznolikosti te ponudbe. In prav na tem področju bi 
tudi izdelki domače obrti pomagali zapolniti navedene vrzeli. 

To velja še predvsem za področje kmečkega turizma, ki iz leta v leto 
privablja več turistov. Tem seveda ne bomo mogli v nedogled ponujati 
le pokrajino. Z vključitvijo izdelkov domače in umetne obrti v spomin- 
karsko ponudbo bomo končno ponudili tujcu predmete, ki imajo 
korenine v naši kulturni dediščini in jih ta zaradi izvirnosti tudi išče na 
tržišču. 

Seveda pri tem ne mislimo le na zapolnitev ponudbe v turističnih 
krajih ali območjih, kjer intenzivneje razvijamo turizem na vasi in 
kmečki turizem. 

Uvajanje izdelkov in tudi sama predstavitev izdelovanja se pojmuje 
na celotnem prostoru in na vseh možnih ravneh. Tako se namreč tudi 
bogati celovita turistična ponudba. Domača obrt, če upoštevamo ce- 
lotno proizvodno verigo od surovine do izdelka, pomeni tudi člen v 
prizadevanjih za ohranjevanje vsebinske komponente v pokrajinski 
tipiki, ki je prav tako sestavina turistične ponudbe. To vsebinsko 
komponento bi morali upoštevati tudi pri načrtih starih mestnih jeder, 
kjer je že tudi sicer bilo v preteklosti mesto delovanja obrtnikov. 

Izdelki domače in umetne obrti bi lahko odigrali tudi pomembno 
vlogo v spominkarski ponudbi v naših zasebnih in družbenih gostiščih 
in prispevali pomemben delež k njihovi opremi, ki bi bila seveda nekaj 
drugega kot nekatere manj primerne konfekcijske rešitve. 

IX. DEJAVNOST KOMISIJE ZA PREVERJANJE 
IZDELKOV DOMAČE IN UMETNE OBRTI 

V skladu z določili obrtnega zakona je bila pri Zvezi obrtnih združenj 
Slovenije ustanovljena komisija za preverjanje izdelkov domače in 
umetne obrti. 

Glede na to, da so nekatere uprave za družbene prihodke občinskih 
skupščin že sprejele odloke, da so izdelki domače obrti oziroma 
izdelovalci teh izdelkov oproščeni davka, je komisija obravnavala proš- 
nje posameznih izdelovalcev in sprejela stališča, kateri izdelki se glede 

10 poročevalec 



na tehnologijo dela ter druge pogoje, ki jih določa obrtni zakonu, 
štejejo za izdelke domače obrti. Tako je komisija na sejah opredelila, 
da se čipke, vezenine, pletenine, pisanice, okrašeno medeno pecivo," 
kovaški, pletarski in kolarski izdelki in podobno, ki so ročno izdelani, 
štejejo za predmete domače obrti. Komisija za preverjanje izdelkov je 
razen tega v letu 1961/1982 pozitivno rešila tudi 80 vlog individualnih 
izdelovalcev predmetov domače obrti in sicer za izdelke suhe robe, 
vžiganja in poslikavanja lesenih izdelkov, lutke v narodnih nošah, dele 
ženske noše, miniaturne lesene izdelke in drugo. 

UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Iz problomatike. katero smo prikazali v tem materialu je razvidna 
široka paleta vprašanj povezanih s sedanjostjo in prihodnostjo do- 
mače in umetne obrti v naši družbi. Le ob najširši družbeni podpori bo 
mogoče zagotoviti pogoje, ki so nujni za obstoj in nadaljnji razvoj te 
dejavnosti. 

Položaj domače in umetne obrti ni zavidljiv, kljub temu pa je ta 
gospodarska dejavnost ekonomsko pomembna v okviru našega go- 
spodarstva. 

Ugotavljamo pa, da smo premalo izkoristili možnosti, ki nam jih nudi 
ta dejavnost, tako na področju domačega trg a, kot na izvoznih možno- 
stih na tujem konvertibilnem tržišču. 

Ob današnjem gospodarskem položaju se moramo zavedati tudi 
pomembnosti, da pri tej dejavnosti uporabljamo domače surovine in 
da za razvoj domače in umetne obrti ni potrebno angažirati velikih 
družbenih sredstev. 

Upoštevati je tudi treba, da so tu podane možnosti zaposlitve tako v 
obliki rednega kot dopolnilnega zaposlovanja. Za dosego tega pa je 
treba skrbeti za redno in dopolnilno izobraževanje, ustrezno informira- 
nje, različne oblike kreditiranja te dejavnosti in nenazadnje za planira- 
nje razvoja domače in umetne obrti. Pri tem je treba upoštevati tudi 
interes obrtnih zadrug, dopolnilno dejavnost kmetijstva, organizacij 
združenega dela, predvsem pa dopolnitev celovite turistične ponudbe. 

Razvijanje domače in umetne obrti pa je pomembno tudi za ohranja- 
nje naše kulturne dediščine, kar je pomemben element kulturno zgo- 
dovinskega razvoja vsakega naroda. 

V ta namen naj se organizira pri Zvezi obrtnih združenj Slovenije 
odbor za razvoj in usmerjanje domače in umetne obrti z ustrezno 
strokovno službo ter zagotovijo viri financiranja programa tega or- 
gana. 

Za pospeševanje domače in umetne obrti je treba: 
- oblikovati ustrezno evidenco izdelovalcev in nomenklaturo izdel- 

kov kot ustrezno centralno dokumentacijo domače in umetne obrti v 
Sloveniji, ki se mora tekoče dopolnjevati; 

- skrbeti za stalno izdajanje kataloga domače in umetne obrti s 
podatki, ki bi omogočali tudi prodajo izdelkov (cene, jiavedbe izdel- 
kov). Katalog bi moral izhajati vsako leto in bi se moral dopolnjevati s 
podatki dokumentacijskega centra oziroma registra izdelkov in izdelo-- 
valcev domače in umetne obrti; 

- organizirati redni pretok vseh oblik informacij s področja domače 
in umetne obrti v sredstvih javnega obveščanja, strokovni literaturi, 
izdelave filmov, izdajanja poljubnih publikacij ter organiziranja cen- 

tralne strokovne knjižnice pri Zvezi obrtnih združenj Slovenije; 
- omogočiti komisiji za preverjanje izdelkov domače in umetne obrti 

stalno delovanje s pregledom terena in proizvodov domače in umetne 
obrti. Komisija naj istočasno skrbi za kontrolo izdelkov, ki so prejeli 
znak kvalitete ter skuša doseči ustrezne davčne in druge olajšave za te 
izdelke; 

- zainteresirati OZD, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo izdel- 
kov domače in umetne obrti, da vključijo v sodelovanje etnologe, 
oblikovalce in druge strokovnjake, ki bi nudili strokovno pomoč tem 
organizacijam; 

- zagotoviti kvalitetnejše sodelovanje med organizatorji proizvodnje 
z izdelovalci domače in umetne obrti na osnovi trajnih poslovnih 
odnosov; organizacije združenega dela s področja turističnega gospo- 
darstva pa vključiti v izdelavo in prodajo izdelkov domače in umetne 
obrti, ter zagotoviti ustrezne oblike kreditiranja; 

- pospeševati predstavitvene možnosti domače in umetne obrti 
(sejmi, gospodarske specializirane in lokalne razstave, prikaze posa- 
meznih veščin in delovnih procesov) predvsem nadaljevati z organiza- 
cijo razstave domače in umetne obrti v Slovenj Gradcu; 

- v vzgojno izobraževalne programe v večji meri vključiti elemente 
domače in umetne obrti tako, da bo to postalo že v osnovni šoli del 
vzgoje in izobraževanja. V usmerjenem izobraževanju pa naj bi bili 
domača in umetna obrt vključeni v usmeritve kot smeri ali izbirni 
predmeti. Organizirati je potrebno različne oblike usposabljanja in 
strokovnega izpopolnjevanja občanov, ki se s samostojnim delom 
ukvarjajo s to gospodarsko dejavnostjo ter drugih ljubiteljev, posebno 
mladine. V vse oblike izobraževanja je potrebno vključiti različne 
strokovnjake, predvsem pa mojstre domače in umetne obrti, ki bodo 
na vseh ravneh izobraževanja prenašali svoja znanja nq učence, štu- 
dente ter druge občane; ' '» 

*- nameniti večji poudarek raziskovalnemu delu s tem, da se 
usmerja, vodi evidenco raziskovalnih nalog in njih aplikativno uporab- 
nost; 

Za rešitev vprašanj pa je treba tudi prilagoditi pozitivno zakonodajo 
in sicer; 

- v obrtnem zakonu dopustiti možnost občanom izdelovati pred- 
mete umetne obrti kot redno gospodarsko dejavnost ali pa samo 
priložnostno na podlagi priglasitve; 

- v zakonu o davkih občanov določiti, da občani, ki izdelujejo 
predmete umetne obrti plačajo davek po odbitku. Občani, ki izdelujejo 
predmete na podlagi priglasitve pa naj bi bili oproščeni davčne obvez- 
nosti tako kot izdelovalci domače obrti; 

- v skladu z določili zakona o davkih občanov bi bilo treba izdelo- 
valce predmetov umetne obrti, predmetov uporabne umetnosti in 
predmetov, ki jih ni možno šteti za izdelke domače in umetne obrti niti 
uporabne umetnosti razvrstiti v skupino z najnižjo stopnjo davka po 
odbitku; 

- izdelovalcem predmetov domače in umetne obrti, ki prejmejo 
posebno priznanje »znak kvalitete- priznati posebne bonitete (davčne 
olajšave ipd.); 

- proučiti možnosti za zmanjšanje oziroma odpravo občinskega, 
republiškega in zveznega prometnega davka, ki obremenjujejo izdelke 
domače in umetne obrti; 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
27. decembra 1982 

moženja (ESA 171); 
- predloga zakona o ratifi- 

kaciji pogodbe o pravni pomo- 
či v civilnih in kazenskih zade- 
vah med Socialistično federa- 
tivno republiko Jugoslavijo in 
Demokratično ljudsko republi- 
ko Alžirijo (ESA 165). 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
13. decembra 1982 

Dnevni red seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, ki sta sklicani za ponede- 
ljek, 27. decembra 1982, je 
razširjen z obravnavo: 
- predloga zakona o spre- 

membi zakona o posebnem re- 
publiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za sto- 
ritve ter o načinu, po katerem 
občani in zasebne pravne ose- 
be obračunavajo in plačujejo 
davek od prometa proizvodov 
in storitev (ESA 178); 
- predloga zakona o zago- 

tavljanju sredstev za republi- 
ške1 blagovne rezerve v letu 
1983 (ESA 179); 

- predloga zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o določitvi obveznosti pla- 
čevanja prispevka iz dohodka 
temeljnih organizacij združe- 
nega dela za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reproduk- 
cije v Železniškem gospodar- 
stvu Ljubljana (ESA.180); 

- predloga zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1983 (ESA 175); 

- predloga odloka o odsto- 
pu dela posebnega »republi- 
škega davka od proizvodov 
občinam v letu 1983 (ESA 177); 

- osnutka zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o obdavčevanju proizvodov 

in storitev v prometu (ESA 
167); 
- predloga zakona o ratifi- 

kaciji sporazuma med Sociali- 
stično federativno republiko 
Jugoslavijo in Italijansko repu- 
bliko o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju dohodka in pre- 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprejela: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana Jugosla- 
vije za obdobje 1981-1985 in 
dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije v letu 
1983; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka odloka o projekciji plačilne 

bilance Jugoslavije za leto 
1983; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

ka zakona o spremembi zako- 
na o skupnem obsegu prora- 
čunskih odhodkov federacije 
za leto 1982; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o skupnem obsegu 
proračunskih odhodkov fede- 
racije za leto 1983; 
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NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
13. decembra 1982 

Zbor združenega dela: 
Helena Konda, Viktor Ptičar, Jože Stanonik, Ivanka Cetina, 

Tone Trčko, Milan Spruk, Rudi Šepič, Boris Prešern, Bernard 
Krivic, Majda Žehelj, Branka Car, Jernej Jan, Milan Pogačnik, 
Jože Skornšek, Alojz Vrbnjak, Jože Nemec, Marija Drofenik, 
Miran Potrč, Cvetka Selšek. 

Zbor občin: 
Ivan Bučar, Franc Brenčič, Marjan Poropat, Uroš Gulič, 

Stanko Šac, Anton Krašovec, Alojz Horvat, Valentin Breznik, 
Rudolf Rome, Uroš Dular, Franjo Korun, Božo Kuharič, Mar- 
jan Oblak, Jure Mlinar, Cvetka Selšek, Silva Bauman-Čenčič, 
Lojze Donžar Marija Lončar. 

Družbenopolitični zbor: 
Igor Križman, Marjan Kotar, Anton Pengov, Silva Jereb, 

Valerija Škerbec, Tomaž Mislej, Jernej Jan, Jože Sintič, 
Francka Herga, Ciril Ribičič, Jože Marolt. 

Pismene razprave k posameznim točkam dnevnega reda 
so oddali: 

- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije za gospodar- 
sko področje: 12. okoliš Kranj, 19. okoliš Idrija; 

- delegati iz skupin delegatov za delegiranje delegatov v 
Zbor občin Skupščine SR Slovenije iz skupščin občin: Ljub- 
ljana Bežigrad, Titovo Velenje. 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o določitvi skupne- 
ga zneska deviz za potrebe fe- 
deracije v letu 1983; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o dopolnitvah zako- 
na o preložitvi vračanja anuitet 
za kredite, dane organizacijam 
združenega dela z ozemlja So- 
cialistične avtonomne pokraji- 
ne Kosovo iz sredstev sklada 
federacije za kreditiranje hi- 
trejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in avto- 
nomnih pokrajin; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o spremembi odloka 
o pripravi in sprejetju spre- 
memb in dopolnitev družbene- 
ga plana Jugoslavije za ob- 
dobje 1981-1985. 

Ob obravnavi 
- osnutka zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zako- 
na o deviznem poslovanju in 
kreditnih odnosih s tujino je 
Zbor združenega dela sprejel 
sklep, Zbor občin je kot zainte- 
resirani zbor sprejel stališča in 
predloge, Družbenopolitični 
zbor pa je sprejel stališča. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o projekciji devizne 
bilance Jugoslavije za leto 
1983; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o ciljih in nalogah 
skupne emisijske in denarne 
politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1983; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o skupni devizni po- 
litiki za leto 1983; 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka odloka o določitvi prihod- 
kov od carin in drugih uvoznih 
davščin, ki se v letu 1983 od- 
stopijo Interesni skupnosti Ju- 
goslavije za ekonomske odno- 
se s tujino; 
- sklep ob obravnavi osnut- 

xa zakona o razporeditvi pra- 
vic organizacij združenega de- 
la do zadolževanja v tujini v 
zvezi s posojilom, ki ga je odo- 
brila Evropska investicijska 
banka. 

Družbenopolitični zbor je 
sprejel: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravah 
za družbene prihodke; 

- sklep ob obravnavi predlo- 
ga zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem 
namembnosti; 

- mnenja in predloge ob 
obravnavi osnutka delovnega 
programa Zbora republik in 
pokrajin Skupščine SFR Jugo- 
slavije za leto 1983. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na sejah sprejeli tudi: 

- predlog sklepa o imenova- 
nju, nalogah in sestavi skupine 
delegatov za spremljanje ure- 
sničevanja resolucije o načrto- 
vanju družine in družbenih pri- 
zadevanjih za njen nastanek in 
varnost, zakona o zakonski 

zvezi in družinskih razmerjih in 
zakona o zdravstvenih ukrepih 
pri uresničevanju pravice do 
svobodnega odločanja o roj- 
stvu otrok.; 

v skupino so bili imenovani: 
za vodjo: Zofka Stojanovič 
za člane: Tilka Blaha, Bran- 

ko But, Marija Cigale, Jožica 
Jarc, Metka Praprotnik, Marija 
Pukl, Jože Užmah; na predlog 
Republiške konference SZDL 
Slovenije so bili za člane sku- 
pine imenovani še: Živa Bel- 
tram, Saša Dragoš in Slavko 
Rupel. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin sta sprejela še: 

- predlog odloka o razrešitvi 
in izvolitvi članov delovnih te- 
les Skupščine SR Slovenije in 
njenih zborov: 

- v odboru za finance Zbora 
združenega dela Skupščine 
SR Slovenije je bila dolžnost 
člana odbora razrešena Ro- 
mana Logar, za člana odbora 
pa je bil izvoljen Marij Florjan- 
čič 

- v Odboru za stanovanjsko- 
komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja Zbora združenega 
dela Skupščine SR Slovenije je 
bil dolžnosti člana odbora ra- 
zrešen Anton Šepec, za člana 
odbora pa izvoljena Marija 
Jevšenak; 

- v Odboru za finance Zbora 
občin Skupščine SR Slovenije 
je bil dolžnosti člana odbora 
razrešen Janez Merhar, za 
člana odbora pa izvoljen Alojz 
Petek; 

- v Odboru za družbenopoli- 
tični sistem Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slo- 
venije je bil dolžnosti člana od- 
bora razrešen Ciril Zlobec, za 
člana odbora pa izvoljen Vi- 
ljem Pahor; 

- v Komisiji za mednarodne 
odnose Skupščine SR Sloveni- 
je je bil dolžnosti člana komisi- 
je razrešen Tibor Fiile, za čla- 
na komisije pa izvoljen Štefan 
Čahuk; 

- v Komisijo za vprašanja 
borcev NOV Skupščine SR 
Slovenije je bil za člana komi- 
sije izvoljen Tomaž Mislej; 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnika za prekrške Republi- 
škega senata zaf prekrške v 
Ljubljani; za sodnika za prekr- 
ške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani je bil izvo- 
ljen Janez Bolha; 
- predlog odloka o izvolitvi 

sodnikov porotnikov višjih so- 
dišč v SR Sloveniji; . 

za sodnike porotnike Višje- 
ga sodišča v Celju so bili izvo- 
ljeni: Božidar Cmok, Lenka Fi- 
javž, Rudolf Grosar, Srečko 
Godec, Jože Golfč, Stanka 
Hrušovar Vrhovec, Jože Jakoš, 
Kristina Kodre, Anica Konec, 
Zofija Koprive, Leon Lazar, La- 

dislava Lesnika, Zdenka Pi- 
kelc, Anica Podlesnik, Tatjana' 
Radotič, Maksimiljan Samec, 
Branka Šket, Alja Štefančič, 
Anton Tepeš, Milan Trampuš, 
Ivan Turnšek, Franc Valte, Bo- 
jan Volk; 

za sodnike porotnike višje- 
ga sodišča v Kopru so bili 
izvoljeni: 

Mario Abram, Valter Barut, 
Karel Borjančič, Jože Ceglar, 
Srečko Čevnja, Ivan Debernar- 
di, Jože Furlan, Franc Gom- 
bač, Rajko Kaligarič, Dušan 
Krečič, Angela Kuhar, Viktor 
Makarovič, Jakob Martini, Pa- 
vel Mermolja, Majda Mihelj, 
Lojze Peric, Natalija Planine, 
Lea Posega, Radivoj Škrlj, Ju- 
stina Troha, Valerija Uršič; 

za sodnike porotnike Višje- 
ga sodišča v Ljubljani so bili 
izvoljeni: Anica Arbiter, Boris 
Bačar, Ferdo Bem, Marjana 
Lubej, Mihael Bizjak, Ivan Bre- 
zič, Betka Butkovič, Maja 
Cerc, Zmago Črmelj, Janez 
Rogelj. Tone Einfalt, Iztok Fe- 
derl, Marjan Gantar, Rajko 
Gerdovič, Nevenka Goreč, Bo- 
rut Habič, Anton Jagodič, Mar- 
tin Janžekovič, Marija Justin, 
Rajmund Kalan, Bogomir Kos, 
Janez Lapajne, Zlatko Lipej, 
Boris Lovrenčič, Franc Mai- 
nardi, Anton Marčun, Zdenka 
Marolt, Ana Minatti, Srečko 
Nečimer, Silvester Oblak, Vik- 
tor Pakiž, Slobodan Pekarovič, 
Štefan Pelcar, Vida Petrovčič, 
Miroslav Podbevšek, Janko 
Prebil, Rudi Prašnikar, Franc 
Redek, Miroslav Srečni k, Du- 
šan Stare, Silva Svetic, Jože 
Štrukelj, Katarina Šušteršič, 
Matija Žgajnar, Stojan Trošt, 
Vlado Trunk, Angelca Umek, 
Milan Vajda, Zofija Žagar, Bo- 
ris Žužek; 

za sodnike porotnike Višje- 
ga sodišča v Mariboru so bili 
izvoljeni: 

Franc Andrič, Frančiška An- 
želj, Angela Brumec, Katja 
Dougan, Anton Eilec, Jože Fe- 
her, Marjan Fras, Biserka 
Grmek, Jože Kauran, Stanislav 
Obaha, Bogomil Polanec, Jan- 
ko Potočnik, Milan Rožman, 
Janez Škorjanec, Jože Šnaj- 
der, Jože Štifter, Mirko Topo- 
lovec, Viktor Vild, Janko Vogri-.. 
nec, Mitja Žižek. 

- predlog sklepa o imeno- 
vanju, nalogah in sestavi med- 
zborovske skupine delegatov 
za proučitev samoupravnih 
sporazumov in statutov sa- 
moupravnih interesnih skup- 
nosti materialne proizvodnje 
za območje republike; 

v skupino so bili imenovani: 
za vodjo: Jože Sintič 
za člane: Jože Crnič, Simo- 

na Ferjan, Kaja Špiler, Zlata 
Vidmar, Janez Vodopivec, Mi- 
ro Zorč. 
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(Predloge odlokov in pred- 
log sklepa je Družbenopolitič- 
ni zbor sprejel že na seji 25. 
novembra 1982). 

Zbor občin pa je sprejel tudi 
spremembo v sestavi skupine 

delegatov za spremljanje ure- 
sničevanja srednjeročnega 
družbenega plana SR Slove- 
nije; dolžnosti člana skupine 
je bil razrešen Livij Jakomin, 
za člana skupine pa je bil 
izvoljen Tone Krašovec. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
15. decembra 1982 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta na sejah 15. 
decembra 1982 sprejela: 

- predlog zakona o dav- 
kih občanov; 

- predlog za izdajo zakona 
o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih na promet ne- 
premičnin z osnutkom zakona; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o upravah za družbene pri- 
hodke; 

- - predlog zakona o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spre- 
minjanjem namembnosti; 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o republiški blagovnih re- 
zervah: 

- sklep ob obravnavi poro- 
čila o uresničevanju zakona o 
ravnanju z odpadki; 
- predjog odloka o soglasju 

k statutom visokošolskih orga- 
nizacij združenega dela in 
spremembi imena Visoke šole 
za telesno kulturo Univerze 
Edvarda Kardelja v Ljubljani; 

- predlog odloka o soglasju 
k samoupravnim sporazumom 
o ustanovitvi in statutom po- 
sebnih raziskovalnih skupno- 
sti; 
- predlog mnenj in predlo- 

gov k osnutku delovnega pro- 
grama Zbora republik in po- 
krajin Skupščine SFR Jugosla- 
vije za leto 1983. 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 
15. decembra 1982 

Zbor združenega dela: 
Anton Pengov, Ludvik Jug, Marica Kamenšek, Vlado Kriva- 

nek, Jože Kovač, Mihael Marolt, Sonja Bevc, Janez Štojs, 
Pavel Brulec, Vlado Šafranko, Griša Nagy, Bojan Lipoglavšek, 
Janez Kovačič, Lojze Senegačnik, Franc Krabonja, Ilija Bre- 
gar, Alojz Zidanšek, Julij Ftupret, Jurij Premelč, Boris Kenda, 
Stane Divjak, Slavko Glinšek, Martin Mlinar, Drago Kocjančič, 
Janez Šinkovec, Davorin Marušič, Janez Keržan, Vlasta Uršič, 
Jože Crnič, Ivan Kastrevc, Janez Keržan, dr. Avguštin Lah. 

Zbor občin: 
Franc Škufca, Milan Bezeg, Franja Smole, Angelca Vrbnjak, 

Boris Frank, Pavla Križman, Uroš Dular, Leopoldina Lukič, 
Tanja Tuš, Anka Lipovšek, Janez Šile, Milan Kneževivč, Franc 
Kerč, Stanislav Božič, Matija Šerak, Štefka Dodič, Franc Vreš, 
Slavko Jakič, Metka Oderlap, Viljem Garmuš, Stane Govejšek, 
Tone Poljšak, Radenko Salemovič, Jolanda Vereš, dr. Avgu- 
štin Lah, dr. Albin Stritar. 

Pismeno razpravo na seji Zbora združenega dela je oddal 
delegat iz skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor 
združenega dela, s področja gospodarstva, 4. okoliš Ljubljana 
Šiška. 

Zbor združenega dela je 
sp ejel še: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka zakona o kritju prenesenih 
nekritih obresti in drugih stro- 
škov po zaključnem računu 
Narodne banke Jugoslavije za 

leto 1981 ter na novo nastalih 
obresti iz naslova zadolžitve 
Narodne banke Jugoslavije v 
letih 1980 in 1981 za zagotovi- 
tev likvidnosti Jugoslavije v 
plačilih s tujino. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

Zbora združenega dela In Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o uresničevanju zakona o ravnanju z. odpadki 

Zbor združenega dela 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 10. seji dne 15. 
decembra 1982 obravnaval poročilo o 
uresničevanju zakona o ravnanju z od- 
padki in na podlagi 255. člena poslovni- 
ka Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednji 

sklep 
Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije jemlje na znanje poročilo o 
uresničevanju zakona o ravnanju z od- 
padki in ob tem opozarja: 

1. Poročilo ne daje celovitega pregle- 
da o tem, kako se izvajajo določbe pred 
štirimi leti sprejetega zakona glede zbira- 
nja, odkupa in predelave uporabnih od- 
padkov v sekundarne surovine kot dejav- 
nost posebnega družbenega pomena. 

2. Pristojni organi in organizacije še 

niso uresničile svojih nalog, ki izhajajo iz 
zakona, pa tudi pretežna večina izvršilnih 
predpisov še ni izdana, kar hromi mož- 
nost doslednega spoštovanja v skupščini 
sprejete politike na tem področju. 

3. Prepočasi in neodgovorno se ureja 
problematika posebnih odpadkov, ki za 
onesnaženost okolja predstavlja dejan- 
sko ali potencialno nevarnost, zato je po- 
trebno poenotiti merila za celotno repu- 
bliko. 

4. Večjo skrb morajo organizacije 
združenega dela posvetiti predelavi od- 
padkov, ki predstavljajo sekundarne su- 
rovine in nadomeščajo uvožene surovi- 
ne. Pri tem je potrebno slediti nekaterim 
pozitivnim izkušnjam pri zbiranju posa- 
meznih vrst odpadkov. S takšnim ravna- 
njem bi lahko prispevali tudi k uresniče- 
vanju gospodarske stabilizacije in zmanj- 
ševanju uvoza ob hkratnem izboljševanju 
stanja v okolju. 

5. Zbor poudarja, da je za nadaljnje 
uresničevanje zakona potrebno njegovo * 
dosledno izvajanje tako, da bodo vsi no- 
silci nalog uresničevali predloge, ki jh 
navaja Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije v svojem poročilu. Zlasti pa morajo 
organi in organizacije, ki imajo posebne 
zadolžitve na tem področju, dosledneje 
in hitreje uresničevati svoje naloge. 

6. Pristojni organi in inšpekcijske 
službe pa morajo hitreje ukrepati, ko gre 
za odpadke, ki predstavljajo nevarnost za 
ljudi in okolje. 

7. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj pri nadaljnjem izvajanju politike na 
tem področju ustrezno upošteva predlo- 
ge, stališča in pripombe delovnih teles 
zbora in delegatov v razpravi na seji zbo- 
ra in pobude za spremembo' in dopolni- 
tev nekaterih predpisov, predlaganih v 
razpravi na seji zbora. 
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Zbor občin 

Zbor občin Skupščine SR Slovenije je 
na 10. seji dne 15. decembra 1982 
obravnaval poročilo o uresničevanju 
zakona o ravnanju z odpadki in na pod- 
lagi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep: 
Zbor občin jemlje na znanje poročilo o 

uresničevanju zakona o ravnanju z od- 
padki in ob tem opozarja: ' 

1. Poročilo ne daje celovitega pregle- 
da o tem, kako se izvajajo določbe pred 
štirimi leti sprejetega zakona glede zbira- 
nja, odkupa in predelave uporabnih od- 
padkov v sekundarne surovine kot dejav- 
nosti posebnega družbenega pomena. 

2. Pristojni organi in organizacije še 
niso uresničili svojih nalog, ki izhajajo iz 
zakona, pa tudi pretežna večina izvršilnih 

predpisov še ni izdana, kar hromi mož- 
nost doslednega spoštovanja v skupščini 
sprejete politike na tem področju, izvršni 
svet naj ob sodelovanju Gospodarske 
zbornice Slovenije čimprej pripravi manj- 
kajoče izvršilne predpise. 

3. Prepočasi in neodgovorno se ureja 
problematika posebnih odpadkov, ki za 
onesnaženost okolja predstavljajo naj- 
večjo dejansko ali potencialno nevar- 
nost, zato je potrebno poenotiti merila o 
ravnanju in odstranjevanju takšnih od- 
padkov za celotno republiko. Pristojni 
organi in inšpekcijske službe morajo hi- 
treje ukrepati, ko gre za ustrezno ravna- 
nje in odstranjevanje odpadkov, ki pred- 
stavljajo nevarnost za ljudi in okolje. 

4. Večjo skrb morajo organizacije 
združenega dela posvetiti predelavi od- 
padkov, ki predstavljajo sekundarne su- 
rovine in nadomeščajo uvožene surovi- 
ne. Pri tem je potrebno slediti nekaterim 

pozitivnim izkušnjam, ki jih že imamo pri 
zbiranju posameznih vrst odpadkov. S 
takšnim ravnanjem bomo prispevali tudi 
k uresničevanju gospodarske stabilizaci- 
je in zmanjševanju uvoza ob hkratnem 
izboljševanju ekološkega stanja v našem 
okolju. 

5. Zbor poudarja, da je pri nadaljnjem 
uresničevanju zakona potrebno zagoto- 
viti njegovo doslednejše izvajanje s tem, 
da bodo vsi nosilci nalog uresničevali 
predloge, ki jih navaja Izvršni svet v svo- 
jem poročilu in Gospodrska zbornica 
Slovenije v stališčih svojih organov. Zla- 
sti pa morajo hitreje uresničevati svoje 
naloge organi in organizacije, ki imajo 
posebne zadolžitve na tem področju. 

6. Izvršni svet naj prouči pobudo sku- 
pine delegatov iz občine Ptuj, ki je prilo- 
žena temu sklepu, se do nje opredeli ter 
o tem obvesti zbor in skupino delegatov. 

SKLEP 
Zbora združenega dela Skupščine SR Slovenije ob obravnavi predloga zakona o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na svoji 10. seji dne 15. 
decembra 1982 obravnaval predlog za- 
kona o varstvu kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti in na pod- 
lagi 255. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije sprejel naslednji 

sklep 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije nalaga Izvršnemu svetu Skup- 

ščine SR Slovenije, da do konca leta 
1983 pripravi analizo izvajanja zakona o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremi- 
njanjem namembnosti. 

2. Zveza kmetijskih zemljiških skupno- 
sti Slovenije naj do konca II. trimesečja 
1983 pripravi poročilo o delovanju kme- 
tijskih zemljiških skupnosti v občinah, o 
njihovem položaju, vlogi in njihovih pro- 
blemih pri delovanju. 

3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj si prizadeva, da bi v dogovor o teme- 
ljih družbenega plana republike sprejeli 
določbo, s katero bi se občine - podpi- 
snice zavezale, da ne bodo izvajale pro- 
storskih delov družbenih planov, v pri- 
meru, ko bi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije v smislu 9. člena zakona poslal 
Skupščini SR Slovenije obvestilo. 

SKLEP 
Družbenopolitičnega^zbora Skupščine SR Slovenije ob obravnavi osnutka zakona o 
upravah za družbene prihodke 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR 
Slovenije je na 10. seji dne 13. decem- 
bra 1982, obravnaval osnutek zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravah za družbene prihodke in na 
podlagi drugega odstavka 277. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel ta-le 

sklep 

1. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravah za druž- 
bene prihodke se sprejme. 

2. Družbenopolitični zbor meni, da je 
treba vztrajati pri sklepu zborov Skupšči- 
ne SR Slovenije ob obravnavi predloga 
za izdajo zakona o upravah za družbene 
prihodke, da se vprašanje pridobitve 
mnenja k imenovanju direktorja občin- 
skih uprav za družbene prihodke, ki naj 
ga da direktor republiške uprave za druž- 
bene prihodke, ureja preko rednega kan- 
didacijskega postopka v okviru SZDL, ki 
je nosilec kadrovanja s polno politično 
odgovornostjo. V zvezi s tem Družbeno- 
politični zbor meni, naj predlagatelj pre- 
sodi, ali je nujno, da zakon izjemoma 
določi, da direktor republiške uprave za 

družbene prihodke sodeluje z mnenjem v 
rednem kandidacijskem postopku. Po 
mnenju Družbenopolitičnega zbora za 
tako sodelovanje tudi brez zakonske do- 
ločbe ni nobene ovire. 

3. Glede na nekatere pobude, da je 
potrebno izdelati koncept še tesnejše 
vertikalne povezanosti uprav za družbe- 
ne prihodke Družbenopolitični zbor me- 
ni, da v tej fazi zakonodajnega postopka 
ni mogoče bistveno in v nasprotju s skle- 
pi zborov spreminjati koncepta zakona, 
ki je bil sprejet ob predlogu za izdajo 
zakona. 

POROČILO 
Odbora za družbenopolitični in komunalni sistem Zbora občin Skupščine 
SR Slovenije k informaciji o uveljavljanju zakona o cestah 

Odbor za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem- Zbora občin Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 7. decembra 1982 
obravnaval informacijo o uveljavljanju 
zakona o cestah, ki ga je Skupščini SR 

Slovenije poslal v obravnavo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je skupščini posredoval 
obravnavano informacijo, ker je ocenil, 
da je problematika uresničevanja zakona 

o cestah, predvsem ustanavljanja skup- 
nosti za ceste in reorganizacije organiza- 
cij združenega dela s področja vzdrževa- 
nja in varstva cest tako aktualna in pere- 
ča, da zahteva delegatsko razpravo v 
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Skupščini SR Slovenije. 
Člani odbora so informacijo zelo pozi- 

tivno ocenili, saj zgoščeno in občnem 
celovito prikazuje trenutno stanje pri 
uresničevanju zakona o cestah. Delegati 
so soglašali z oceno predlagatelja, da 
uresničevanje zakona poteka prepočasi, 
in da zato mnogokrat ni opravičljivih ra- 
zlogov. Temeljni problem pri tem je v 
prepočasnem ustanavljanju občinskih 
skupnosti za ceste, ki vpliva na zaostan- 
ke pri celotni samoupravni organizirano- 
sti na tem področju. Če ne bodo pravoča- 
sno ustanovljene občinske skupnosti za 
ceste, bo to vplivalo na kasnejše konsti- 
tuiranje nove Republiške skupnosti za 
ceste in s tem tudi na začetek uveljavlja- 
nja novega sistema financiranja cestne 
infrastrukture v skladu z družbenoeko- 
nomskimi odnosi, ki jih uvaja zakon o 
cestah. Poudarjeno je bilo, da bi podalj- 
ševanje prehodnega obdobja, ki poteče 
31. 12. 1982 povzročilo, da bi vsi pogla- 
vitni družbenoekonomski odnosi na tem 
področju potekali mimo vpliva delovnih 

ljudi in občanov, organiziranih prek inte- 
resnih skupnosti. Ze sedaj se dogaja, da 
v občinah ne vedo, kateri delegati jih 
zastopajo v republiški skupnosti. To je še 
posebej prisotno v novo ustanovljenih 
mariborskih občinah. Pravočasna sa- 
moupravna organiziranost pa bo prispe- 
vala k ureditvi mnogih nerešenih vpra- 
šanj s področja financiranja cestne infra- 
strukture, ki se postavljajo predvsem v 
občinah. 

Omenjene so bile tudi nekatere objek- 
tivne težave, ki spremljajo reorganizacijo 
cestnega gospodarstva v republiki. Pro- 
blem predstavlja zlasti dejstvo, da reor- 
ganizacija soupada z velikimi finančnimi 
restrikcijami, ki močno prizadevajo zlasti 
gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje 
cestne infrastrukture. Nadalje je odprto 
vprašanje kategorizacije cest ter s tem 
povezani problemi glede distribucije 
sredstev za vzdrževanje cest v občinah. 
Vsa ta vprašanja pa ponekod demobiliza- 
cijsko vplivajo na prizadevanja za čim- 

prejšnjo reorganizacijo skupnosti in or- 
ganizacijo na tem področju. Vendar je 
bilo ob tem na seji poudarjeno, da bi 
ravno z novo samoupravno organizira- 
nostjo lahko najhitreje presegli vsa ta 
odprta vprašanja, ki se bodo urejala 
predvsem v dialogu med uporabniki in 
izvajalci v skupnostih za ceste. 

Člani odbora so ob zaključku podprli 
sklepne ugotovitve in predloge iz infor- 
macije z operativnim akcijskim progra- 
mom za uresničevanje zakona. Odbor se 
tudi pridružuje pozivu za pospešitev vseh 
aktivnosti pri ustanavljanju skupnosti za 
ceste v občinah, ki tega še niso storile. V 
kolikor pa bo pri teh aktivnostih prihajalo 
do neupravičenih kasnitev naj se v to 
akcijo, kot je to predvideno, vključijo tudi 
družbeni pravobranilci samoupravljanja. 

Odbor predlaga, da se z informacijo 
seznani širši krog delovnih ljudi in obča- 
nov, predvsem člani temeljnih delegacij 
ter meni, da za zdaj ni potrebno, da bi 
informacijo obravnaval na seji Zbor ob- 
čin. 

Odbora za stanovanjsko-komunaina vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunaina vprašanja in varstvo oko# 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije k informaciji o uveljavljanju zakona o cestah 

Odbor za stanovanjsko-komunaina 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela in Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunaina vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin sta na skupni seji dne 
7. decembra 1982 obravnavala informa- 
cijo o uveljavljanju zakona o cestah, ki jo 
je Skupščini SR Slovenije predložil v 
obravnavo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. 

Člani odborov so predloženo informa- 
cijo obravnavali samo z vidika delovnega 
področja odborov. 

V razpravi je bilo poudarjeno mnenje, 
da: 

- zakon o cestah in zakon o komunal- 
nih dejavnostih omogočata, v odvisnosti 
od krajevnih razmer, racionalne rešitve 
tako pri možnosti opredeljevanja vzdrže- 
vanja ulic, trgov in cest v mestih in nase- 
ljih mestnega značaja kot komunalne de- 
javnosti, kot tudi pri organiziranju sa- 

moupravnih interesnih skupnosti za tista 
stična področja, ki zadevajo tako cestno 
kot komunalno dejavnost; 

- je vprašanje racionalnega organizi- 
ranja samoupravnih interesnih skupnosti 
še vedno prisotno in da je potrebno po- 
sebno pozornost posvetiti načinu organi- 
ziranja teh skupnosti v večjih mestih; 
- znane težave v komunalnem gospo- 

darstvu oziroma v komunalnih delovnih 
organizacijah, kot so npr. - tretman 
osnovnih sredstev, amortizacija, depre- 
ciacija cen in podobno, ne bi smele biti 
ovira v primerih, ko se prizadeti odločajo 
za reorganizacijo cestne dejavnosti, ki 
ima značaj komunalne dejavnosti ali 
obratno, kajti na osnovi eksaktnih evi- 
denc, se da področje vzdrževanja cest 
giede razdelitve osnovnih sredstev naj- 
primerneje urejevati in tudi urediti; 

- ne bi smelo biti nerešenih proble- 

mov pri družbenem dogovoru o natanč- 
nejši razčlenitvi meril za uporabo v zako- 
nu o združenem delu določenih pogojev 
za organiziranje oziroma za spremembe 
v organiziranju temeljnih organizacij 
združenega dela za vzdrževanje in var- 
stvo cest in o nalogah za organiziranje 
drugih organizacij združenega dela v 
cestnem gospodarstvu s strani komunal- 
nih delovnih organizacij oziroma njiho- 
vih združenj, ker so določila o uveljavlja- 
nju družbenoekonomskih odnosov v 
cestnem in komunalnem gospodarstvu 
medsebojno usklajena. 

Člani odborov so bili tudi mnenja, da 
naj predlagatelj prouči ali je uporaba ter- 
mina »podjetje«, ki se verjetno uporablja 
kot firma, v skladu oziroma primerno poi- 
menovanje glede na poimenovanje de- 
lovnih organizacij v skladu z zakonom o 
združenem delu. 

INFORMACIJA 

o uveljavljanju zakona o cesta hT 

Skupščina SR Slovenije je 16. decembra 1981 leta sprejela 
novi zakon o cestah, (Uradni list SRS, št. 38 z dne 25. 1ć. 
1981), ki je pričel veljati 2. januarja 1982 leta. Na podlagi 
prehodnih določb in posameznih določil zakona je bil fe- 
bruarja 1982 pripravljen in sprejet akcijski program za uvelja- 
vitev zakona o cestah, v katerem so opredeljene posamezne 
naloge z nosilci in roki za njihovo izvršitev. 

Skupščina SR Slovenije je hkrati s sprejemom zakona, na 
predlog Sveta za družbenopolitični sistem pri Predsedstvu 
Republiške konference SZDL Slovenije, sprejela sklep, naj se 
na republiški ravni oblikuje delovna skupina, ki bo spremljala 
potek aktivnosti za uveljavitev novega zakona o cestah. V 
delovni skupini so predstavniki Republiške konference SZDL 

1 Vsi podatki v informaciji se nanašajo na stanje 30, sseptembca 1982. leta, razen 
dopolnitev na 6, in 13. strani, ki povzemajo regijske posvete opravljene v oktobru 
1982. 

Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Izvršnega sveta Skup- 
ščine SR Slovenije, Splošnga združenja prometa in zvez, 
Združenih cestnih podjetij Slovenije in Republiške skupnosti 
za ceste Slovenije, vodi pa jo predsednik Republiškega komi- 
teja za promet in zveze. Delovna skupina seje sestala petkrat. 
Na prvi seji je sprejela akcijski program za uveljavitev zakona 
ter sklep, da se v zvezi s tem organizirajo regijski posveti. Na 
drugi seji je delovna skupina obravnavala osnutek družbe- 
nega dogovora in vzorčni samoupravni sporazum o ustanovi- 
tvi in delovanju občinske skupnosti za ceste, na tretji seji pa 
predlog družbenega dogovora, razpravljala pa je tudi o oprav- 
ljenih regijskih posvetih. Ob koncu junija je bila četrta seja, na 
kateri so se člani delovne skupine seznanili s problematiko pri 
uresničevanju zakona in sprejeli sklep, da komisija za pri- 
pravo družbenega dogovora oblikuje pismo, in ga naslovi na 
tiste občine v katerih družbenega dogovora niso podpisali, 
oziroma so njegovo obravnavo preložili na jesen 1982 leta. Na 

poročevalec 15 



teh občinah naj bi opravili razgovore, kjer bi razčistili še 
odprta vprašanja. Prav tako je bil sprejet sklep, da Republiška 
konferenca SZDL pripravi pismo za občinske konference 
SZDL, v katerem bi jih opozorila na problematiko uresničeva- 
nja zakona o cestah, predvsem v zvezi z ustanavljanjem ob- 
činskih skupnosti za ceste. Dogovorjeno je tudi bilo, da se na 
konstitutivnih sejah občinskih skupnosti za ceste obravnava 
tudi poročilo o finančno-materialnem stanju Republiške 
skupnosti za ceste. Ob koncu septembra se je delovna sku- 
pina ponovno sestala, da bi obravnavala informacijo o uve- 
ljavljanju zakona o cestah. Delovna skupina je ugotovila, da 
ustanavljanje občinskih skupnosti za ceste zaostaja, zato je 
sprejela sklep, da se opravijo razgovori v tistih občinah, kjer 
ne bo mogoče ustanoviti skupnosti za ceste pred koncem 
letošnjega leta, glede na to, da nimajo pripravljenih ustanovi- 
tvenih aktov oziroma se še dogovarjajo o bistvenih vprašanjih 
glede ustanovitve skupnosti 

Regijski posveti so bili opravljeni v času od 22. 2. 1982 do 8. 
3. 1982 leta. Posveti so bili organizirani za Ljubljansko in 
Zasavsko regijo v Ljubljani, Mariborsko in Koroško regijo v 
Mariboru, Pomursko regijo v Murski Soboti, Celjsko regijo v 
Celju, Severnoprimorsko regijo v Novi Gorici, Kraškonotranj- 
sko in Obalno regijo v Kopru, Dolenjsko in Posavsko regijo v 
Novem mestu ter Gorenjsko regijo v Kranju. Kot gradivo za 
razgovore je bil vsem skupščinam občin poslan akcijski pro- 
gram, naknadno pa tudi osnutek Samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi in delovanju občinske skupnosti za ceste ter 
osnutek statuta občinske skupnosti za ceste. Navedena 
osnutka sta bila poslana kot pomoč iniciativnim odborom pri 
ustanavljanju občinskih skupnosti za ceste. 

Posvetov so se udeležili predstavniki skupščin občin, člani 
izvršnih svetov skupščin občin, ki so pristojni za področje 
cest, predsedniki oziroma člani iniciativnih odborov ter pred- 
stavniki cestnih in komunalnih organizacij. Na vseh regijskih 
posvetih so, poleg sklicatelja, sodelovali tudi predstavniki 
Republiške skupnosti za ceste in SOZD-a Združenih cestnih 
podjetij Slovenije. 

1. Na podlagi opravljenih regijskih posvetov ter kasnejših 
informacij, ki smo jih dobili od predsednikov iniciativnih od- 
borov, lahko ugotovimo, da so bili iniciativni odbori ustanov- 
ljeni v vseh občinah do 5. maja 1982. leta. Ljubljanske občine 
so ustanovile skupen iniciativni odbor, prav tako kot maribor- 
ske občine. V Ilirski Bistrici in Sežani, kjer so ustanovili 
skupnosti za ceste še na podlagi starega zakona o javnih 
cestah, niso imenovali iniciativnih odborov, ker so le preobli- 
kovali in uskladili z zakonom o cestah sedanje skupnosti za 
ceste. Skupščina Republiške skupnosti za ceste je s sklepom 
z dne 15. februarja 1982 imenovala Iniciativni odbor za usta- 
novitev Skupnosti za ceste Slovenije. 

2. Po podatkih, ki smo jih dobiti na regijskih posvetih in 
dopolnili z informacijami, ki nam jih je posredovala strokovna 
služba SOZD Združenih cestnih podjetij Slovenije, so se v 32. 
občinah odločili, da bodo ustanovili samostojno skupnost za 
ceste za svojo občino. V 11. občinah so se odločili, da bodo 
skupnosti za ceste opravljale tudi zadeve s področja komu- 
nalnega gospodarstva, in sicer v Brežicah, Celju, Cerknici, 
Mozirju, Ormožu, Postojni, Radljah ob Dravi, Slovenj Gradcu, 
Slovenski Bistrici, Šmarju pri Jelšah in Tržiču. Občinsko 
skupnost za ceste za območje več občin bodo ustanovili: 

- v LJubljani, za občine Ljubljana Bežigrad, Center, Moste- 
Polje, Šiška in Vič-Rudnik; 

- v Mariboru, za občine Maribor Pobrežje, Rotovž, Ruše, 
Pesnica, Tabor in Tezno. 

O tem, ali bodo ustanovili samostojno skupnost za ceste, ali 
skupaj s komunalo, se še niso dogovorili v Dravogradu, Ka- 
mniku, Kranju, Kočevju, Laškem, na Ravnah na Koroškem, v 
Šentjurju pri Celju. Trebnjem in na Vrhniki, v Izoli in Piranu pa 
se nagibajo k ustanovitvi skupnosti za ceste za celotno regijo. 
To je tudi razlog, da pričakujemo, da v teh občinah ne bo 
mogoče ustanoviti skupnosti za ceste pred koncem letoš- 
njega leta, saj se še dogovarjajo o bistvenih vprašanjih glede 
ustanovitve skupnosti oziroma so v precejšnji zamudi s pri- 
pravo potrebnih aktov, kot je to primer v škofji Loki. Do 
oktobra letošnjega leta so skupnosti ustanovljene v desetih 
občinah, in sicer v Domžalah, Hrastniku, Ilirski Bistrici, Le- 
nartu, Lendavi, Ljutomeru, Sevnici, Sežani, Titovem Velenju 
in Zagorju. Samoupravni sporazum o ustanovitvi je v podpiso- 
vanju v 18 občinah. O osnutku so razpravljali in pripravljajo 

predlog samoupravnega sporazuma v devetih občinah, v sed- 
mih pa je bil osnutek šele poslan v javno razpravo. 

3. Vsi udeleženci na posvetih so bili enotni in so podprli 
stališče, da se v občinskih skupnostih za ceste ne oblikujejo 
delovne skupnosti za opravljanje administrativno-strokovnih 
del. V večini občin že delujejo delovne skupnosti za opravlja- 
nje teh del za vse samoupravne interesne skupnosti mate- 
rialne proizvodnje, zato predvidevajo, da bi v teh opravljali 
tudi dela za skupnosti za ceste. Za drugo možnost, to je 
opravljanje strokovnih del v organizacijah za vzdrževanje 
cest, se je odločilo le nekaj občin. 

4. Glede bodoče organiziranosti na področju gospodarje- 
nja s cestami, naj poudarimo, da so z novim zakonom o 
cestaha magistralne, regionalne in lokalne ceste osnovno 
sredstvo temeljnih organizacij združenega dela, ki opravljajo 
dejavnost vzdrževanja in varstva cest. Tako bodo delavci, ki 
delajo na teh cestah, za upravljanje, vzdrževanje in varstvo 
cest organizirali temeljne organizacije združenega dela za 
vzdrževanje cest. Temeljna organizacija za vzdrževanje cest 
bo morala biti tako organizirana, da bo poleg splošnih pogo- 
jev iz zakona o združenem delu, izpolnjevala tudi posebne 
pogoje, določene v 57. členu zakona o cestah, in sicer: 

- da se organizira za zaokroženo cestno-prometno ob- 
močje, ki zagotavlja racionalno, ekonomično in učinkovito 
vzdrževanje ter varstvo cest; 

- da je ustrezno tehnološko opremljena; 
- da ima potrebno število delavcev z ustreznimi poklici in 

izobrazbo; 
- da zagotavlja usposobljenost in sočasnost uresničevanja 

nalog splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite. 
Po zakonu o cestah so nosilci dolžnosti organiziranja te- 

meljnih organizacij združenega dela za vzdrževanje cest de- 
lavci cestnih podjetij in seveda delavci tistih komunalnih 
organizacij združenega dela, ki so ponekod že doslej v celoti 
aH pretežno delali na vzdrževanju lokalnih cest. Glede na to, 
da komunalne organizacije združenega dela, po zakonu o 
komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena, po 
preteku triletnega prehodnega obdobja za uveljavitev tega 
zakona ne bodo mogle več opravljati dejavnosti vzdrževanja 
cest, in ker pri pretežni večini teh organizacij združenega dela 
niso dani pogoji za organiziranje temeljne organizacije za 
vzdrževanje cest, z ustanavljanjem temeljne organizacije 
samo za vzdrževanje lokalnih cest pa bi poleg skrajne nera- 
cionalnosti kršili tudi načelo enotnosti cestne mreže, ni pre- 
dvideno organiziranje ločenih temeljnih organizacij združe- 
nega dela za vzdrževanja lokalnih cest. 

5. Skupna komisija udeležencev družbenega dogovora o 
natančnejši razčlenitvi meril za uporabo v zakonu o združe- 
nem delu določenih pogojev za organiziranje oziroma za 
spremembe v organiziranju temeljnih organizacij združenega 
dela za vzdrževanje in varstvo cest in o nalogah za organizira- 
nje drugih organizacij združenega dela v cestnem gospodar- 
stvu, ki je bila imenovana pri Zvezi sindikatov Slovenije in v 
katero so vključeni predstavniki vseh podpisnikov dogovora, 
je po več kot enoletnem delu ter najširši javni razpravi pripra- 
vila predlog družbenega dogovora v aprilu 1982. leta. Potem, 
ko je bilo ocenjeno, da je predloženo besedilo družbenega 
dogovora sprejemljivo za vse udeležence, sta Zveza sindika- 
tov Slovenije, kot pobudnik sklenitve dogovora, in skupna 
komisija, poslali družbeni dogovor vsem udeležencem v skle- 
nitev. Rok za sklenitev, 30. marec 1982, je bil močno prekora- 
čen. V skladu z 22. členom družbenega dogovora so ga od 
obveznih podpisnikov na republiški ravni podpisali Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije in Sestavljena organizacija združenega dela Zdru- 
žena cestna podjetja Slovenije ter dve tretjini ostalih udele- 
žencev, in sicer Republiška skupnost za ceste, Splošno zdru- 
ženje prometa in zvez Slovenije in 45 izvršnih svetov skupščin 
občin. Na podlagi pisnih sklepov teh organov je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije na svoji seji dne 29. 7. 1982. leta 
sprejel ugotovitev, da je družbeni dogovor sprejet, objavljen 
pa je v Uradnem listu SRS, št. 31/82. 

Po objavi družbenega dogovora je k njemu pristopilo še 
devet izvršnih svetov skupščin občin. K družbenemu dogo- 
voru niso pristopili in so se o tem pisno izjasnili Splošno 
združenje komunalnega in stanovanjskega gospodarstva Slo- 
venije ter izvršni sveti skupščin občin Brežice, Domžale in 
Žalec. V svojih izjavah so navajali, da družbeni dogovor ni bil 
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usklajen z vsemi občinami v SR Sloveniji, da se morajo najprej 
ustanoviti občinske skupnosti za ceste, tako da bi o organizi- 
ranosti cestnega gospodarstva odločali tudi delavci v TOZD in 
občani v krajevnih skupnostih ter da bi bilo potrebno hkrati 
obravnavati tudi družbeni dogovor s področja komunalnega 
gospodarstva. Iz teh razlogov in ugotovitve, da njihove pri- 
pombe in amandmaji niso bili upoštevani v zadostni meri, so 
izvršni sveti teh treh občin in Splošno združenje komunal- 
nega in stanovanjskega gospodarstva Slovenije menili, da so 
določbe družbenega dogovora zanje nesprejemljive in druž- 
benega dogovora niso podpisali. V preostalih občinah so 
sprejem družbenega dogovora odložili in ga nameravajo po- 
novno obravnavati v mesecu septembru. 

Da bi ponovno pospešili obravnavo in sprejem dogovora, je 
komisija za sestavo in izvedbo postopka sprejema družbe- 
nega dogovora pri Zvezi sindikatov Slovenije poslala pismo 
izvršnim svetom teh občin s prošnjo, naj glede na to, da je 
dogovor že veljaven, ta dogovor čimprej obravnavajo in sprej- 
mejo. Prav tako je bilo dogovorjeno, da predstavniki delovne 
skupine, ki spremlja potek uresničevanja zakona, opravijo 
razgovore v tistih občinah, kjer dogovora niso sprejeli, ozi- 
roma so odložili obravnavo za jesen 1982. leta. 

V zvezi s tem so bili v času med 6. in 22. oktobrom 1982 
opravljeni regijski posveti z občinami, ki glede ustanovitve 
občinskih SIS za ceste in pristopa k družbenemu dogovoru 
najbolj zaostajajo. Posveti so bili v Celju s petimi, Slovenj 
Gradcu s štirimi in v Kranju s petimi občinami, v Ljubljani pa 
za Dolenjsko, Obalno in Ljubljansko regijo s štirinajstimi 
občinami. Po teh posvetih so k družbenemu dogovoru pristo- 
pile še štiri občine, tako da je družbeni dogovor doslej podpi- 
salo 58 občin, preostalih 7 občin bo po izjavah predstavnikov 
izvršnih svetov to storilo v najkrajšem času, oziroma do konca 
oktobra 1982. 

6. Republiški komite za promet in zveze je izdal izvršilne 
predpise, ki jih določa zakon o cestah, in sicer pravilnik o 
vzdrževanju in varstvu cest, pravilnik o izrednih prevozih po 
cestah, pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, gradi- 
tev in uporabo avtobusnih postajališč in pravilnik o nepromet- 
nih znakih. Pravilniki so objavljeni v Ur. listu SRS, št. 17/82. 

7. Cestna podjetja v SR Sloveniji so v postopku sprejemanja 
zakona o cestah in priprave družbenega dogovora pripravila v 
okviru SOZD-a Združenih cestnih podjetij Slovenije prvi pred- 
log svoje bodoče organiziranosti, ter jo predložila zainteresi- 
ranim organom in organizacijam, kakor tudi delegatom Skup- 
ščine SR Slovenije že ob sprejemu zakona o cestah. Na 
regijskih posvetih, ki so bili opravljeni ob razpravi o osnutku 
družbenega dogovora v februarju in marcu 1982. leta, so 
cestna podjetja predložila elaborat o konkretni organizaciji 
cestno-vzdrževaine operative, za vsako regijo posebej in 
skupno za celotno območje Slovenije. Ti elaborati so bili 
poslani v razpravo in opredelitev tudi vsem občinam, obstoje- 
čim skupnostim za ceste in komunalnim organizacijam, kot 
najbolj neposredno zainteresiranim subjektom v tej fazi orga- 
niziranja cestnega gospodarstva. Predloženi elaborati niso 
sprožili kakšnih posebnih razprav, razen v nekaterih komu- 
nalnih organizacijah, katerih stališča pa niso bila povsem v 
skladu s temeljnimi načeli in izhodišči zakona o cestah. 

izhajajoč iz določb družbenega dogovora temelji bodoča 
organiziranost cestnih organizacij na naslednjih, predhodno 
sprejetih načelih: 

- da se organizirajo in razvijajo ter specializirajo za izvaja- 
nje dejavnosti vzdrževanja in varstva vseh razvrščenih cest in 
drugih del s področja enostavne reprodukcije cest (glavna 
dejavnost); 

- da obdržijo in razvijajo le tiste stranske dejavnosti, ki so 
neposredno povezane z izvajanjem glavne dejavnosti; 

- da gospodarijo v smislu zakona o cestah z vsemi magi- 
stralnimi in regionalnimi cestami v Sloveniji in da si bodo 
prizadevala, da jim bodo občinske skupnosti za ceste prene- 
sle v osnovna sredstva in gospodarjenje vse lokane ceste 

- da vse avtomobilske ceste v Sloveniji vzdržuje in z njimi 
gospodari ena specializirana delovna organizacija, ki se za to 
ustrezno organizira; 

- da pri vseh cestnih podjetjih delavci organizirajo temeljne 
organizacije za vzdrževanje in varstvo cest, za vse druge 
dejavnosti pa posebne temeljne organizacije, če so za to 
izpolnjeni zakoniti pogoji; 

- da nt podlage in potrebe za ustanovitev novih delovnih 
organizacij za gospodarjenje s cestami v Sloveniji; 

- da se vsa cestna podjetja kot delovne organizacije, kakor 
tudi delovna organizacija za vzdrževanje avtomobilskih cest 
združijo v sestavljeno organizacijo združenega dela Združena 
cestna podjetja Slovenije, ki se mora njeni vlogi in nalogam 
ustrezno organizirati; 

- da se cestna podjetja v okviru SOZD-a Združenih cestnih 
podjetij sporazumejo o delih in nalogah, ki so skupnega 
pomena za vse delovne organizacije v okviru SOZD-a Združe- 
nih cestnih podjetij; 

- da se za izvajanje del in nalog skupnega pomena ustanovi 
delovna organizacija skupnega pomena, ki naj bi opravljala 
dela in naloge tudi za Skupnost za ceste Slovenije in morebiti 
tudi določena dela za občinske skupnosti za ceste. 

8. Cestna podjetja so z družbenopolitičnimi skupnostmi in 
drugimi zainteresiranimi organi in organizacijami dosegla 
soglasje, da ceste v Sloveniji vzdržuje sedem cestnih podjetij 
in Podjetje za vzdrževanje avtocest, ki se združujejo v SOZD 
Združena cestna podjetja Slovenije. 

Do sedaj je biI dosežen sporazum, da se v SR Sloveniji 
organizirajo temeljne organizacije združenega dela za vzdrže- 
vanje cest za naslednja območja: 

- TOZD za vzdrževanje cest Celje, za območje občin Celje, 
Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje 
pri Jelšah, Titovo Velenje in Žalec; 

- TOZD za vzdrževanje cest Nova Gorica, za območje 
občin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin; 

- TOZD za vzdrževanje cest Koper, za območje občin Izola, 
Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in Sežana; 

- TOZD za vzdrževanje cest Kranj, za območje občin 
Jesenice, Kranj, Radovljica, Tržič in Škofja Loka; 

- TOZD za vzdrževanje cest Ljubljana, za območje občin 
Cerknica, Domžale, Grosuplje, Hrastnik, Kamnik, Litija, ljub- 
ljanske občine, Logatec, Trbovlje, Vrhnika, Zagorje; 

- TOZD za vzdrževanje cest Murska Sobota, za območje 
občin Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota; _ 

- TOZD za vzdrževanje cest Ptuj, za območje občin Ormož 
in Ptuj; 

- TOZD za vzdrževanje cest Novo mesto, za območje 
občin Novo mesto in Trebnje; 

- TOZD za vzdrževanje cest Kočevje, za območje občin 
Kočevje in Ribnica; 

- TOZD za vzdrževanje cest Črnomelj, za območje občin 
Črnomelj in Metlika; 

- TOZD za vzdrževanje cest Krško, za območje občin 
Krško in Sevnica; 

- TOZD za vzdrževanje cest Brežice, za območje občine 
Brežice; 

- Podjetje za vzdrževanje avtocest, za območje občin, po 
katerih potekajo avtomobilske ceste v Sloveniji; 

l/se druge dejavnosti, ki so namenjene predvsem vzdrževa- 
nju cest in ki jih cestna podjetja že opravljajo ter imajo zanje 
potrebne zmogljivosti, se bodo v skladu z zakonom o cestah 
opravljale v ločenih temeljnih organizacijah združenega dela, 
katerih namen bo predvsem rekonstrukcija cest oziroma 
opravljanje nalog, ki niso predmet svobodne menjave dela. 

Poleg teh temeljnih organizacij bodo pri cestnih podjetjih 
še nslednje posebne temeljne organizacije: 

1. TOZD Asfalt - kamnolom, Pirešica, v sestavi CP Celje 
2. TOZD Servis - mehanizacije, Celje, v sestavi CP Celje 
3. TOZD Mehanizacija, Ljubljana, v sestavi CP Ljubljana 
4. TOZD Projektivno-tehnični biro Maribor, v sestavi CP 

Maribor 
5. TOZD Asfaltna baza in gramoznica Drnovo, v sestavi CP 

Novo mesto. 
Vse navedene temeljne organizacije izpolnjujejo zakonite 

pogoje, da poslujejo kot TOZD. 
Iz navedenega izhaja, da bi v SR Sloveniji gospodarilo in 

vzdrževalo razvrščene ceste sedem cestnih podjetij, ki bi 
imela v svojem sestavu: 

- trinajst temeljnih organizacij za vzdrževanje in varstvo 
cest 

- sedem temeljnih organizacij za izvajanje rekonstrukcij- 
skih del na cestah (prvenstveno na vzdrževanju cest in drugih 
delih enostavne reprodukcije cest) 

- pet temeljnih organizacij za specialna dela oziroma proi- 
zvode (servisi, asfalt, kamnit/ agregati, projekt iva). 
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Tako bi bilo v smislu družbenega dogovora organiziranih 
skupno 25 temeljnih organizacij združenega dela. 

Poleg teh bi za vzdrževanje avtomobilskih cest v Sloveniji 
bita organizirana posebna delovna organizacija. 

9. Do sedaj so delavci cestnih podjetij uskladili svojo orga- 
nizacijo z določili zakona 'o cestah in družbenega dogovora v 
desetih temeljnih organizacijah za vzdrževanje cest. Tri te- 
meljne organizacije so še v postopku organiziranja in se bodo 
organizirale do konca 1982 leta, to so temeljne organizacije v 
okviru CP Koper, CP Kranj in CP Nova Gorica. 

Prav tako bo do konca letošnjega leta usklajena z zakonom 
o cestah in družbenim dogovorom organizacija cestnih po- 
djetij kot delovnih organizacij in SOZD-a Združenih cestnih 
podjetij Slovenije ter ustanovljena delovna organizacija skup- 
nega pomena V ta namen so bili v cestnih podjetjih že 
izdelani predlogi oziroma spremembe in dopolnitve samou- 
pravnih splošnih aktov in v nekaterih primerih tudi že sprejeti 
(CP Maribor, CP Nova Gorica). Spremembe in dopolnitve 
samoupravnih splošnih aktov SOZD-a Združena cestna po- 
djetja Slovenije so v postopku izdelave in usklajevanja stališč. 
Za ustanovitev delovne organizacije skupnega pomena so bili 
izvedeni načelni in izhodiščni dogovori, v izdelavi pa je tudi 
elaborat o družbenoekonomski upravičenosti ustanovitve te 
delovne organizacije, ki bo ustanovljena do konca leta 1982. 

10. Cestna podjetja tudi sicer aktivno delujejo na realizaciji 
zakona o cestah, tako v okviru svojih pristojnosti, kot v okviru 
SOZD-Združenih cestnih podjetij. Tako so: 

- izdelala in psrejela akcijski program za uveljavitev zakona 
o cestah, 

- imenovala komisije in'delovna telesa za izdelavo posa- 
meznih halog oziroma izdelavo predlogov rešitev oziroma 
odločitev, 

- ponudila izvršnim svetom vseh občinskih skupščin stro- 
kovno pomoč v zvezi z organiziranjem občinskih skupnosti za 
ceste, zlasti izdelavo delovnih gradiv samoupravnih splošnih 
aktov občinskih skupnosti za ceste, 

- izdelala delovno gradivo samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi občinske skupnosti za ceste in statuta ter poslov- 
nika organov teh skupnosti, 

- sporazumela se o izhodiščih za poenotenje nekaterih 
sestavin organizacije TOZD, DO in SOZD-a, zlasti glede števila 
in vrst temeljnih organizacij v okviru DO, o imenih CZD v 
okviru SOZD-a, o razporeditvi sredstev med temeljne organi- 
zacije, o poslovnem predmetu (glavne in stranska dejavnost), 
o delitvi dela med temeljnimi organizacijami, o medsebojni 
odgovornosti med temeljnimi organizacijami (o. sub. o.) in 
odgovornosti TOZD za obveznosti DO (n. sub. o ), o prevze- 
manju rizika v okviru DO, o obsegu in strukturi DSSS delovne 
organizacije in SOZD-a ter o njihovih nalogah in podobno. 

11. V zvezi z drugimi nalogami temeljnih organizacij za 
vzdrževanje cest iz zakona o cestah, so cestna podjetja v 
okviru SOZD-a Združenih cestnih podjetij Slovenije in v sode- 
lovanju Republiške skupnosti za ceste, s skupno komisijo 
izdelala osnove za vknjižbo cest kot osnovnih sredstev v 
poslovne knjige, (popis elementov cest) ter izdelala osnove za 
določitev vrednosti cest in obračun amortizacije cest. Da pa bi 
temeljne organizacije za vzdrževanje cest lahko z letom 1983 
pričele poslovati v smislu zakona o cestah, so cestna podjetja 
razporedila delovna sredstva, pravice in obveznosti med te- 
meljne organizacije v smislu določil družbenega dogovora, 
usposobila strokovne delavce za izvajanje nalog gospodarje- 
nja in upravljanja s cestami, zlasti s področja varstva cest in 
izvajanja upravno-pravnih opravil (soglasja, dovoljenja), orga- 
niziral kontrolo nad stanjem cest in varovalnega pasu, organi- 
zirala in usposobila organizacijske enote po ožjih specialnih 
in zaokroženih delovnih procesih, pripravila podlage za orga- 
niziranje obračunskih enot za vsako občino posebej, nastavila 
potrebne evidence poslovanja in podobno. 

V zvezi Z nalogami delovnih organizacij so cestna podjetja 
določila naloge skupnega pomena za vse temeljne organiza- 
cije, ki jih bodo izvajale delovne skupnosti, organizirala de- 
lovne skupnosti oziroma izvedla reorganizacijo dosedanjih 
delovnih skupnosti, dogovorila se o pooblastilih delovni orga- 
nizaciji s področja vzdrževanja cest, sprejela samoupravne 
sporazume o združitvi v delovno organizacijo (razen CP Ko- 
per in CP Kranj) oziroma spremembe in dopolnitve teh spora- 
zumov in drugo. 

V zvezi z nalogami sestavljene organizacije združenega 

dela Združena cestna podjetja Slovenije, so cestna podjetja 
proučila dosedanjo organizacijo in vlogo ter delo SOZD-a, se 
dogovorila in sporazumela o novi vlogi v smislu zakona o 
bestah in družbenega dogovora ter o nalogah skupnega po- 
mena, o pooblastilih SOZD-u, prevzemanju odgovornosti za 
njegove obveznosti, prevzemanju rizika, o posameznih določ- 
bah novega samoupravnega sporazuma o združitvi v SOZD, o 
novi organizaciji in nalogah delovne skupnosti SOZD-a in 
podobno. 

12. Iniciativni odbor za ustanovitev Skupnosti za ceste Slo- 
venije je pripravil osnutek samoupravnega sporazuma o usta- 
novitvi Skupnosti za ceste Slovenije, ga dat v javno razpravo 
in objavil v Poročevalcu Skupščine SRS št. 14 z drle 13. 7. 
1982. Po končani razpravi o osnutku je bil na podlagi predlo- 
gov in pripomb pripravljen predlog samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije. Predlog 
samoupravnega sporazuma je bi i že poslan podpisnikom v 
obravnavo in sprejem. Rok sklenitve samoupravnega spora- 
zuma pa ostaja vprašljiv, ker občinske skupnosti za ceste še 
niso ustanovljene. 

Iniciativni odbor je pripravil tudi osnutek besedila zača- 
snega statuta Skupnosti za ceste Slovenije in sprejel sklep, da 
se za prvo sejo Skupščine Skupnosti za ceste Slovenije pri- 
pravi samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste Slovenije in 
strokovno službo te skupnosti (delovno gradivo je priprav- 
ljeno). Delovne skupine delavcev strokovne službe Republi- 
ške skupnosti za ceste in SOZD Združenih cestnih podjetij 
Slovenije pripravljajo delovno gradivo številnih aktov, ki jih 
mora do 31. 12. 1982, skladno z zakonom o cestah, sprejeti 
Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije. 

13. Republiški komite zet promet in zveze, Republiška skup- 
nost za ceste, Republiški odbor sindikata delavcev prometa in 
zvez, SOZD Združena cestna podjetja Slovenije in Splošno 
združenje prometa in zvez Slovenije, so imenovali posebno 
delovno komisijo z nalogo, da pripravi izhodišče za samou- 
pravno organiziranost v cestnem gospodarstvu na podlagi 
zahtev zakona o cestah. Komisija je v juliju sprejela gradivo, v 
katerem je razmejila dela in naloge, ki naj bi jih opravljali: 

- delovna organizacija skupnega pomena •/ okviru SOZD 
Združenih cestnih podjetij Slovenije, 

- delovna skupnost strokovne službe Skupnosti za ceste 
Slovenije. 

Na temelju tako opredeljenih izhodišč bo mogoče do- 
končno pripraviti in sprejeti potrebne akte in ukrepe, na 
podlagi katerih se bo uveljavljal zakon o cestah in s katerimi 
se bodo zagotovili novi družbenoekonomski odnosi na po- 
dročju cestnega gospodarstva. 

SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 

Iz informacije lahko ugotovimo, da aktivnosti za uresniče- 
vanje zakona o cestah sicer potekajo, vendar ne v rokih, ki so 

■ postavljeni v prehodnih določbah zakona o cestah in v akcij- 
skem programu. Takšno stanje je najbolj očitno pri ustanav- 
ljanju občinskih skupnosti za ceste in Skupnosti za ceste 
Slovenije, pa tudi pri organiziranju nekaterih organizacij za 
vzdrževanje cest (Koper, Kranj). Občinske skupnosti za ceste 
bi morale biti po zakonu ustanovljene do konca junija 1982. 
leta, ugotoviti pa moramo, da je do oktobra 1982. leta bilo 
ustanovljenih le 10 občinskih skupnosti za ceste. V 18 obči- 
nah je predlog samoupravnega sporazuma o oblikovanju teh 
samoupravnih interesnih skupnosti v podpisovanju, v 16 obči- 
nah pa pripravljajo predlog samoupravnega sporazuma, ozi- 
roma je osnutek tega v razpravi, vendar pa kar v 12 občinah 
lahko pričakujemo, da skupnosti za ceste ne bodo ustanov- 
ljene pred koncem letošnjega leta. Takšno stanje je zlasti v 
občinah Celje, Dravograd, Kamnik, Kranj, Kočevje, Laško, 
Piran, Ravne na Koroškem, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika in 
Žalec, kjer se še pogovarjajo o bistvenih vprašanjih glede 
ustanovitve skupnosti za ceste in še nimajo pripravljenih 
osnovnih dokumentov. Tako kot so se dogovorili, bodo v 
Ljubljani in Mariboru ustanovili občinsko skupnost za ceste 
za območje vseh ljubljanskih oziroma mariborskih občin. 

Na regijskih posvetih, ki so bili opravljeni v mesecu oktobru 
1982 in ki so zajeli 28 občin, med njimi tudi vse občine, za 
katere je izražen dvom, da bodo ustanovili občinske SIS za 
ceste pred koncem leta, je bilo podčrtano, da ni nobenih 
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utemeljenih razlogov za tolikšno zaostajanje. Glede na to, da 
so v glavnem odpravljene dileme glede oblikovanja TOZD za 
vzdrževanje in varstvo cest in razčiščeni odnosi s komunal- 
nimi organizacijami prek sprejetega družbenega dogovora, je 
potrebno čimprej pripraviti besedilo samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi občinskih SIS in ga dati v podpis. Kot 
skrajni rok za oblikovanje občinskih SIS je bil postavljen 20. 
november 1982. 

Zaradi zamud pri ustanavljanju občinskih skupnosti za ce- 
ste bo zamujen tudi zakonski rok za ustanovitev Skupnosti za 
ceste Slovenije, saj delegate v skupščino Skupnosti za ceste 
Slovenije delegirajo skupščine občinskih skupnosti za ceste. 
Osnutek samoupravnega sporazuma za ustanovitev Skupno- 
sti za ceste Slovenije je bil sicer poslan v javno razpravo vsem 
občinam v SR Sloveniji v juniju, vendar moramo ugotoviti, da 
je bil rok, predviden za začetek javne razprave za akcijskim 
programom, prekoračen za en mesec. Osnutek samouprav- 
nega sporazuma je bil poslan tudi članom iniciativnega od- 
bora za ustanovitev Skupnosti za ceste Slovenije, delovnim 
organizacijam SOZD Združenih cestnih podjetij Slovenije, 
Skupščini SR Slovenije, Republiškemu komiteju za promet in 
zveze. Na podlagi danih predlogov in pripomb na osnutek, je 
bil pripravljen predlog samoupravnega sporazuma o ustano- 
vitvi Skupnosti za ceste Slovenije in poslan podpisnikom v 
obravnavo in sprejem, s prošnjo, da sklep o pristopu pošljejo 
do 15. novembra 1982 leta. 

Ustanovitev občinskih in republiške skupnosti za ceste se 
zato v tem času postavlja kot prva in neodložljiva naloga, saj 
so le-te, poleg drugih nalog, pogoj, da začne funkcionirati 
nov sistem financiranja cestne infrastrukture v skladu z druž- 
benoekonomskimi odnosi, ki jih uvaja nov zakon o cestah. Vsi 
samoupravni akti o tem, predvsem pa akti o delitvi sredstev in 
določitvi višine posameznih sredstev, morajo biti sprejeti do 
konca leta 1982, saj se z 31. 12. 1982 namreč izteče prehodno 
obdobje in prenehajo veljati vse določbe o upravljanju, vzdr- 
ževanju, financiranju in varstvu cest po starem zakonu o 
javnih cestah. Potrebno je posebej poudariti nujnost razpore- 
ditve sredstev po namenih porabe, to je sredstev za vzdrževa- 
nje, varstvo, rekonstrukcijo in gradnjo cest, s srednjeročnim 
pianom Skupnosti za ceste Slovenije za obdobje 1983-1985, 
ki ga mora skupščina Skupnosti za ceste Slovenije prav tako 
sprejeti do konca leta 1982. 

Glede na stanje, ki izhaja iz predložene informacije o ure- 
sničevanju zakona o cestah in nujnosti, da se še pred koncem 
letošnjega leta ustvarijo vsi potrebni pogoji za uresničitev 
novih samoupravnih in družbenoekonomskih odnosov v cest- 
nem gospodarstvu predlagamo, da se v okviru sprejetega 
akcijskega programa za uveljavitev zakona, dejavnost vseh 
nosilcev nalog in drugih družbenih dejavnikov osredotoči 
predvsem na izvršitev naslednjih nalog: 

I. Naloge, za katere je rok po zakonu in sprejetem akcij- 
skem programu že zapadeI 

1. Ustanovitev občinskih skupnosti za ceste 
NOSILEC: iniciativni odbori za ustanovitev občinskih skup- 

nosti za ceste in izvršni sveti skupščin občin. 
2. Ustanovitev Skupnosti za ceste Slovenije 
NOSILEC: iniciativni odbor za ustanovitev Skupnosti za 

ceste Slovenije. 
3. Konstituiranje temeljnih organizacij za vzdrževanje cest 

v smislu zakona o cestah in družbenega dogovora o organizi- 
ranosti v cestnem gospodarstvu. 

NOSILEC: cestna podjetja. 
II. Naloge, za katere rok po zakonu sicer še nI zapadel, so 

pa postopki za realizacijo ali Izdelavo strokovnih podlag v 
zamudi 

1. Priprave predloga za oblikovanje strokovnih služb Skup- 
nosti za ceste Slovenije in delovne organizacije skupnega 
pomena iz 15. člena družbenega dogovora o organiziranosti v 
cestnem gospodarstvu. 

NOSILEC: Iniciativni odbor za ustanovitev Skupnosti za 
ceste Slovenije, Republiška skupnost za ceste in SOZD Zdru- 
žena cestna podjetja Slovenije. 

2. Sprejem kriterijev in meril za višino povračil iz četrte, 
pete, sedme in osme točke 38. člena - 7. alinea 19. člena 
(povračilo za ceste ob registraciji, povračilo iz cene plina, 
čezmerna uporaba cest ter izredni prevozi in cestnina). 

- Določitev višine povračil iz četrte in pete točke 38. člena 
ter višine in načina plačevanja cestnine - 8. alinea 19. člena 
(povračilo iz cene plina ter cestnina); 

- Sprejem kriterijev in meril za delitev sredstev iz tretje do 
šeste točke 38. člena - 9. alinea 19. člena (>>bencinski dinar«, 
povračilo za ceste ob registraciji, povračilo iz cene plina, 
povračila tujcev za uporabo cest). 

NOSILEC: Iniciativni odbor za ustanovitev Skupnosti za 
ceste Slovenije, Republiška skupnost za ceste in SOZD Zdru- 
žena cestna podjetja Slovenije. 

3. Sprejem srednjeročnega plana Skupnosti za ceste Slo- 
venije za obdobje 1983-1985, s katerim se razporejajo sred- 
stva po namenih porabe, to je za vzdrževanje, varstvo, rekon- 
strukcijo in gradnjo cest. 

NOSILEC: Republiška skupnost za ceste in SOZD Združena 
cestna podjetja Slovenije. 

4. Sklenitev samoupravnega sporazuma o vzdrževanju cest 
po načelih svobodne menjave dela. 

NOSILEC: temeljne organizacije za vzdrževanje cest in 
ustrezne skupnosti za ceste. 

5. Določitev normativov in standardov za vzdrževanje ma- 
gistralnih cest in skupnih normativov in standardov za vzdrže- 
vanje regionalnih in lokalnih cest. 

NOSILEC: Republiška skupnost za ceste in SOZD Združena 
cestna podjetja Slovenije. 

6. Določitev osnov in meril za razvrščanje lokalnih cest. 
NOSILEC: Republiška skupnost za ceste in SOZD Združena 

cestna podjetja Slovenije. 

POROČILO 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja Zbora združenega 
dela in Odbora za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja 
Zbora občin Skupščine SR Slovenije k poročilu o izvršitvi srednjeročnega programa 
geodetskih del 1976-1980    »———   

Odbor za stanovanjsko-komunalna 
vprašanja in varstvo okolja Zbora združe- 
nega dela in Odbor za urbanizem, stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja Zbora občin sta na skupni seji dne 
7. decembra 1982 obravnavala poročilo,o 
izvršitvi srednjeročnega programa geo- 
detskih del 1976-1980, ki ga je Skupščini 
SR Slovenije predložil Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Člani odborov so ugotovili, da predlo- 
ženo poročilo celovito prikazuje izvaja- 
nje geodetskih del in opozarja na finanč- 
ne težave v obravnavanem srednjeroč- 
nem obdobju. Težave pri zagotavljanju 
finančnih sredstev so imele za posledico, 
da se je moral spremeniti odlok o sred- 

njeročnem programu izvajanja in financi- 
ranja geodetskih del za to obdobje, kar je 
povzročilo izpad vrste del, ki so še kako 
potrebna pri prostorskem planiranju in 
pri drugih opravilih, ki zadevajo posa- 
mezne površine. Tako so nedokončana 
načrtovana dela, ki pa jih bo potrebno 
zaključiti v tem srednjeročnem obdobju 
in zagotoviti manjkajoča finančna sred- 
stva. 

Člani odborov so v celoti podprli zak- 
ljučke, ki so dani v poročilu in se zavze- 
majo za to, da se zagotovijo dodatna 
finančna sredstva, da bi se lahko izvedel 
vsaj korigiran srednjeročni plan geodet- 
skih del za obdobje 1976-1980 v tem 
srednjeročnem obdobju. 

Predlagatelj naj že takoj v začetku leta 
1984 analizira stanje pri izvajanju geo- 
detskih del in financiranju in eventualno, 
po potrebi predlaga, glede na trenuten 
gospodarski položaj in v skladu s sploš- 
nimi stabilizacijskimi napori, morebitne 
korekture obstoječega srednjeročnega 
programa peodetskih del. 

Člani odborov menijo, da v skladu z 
drugim odstavkom 157. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije zaenkrat ni po- 
trebe, da bi poročilo obravnaval tudi zbor 
oziroma zbora. Ocenjujejo pa, da bo v 
primeru kakršnihkoli sprememb ali do- 
polnitev obstoječega srednjeročnega 
programa potrebno, da se bo razprava 
razširila tudi na zbore. 
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VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 10.1982 

- Rekonstrukcija ceste Bohinjska Bela- 
Soteska (11/315) 

V zvezi z rekonstrukcijo ce- 
ste Bohinjska Bela-Soteska je 
skupina delegatov za Zbor 
združenega dela Skupščine 
občine Radovlica postavila 
enako vprašanje, kot je bilo 

ZBOR OBČIN - 25. 10. 1982  

- Rekonstrukcija ceste Bohinjska Bela- 
Soteska (11/315) 

dano na Zboru občin. Republi- 
ška skupnost za ceste pa je 
posredovala enak pismeni od- 
govor, ki ga objavljamo v tej 
številki Poročevalca. 

Skupina delegatov za zbor 
občin skupščine občina Ra- 
dovljica je postavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

V letu 1977 so bila pričeta 
dela na rekonstrukciji ceste 
Bohinjska Bela-Soteska, z 
namenom, da se nova cesta 
izogne ozkim grlom v vasi Bo- 
hinjska Bela, ki onemogočajo 
prevoz večjih tovorov do de- 
lovnih organizacij na območju 
Bohinja. 

Dokončna rekonstrukcija je 
bila vključena v samoupravni 
sporazum o temeljih planov 
Republiške skupnosti za ce- 
sto za obdobje 1981-1985 z 
vrednostjo del 110.000.000 din 
in jo je prevzela tudi občina 
Radovljica v Dogovoru o te- 
meljih družbenega plana ob- 
čine Radovljica za obdobje 
1981-1985. 

RSC je kot investitor v ome- 
njeno rekonstrukcijo po izja- 
vah nadzornega organa inve- 
stirala cca 70.000.000 din, 
vendar je z deli prekinila v le- 
tu 1981. Za dokončanje inve- 
sticije je po oceni in potrje- 
nem projektu, po dejanskih 
cenah potrebnih po oceni 
RSC še 150.000.000 din. 

V osnutku aneksa samou- 
pravnega sporazuma RSC o 
temeljih plana za obdobje 
1981-1985, s katerimi smo 
seznanjeni ni konkretno opre- 
deljeno dokončanje investi- 
cije. 

Občani predvsem pa delov- 
ne organizacije iz območja 
Bohinja stalno opozarjajo na 
probleme, katere jim zadaja 
nerešena cestna povezava 
(onemogočen dostop z večji- 
mi tovornimi vozili do LIP - v 
Boh. Bistrici, onemogočen 
prevoz z tovornjaki GG), hkra- 
ti pa ugotavlja, da zaradi ne- 
dokončane rekonstrukcije le- 
že neizkoriščena družbena 
sredstva, ki so bila v objekte 
že vložena. 

Pričakujem odgovor Repu- 
bliške skupnosti za ceste, po- 
leg tega pa zahtevamo tudi 
konkretne opredelitve do 
omenjenega problema v 
spremenjenih planskih doku- 
mentih RSC. 

Na delegatsko vprašanje je 
Republiška skupnost za ceste 
posredovala pismeni odgovor. 

V delegatskem vprašanju so 
pravilno navedeni podatki tako 
glede porabljenih sredstev v 
vrednosti 70.000.000 din za 
doslej izvedena dela pri rekon- 
strukciji omenjenega odseka, 
kakor glede predvidenih sred- 
stev v iznosu 110.00.000 din v 
srednjeročnem planu 
1981-1985 za dokončanje ozi- 
roma nadaljevanje del. 

Strokovna služba Republi- 
ške skupnosti za ceste je sku- 
šala zagotoviti kontinuiteto del 

-in pridobila Geološki zavod 
Ljubljana, ki je bil pripravljen 
kreditirati in izvajati pilotno 
steno na odseku Obrne, ki 
predstavlja ključni objekt za 
nadaljevanje del. Izvršilni od- 
bor Republiške skupnosti za 
ceste je na svoji 74. seji v me- 
secu septembru 1981 odobril 
najetje kredita v vrednosti 
15,000.000 din, vendar pa do 
sklenitve izvajalske pogodbe 
ni prišlo, ker strokovna služba 
ni uspela pridobiti avala ban- 
ke. Prav tako je izvršilni odbor 
Republiške skupnosti za ceste 
na 79. seji v marcu 1982 glede 
na kritično finančno situacijo 
sprejel sklep, da je potrebno 
takoj ustaviti gradnjo vseh in- 
vesticijskih objektov in ves do- 
tok sredstev preusmeriti v pla- 
čilo obveznosti iz naslova re- 
dnega vzdrževanja in plačilo 
anuitet. Povsod tam pa, kjer so 
na razpolago lokalna sredstva 
se dela na novogradnjah lahko 
nadaljujejo v okviru lastnih 
sredstev. , 

Izvršili odbor Republiške 
skupnosti za ceste je na svoji 
80. seji v maju 1982 zavrnil tudi 

predlog za najetje dodatnega 
kredita v znesku 6,000.000 din, 
ki ga je nudil Geološki zavod in 
s katerim bi bio možno realizi- 
rati celotno pilotno steno. 

Tudi v primeru, da bi uspeli 
pridobiti aval za prvotni kredit 
v znesku 15,000.000 din, dela v 
zmanjšanem obsegu ne bi bila 
ekonomsko upravičena, ker bi 
se znaten del sredstev porabil 

le za selitve in instaliranje na- 
prav. 

V pripravi je rebalans sred- 
njeročnega plana 1981-1985, 
ki naj bi glede na dosedanje 
ukrepe zagotavljal le sredstva 
za enostavno reprodukcijo, ki 
pa ne zajema del iz naslova 
investicijskega vzdrževanja ta- 
ko, da niso podani v bližnji pri- 
hodnosti objektivni pogoji za 
nadaljevanje del. 

ZBOR OBČIN -25. 11. 1982 

- Kdaj boni za leto 1983? 
Skupina delegatov zfi zbor 

občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Jesenice je zastavi- 
la naslednje delegatsko vpra- 
šanje: 

Delegacijo zanima kdaj in 
kako bodo razdeljeni boni za 
leto 1983? Nedopustno bi bi- 
lo, da bi realizacija te obsež- 
ne naloge zapadla v zadnje 
dni decembra, saj bi s tem 
povzročili vrsto neželenih 
nevšečnosti. Ob tem pa dele- 
gacija tudi priporoča pristoj- 
nim republiškim organom, da 
navodila občinskim upravnim 
organom izdajo pravočasno 
in enotno. Poleg tega delega- 
cija opozarja tudi na primerno 
pripravljenost obmejnih in tu- 
rističnih organov kar zadeva 
razdeljevanje bencinskih bo- 
nov delavcem, ki so na zača- 
snem delu v tujini in tujcem. 

Na vprašanje je odgovoril 
Avgust Metlika, svetovalec 
predsednika republiškega ko- 
miteja za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve: 

Delitev bonov, ki je bila v ce- 
loti dobro izvedena, je imela 
tudi nekatere pomanjkljivosti. 
Republiški komite za tržišče in 
splošne gospodarske zadeve 
je ob sodelovanju drugih pri- 
stojnih republiških upravnih 
organov pripravil predloge za 
spremembo in dopolnitev 
Uredbe o omejitvi prometa z 
motornim bencinom in diesel- 
skim gorivom. (Ur. list SFRJ št. 
62/82) in predloge za izboljša- 
nje in poenostavitev tiskanja in 
razdeljevanja bonov za leto 
1983. Te pripombe je dne 11. 
11. 1982 poslal Zveznemu se- 
kretariatu za tržišče in splošne 
gospodarske zadeve. 

Na podlagi zbranih pripomb 
republik in avtonomnih pokra- 
jin je Zvezni sekretariat za trži- 
šče in splošne gospodarske 
zadeve pripravil osnutek spre- 
memb in dopolnitev Uredbe, ki 
so ga prejeli dne 19. 11. 1982. 
Dne 22. 11. 1982 je bil v Beo- 
gradu v Zveznem sekretariatu 
za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve sestanek, na 
katerem so bile obravnavane 
spremembe in dopolnitve 
Uredbe in plan tiskanja ter raz- 
deljevanja bonov republikam 
in avtonomnima pokrajinama. 
Plan predvideva, da bi do 20. 
12. 1982 republike in avtono- 
mni pokrajini prevzele bone v 
tiskarni v Beogradu. O tem je 
razpravljal Izvršni svet Skup- 
ščine socialistične republike 
Slovenije na seji dne 24. 11. 
1982 in menil, da rok za prev- 
zem bonov ne omogoča pra- 
vočasne razdelitve bonov ob- 
čanom. Zato je opozoril Zvezni 
izvršni svet, da lahko zaradi te- 
ga nastopijo težave pri razde- 
ljevanju bonov in predlagal, da 
se omogoči prevzem bonov 
najkasneje do 15. 12. 1982. 

Bone bodo razdeljevali pri- 
stojni upravni organi upravi- 
čencem po enakem postopku 
kot za leto 1982. 

Takoj ko bo Zvezni izvršni 
svet sprejel spremembe in do- 
polnitve Uredbe, bo dopolnje- 
na tudi republiška Uredba in 
pripravljena skupna in enotna 
navodila ter posredovana pri- 
stojnim občinskim upravnim 
organom. 

Pravočasno bodo zagotov- 
ljene tudi zadostne količine 
ustreznih bonov za delavce, ki 
so na začasnem delu v tujini in 
za tujce. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 13. 12.1982 

- V čem so težave uporabnikov najete 
računalniške opreme? 

Delegatom ni razumljivo ka- 
ko je mogoče, da Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije v po- 
ročilu o rezultatih samouprav- 
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nega sporazumevanja na po- 
dročju računalništva ni ocenil 
kot sabotažo uspešne inter- 
vencije ISKRA DELTA in El 
Niš pri Zveznem izvršnem 
svetu na spremembo pogojev 
za zamenjavo najete računal- 
niške opreme. 

Znano je, da se uporabniki 
najete računalniške opreme 
že vrsto let prizadevamo za- 
menjati najeto zastarelo raču- 
nalniško opremo zg sodob- 
nejšo in nekajkrat zmogljivej- 
šo za enak znesek najemnine. 
Od pristojnih organov smo za- 
to večkrat po delegatski poti 
skušali dobiti odgovor ali se 
navedena problematika sploh 
rešuje. Podprli smo predloge, 
ki so bili oblikovani in sprejeti 
na Izvršenm odboru Gospo- 
darske zbornice Slovenije 10. 
3. 1981 in so bili objavljeni v 
Gospodarskem vestniku št. 
11 z dne 20. 3. 1981. 

Ker je bilo v dogovoru, ki ga 
je podal Janez Urbas, pomoč- 
nik predsednika Republiške- 
ga komiteja za mednarodno 
sodelovanje, napisano: »da je 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije vseskozi dajal pod- 
poro urejanju problema naje- 
ma računalniške opreme...», 
nas je izredno presenetil od- 
stavek izvršnega sveta v Po- 
ročilu o rezultatih samouprav- 
nega sporazumevanja na po- 
dročju računalništva in ocena 
sporazumov, ki glasi: 

»Iskra Delta in El Niš sta 
zaradi razvojnih razlogov sku- 
paj intervenirali pri Zveznem 
izvršnem svetu na predlog 
spremembe pogojev za za- 
menjavanje najete računalni- 
ške opreme, in pri tem zača- 
sno uspeli v svojih naporih.« 

Mnenja smo, da sta Iskra 
Delta in El NIŠ s tem povzro- 
čila ogromno gospodarsko 
škodo in škodo delegatskemu 
sistemu ter bi zato ustrezni 
organi morali ustrezno ukre- 
pati. 
DODATNA OBRAZLOŽITEV K 
DELEGATSKEMU VPRAŠA- 
NJU Z DNE 25. 10. 1982 V 
GRADIVU POD ŠT. 02005- 
2/029 GLEDE PREPOVEDI ZA- 
MENJAVE RAČUNALNIŠKE 
OPREME 

Uporabljamo računalniške 
sisteme, ki so bili instalirani 
pred okoli desetimi leti, kar 
pomeni, da so tehnološko za- 
stareli in fizično iztrošeni. Nji- 
hove zmogljivosti nam že dol- 
go ne zadoščajo več. V tem 
času so se pojavile v svetu 
nove generacije računalni- 
kov, ki jih je pravtako možno 
dobiti v najem in so pri enaki 
najemnini kot jo plačujemo 
danes tudi do deset krat 
zmogljivejši od sedaj instali- 
ranih sistemov. Tudi domači 

proizvajalci ponujajo nekate- 
re sodobnejše sisteme, ven- 
dar so ti zasnovani večinoma 
tako, da niso programsko 
kompatibilni (zamenljivi) z na- 
jetimi računalniškimi sistemi. 
Težave, ki bi se pojavile v pri- 
meru, da bi bili primorani prei- 
ti na računalnike domače 
proizvodnje bi bile (če zane- 
marimo zakonsko prepoved 
negospodarskih in neproizvo- 
dnih investicij) naslednje: 

1. Nakupa novega sistema 
ne zmoremo saj investicijsko 
nismo sposobni, 

2. Neprimerno večje anga- 
žiranje za investicijo potreb- 
nih finančnih sredstev (doma- 
či sistemi so dražji od uvože- 
nih), 

3. Popolno prešolanje pro- 
gramerjev na druge program- 
ske jezike, 

4. Potrebno popolno pre- 
programiranje vseh obstoje- 
čih obdelav. 

5. V času konverzije t. j. 
prehodna na drugi sistem, ki 
ni kompatibilen z instaliranim, 
je potrebno določeno daljše 
obdobje v katerem oba siste- 
ma vzporedno obratujeta do- 
kler se vse obstoječe obdela- 
ve predelajo za novi sistem 
kar zahteva dodatna sredstva 
(poleg investicijskih sredstev 
za novi sistem je potrebno na- 
jemnino še naprej plačevati 
dokler najeti sistem uproblja- 
mo za redne obdelave). 

Dodatni stroški za even- 
tualni prehod na domači raču- 
nalnik izvirajo iz zgoraj našte- 
tih točk (3., 4. in 5) in po različ- 
nih ocenah znašajo med 70 in 
110% nabavne vrednosti si- 
stema. 

V primeru, da ne bi veljala 
zakonska prepoved negospo- 
darskih in neproizvodnih in- 
vesticij in da bi bili investicij- 
ko sposobni, sprašujemo, ali 
je v smislu stabilizacije vložiti 
dvakratna sredstva za to, da 
bi z domačo opremo dosegli 
sedanje stanje pri obdelavah 
podatkov? Edini izhod za de- 
lovne organizacije z najeto 
računalniško opremo je bil 
sklep ZIS z dne 8. 4. 1982 št. 
531 tč. 11/1.2 katerega pa je 
ZIS preklical po uspešni inter- 
venciji Iskre Delta in El Niš. 

Na vprašanje je dal izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
naslednji odgovor: 

Izvršni svet SR Slovenije je 
po sklepu Skupščine SRS pri- 
pravil poročilo o rezultatih sa- 
moupravnega sporazumeva- 
nja na področju računalništva 
in oceno sporazumov, ki so jih 
bile zavezane skleniti temeljne 
organizacije SOZD Iskra, 
SOZD Gorenje in OZD Elektro- 
tehna na podlagi zakona, ki je 
bil v tej skupščini sprejet 25. 

12. 1981. Poročilo je bilo ob- 
javljeno v Poročevalcu Skup-' 
ščine SRS VII/18 z dne 4. 10. 
1982 in obravnavano ter spre- 
jeto na Odboru za družbenoe- 
konomske odnose Zbora zdru- 
ženega dela, dne 12. 10. 1982 
in Odboru za družbenoeko- 
nomske odnose in razvoj Zbo- 
ra občin, dne 18. 11. 1982. 

Med ostalim je v poročilu 
naveden kratek opis najbolj 
pomembnih aktivnosti delovne 
organizacije Iskra-Delta, ki v 
skladu s sprejetim sporazu- 
mom opravlja zadeve skupne- 
ga pomena za vse udeležence 
proizvodnje računalnikov. V 
tem delu poročila navaja Izvrš- 
ni svet tudi podatek, da sta 
»Iskra-Delta in El Niš zaradi ra- 
zvojnih razlogov skupaj inter- 
venirala pri ZIS na njegov 
predlog spremembe pogojev 
za zamenjavo najete računal- 
niške opreme, in da sta pri tem 
začasno uspela v svojih napo- 
rih«, ker je ZIS dejansko spre- 
menil svoj poprejšnji sklep iz 
aprila 1982 o načinu zamenja- 
ve uvoženih računalnikov za 
najem. 

Izvršni svet torej ni podajal 
ocene te konkretne akcije 
Iskre-Delte in Ei Niš, temveč le 
podatek, da sta pri tem zača- 
sno uspeli v svojih naporih. 

Oceno vsebuje šele eden 
zadnjih odstavkov poročila, v 
katerem Izvršni svet ugotavlja, 
da »bo treba v nadaljnjem iz- 
popolnjevanju odnosov zno- 
traj računalniške proizvodnje 
še vedno posvečati posebno 
pozornost navezavam s tujimi 
partnerji. Nujno bo treba uve- 
ljaviti enotna načela povezova- 
nja z njimi, upoštevaje bistve- 
ne elemente naše razvojne 
strategije, kot so hitrejši dotok 

novih tehnologij, čim več do- 
mačega znanja na ključnih 
točkah računalniške proizvod- 
nje, prispevek k ravnovesju de- 
viznih tokov itd«. V tej oceni 
izhaja Izvršni svet SR Slovenije 
iz strategije, da je treba do tu- 
jih dobaviteljev računalniške 
opreme vzpostaviti odnose so- 
delovanja, ne pa dopuščati 
izključno tržno konkurenco 
najrazličnejših tujih proizvajal- 
cev računalnikov na našem 
trgu. 

Glede na tako oceno Izvršni 
svet tudi ni v nasprotju s stali- 
šči, ki jih je o tem vprašanju 
imel že doslej, in tudi ne s sta- 
liščem, ki je citirano v delegat- 
skem vprašanju, »da je Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
vseskozi dajal podporo ureja- 
nju problema najema računal- 
niške opreme 

Izvršni svet Skupščine SRS 
tudi ni imel razlogov, da bi po- 
sebej ocenjeval akcijo Iskre- 
Delte pri ZIS. Namen akcije je 
bil zagotoviti enakopraven po- 
ložaj domačih proizvajalcev 
računalniške opreme pri za- 
menjavi računalnikov. Zvezni 
Izvršni svet je sprejel ukrep 
glede spremembe pogojev za 
zamenjavo računalniške opre- 
me v okviru svojih pristojnosti 
in brez sodelovanja z izvršnimi 
sveti republik in avtonomnih 
pokrajin. Izvršni svet Skupšči- 
ne SR Slovenije je mnenja, da 
je primerna takšna začasna re- 
šitev, s katero je bilo omogo- 
čeno že najeto računalniško 
opremo zamenjati za sodob- 
nejšo opremo za enako naje- 
mnino. Izvršni svet pa je tudi 
mnenja, da ni mogoče podpi- 
rati širokega sistema najema- 
nja tuje računalniške opreme. 

- Odgovornost za izdajanje podatkov 
zaupne narave javnosti 

Skupina delegatov Skup- 
ščine občine Ljubljana Center 
je na seji 21. oktobra 1982 
predlagala, da se na seji zbo- 
ra združenega dela Skupšči- 
ne SR Slovenije postavi na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Skupščina SR Slovenije je 
na 6. seji 13/10-1982 obravna- 
vala zakone in ukrepe iz pri- 
stojnosti skupščine SFR Ju- 
goslavije, ki so bili strogo 
zaupne narave. Glede na to, 
da imamo sprejetih vrsto pra- 
vilnikov in navodil kako rav- 
nati s takimi gradivi, vendar 
nekateri dogodki že pred sejo 
skupščine (kolone na mejnih 
prehodih, vrste v bankah pri 
deviznih računih in govorice 
med občani) kažejo na to, da 
s takimi gradivi na vseh rav- 

neh ne ravnamo tako, kot je 
predpisano. Skupina delega- 
tov meni, da je bila s takšnim 
ravnanjem storjena nepo- 
pravljiva škoda celotni naši 
skupnosti. 

Skupina delegatov v zvezi z 
ugotovljenim sprašuje ali je 
možnost ukrepati proti tistim, 
ki predčasno in napačno na 
kakršen-koli način razkrivajo 
strogo zaupne podatke javno- 
sti? 

Skupina delegatov na po- 
stavljeno vprašanje ne želi ta- 
kojšnega odgovora pač pa 
želi opozoriti na večjo odgo- 
vornost na vseh ravneh dela 
in življenja. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 2. okoliš 
Ljubljana Center na Zbor zdru- 
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ženega dela Skupščine SR 
Slovenije glede odgovornosti 
za izdajo podatkov zaupne na- 
rave javnosti je Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije posre- 
doval naslednji odgovor: 

Kljub načelu javnosti že 
Ustava SFR Jugoslavije (97. 
člen) in Ustava SR Slovenije 
(122. člen) določata, da se z 
zakoni in samoupravnimi akti 
določajo zadeve in podatki, ki 
pomenijo tajnost in se ne sme- 
jo objavljati, ne sme pa se ure- 
sničevati načela javnosti v na- 
sprotju z interesi varnosti in 
obrambe države oziroma z 
drugimi družbenimi interesi. 

Odgovornost za izdajo tajnih 
podatkov ureja več zakonov na, 
primer: kazenski zakoni, za- 
kon o sistemu državne uprave 
in o Izvršnem svetu Skupščine 

SR Slovenije ter o republiških 
upravnih organih, zakon o 
splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti, zakon o 
notranjih zadevah in drugi, kot 
tudi 'splošni akti organizacij 
združenega dela, drugih sa- 
moupravnih organizacij in 
skupnosti ter organov družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

Varovanje podatkov zaupne 
narave je urejeno tudi v Po- 
slovniku Skupščine SR Slove- 
nije (39. člen) in drugih aktih 
Skupščine. 

Veljavna zakonodaja torej 
daje možnost ukrepati proti ti- 
stim, ki razkrivajo zaupne po- 
datke javnosti in tudi določa 
kdo predlaga ustrezni posto- 
pek zoper tistega, ki je izdal 
javnosti zaupne podatke. 

- Neustrezna gibanja pri združevanju 
sredstev za republiške interesne 
skupnosti 

Skupina delegatov za zbor 
združenega dela - področje 
gospodarstva skupščine ob- 
čine Kranj je postavila na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Izvršni svet Skupščine ob- 
čine Kranj je z dopisom št. 30- 
06/1981-05 z dne 31. 8. 1982 
na podlagi polletnih gospo- 
darskih rezultatov opozoril re- 
publiški izvršni svet in neka- 
tere njegove organe na pov- 
sem neustrezna gibanja pri 
združevanju sredstev za re- 
publiške interesne skupnosti. 
Doslej odgovora na naš dopis 
še nismo dobili, zato želimo 
odgovor na nasienje vpraša- 
nje: 

Ob doseženi polletni 33% 
rasti družbenega proizvoda in 
26% rasti dohodka v občini 
Kranj so se vplačila združe- 
nega in samostojnega oseb- 
nega dela za republiške inte- 
resne skupnosti družbenih 
dejavnosti povečala v prvem 
polletju letos glede na enako 
obdobje lani oziroma na do- 
govorjeno porabo leta 1981 za 
39%, če ne upoštevamo vpla- 
čil za skupnost pokojninske- 
ga in Invalidskega zavarova- 
nja, pa so bila vplačila za 
ostale interesne skupnosti 
večja za 37%. Rast družbene- 
ga proizvoda so ta sredstva 
(brez sredstev SPIZ) presegla 
za 12%, rast dohodka pa za 
42%, medtem ko resolucija za 
leto 1982 določa 25% zaosta- 
janje sredstev za skupne 
družbene potrebe za rastjo 
družbenega proizvoda oziro- 
ma 10% zaostajanje za rastjo 
dohodka. 

Enaka gibanja kažejo tudi 
podatki iz polletnih periodič- 
nih obračunov gospodarstva 
občine Kranj. V prvem polletju 
letos so ozd gospodarstva 
občine iz dohodka in iz oseb- 
nih dohodkov razporedile za 
republiške interesne skupno- 
sti za 35% več sredstev kot v 
enakem obdobju lani, če ne 
upoštevamo razporejenih 
sredstev za skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega za- 
varovanja za 32% več sred- 
stev. 

Enake tendence gibanja 
sredstev za interesne skup- 
nosti na ravni republike, kot 
jih ugotavljamo v občini 
Kranj, imajo tudi vplačila in 
razporejena sredstva v go- 
renjski regiji. 

Na preseganje resolucij- 
skih dolčil o gibanju skupne 
porabe v letu 1982 kažejo tudi 
podatki o razporejenih sred- 
stvih za republiške interesne 
skupnosti iz polletnih perio- 
dičnih obračunov gospodar- 
stva SR Slovenije. Ob doseže- 
ni 22% rasti dohodka in 27% 
rasti družbenega proizvoda 
gospodarstva republike v 
prvem poletju letos je gospo- 
darstvo na ravni republike 
razporedilo za republiške in- 
teresne skupnosti 31% več 
sredstev oziroma, če ne upo- 
števamo razporejenih sred- 
stev za skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja za 26% več sredstev 
kot v enakem obdobju lani. 
Razporejena sredstva (brez 
sredstev SPIZ) so rast dohod- 
ka presegla za 18% oziroma 
za 4% so počasneje narašča- 
la kot družbeni proizvod. 

Usklajeno z resolucijskimi 
določili so se v občini Kranj v 
prvem polletju letos gibala 
vplačila za interesne skupno- 
sti družbenih dejavnosti v ob- 
čini. V primerjavi z dogovorje- 
no porabo leta 1981 so bila ta 
sredstva večja za 25% oziro- 
ma so se 25% rasla počasne- 
je od rasti družbenega proi- 
zvoda in 4% počasneje od ra- 
sti dohodka. 

Glede na visoke nominalne 
rasti sredstev za Interesne 
skupnosti družbenih dejavno- 
sti na ravni republike in ob 
upoštevanju, da so se ob zad- 
nji spremembi prispevnih sto- 
penj za SIS družbenih dejav- 
nosti (objavljeni v Uradnem li- 
stu SRS Slovenije, št. 
27/1982) malenkostno znižale 
(za 1%) le prispevne stopnje 
za Zvezo skupnosti otroškega 
varstva, Kulturno skupnost 
Slovenije in Skupnost starost- 
nega zavarovanja kmetov, je 
težko verjeti, da se bodo 
sredstva za republiške intere- 
sne skupnosti v letu 1982 gi- 
bala v skladu z resolucijskimi 
določili. Upoštevati je tudi tre- 
ba, da so v letošnjem letu ve- 
ljavne prispevne stopnje za 
republiško izobraževalno in 
raziskovalno skupnost ter ne- 
katere posebne izobraževal- 
ne skupnosti višje od lansko- 
letnih. 

Izvršni svet občine Kranj 
poudarja, da je zaostajanje 
rasti skupne porabe za rastjo 
dohodka ena izmed temeljnih 
resolucijskih in stabilizacij- 
skih nalog. Vplačila za SIS 
družbenih dejavnosti v občini 
kažejo, da bomo v občini 
Kranj v letu 1982 zagotovili z 
resolucijo predvideno zaosta- 
janje, glede na visoko rast 
sredstev za interesne skup- 
nosti na ravni republike pa 
pričakujemo odgovor, kako 
se bo zagotovilo njihovo do- 
govorjeno 25% zaostajanje za 
rastjo družbenega poroizvoda 
oziroma 10% zaostajanje za 
rastjo dohodka. 

Po devetih mesecih pa so 
gibanja vplačil združenega 
dela in samostojnega oseb- 
nega dela za interesne skup- 
nosti družbenih dejavnosti 
naslednja: 

- za republiške interesne 
skupnosti so se vplačila po- 
večala za 39% oziroma, če ne 
upoštevamo vplačila za skup- 
nost pokojninskega In invalid- 
skega zavarovanja, so bila 
vplačila za ostale interesne 
skupnosti večja za 41%, 

- vplačila za interesne 
skupnosti v občini pa so bila v 
devetih mesecih letos v pri- 
merjavi z dogovorjeno porabo 
enakega obdobja lani večja 
za 22,4«. 

Podatek torej kažejo, da je 
tudi po devetih mesecih rast 
sredstev za interesne skup- 
nosti na ravni republike neus- 
klajena z resolucijskimi dolo- 
čili. 

Opozarjamo tudi, da Je akci- 
ja ne samo potrebna, ampak 
mora biti hitra, ker sicer v letu 
1982 ne bo zagotovljeno do- 
govorjeno načelo o gibanju 
skupne porabe na ravni repu- 
blike. 

Na delegatsko vprašanje 
skupine delegatov za gospo- 
darsko področje 12. okoliša - 
Kranj za Zbor združenega dela 
je Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, posredoval pismeni 
odgovor: 

Instrumenti za usklajevanje 
obsega združevanja sredstev z 
dohodkovnimi možnostmi 
združenega dela so za republi- 
ške samoupravne interesne 
skupnosti isti kot veljajo za in- 
teresne skupnosti na ravni ob- 
čine. Elementi, ki opredeljuje- 
jo obseg združenih sredstev 
pa so različni med občinami, 
ter med občinami in republiko. 
Rast obsega sredstev republi- 
ških interesnih skupnosti je 
zato ob upoštevanju 25% zao- 
stajanja za rastjo primerljivega 
dohodka (doseženi dohodek, 
povečan za amortizacijo po 
predpisanih minimalnih stop- 
njah) v SR Sloveniji praviloma 
različna od rasti združenih 
sredstev v posameznih obči- 
nah. Zato morajo občine pri 
ocenjevnaju združevanja sred- 
stev za zadovoljevanje skupnih 
potreb ločiti sredstva, ki se 
združujejo za občinske intere- 
sne skupnosti od sredstev, ki 
se združujejo za republiške in- 
teresne skupnosti. 

V obrazložitvi k postavljane- 
mu vprašanju je pravilno ugo- 
tovljeno, da je priliv sredstev 
na račune republiških samou- 
pravnih interesnih skupnosti 
tudi po devetih mesecih letoš- 
njega leta še previsok. Če bi se 
nadaljevalo združevanje sred- 
stev po nespremenjeni dinami- 
ki do konca leta, bi bil priliv 
sredstev neusklajen z republi- 
ško resolucijo in s planiranimi 
potrebnimi sredstvi za izvedbe 
programov. 

Posebne izobraževalne 
skupnosti in Izobraževalna 
skupnost Slovenije so poveča- 
le obseg združenih sredstev v 
prvih devetih mesecih letoš- 
njega leta za 50,6% glede na 
enako lansko obdobje in v tem 
času že združile 79,4% plani- 
ranih sredstev za leto 1982. Za- 
to bodo v nekaterih posebnih 
izobraževalnih skupnostih in v 
Izobraževalni skupnosti Slove- 
nije v mesecu novembru zniža- 
li prispevne stopnje, v decem- 
bru pa ukinili obveznost zdru- 
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zevanja za uporabnike v tistih 
skupnostih, kjer se bo v enaj- 
stih mesecih že združilo 100% 
planiranih sredstev. Pričakuje- 
mo, da se bo priiiv sredstev 
uskladil z dogovorjenim pro- 
gramom šele do konca leta. 

Raziskovalna skupnost Slo- 
venije in posebne raziskovalne 
skupnosti imajo po devetih 
mesecih za 45,9% večji priliv 
kot v enakem lanskem obdob- 
ju, vendar so združile šele 
67,5% celoletno planiranih 
sredstev. Tako nizek priliv je 
predvsem posledica lanskolet- 
nega izpada združenih sred- 
stev v višini 123,2 milijonov 
din. 

Skupnost otroškega varstva 
Slovenije je z oktobrom po- 
novno znižala prispevno stop- 

njo; ker so bila vplačila po de- 
vetih mesecih še vedno previ- 
soka glede na novo (nižje) pla- 
nirana sredstva za izvedbo 
programa v letu 1982. 

Telesno-kulturna in Kultur- 
na skupnost Slovenije bosta 
priliv sredstev s planiranimi 
sredstvi uskladili do konca leta 
ali z eventualnim poračunom v 
naslednjem letu. Obveza za 
uskladitev priliva s planiranimi 
sredstvi in poračuna v primeru 
preveč združenih sredstev bo 
veljala za vse republiške skup- 
nosti; izhodišče za planiranje 
sredstev v letu 1983 bo tudi pri 
teh skupnostih obseg sred- 
stev, ki je usklajen z republiško 
resolucijo, ne pa realizirani 
priliv v letu 1982. 

- Nezadovoljni z odgovorom 

Delegati skupine delegatov 
za delegiranja delegatov v 
Zbor občin SkupSčine SR Slo- 
venije in skupine delegatov 
za delegiranje delegatov v 
Zbor združenega deia Skup- 
ščine SR Slovenije Skupščine 
Ljubljana Moste - Polje - po- 
dročje gospodarstva so zav- 
zeli naslednje stališče: 

Ti/di za področje naftno- 
plinskega gospodarstva je 
potrebno že v naprej pripraviti 
ukrepe, ki bi se izvajali, ko bi 
se pokazala potreba, tako da 
z njimi ne bi več kasnili. 

Na seji Zbora združenega 
deia Skupščine SR Slovenije, 
ki je bila dne 19. novembra 
1982, je bila skupina delega- 
tov seznanjena z odgovorom 
Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije. Delegati z od- 
govorom niso bili zadovoljni, 
ker je bi! zeio splošen in se je 
nanašal na splošno situacijo 
na področju energetike, ni pa 
podal nobenih konkretnih 
predlogov in rešitev. 

Na stališče je dal Janez Ster- 
niša, predsednik Republiškega 
komiteja za energetiko nasled- 
nji dopolnilni odgovor; 

Že vse leto 1982 izvajamo na 
področju preskrbe z naftnimi 
derivati ukrepe, katerih namen 
je, zagotoviti potrebne količine 
posameznih vrst naftnih deri- 
vatov in hkrati razdeljevati te 
količine v skladu s sprejetimi 
kriteriji za prednostno oskrbo. 

Zagotavljanje potrebnih ko- 
ličin naftnih derivatov ni bilo 
vedno uspešno, predvsem za- 
radi pomanjkanja konvertibil- 
nih deviznih sredstev, ki se 
zbirajo pri Narodni banki Ju- 
goslavije na osnovi Zakona o 
zagotavljanju deviznih sred- 
stev za nakup surove nafte in 
naftnih derivatov. Manjkajoče 
količine naftnih derivatov si je 
SOZD Petrol občasno sposojal 

pri Zavodu za materialne re- 
zerve in jih zaradi motenj pri 
oskrbi rafinerij s surovo nafto 
težko vrača. 

Odgovorne delovne organi- 
zacije za preskrbo z naftnimi 
derivati, interesne skupnosti in 
organi gospodarske zbornice 
so v sodelovanju z Izvršnim 
svetom Skupščine SR Sloveni- 
je sprejeli konkretne ukrepe o 
načinu razdeljevanja razpolož- 
ljivih količin naftnih derivatov 
v primerih, ko le-te ne zado- 
stujejo za normalno povpraše- 
vanje. 

Motorni bencini 
V primerih, ko razpoložljive 

količine motornega bencina 
ne bi zadostovale za pokritje 
vseh potreb (pred uvedbo bo- 
nov) je veljala naslednja pre- 
razporeditev količin po na- 
menu: 

- zagotavljanje motornega 
bencina za potrebe reševalne 
službe, gasilskih enot, enot 
miiice, inšpekcijskih siužb, 

- zagotavljanje motornega 
bencina na slovenskem cest- 
nem križu za potrebe turizma, 
oskrba z motornim bencinom 
v turističnih središčih (izdelan 
je seznam bencinskih servi- 
sov), 

- zagotavljanje motornega 
bencina v ostalih predelih SR 
Slovenije. 

Plinsko olje 
V primerih, ko razpoložljive 

količine plinskega olja ne za- 
doščajo za pokritje vseh po- 
treb, veljajo pri razdeljevanju 
naslednji kriteriji: 

- mestni in primestni avto- 
busni promet, 

- železnica, 
- kmetijstvo in gozdarstvo, 
- prevoz hrane, zdravil ipd., 
- ostali porabniki. 
Kurilno olje fcit gospo- 

dinjstvo 
Za razdeljevanje razpoložlji- 

vih količin kurilnega olja za 
gospodinjstvo so'dogovorjene 
naslednje prednostne katego- 
rije porabnikov: 

- invalidi (80-100%), kate- 
rih seznam je pripravi! koordi- 
nacijski odbor za družbeni po- 
ložaj in aktivnost invalidov, 

- gospodinjstva, ki so že 
vplačala kupnino za kurilno 
olje, a ga niso prejela zaradi 
uveljavitve odloka o prepovedi 
prodaje, 

- gospodinjstva, ki imajo 
prednost po vrstnem redu na- 
ročila. 

Mazut ter kurilno olje ekstra 
lahko za organizacije združe- 
nega dela 

Pri oskrbi z mazutom, ki je 
izredno problematična že celo 
leto, so v veljavi kriteriji oskr- 
be, ki jih je verificiral Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije. 
Po teh kriterijih imajo pre- 
dnost pri oskrbi z mazutom 
naslednje kategorije porabni- 
kov: 

- proizvodnja in oskrba s 
hrano, 

- energetski objekti, 
- OZD - pretežni izvozniki 

na konvertibilno področje, 
- OZD, ki sodelujejo v re- 

produkcijski verigi, katerih 
končni izdelki so namenjeni v 
izvoz, 

- OZD, kjer bi nedobava 
mazuta povzročila velike ma- 
terialne škode. 

Tekoči naftni plin 
Oskrba s tekočim naftnim 

plinom se izvaja po enakih kri- 
terijih kot za mazut in kurilno 
olje ekstra lahko. Težave pri 
zagotavljanju zadostnih koli- 
čin so nastopile šele v mesecu 
septembru, do meseca sep- 
tembra pa so bile na razpolago' 
zadovoljive količine. 

V času omejene oskrbe je 
bila prekinjena prodaja teko- 
čega naftnega plina v jeklen- 
kah za široko potrošnjo. 

Za enakomerno porazdelitev 
razpoložljivih količin tekočega 
naftnega plina med organiza- 
cije združenega dela, ustano- 
ve, bolnice in druge velike po- 
rabnike ter široko potrošnjo 
(prodaja občanom v jeklen- 
kah) je imenovano koordina- 
cijsko telo vseh dobaviteljev, 
za enakomerno oskrbljenost 
široke potrošnje v SR Sloveniji 
pa skrbi koordinacijsko telo 
vseh prodajalcev tekočega 
naftnega plina v jeklenkah. 

Vse navedene ukrepe izvaja 
SOZD Petrol tekoče in v skladu 
z razpoložljivimi količinami 
naftnih derivatov, ki jih prejme 
od domačih rafinerij oziroma 
iz uvoza. 

- Ali je zagotovljena preskrba tržišča z 
rezervnimi deli? 

Skupina delegatov za dele- 
giranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela Skupščine SRS 
za področje gospodarstva 
Skupščine občine Ljubljarta- 
-Center je na seji dne 
18/11-1982 sklenila postaviti 
naslednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Kako in s kakšnimi ukrepi je 
zagotovljena preskrba tržišča 
z rezervnimi deli za trajnejše 
industrijske proizvode doma- 
če izdelave, ko nam je pozna- 
no, da ni mogoče kupiti re- 
zervnih delov za vozila (Za- 
stava, IMV), gospodinjske 
aparate (Gorenje) in drugo. 

V zakonu o standardizaciji 
(Ur. i. SFRJ št. 38/1977) so na- 
tančno predpisane obvezno- 
sti proizvajalcev za zagotovi- 
tev servisnih storitev in nado- 
mestnih delov za čas, ki ga je 
proizvajalec predvidel kot živ- 
ljenjsko dobo proizvoda ob 
normalni rabi in po navodilu 
proizvajalca, predpisano je 
nadzorstvo nad izvajanjem 
zakona s strani pristojnih or- 
ganov, ukrepanje ter kazno- 
vanje. 

Zanima nas, aH je možno 
dobiti podatke o tem, kolikšno 
je število v tem smislu Izreče- 
nih ukrepov v SR Sloveniji v 
tekočem letu? 

Problem, ki ga z delegat- 
skim vprašanjem načenjamo, 
se je občutno povečal z uved- 
bo denarnega pologa ob pre- 
stopu državne meje, saj nam 
je poznano, da so se občani 
tudi z rezervnimi deli za do- 
mače proizvode lahko oskr- 
bovali v zamejstvu. Od 25.10. 
1982 dalje pa tudi to ni več 
mogoče, ker Odlok o pogojih 
pod katerimi smejo fizične 
osebe uvažati, prinašati in 
prejemati določene predmete 
iz tujine (Ur. I. SFRJ, št. 
52/1982) ne dovoljuje uvoza 
rezervnih delov. Nakup oziro- 
ma uvoz je možno izvršiti le 
preko konsignacijskih skla- 
dišč in zastopnikov, ti pa ima- 
jo na zalogi le rezervne dele 
za uvoženo blago tujih firm, ki 
jih zastopajo. 

Na vprašanje je odgovorila 
Jelka Žekar namestnica pred- 
sednika Republiškega komite- 
ja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve: Obveznost za- 
gotavljanja nadomsetnih delov 
za določene vrste blaga široke 
potrošnje je urejena z zako- 
nom o standardizaciji (Uradni 
list SFRJ, št. 38/77 in 11/80). 
Zagotovitev servisnih storitev 
in nadomestnih delov v času, 
ki ga je proizvajalec predvidel 
kot življenjsko dobo proizvoda 
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ob normalni rabi, je obveznost 
organizacije združenega dela, 
ki je proizvod izdelala, za uvo- 
žene proizvode pa obveznost 
uvoznika oziroma zastopnika 
tuje firme. Rok uporabnosti, tj. 
življenjsko dobo proizvoda, 
določa proizvajalec sam in 
znaša od 1-5 let. Rok za zago- 
tovitev servisnih storitev in na- 
domestnih delov začne teči od 
dneva prodaje oziroma od 
dneva izteka garancijskega ro- 
ka, če gre za proizvode, za ka- 

tere je obvezna garancija. 
Proizvajalci nadomestne dele 
za določene proizvode največ- 
krat ne zagotavljajo v zadost- 
nih količinah. Proizvajalci trdi- 
jo, da-so vzroki za to, da nado- 
mestnih delov na trgu ni, pre- 
nizke prodajne cene teh delov. 
V trenutni situaciji, ko se je 
možnost oskrbe z nadomestni- 
mi deli v tujini zaradi že znanih 
ukrepov zmanjšala, je število 
zahtev za posredovanje tržnih 
inšpektorjev vse večje. 

ZBOR OBČIN - 13. 12. 1982 

- Pomanjkanje naftnih derivatov v 
občini Ljutomer 

Skupina delegatov za zbor 
občin SRS in zbor združenega 
dela SRS kulturno-prosvetno 
področje s sedežem v Ljuto- 
meru je na seji dne 17. 11. 
1982 obravnavala problemati- 
ko preskrbe z naftnimi deriva- 
ti in ugotovila, da je pomanj- 
kanje naftnih derivatov in 
predvsem dizel goriva v obči- 
ni že tako kritično, da povzro- 
ča resne težave ne samo v 
kmetijstvu ampak tudi v indu- 
strijski proizvodnji, saj je 
praktično v nekaterih OZD 
ohromel ne samo transport iz- 
delkov, ampak celo notranji 
transport. Takšno stanje pov- 

zroča že zastoje v proizvodnji 
in s tem seveda izpad že tako 
nizkega dohodka, obenem pa 
kopičenje zalog proizvodov. 

Prioritetno smo reševali 
oskrbo s plinskim gorivom 
kmetijstvo, predvsem za 
spravilo sladkorne pese, kar 
je močno povečalo porabo te- 
ga goriva. 

V mesecu novembru oskr- 
buje z gorivom za spravilo 
sladkorne pese ena črpalka. 
Kljub temu, da smo omejili iz- 
dajo goriva 50 I na porabnika, 
ne moremo zagotoviti najnuj- 
nejših potreb. 

- Zakaj neenakomerna delitev? 

Na 9. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je bila 
25. novembra 1982, je dele- 
gatka Jožica Kampuš iz obči- 
ne Sežana zastavila nasled- 
nje delegatsko vprašanje: 

»Skupina delegatov za de- 
legiranje delegatov v Zbor ob- 
čin Skupščine SR Slovenije iz 
občine Sežana postavlja 
Izvršnemu svetu Skupščine 
SR Slovenije naslednje dele- 
gatsko vprašanje. 

V Sloveniji je že dalj časa 
(dva meseca) prisotno veliko 
pomanjkanje tekočega naft- 
nega plina. Na podlagi infor- 
macij iz dnevnega časopisja 
in televizije ugotavljamo, da 
se oskrba s plinom izboljšuje 
vendar ne enakomerno po 
posameznih območjih Slove- 
nije. 

Sprašujemo: 
1. Zakaj je bila količina pli- 

na, ki je bila uvožena kot in- 
terventna, razdeljevana tako, 

"da so nekatera območja dobi- 
la normalne potrebne količi- 
ne, območja občin Sežana, 
Postojna, Ilirska Bistrica, No- 
va Gorica, Tolmin, Ajdovščina 
in Idrija pa nič. 

2. Zakaj se neenakomerna 
delitev izvaja že 20 dni kljub 
urgencam prizadetih občin. 

3. Zahtevamo, da se vzpo- 
stavi enakomerna delitev raz- 
položljivih količin plina na 
vseh območjih SR Slovenije. 

4. Obenem vprašujemo za- 
kaj se že utečen sistem za 
delitev kritičnih artiklov, ki ze- 
lo dobro funkcionira ne upo- 
rablja tudi pri delitvi tekočega 
naftnega plina.« 

- Kaj je s prizadevanji za uvajanje 
alternativnih virov energije? 

Skupina delegatov za zbor 
občin Skupščine občine Ko- 
per je postavila naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

V dogovoru z občinami Izo- 
la, Piran in Obalno skupnostjo 
želimo opozoriti na pereče 
vprašanje preskrbe tržišča z 

naftnimi derivati in drugimi 
gorivi. 

Razpoložljive količine kuril- 
nega olja na obalnem področ- 
ju ne pokrivajo niti potreb pre- 
dnostnih porabnikov, tako da 
Je ostala popolnoma nepre- 
skrbljena ostala široka pora- 

ba. Trenutno ni na nobeni čr- 
palki tega olja za prodajo 15 
litrov za gospodinjstvo. Od 1. 
oktobra je bilo kurilno olje po 
dogovorjeni količini 1000 li- 
trov dostavljeno na dom 300 
kupcem od 2400 evidentira- 
nih. Prav tako je kritična oskr- 
ba s tekočim naftnim plinom, 
ki je bil v oktobru dobavljen le 
industriji, popolnoma pa je bi- 
la ustavljena oskrba široke 
potrošnje. Oskrba široke po- 
trošnje se je začela šele v no- 
vembru, tako da je bilo 12.700 
popisanim gospodinjstvom v 
občini Koper izdanih 8000 je- 
klenk. 

Zaradi izpada oskrbe s pli- 
nom in kurilnim oljem je moč- 
no povečano povpraševanje 
po trdih gorivih. Medtem ko je 
bila poraba v občini Koper v 
lanskem letu nekaj nad 3000 

ton premoga in okrog 2000 
metrov drv, se je letošnje 
povpraševanje povečalo na 
5500 ton premoga v občini, na 
Obali pa na 10.000 do 12.500 
ton, in 5000 metrov drv. 

Doslej je bilo dovoljenega 
in prodanega 2400 ton premo- 
ga in 3500 m drv. 

Glede na specifičnost obal- 
nega območja bi bil možen iz- 
pad klasičnih energetskih vi- 
rov delno nadomestiti z upo- 
rabo sončne energije in alter- 
nativnih virov. 

Sprašujemo, kaj misli storiti 
Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da bi spodbudili 
množično uvajanje alternativ- 
nih virov energije, ki so tre- 
nutno zaradi dragih investicij 
in neizenačenih investicijskih 
pogojev (davčna in kreditna 
politika) nezanimivi za inve- 
stitorje. 

Jeklenke deli vsak po svoje 

Na 9. seji Zbora občin Skup- 
ščine SR Slovenije, ki je bila 
25. novembra 1982, je delegat 
Lucijan Vug iz občine Nova 
Gorica zastavil naslednje de- 
legatsko vprašanje: 

»V današnji številki Dela je 
objavljen članek z naslovom 
»Jeklenke deli vak po svoje« 
v katerem so nekateri podat- 
ki, ki vznemirjajo občane. Na- 
kazana je problematika, zlasti 
je zanimiv zaključek tega 
članka, kar je neke vrste an- 
keta, v kateri se ugotavlja, da 
nekatere občine sploh nimajo 
plina. Na našem področju na 
primer v Postojni potrebuje- 
mo 3370 jeklenk dobili pa smo 
jih 143, v Ajdovščini 4500 je- 
klenk, so jih dobili samo 100, v 
Novi Gorici 20.000 jeklenk, so 
jih dobili 400, da ne naštevam 
naprej. V zaključku članka pa 
se ugotavlja naslednje. Tako 
kot v Ljubljani tudi v Kopru 
vrst pred prodajalnami plina 
ni. Vsi, ki so ga nujno potrebo- 

vali so ga dobili. V Izoli in Pi- 
ranu imajo na zalogi še nekaj 
100 jeklenk, v Kopru pa 2000 
do 3000. 

Na področju občin Postoj- 
na, Ajdovščina, Nova Gorica, 
Tolmin, Idrija, Ilirska Bistrica 
in Sežana, ki so prizadete in 
torej niso oskrbovane s pli- 
nom živi nad 200.000 prebival- 
cev in prav gotovo je to po- 
memben del prebivalstva Slo- 
venije, ki je bil izvzet iz dobav 
teh interventnih količin plina. 
Namreč to področje je oskr- 
bovano od INE, medtem ko je 
bil pooblaščen za interventni 
uvoz tega plina s strani Slove- 
nije Petrol. Kaj se dogaja na 
relaciji INE Petrola, ne vem. 
Stanje je zelo resno in zahte- 
vamo, da tekom jutrišnjega 
dne to je 26. 11. 1982 izvršni 
svet s teleksom seznani pri- 
zadete občine, kaj bo podv- 
zel, glede oskrbe našega ob- 
močja. 

Odgovore je posredoval 
Cveto Majdič, namestnik 
predsednika Republiškega ko- 
miteja za energetiko! 

V zboru občin so postavile 
občine Ljutomer, Izola, Piran, 
Sežana, Nova Gorica in Obal- 
na skupnost več delegatskih 
vprašanj oziroma pobud glede 
pomanjkanja naftnih deriva- 
tov, trdih goriv in alternativnih 
virov energije in dajemo skup- 
ni odgovor za vsa ta vprašanja. 

1. Na pobudo delegatov ob- 
čine Ljutomer v zboru občin in 
zboru združenega dela Skup- 
ščine SR Slovenije glede oskr- 
be s srednjimi destilati nafte 
(plinsko olje) dajemo naslednji 
odgovor: 'i 

Oskrba s srednjimi destilati 
(plinsko olje, kurilno olje za 
gospodinjstvo) je kritična že 
od meseca septembra. Količi- 
ne srednjih destilatov iz doma- 
čih rafinerij in posojila od 
Zveznega zavoda za material- 
ne rezerve industrijskih proi- 
zvodov niso zadostovala niti za 
50% pokrivanje potreb. V po- 
gojih omejene oskrbe je Izvrš- 
ni svet Skupščine SR Slovenije 
v sodelovanju z odgovornimi 
organizacijami, interesnimi 
skupnostmi in splošnimi zdru- 
ženji ugotovil kategorije po- 
rabnikov, ki imajo pri oskrbi s 
plinskim oljem prednost. Te 
kategorije porabnikov so: 
mestni in primestni avtobusni 
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promet, železnica, prevozi na 
delo in z dela, razvoz hrane in 
kmetijstvo. Navedene katego- 
rije porabnikov so potrošile v 
posameznih dneh tudi do 60% 
vseh razpoložljivih količin. Za- 
to je bilo nujno na vseh ostalih 
sektorjih potrošnje omejiti 
prodajo plinskega olja ali jo za 
nekatere dejavnosti celo usta- 
vilti. Samo za organiziranje ak- 
cije spravila sladkorne pese v 
prekmurskih občinah je bilo 
potrebno dnevno izdvajati ca 
20% vseh razpoložljivih količin 
plinskega olja. Na osnovi na- 
vedenih podatkov je razumlji- 
vo, da so bile nekatere gospo- 
darske dejavnosti slabše 
oskrbljene, oziroma da se je v 
drugi polovici novembra, ko je 
bila večina del pri spravilu 
sladkorne pese opravljena, 
stanje delno izboljšalo. 

2. Na pobudo delegatov 
skupine delegatov občin Seža- 
na, Izola, Piran, Nova Gorica in 
Obalno skupnsotjo v zboru ob- 
čin glede oskrbe s tekočim 
naftnim plinom dajemo na- 
slednji odgovor: 

Z odlokom sprejeta Energet- 
ska bilanca za leto 1982 pre- 

dvideva v SR Sloveniji letno 
potrošnjo 68.000 ton tekočga 
naftnega plina. Od navedenih 
količin bi moral zagotoviti 
SOZD Petrol 40.500 ton, DO 
INA PLIN Zagreb pa 27.500 
ton. 

V samoupravnem sporazu- 
mu o enakomerni oskrbi, ki je 
spremljajoči akt Energetske 
bilance Jugoslaivje za leto 
1982 je predvideno, da bo 
SOZD Petrol zagotovil količine 
iz naslednjih virov: 
- rafinerija INA 25.400 ton 
- rafinerija Bosanski 
Brod 2000 ton 
- uvoz 13.100 ton 
Skupaj: 40.500 ton 

Na osnovi določb istega akta 
in strukture virov, bi morala 
DO INA PLIN zagotoviti za po- 
dročje SR Slovenije 27.500 ton 
tekočga naftnega plina in si- 
cer: 
- rafineirja INA 17.380 ton 
- uvoz 10.120 ton 
Skupaj: 27.500 ton 

V obdobju od 1. 1. do 31. 10. 
1982 sta oba dobavitelja izpol- 
nila svoje obveze v naslednjih 
deležih: 

(v tonah) 
Dovavitelj Obveza Dobavljeno Delež % 
SOZD Petrol 
INA Plin 

33.750 
22.916 

26.900 
16.170 

79,7 
70,5 

Iz navedenih podatkov je ra- 
zvidno, da so bili porabniki te- 
kočega naftnega plina, ki jih 
oskrbuje DO INA PLIN Zagreb 
preko svojih TOZD Zagreb, Re- 
ka in Kozina slabše oskrbova- 
ni. Podatke o količinah sta po- 
dala predstavnika obeh doba- 
viteljev na sestanku dne 18.11. 
1982 v prostorih Republiškega 
komiteja za energetiko v Ljub- 
ljani. 

Količine tekočega naftnega 
plina, ki jih je uvozil v mesecu 
novembru SOZD Petrol so re- 
dne količine v okviru planira- 
nega uvoza in nikakor nimajo 
»Interventnega« značaja, kot 
je navedeno v delegatskem 
vprašanju. DO INA PLIN v na- 
vedenem obdobju ni bila spo- 
sobna uvoziti več kot 2000 ton 
za področje SR Slovenije od 
sicer pripadajočih 8.400 ton. 
Ob moteni oskrbi iz domačih 
rafinerij je izpad navedenih ko- 
ličin iz uvoza za potrebe SR 
Slovenije zato še povečal kri- 
tično oskrbo pri porabnikih, 
vezanih na DO INA PLIN oziro- 
ma njene TOZD Reka, Zagreb 
in Kozina. 

Neenakomerna delitev raz- 
položljivih količin tekočega 
naftnega plina je posledica ne- 
koordiniranega dela dobavite- 
ljev SOZD Petrol, DO INA PLIN 
in OZD prodajalcev, ki so V ce- 
loti odgovorne za njegovo 

enakomerno razdelitev. 
Oskrbljenost s tekočim naft- 
nim plinom na področju nave- 
denih občin v delegatskem 
vprašanju se je izbojšala po- 
tem, ko je bila opravljena pre- 
razporeditev razpoložljivih ko- 
ličin. 

Dne 22. 11. 1982 je bil v 
Energetiki Ljubljana, TOZD 
Butan plin sestanek vseh pro- 
dajalcev tekočega naftnega 
plina v jeklenkah, na katerem 
so bili predloženi podatki o 
oskrbi posameznih področij za 
obdobje 1980, 1981 in za čas 
od 1. 1. do 31. 10. 1982. Iz 
priloženih podatkov je razvi- 
dno, da v 10 mesecih letošnje- 
ga ieta ni bistverflh razlik med 
deleži v celotni prodaji tekoč- 
ga naftnega plina na posamez- 
nih področjih v primerjavi z 
obdobji v letu 1980 oz. 1981, 
koje bila oskrba manj motena. 

Za usklajen nastop vseh do- 
baviteljev in prodajalcev teko- 
čega naftnega plina v bodoče, 
se bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zavzemal za skle- 
nitev ustreznega dogovora. 

3. Na pobudo delegatov ob- 
čin Izola, Piran in Obalne 
skupnosti v zboru občin glede 
na oskrbo s kurilnim oljem da- 
jemo naslednji odgovor: 

V pogojih omejene oskrbe s 
srednjimi destilati (plinsko 
olje, kurilno olje za gospo- 

dinjstvo) v mesecu oktobru in 
še posebej v mesecu novem- 
bru, ni bilo mogoče zadostiti 
vsem potrebam. Na razpolago 
je bilo ca 50% potrebnih koli- 
čin srednjih destilatov, ki so 
bile usmerjene pretežiio kot 
plinsko olje za pokrivanje po- 
treb v mestnem in primestnem 
potniškem prometu, železnici, 
prevozu hrane in kmetijstvu. Iz 
navedb SOZD-a Petrol je razvi- 
dno, da je še približno 28.000 
gospodinjstev v SR Sloveniji, 
ki so evidenčno vpisani in ča- 
kajo na dobavo kurilnega olja 
za gospodinjstvo. Oskrba s te- 
kočim naftnim plinom v jeklen- 
kah se na področju SR Slove- 
nije ni izvajala ca 60 dni in je 
organizirano stekla v zadnjih 
dneh novembra. 

4. V zvezi z vprašanjem, kaj 
misli Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije storiti, da bi spodbu- 
dil množično uvajanje alterna- 
tivnih virov energije, ki so tre- 
nutno zaradi dragih investicij 
in neizenačenih investicijskih 
pogojev (davčna in kreditna 
politika) nezanimivi za investi- 
cije, dajemo naslednji odgo- 
vor: 

V SR Sloveniji smo se pričeli 
s problemom racionalnega in 
varčnega ravnanja z energijo, 
kamor spada tudi uporaba al- 
ternativnih virov energije, 
predvsem sončne, intenzivne- 
je ukvarjati že v letu 1977. Na 
osnovi Programa ukrepov za 
racionalizacijo pridobivanja, 
preverjanja, transporta in po- 
rabe energije, ki ga je obravna- 
vala tudi Skupščina SR Slove- 
nije, je bil sklenjen Družbeni 
dogovor o ukrepih in aktivno- 
stih za zagotovitev racionalne- 
ga pridobivanja, pretvarjanja, 
transporta in porabe energije 
in objavljen v Uradnem listu 
SRS št. 21/78. Z družbenim 
dogovorom so se udeleženci 
(med drugim poleg Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 
tudi Gospodarska zbornica 
Slovenije, Raziskovalna skup- 
nost Slovenije, Ljubljanska 
banka-združena banka) opre- 
delili tudi za naloge in ukrepe v 
zvezi z uporabo alternativnih 
virov energije. 

Za stimulacijo vgrajevanja in 
uporabe naprav za neposre- 
dno in posredno izkoriščanje 
sončne energije, kot najdo- 
stopnejšega alternativnega vi- 
ra energije pr nas so na pobu- 
do Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije, z zakonom o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčenju proizvo- 
dov in storitev v prometu (Ura- 
dni list SFRJ št. 5/80) ter Pra- 
vilnikom o uporabi davčnih 
stopenj ter o načinu evidence, 
oračunavanju in plačevanju 
davka od prometa proizvodov 
in storitev (Uradni Ist SFRJ št. 

21/80) oproščen plačevanja 
temeljnega prometnega davka 
kupci solarnih vodnih grelni- 
kov in vseh vrst toplotnih na- 
prav, ki so konstruirane bodisi 
za posredno ali neposredno 
uporabo sončne energije, kot 
tudi.vseh sestavnih elementov 
zanje. 

Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije si bo še nadalje pri- 
zadeval, da bo v okviru Gospo- 
darske zbornice Slovenije 
prišlo do ustreznejše povezave 
in delitve dela med OZD, ki ob- 
vladajo proizvodnjo naprav za 
izkoriščanje sončne energije. 
S tem bo prišlo do velikoserij- 
ske proizvodnje posameznih 
elementov teh naprav s tem pa 
tudi pocenitve samih naprav. 
Tudi poslovne banke bodo 
morale s stimulativnejšim na- 
činom kreditiranja pospeševati 
vgradnjo sončnih zbiralnikov. 

Za ostale alternativne vire je 
potrebno raziskati njihovo 
možnost izkoriščanja (veter) 
ter nadalje razviti načine izko- 
riščanja (n. pr. kmetijski odr 
padki). Tukaj bo potrebno 
ustrezno vlaganje v raziskave, 
kakor tudi povečanje izmenja- 
ve rezultatov znanstveno razi- 
skovalnih del z ustreznimi in- 
stitucijami doma in v svetu. 

Delež alternativnih virov 
energije je bil vključen tudi v 
dolgoročno energetsko bilan- 
co Slovenije, zato si bo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije 
skupaj s podpisniki družbene- 
ga dogovora prizadeval, da se 
razvoj teh virov pospeši, tako z 
davčnimi olajšavami, kot z 
ugodnejšimi kreditnimi pogoji, 
kakor tudi delitvijo dela med 
posameznimi OZD. 

5. Na vprašanje delegatov 
občin Izola, Piran in Obalne 
skupnosti v zvezi s preskrbo 
tržišča s trdnimi gorivi dajemo 
naslednji odgovor: 

Obalno področje oskrbujeta 
s premogom Kurivo£>rodaja 
Ljubljana in v manjših količi- 
nah tudi Dom Smreka Maribor. 

Po podatkih plansko poslov- 
ne skupnosti za premog je bilo 
v letu 1981 na to področje do- 
stavljeno skupaj 3.377 ton pre- 
moga in briketov. 

V letošnjem letu je bilo v de- 
setih mesecih dobavljeno sku- 
paj 2.206 ton premoga in bri- 
ketov. V novembru in decem- 
bru bo dobavljeno še 920 ton 
lignita in 200 ton premoga iz 
uvoza. 

Skupno bo po predvideva- 
njih v letu 1982 dobavljeno 
3.326 ton. Predvideno je tudi 
900 ton briketov, ki bodo do- 
stavljeni tekom kurilne sezone. 

Iz omenjenih podatkov je ra- 
zvidno, da so obalne občine 
brez predvidene dobave brike- 
tov oskrbljene na ravni lanske- 
ga leta. 
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PREGLED PRODANIH KOLIČIN TNP PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
V LETIH 80, 81, 82 
Prod. 
mesto 

široka končni pred 
potro. potr. kat. 

avtokonver skupaj str. 
plin ton % 

Koper I. B 
Krško 
Novo mesto 
Kozina 
Jesenice 
Brežice 
Maribor 
Gorica 
Tolmin 
Celje 
Ljubljana 
SKUPAJ 

LETO 1980 

4055 2015 
432 237 

4426 2928 

2744 122 
10385 2695 3572 

975 

262 

1210 

1350 
436 
657 

7045 
669 
379 

7616 
2455 

359 
2936 

14290 
38192 

3,53 
1.14 
1,72 

18,45 
1,75 
0,99 

19,94 
6,43 
0,94 
7,69 

37,42 
100,00 

Koper I. B. 
Krško , 
Novo mesto 
Kozina 
Jesenice 
Brežice 
Maribor 
Gorica 
Tolmin 
Celje 
Ljubljana 
SKUPAJ 

LETO 1981 

4340 2085 680 
464 239 

5099 2276 268 

2881 198 
10944 2527 3700 1172 

1220 
499 
594 

7105 
703 
414 

7643 
2640 

421 
3079 

14644 
38962 

3,13 
1,28 
1,52 

18,24 
1,80 
1,06 

19,62 
6,78 
1,08 
7,90 

37,59 
100,00 

LETO 1982 (10 mesecev) 
Koper I. B. 
Krško 
Novo mesto 
Kozina 3385 1827 
Jesenice 405- 171 
Brežice 
Maribor 3328 2268 
Gorica 
Tolmin 
Celje 2104 144 
Ljubljana 6479 1841 2612 

908 3,07 
351 1,19 
362 1,22 

362 5574 18,85 
576 1,95 
340 1,15 

80 210 5676 19,20 
2055 6.95 

272 0,92 
100 2248 7,60 

270 1800 11202 37,89 
SKUPAJ 29564 100,00 

- O ukrepih za pospeševanje 
skladnejšega regionalnega razvoja 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine SR Slovenije 
iz občine Šmarje pri Jelšah je 
dne 12. 10. 1982 zastavila 
Zboru občin Skupščine SR 
Slovenije delegatsko vpraša- 
nje o skladnosti sprememb 
srednjeročnih planskih doku- 
mentov predlaganih bank 
Ljubljanske banke - združene 
banke s spremembami in do- 
polnitvami republiških plan- 
skih dokumentov ter s sklepi 
Skupščine SR Slovenije do 
obravnavi poročila o uresni- 
čevanju ciljev skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR 
Sloveniji na seji dne 28. 7. 
1982. 

Skupina delegatov uteme- 
ljuje svoje vprašanje s tem, 
da ugptavlja, da je v Predlogu 
samoupravnega sporazuma o 
spremembah in dopolnitvah 
samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov Ljubljanske 
banke - združene banke za 
obdobje 1981 - 1985 črtano 
prednostno usmerjanje sred- 
stev za investicijske naložbe 
na manj razvita območja ter, 
da se ne spoštuje dosledno 

števajo h kreditnim olajšavam, 
k: že veljajo za posamezne 
vrste naložb. Že sedanja dolo- 
čila samoupravnega sporazu- 
ma vključujejo takšen pristop, 
in sicer za 10% nižje obrestne 
fnere, kot je določeno Za posa - 
mezne razmere za naložbe v 
manj razvitih območjih v SR 
Sloveniji, za naložbe na manj 
razvitih obmejnih območjih pa 
celo za 20% nižje obrestne 
mere. Zaradi možnih nejasno- 
sti dosedanjega besedila, bo- 
mo v spremembah in dopolni- 
tvah samoupravnega sporazu- 
ma o temeljih planov to določ- 
bo dopolnili tako, da bo iz be- 
sedila nedvoumno izhajalo, da 
gre za dodatne olajšave. Takš- 
ne olajšave pa banke ne opre- 
deljujejo za naložbe v kmetij- 
stvo, saj veljajo za te naložbe 
najnižje obrestne mere in jih 
po dosedanjih ocenah ni smo- 
trno nadalje zniževati. Poleg 
ugodnostnih obrestnih mer pa 
banke Ljubljanske banke - 
združene banke zagotavljajo 
naložbam na manj razvita ob- 
močja tudi večjo udeležbo do- 
polnilnih bančnih sredstev v 
strukturi virov financiranja za 
nove investicijske naložbe, 

b) da tudi v Predlogu sa- 

moupravnega sporazuma o 
spremembah in dopolnitvah 
samoupravnega sporazuma o 
temeljih planov bank Ljubljan- 
ske banke - združene banke 
za obdobje 1981-1985 uveljav- 
ljamo dogovorjeno politiko 
skladnejšega regionalnega ra- 
zvoja SR Slovenije, le da teme- 
lji na drugačnem načinu pre- 
dnostnega zagotavljanja do- 
polnilnih sredstev za investicij- 
ske naložbe na manj razvita 
območja. Do spremembe v na- 
činu prednostnega in ugo- 
dnostnega zagotavljanja do- 
polnilnih sredstev bank je priš- 
lo predvsem zaradi zoženih 
materialnih okvirov ter zaradi 
na novo in zelo selektivno 
opredeljenih prednostnih na- 
menov za zagotavljanja dopol- 
nilnih sredstev bank za nove 
investicijske naložbe. Ob tem 
moramo opozoriti, da smo 
opuščeno prednostno usmer- 
janje nadomestili z določilom, 
ki zagotavlja prednostno zago- 
tavljanje sredstev tistim nalož- 
bam, ki so ob enakih pogojih 
uspešnosti in uveljavljanja 
družbeno dogovorjenih kriteri- 
jev investiranja locirane na 
manj razvitih omočjih. 

Onemogočen maloobmejni promet 

104. člen Predloga dogovora 
o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985, ki od 
bank zahteva, da !e-te zago- 
tavljajo ugodnejše kreditne 
pogoje za naiožbe na manj ra- 
zvita območja ter, da se ti 
ugodnejši kreditni pogoji do- 
datno upoštevajo h kreditnim 
olajšavam, ki že veljajo za po- 
samezne namene vlaganj. 

V zvezi z zastavljenim dele- 
gatskim vprašanjem je Ljub- 
ljanska banka - združena ban- 
ka pripravila naslednji odgo- 
vor: 

a) da v Predlogu samouprav- 
nega sporazuma o spremem- 
bah in dopolnitvah samou- 
pravnega sporazuma o teme- 
ljih planov bank Ljubljanske 
banke - združene banke za 
obdobje 1981-1985 v celoti 
uveljavljamo določila 104. čle- 
na Predloga dogovora o spre- 
membah in dopolnitvah dogo- 
vora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985, saj se ugodnejši 
kreditni pogoji dodatno upo- 

Skupina delegatov za Zbor 
občin Skupščine občine Len- 
dava je postavila naslednje 
delegatsko vprašanje: 

Občina Lendava meji na so- 
sednjo L.R Madžarsko. Z ozi- 
rom na to, ker žive na njenem 
območju tudi pripadniki mad- 
žarske narodnosti je maloob- 
mejni promet tukaj še pose- 
bej razvit. 

Uvedba o depozitu za dinar- 
je, ki jih imajo občani pravico 
odnesti iz Jugoslavije (Ur. list 
SFRJ št. 62/82) v 4. členu do- 
loča, da občani v malem ob- 
mejnem prometu lahko gredo 
pri odhodu iz Jugoslavije čez 
r. ejo petkrat na leto, ne da bi 
položili depozit v smislu 1. 
člena citirane uredbe. 

Glede na to, da je po pred- 
pisih LR Madžarske potrebno 
ob vsakokratnem prehodu 
meje obvezno menjati din 
650, naši predpisi o maloob- 
mejnem prometu pa dovolju- 
jejo le iznos din 500, je prak- 
tično v naši občini povsem 
(Onemogočen maloobmejni 
promet za vse občane, ki ni- 
majo deviznega računa. 

Pripominjamo, da tovrsten 
problem na mejah z Avstrijo 
in Italijo ne obstaja, ker tam ni 
obveznega pologa. Ker bi ta- 
ka ureditev nenazadnje nega- 
tivno vplivala tudi na stike pri- 
padnikov madžarske naro- 

dnosti z matičnim narodom 
sprašujemo: 

1. kako je možno v smislu 
4. člena citirane uredbe kori- 
stiti prepustnico za maloob- 
mejni promet brez depozita in 
brez iznosa devize, kar je še 
posebej pomembno za obča- 
ne, ki deviznega računa niti 
nimajo oziroma 

2. ali bo usklajen sklep o 
odnašanju in prinašanju efek- 
tivnih dinarjev v potniškem 
prometu s tujino (Ur. list 
SFRJ, št. 66/81) s predpisom 
LR Madžarske o višini obvez- 
ne menjave. 

Na gornji vprašanji je dal 
Izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije naslednji odgovor: 

Glede depozita na pravico 
iznosa dinarjev je bil odgovor 
že dan na delegatska vpraša- 
nja skupine delegatov iz Mari- 
bora in Celja ter je glede tega 
odgovor enak tudi skupini de- 
legatov iz občine Lendava. 
Madžarska stran je iz finanč- 
nih vzrokov 1. oktobra 1981 
sprejela odlok obvezne menja- 
ve na meji. Po tem odloku so 
državljani SFR Jugoslavije pri 
prehodu na madžarsko ozem- 
lje po uvedbi devalvacije di- 
narja dolžni zamenjati - imet- 
niki maloobmejnih prepustnic 
750 din, ostali pa 1.500 din. 

Ta ukrep LR Madžarske je 
praktično onemogočil, da bi 
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imetniki maloobmejnih pre- 
pustnic, ki nimajo deviznih 
sredstev, potovali v Madžar- 
sko. 

V sporazumu sklenjenim 
med vlado Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije 
in vlado Ljudske republike 
Madžarske o malem obmej- 
nem prometu oseb je v 9. čle- 
nu določeno, da pri odnašanju 
in vnašanju plačilnih sredstev 
deviz, plemenitih kovin, drage- 
ga kamenja, umetniških pred- 

metov, itd., uporablja vsaka 
pogodbenica svoje notranje 
predpise. 

Jugoslovanska stran je v 
zadnjih letih na zasedanjih 
Stalne mešane jugoslovansko- 
madžarske komisije za ma- 
loobmejni promet oseb in ju- 
goslovansko-madžarske ca- 
rinske komisije večkrat predla- 
gala, da se obvezna menjava 
valute na meji ukine oziroma, 
da se vsaj imetniki maloobmej- 
nih prepustnic izvzamejo od 

obvezne menjave. To vpraša- 
nje je bilo tudi na dnevnem 
redu razgovorov, ki jih je imel 
letos v oktobru predsednik 
Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije Janez Zemljarič ob 
obisku na Madžarskem. 
Obravnavano pa je bilo tudi na 
zadnjem zasedanju jugoslo- 
vansko-madžarske komisije za 
maloobmejni promet oseb, ki 
je bilo od 11. do 14. oktobra 
1982, ko so madžarski pred- 
stavniki zopet izjavili, da bodo 

predlog preučili. Do sedaj 
Madžari še niso dali uradni od- 
govor na predlog jugoslovan- 
skih predstavnikov o ukinitvi 
obvezne menjave valute za ju- 
goslovanske državljane. 

Republiški komite za me- 
dnarodno sodelovanje je s tem 
problemom seznanil tudi Zvez- 
ni sekretariat za zunanje zade- 
ve ter predlagal, da naj se to 
vprašanje čim hitreje reši po 
diplomatski poti. 

Iz Skupščine SFRJ 

NOVI PREDPISI 

Večja vloga združenega dela v deviznem 

poslovanju s tujino   

• Večja motiviranost organizacij združenega dela za povečanje proizvodnje 
namenjene izvozu je temeljni razlog sprememb deviznega zakona 

• Dinar je edino zakonito plačilno sredstvo v državi, devize, ki jih ustvarjajo 
organizacije združenega dela pa se lahko uporabljajo le za plačevanje v 
mednarodnem prometu 

• V Interesni skupnosti Jugoslavije se usklajujejo elementi planov tistih delovnih 
organizacij, katerih proizvodnja zahteva povezovanje v vsem jugoslovanskem 
gospodarskem prostoru 

• Nova vloga plačilno bilančnih in deviznobilančnih pozicij republik in pokrajin 
postaja plansko analitski instrument za spremljanje uresničevanja plačilne in 
devizne bilance države 

• Razpolaganje z ustvarjenimi devizami določa združeno delo na temelju enotnih 
meril, ki se sprejemajo v Interesni skupnosti Jugoslavije 

• Zadolževanje v tujini je mogoče le na podlagi enotnih meril, ki jih sprejme 
Interesna skupnost Jugoslavije, v soglasju z Zveznim izvršnim svetom 

Eden od temeljnih namenov 
sprejeta Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino je bila zagotovitev 
prevladujoče vloge organizacij 
združenega dela pri planira- 
nju, ustvarjanju in razpolaga- 
nju z ustvarjenimi devizami. 
Zakon bi moral omogočiti tudi 
različne oblike in vsebine 
medsebojnega povezovanja 
delovnih organizacij na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, in 
sicer na temelju njihove do- 
hodkovne povezanosti. Upora- 

ba posameznih določb tega 
Zakona v praksi pa je dala na- 
sprotne rezultate. Predvsem 
združeno delo ni imelo odlo- 
čujoče vloge pri planiranju 
ekonomskih odnosov s tujino, 
plačilnobilančne pozicije re- 
publik in pokrajin pa so dejan- 
sko postale njihove plačilne 
bilance. To je povzročilo na- 
daljnje zapiranje združenega 
dela znotraj ožjih območij, 
okrepilo težnje avtarkičnega 
razvoja in vse bolj usodno vpli- 
valo na povečevanje vloge or- 

ganov družbenopolitičnih 
skupnosti pri oblikovanju 
odnosov na področju ustvarja- 
nja in razpolaganja z ustvarje- 
nimi devizami. 

Da bi odpravili taka razmerja 
na tem področju, je Zvezni 
izvršni svet pripravil Osnutek 

zakona o spremembah in do- 
polnitvah Zakona o deviznem 
poslovanju in kreditnih odno- 
sih s tujino (AS 126) in ga po- 
slal v obravnavo delegatom 
Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ. Namen pred- 
laganih sprememb in dopolni- 
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tev Zakona, kakor poudarja 
obrazložitev njegovega osnut- 
ka, je zagotovitev takega ure- 
janja odnosov pri ustvarjanju, 
razpolaganju in združevanju 
deviz, ki bi organizacije zdru- 
ženega dela spodbudilo k po- 
večevanju proizvodnje, name- 
njene izvozu. Hkrati bi bilo tre- 
ba zagotoviti prednost plače- 
vanju dospelih fiksnih in ga- 
rantiranih obveznosti do tujine 
in plačevanju uvoženih suro- 
vin ter reprodukcijskega mate- 
riala, ki so nujno potrebni za 
izvozno proizvodnjo, in sicer 
na konvertibilno območje. 

Med temeljna načela predla- 
ganega Osnutka zakona sodi 
vsekakor njegova določba, da 
je dinar edino zakonito plačil- 
no sredstvo v državi. Devize, 
kakor tudi terjatve v tuji valuti, 
ki so plačilno sredstvo v tujini, 
se lahko uporabljajo le za pla- 
čevanje v mednarodnem pro- 
metu. Nadalje je poudarjeno, 
da je ves devizni režim podre- 
jen možnostim organizacij 
združenega dela, da bi učinko- 
vito uresničile svoje interese 
pri vključevanju v mednarodno 
menjavo in delitev dela. Osnu- 
tek zakona pa tudi" precizira 
odgovornost republik in po- 
krajin za lastni razvoj in za ra- 
zvoj države v celoti, saj je si- 
stem ekonomskih odnosov s 
tujino enoten. 

Ker je Osnutek zakona na- 
menjen premagovanju plačil- 
nobilančnih težav in izvajanju 
politike dolgoročne stabiliza- 
cije, mora spremenjeni sistem 
deviznega poslovanja začeti 
delovati na začetku leta 1983. 
Zaradi tega ZIS predlaga, da se 
omenjene spremembe in do- 
polnitve deviznega zakona 
sprejmejo po hitrem postopku. 

UPORABA DEVIZ 
V skladu z zahtevo Zakona, 

da je dinar edino plačilno 
sredstvo v državi, njegov 
Osnutek določa, da so devize, 
ki jih ustvarjajo temeljne in 
druge organizacije združene- 
ga dela, rezultat dela delavcev 
in vsega družbenega dela. 
Uporabljajo pa se lahko le za 
plačevanje v mednarodnem 
prometu. 

Tako ustvarjene devize se 
lahko uporabljajo za plačeva- 
nje reprodukcijskih potreb or- 
ganizacij, ki so jih ustvarile, 
oziroma so sodelovale pri nji- 
hovem ustvarjanju, ter tistih 
organizacij združenega dela, 
ki ne ustvarjajo deviz s poslo- 
vanjem s tujino ali pa jih ne 
ustvarjajo v dovolj velikem ob- 
segu. Mimo tega se lahko 
ustvarjene devize uporabljajo 
tudi za zadovoljevanje sploš- 
nih družbenih in skupnih po- 
treb. 

Predlagane spremembe 
predpisujejo, da so lahko devi- 
ze le na deviznem računu pri 
eni pooblaščeni banki. Lahko 
se združujejo v drugih organi- 
zacijami združenega dela, vla- 
gajo v lastna ali mešana po- 
djetja v tujini ali pa prodajo 
pooblaščeni banki. To združe- 
vanje mora potekati le na te- 
melju samoupravnega spora- 
zuma o združevanju dela in 
sredstev. Devizni računi pa se 
lahko vodijo tudi v d'narjih pod 
pogojem in na način, ki ga, na 
predlog Narodne banke Jugo- 
slavije, predpiše Zvezni izvršni 
svet. 

PLANIRANJE 
EKONOMSKIH 
ODNOSOV S TUJINO 

Spremenjene so tudi določ- 
be o planiranju ekonomskih 
odnosov s tujino, od organiza- 
cij združenega dela do družbe- 
nopolitične skupnosti, v sklo- 
pu celotnega procesa planira- 
nja. Določeno je, da so plani 
ekonomskih odnosov s tujino 
sestavni del celotnih razvojnih 
planov. Nosilci planiranja (te- 
meljne in druge organizacije 
združenega dela, samouprav- 
ne interesne skupnosti in dru- 
ge samoupravne organizacije 
in skupnosti) usklajujejo ele- 
mente planov ekonomskih 
odnosov s tujino v okviru de- 
lovnih in sestavljenih organi- 
zacij združenega dela, v inte- 
resnih skupnostih materialne 
proizvodnje in v samoupravnih 
interesnih skupnostih za eko- 
nomske odnose s tujino ter v 

^gospodarskih zbornicah in 
splošnih združenjih gospodar- 
skih zbornic. 

V Interesni skupnosti Jugo- 
slavije se usklajujejo elementi 
planov tistih delovnih organi- 
zacij, katerih proizvodnja za- 
hteva povezovanje na celot- 
nem jugoslovanskem gospo- 
darskem prostoru. Tako uskla- 
jeni elementi planov so sestav- 
ni del izhodišč za planiranje 
ekonomskih odnosov s tujino 
v okviru republik ali pokrajin. 

Ker se s temi določbami 
spreminja funkcija Interesne 
skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino (v njej 
se več ne usklajujejo medse- 
bojna razmerja SISEOT repu- 
blik in pokrajin, temveč orga- 
nizacij združenega dela, ki so 
povezane na enotnem jugoslo- 
vanskem trgu), Osnutek zako- 
na izpušča veljavne določbe o 
tej Skupnosti. 

PREPOVED IZVOZA 
BLAGA IN STORITEV 

Precej so spremenjene tudi 
določbe, ki govore o prepove- 

di izvoza določenega blaga ali 
opravljanja storitev tujcem in 
zagotavljanju ustrezne kom- 
penzacije. Nova formulacija 
točno določa organe federaci- 
je, ki lahko sprejmejo akt o 
prepovedi in merila ter način 
uresničevanja devizne kom- 
penzacije. Tak akt, napoveduje 
Osnutek zakona, lahko sprej- 
me Skupščina SFRJ oziroma 
Zvezni izvršni svet na temelju 
akta Skupščine. Z njim pa mo- 
ra biti hkrati zagotovljena de- 
vizna kompenzacija z določa- 
njem pravice do nakupa deviz 
na deviznem trgu, kakor tudi 
pogoji in viri deviz za uresniče- 
vanje te kompenzacije. 

Pravica do devizne kompen- 
zacije se uveljavlja za blago, za 
katerega se mora določati ma- 
terialna bilanca na ravni fede- 
racije, in sicer po enotni dogo- 
vorjeni metodologiji za primer, 
če se v celoti ali delno prepove 
izvoz blaga. Višina kompenza- 
cije se določa z omenjenim ak- 
tom, na podlagi količine blaga, 
za katero je akt sprejet, po 
povprečni ceni tega blaga, ve- 
ljavni v času sprejetja akta o 
prepovedi izvoza. 

Posebej je tudi predvideno, 
da se skupna devizna politika 
določa v okviru skupne eko- 
nomske politike države. 

PLAČILNOBILANČNE 
POZICIJE REPUBLIK 
IN POKRAJIN 

Osnutek zakona izpušča do- 
ločbe, ki sedaj predpisujejo, 
da so plačilnobilančne in de- 
viznobiiančne pozicije repu- 
blik in pokrajin sestavni deli 
plačilne in devizne bilance dr- 
žave. Razlog je v tem, ker pozi- 
cije ne smejo biti plačilne bi- 
lance teh družbenopolitičnih 
skupnosti, temveč plansko 
analitični instrumenti za 
spremljanje uresničevanja pla- 
čilne in devizne bilance drža- 
ve. Hkrati je predlagano, da 
ZIS predpisuje metodologijo in 
merila za določanje in sprem- 
ljanje uresničevanja projekcije 
plačilne in devizne bilance Ju- 
goslavije. 

Poseben člen določa teme- 
lje politike zadolževanja v tuji- 
ni. Zadolževanje kot tudi kredi- 
tiranje tujine naj bi potekalo na 
temelju med seboj usklajenih 
planov kreditnih odnosov s tu- 
jino, in sicer v okviru enotne 
projekcije plačilne in devizne 
bilance države in srednjeroč- 
nega plana. Temeljne in druge 
organizacije združenega dela 
in druge dVužbenopravne ose- 
be se bodo lahko zadolževale 
ali dajale kredite tujini le, ko 
bodo imele zagotovljena sred- 
stva za vračanje kreditov ozi- 
roma ustrezno garancijo ban- 

ke, ki je pooblaščena za pošlo-' 
vanje s tujino. Prednost pri za- 
dolževanju pa bodo imele tiste 
organizacije, ki se zadolžujejo 
z namenom ustvarjanja večje- 
ga celotnega deviznega priliva 
oziroma zagotavljanja zunanje 
likvidnosti in uresničevanja 
plačilne in devizne bilance dr- 
žave. 

Določeno je, da morajo biti 
plačilnobilančne in deviznobi- 
lančne pozicije republik in po- 
krajin pomembni instrumenti 
planiranja ekonomskih odno- 
sov s tujino. Odražati pa mora- 
jo vlogo in odgovornost repu- 
blik in pokrajin tudi pri uresni- 
čevanju skupne ekonomske 
politike in plačilne ter devizne 
bilance Jugoslavije. S tem v 
zvezi so natančneje opredelje- 
ne njihova odgovornost za iz- 
polnjevanje plačilne in devizne 
bilance države in obveznosti 
za sprejemanje ukrepov za 
uresničevanje planov ekonom- 
skih odnosov s tujino organi- 
zacij združenega dela, s tem 
pa tudi proporcev plačilne in 
devizne bilance Jugoslavije za 
tekoče leto. Prav tako je dolo- 
čena obveznost republik in po- 
krajin, da sprejemajo tudi dru- 
ge ukrepe, s katerimi bi pre- 
prečevale zapiranje ali mono- 
polno ravnanje, da bi tako do- 
segli večjo integracijo organi- 
zacij združenega dela na enot- 
nem jugoslovanskem trgu, po- 
večali izvoz in zagotovili smo- 
trnejši uvoz. 

SIS ZA EKONOMSKE 
ODNOSE S TUJINO 

Predlagane spremembe ve- 
ljavnega Zakona drugače ure- 
jajo obveznosti domačih sub- 
jektov do samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za ekonom- 
ske odnose s tujino. Njihovo 
združevanje v te skupnosti ni 
več obvezno. Posebej pa je do- 
ločeno tudi področje uporabe 
deviz, ki jih ustvarja domači 
subjekt - član teh SIS v repu- 
blikah in pokrajinah. 

Spreminjajo se tudi določbe 
o samoupravnih interesnih 
skupnostih za ekonomske 
odnose s tujino. Spremembe 
so skladne z zahtevo, da mora 
omenjeni Zakon vsebovati le 
temeljne določbe o funkciji teh 
skupnosti, vsa druga vpraša- 
nja glede njihove organizacije 
in delokroga pa morajo urejati 
posebni republiški oziroma 
zvezni zakon. V skladu s tem je 
predlagano, da se vprašanje 
organizacije in dejavnosti Inte- 
resne skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
uredi s posebnim zveznim za- 
konom. 

Dopolnjene so določbe o 
politiki tečaja dinarja. Narodna 
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banka Jugoslavije mora dolo- 
čiti, pravi Osnutek, metodolo- 
gijo za oblikovanje tečaja di- 
narja. Opredeljeno pa je tudi, 
kdo nosi breme tečajnih razlik 
pri poslovanju z devizami. Te- 
čajne razlike pri poslovanju z 
devizami organizacij združe- 
nega dela in drugih družbenih 
pravnih oseb bi bremenile vsa- 
kega udeleženca neposredno 
ali prek pooblaščenih bank. Za 
tuje kredite pa bi tečajne razli- 
ke bremenile uporabnika kre- 
dita. Tečajne razlike za deviz- 
ne račune občanov pa bi nosi- 
le pooblaščene banke, kjer so 
ti računi. Predvideno je tudi, 
da lahko pooblaščene banke 
uporabljajo devize občanov za 
plasmaje v skladu s predpisi, ki 
jih sprejema Zvezni izvršni 
svet. 

DEVIZE, PRIDOBLJENE 
Z IZVAJANJEM 
INVESTICIJSKIH DEL V 
TUJINI 

Osnutek zakona uvaja tudi 
možnost, da se devize, ki izvi- 
rajo od sprejetih avansov za 
plačilo izvajanja investicijskih 
del v tujini, lahko deponirajo 
pri Narodni banki Jugoslavije 
prek pooblaščenih bank. Hkra- 
ti se Narodna banka obvezuje, 
da za devize, vložene kot de- 
pozit, daje brezobrestno poso- 
jilo pooblaščenim bankam v 
višini dinarske protivrednosti 
deponiranih deviz. Nadalje 
mora Narodna banka Jugosla- 
vije organizacijam združenega 
dela omogočiti dvig deponira- 
nih deviz ob vložitvi dinarske 
protivrednosti, in sicer brez 
obremenjevanja za tečajne ra- 
zlike. Na zahtevo pooblaščene 
banke pa je treba dati na raz- 
polago tudi devize od sprejetih 
avansov: ali takoj, ali pa v po- 
godbenem roku. 

Osnutek zakona določa ob- 
veznost Zveznega izvršnega 
sveta, da s predpisom ureja 
pogoje, organizacijo in delo- 
vanje enotnega deviznega 
trga. Če pa bi prišlo do težav 
pri delovanju tega trga, Osnu- 
tek zakona predlaga, da bi Na- 
rodna banka Jugoslavije inter- 
venirala s sredstvi iz deviznih 
rezerv zaradi časovnega pre- 
moščanja razlik med ponudbo 
in povpraševanjem na deviz- 
nem trgu. 

Posebej je poudarjeno, da 
lahko potekata nakup in pro- 
daja deviz le po takih tečajih, 
ki se določijo na medbančnem 
sestanku deviznega trga. 

Devize pripadajo organizaci- 
jam združenega dela, ki so jih 
ustvarile, poudarja Osnutek 
zakona, ko govori o razpolaga- 
nju z devizami. Pogoj pa je, da 
tudi organizacije združenega 

dela poslujejo v skladu s tem 
Zakonom. Odprta je možnost 
za delovne organizacije, da 
medsebojne odnose pri skupni 
proizvodnji za izvoz in razpo- 
rejanje deviz, ustvarjenih s tem 
izvozom, urejajo s samouprav- 
nim sporazumom, odvisno od 
kooperantskih odnosov, dogo- 
vorjenih na samoupravnem 
načelu. Ko organizacije zdru- 
ženega dela uredijo svoja ra- 
zmerja na ta način, bo banka 
avtomatično razporejala 
ustvarjene devize na tiste or- 
ganizacije, ki so, v razmerjih 
neposredne reprodukcijske 
povezanosti, in odvisnosti, so- 
delovale pri njihovem ustvarja- 
nju. 

Poseben člen predpisuje na- 
mene plačevanja tujini. Ob tem 
je poudarjeno, da ima pre- 
dnost poravnavanje fiksnih in 
garantiranih obveznosti. Tako 
je predvideno, da se na teme- 
lju enotnih meril, pred določa- 
njem reprodukcijskih potreb 
organizacij združenega dela, 
ki so sodelovale pri ustvarjanju 
deviznega priliva, zagotavljajo 
devize predvsem za uvoz bla- 
ga, ki je posebnega pomena za 
redno preskrbo prebivalstva, 
kakor tudi za uvoz nujnih ener- 
getskih surovin. 

Hkrati z določanjem nujnih 
reprodukcijskih potreb organi- 
zacij združenega dela, ki so 
sodelovale pri ustvarjanju de- 
viznega priliva, se del tega pri- 
liva namenja za zadovoljevanje 
najnujnejših reprodukcijskih 
potreb tistih organizacij, ki ne 
sodelujejo v izvozu ali pa nji- 
hovega izvoznega prispevka ni 
mogoče določiti. Ob tem se 
opredelijo tudi najnujnejše po- 
trebe organizacij, ki ne smejo 
izvažati zaradi prepovedi izvo- 
za. Nadalje se določijo deleži 
deviznega priliva za zadovolje- 
vanje nujnih potreb v federaciji 
in drugih družbenopolitičnih 
skupnostih, vključno s sred- 
njeročnim planom določene 
potrebe razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP 
Kosovo, skupne« potrebe na 
področju družbenih dejavnosti 
in nujne uvozne potrebe go- 
spodarske infrastrukture. 

ENOTNA MERILA ZA 
RAZPOLAGANJE Z 
DEVIZAMI 

Posebne določbe Osnutka 
zakona razčlenjujejo sistem 
razpolaganja z ustvarjenimi 
devizami. Obrazložitev pou-^, 
darja, kako je izhodišče pri 
tem stališče, da samoupravne 
interesne skupnosti niso in ne 
morejo biti mesto za distribu- 
cijo pravic do plačevanja, tem- 
več to določa združeno delo 
po enotnih merilih, ki se spre- 

jemajo v Interesni skupnosti 
Jugoslavije, v sodelovanju z 
Gospodarsko zbornico Jugo- 
slavije. Zvezni izvršni svet daje 
soglasje glede usklajenosti 
enotnih meril s proporci plačil- 
ne in devizne bilance Jugosla- 
vije. 

Predlagano je, da se pravice 
plačevanja uvoza za reproduk- 
cijo določajo sorazmerno 
ustvarjenemu deviznemu prili- 
vu, medtem ko bi se druga pla- 
čila določala v fiksnih zneskih, 
ustreznih ustvarjenemu deviz- 
nemu prilivu, pri čemer ti zne- 
ski ne morejo biti večji od do- 
ločenega fiksnega zneska. 

Na podlagi omenjenih enot- 
nih meril bi se v samoupravnih 
interesnih skupnostih republik 
in pokrajin sklepali samou- 
pravni sporazumi, s katerimi bi 
se določal del deviz za skupne 
potrebe v družbenih dejavno- 
stih in za potrebe pogodbenih 
organizacij združenega dela in 
drugih dejavnosti, ki se oprav- 
ljajo v okviru republik in po- 
krajin. 

Ta del Osnutka zakona opre- 
deljuje tudi obveznosti vseh 
subjektov, da znesek deviz, ki 
jim ni potreben za lastno re- 
produkcijo, prodajo na devjz- 
nem trgu oziroma pooblašče- 
nim bankam zaradi vključeva- 
nja v tokove deviznega trga. 

DINARJI DEVIZNEGA 
POREKLA 

Ustrezna dopolnitev določb 
Zakona, ki govore o prepovedi 
plačevanja v devizah med do- 
mačimi in tujimi osebami na 
območju SFRJ, omogoča, da 
se vrednost storitev tujim ose- 
bam 'V Jugoslaviji in domačim 
osebam v prometu na tujih re- 
lacijah lahko določa v tuji va- 
luti. 

Predlagano je nadalje, da bi 
ukinili kategorijo tako imeno- 
vanih dinarjev deviznega pore- 
kla, ki je zapisana v veljavnem 
Zakonu. Obrazložitev pravi, da 
dinarji, ustvarjeni z nuđenjem 
storitev tujim osebam v državi 
in tujini, v trenutku, ko je pre«- 
nehalo delovati devizno trži- 
šče, v največji meri ogrožajo 
zunanjo likvidnost. Razlog je v 
tem, ker so se povečevale ra- 
zlike med količino dinarjev, 
ustvarjenih na ta način, in zne- 
ski deviz, ki so lahko efektivno 
pokritje teh dinarjev. 

Osnutek zakona predvideva, 
da bo Narodna banka Jugosla- 
vije organizacijam združenega 
dela, ki neposredno nudijo 
storitve in predložijo za izpla- 
čilo čeke, ki jih je izdala, pre- 
nesla znesek deviz v višini vre- 
dnosti predloženega čeka. Ta- 
ka rešitev, omenja obrazložitev 
osnutka zakona, je predlagana 

zaradi potrebe, da bi v čimvečji 
meri identificirali devizni priliv, 
ustvarjen z odkupom efektive, 
čekov, ki se glase na tujo valu- 
to in podobno. 

Mimo tega je predvideno, da 
se tuja plačilna sredstva, od- 
kupljena v menjalnicah za 
efektivne dinarje, vsako leto 
razporejajo na pooblaščene 
banke in Narodno banko Ju- 
goslavije z aktom o skupni de- 
vizni politiki. Tuja plačilna 
sredstva, ustvarjena v državi s 
prodajo turističnih in komer- 
cialnih bonov za bencin in 
naftne derivate ter s plačilom 
tranzita tujih prevoznikov bi se 
zbirala na posebnem računu \ 
Narodne banke, da bi s temi 
sredstvi plačali nujen uvoz 
energetskih surovin. 

KOMPENZACIJSKI 
POSLI 

Osnutek zakona prav tako 
predlaga, da Zvezni izvršni 
svet predpisuje pogoje, pod 
katerimi lahko državljani in ci- 
vilne pravne osebe kupujejo 
bone za plačevanje bencina v 
tujini, plačujejo storitve v me- 
dnarodnem potniškem prome- 
tu in stroške skupinskih in po- 
samičnih potovanj v tujino z 
domačimi turističnimi agenci- 
jami. 

Omogočeno je tudi, da ZIS 
predpiše pogoje in način za 
plačevanje izvoženega blaga 
in storitev v posamezne države 
z uvozom blaga. Na ta način, 
pravi obrazložitev, je omogo- 
čeno, da posamezni tuji part- 
nerji, ki ne morejo plačati na- 
šega blaga in storitev, to pla- 
čajo z našim uvozom tistega 
blaga, ki se sicer uvaža s kon- 
vertibilnega območja, in je 
nujno potrebno za reprodukci- 
jo in preskrbljenost domačega 
trga. (nafta, električna energi- 
ja, premog za elektrarne in po- 
dobno). 

Ena od predlaganih spre- 
memb deviznega zakona pred- 
pisuje, da bo vprašanje nuđe- 
nja storitev tujim osebam ure- 
jeno s predpisom, ki ne bo 
sprejet na temelju tega Zako- 
na, temveč drugega zveznega 
predpisa: Zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino. 

Vprašanje deviz, ki jih 
ustvarjajo organizacije združe- 
nega dela, ki se ukvarjajo s 
prevoznimi storitvami, Osnu- 
tek zakona ureja na ta način, 
da predlaga, kako bi del deviz- 
nega priliva, ki zadeva prevoz- 
ne storitve, izdvajali pri poo- 
blaščeni banki. Delovne orga- 
nizacije - prevozniki pa bi, ob 
predložitvi dokazila, da so 
opravili prevoz določenega 
blaga, pridobili pravico do na- 
kupa deviz. 
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Zadolževanje v tujini 
Glede zadolževanja v tujini 

Osnutek zakona predpisuje, 
da se bodo lahko organizacije 
združenega dela in druge 
pravne osebe zadolževale v tu- 
jini le na podlagi enotnih meril, 
ki jih sprejema Interesna skup- 
nost Jugoslavije, s soglasjem 
Zveznega izvršnega sveta. Za- 
dolževanje bo možno le do 
ravni določenega kreditno-ga- 
rancijskega potenciala banke, 
v okviru obsega, predvidenega 
s projekcijo plačilne in devizne 
bilance države. Ob tem pa bo 

eba upoštevati tudi možnosti 
feviznega odplačevanja kre- 

dita. _ 
Zvezni izvršni svet pa bi 

kljub temu za vsako leto pose- 
bej določal raven, do katere 
lahko banka, pooblaščena za 
poslovanje s tujino, sklene 
kreditne posle s tujino in zanje 
tudi daje garancijo. 

Prednostno bi se lahko v tu- 
jini zadolževale tiste organiza- 
cije združenega dela, ki pri- 
spevajo svoj delež k uresniče- 
vanju določenih ciljev in plani- 
ranih proporcev v družbenih 
planih in plačilni ter devizni bi- 
lanci države, še posebej pa, če 
prispevajo k povečevanju izvo- 
za, k smotrnemu nadomešča- 

£ A 

nju uvoza in stabilizaciji doma- 
čega trga. 

Poseben člen prepoveduje 
najemanje kreditov v tujini, da- 
janje garancij in drugih oblik 
jamstva, kakor tudi opravljanje 
drugih dejavnosti, ki so uvod v 
sklepanje pogodb o kreditu, če 
bi se s tem naložile kakršneko- 
li obveznosti državi, rezen ti- 
stih, sprejetih v skladu z določ- 
bami tega Zakona. 

Prav tako je predlagano, da 
lahko domači subjekti plačuje- 
jo tujini in sklepajo nove kre- 
ditne aranžmaje šele, ko po- 
ravnajo obveznosti, določene 
v Osnutku zakona. 

Uporaba kreditov 
Osnutek zakona ureja tudi 

vprašanje uporabe kreditov za 
katere se zadolžuje Narodna 
banka Jugoslavije. Opredeljuje 
nadalje njihovo vračanje, če so 
ti krediti odobreni kot posojilo 
bankam, pooblaščenim za po- 
slovanje s tujino. Ti krediti se 
lahko uporabljajo za dopolnje- 
vanje deviznih rezerv, za vra- 
čanje fiksnih in garantiranih 
obveznosti, za kredite, ki jih je 
najela in uporabljala Narodna 
banka ali za začsno posojilo 
banki, pooblaščeni za poslo- 
vanje s tujino v republiki ali 
pokrajini. 

Uvedena je nadalje obvez- 
nost republik in pokrajin, da se 
lahko zadolžujejo v tujini le, če 
se najemanje kredita predpiše 
z zakonom, s katerim se hkrati 
določajo tudi viri deviznih 
sredstev za vračanje kredita. 
Mimo tega se republike in po- 
krajini obvezujejo, da lahko 
dajo garancije in supergaran- 
cije le, če to predpišejo z zako- 
nom in zagotovijo potrebna 
sredstva za te namene. 

Če se med letom ne bi ure- 
sničili cilji skupne devizne po- 
litike in proporci plačilne in 
devizne bilance, ali pa, če bi 
nastale motnje na enotnem ju- 
goslovanskem trgu, bi lahko 
ZIS, v skladu s tem Zakonom, 
uvedel posebne ukrepe in 
omejitve v tekočih in finančnih 
transakcijah, posebne dinar- 
ske depozite in takse na vsa 
plačila tujini, kakor tudi na 
vnašanje in iznašanje dinarjev 
iz države in druge ukrepe. 

Veljavni Zakon ni dovoljeval, 
da opravlja Poštna hranilnica, 
na podlagi pooblastila Naro- 
dne banke, plačilni promet s 
tujino, temveč le valutne in 
menjalniške posle. Predlagane 
spremembe in dopolnitve pre- 
dvidevajo tudi to možnost. 
Poštna hranilnica lahko dobi 
pooblastilo za opravljanje po- 

slov plačilnega prometa s tuji- 
no v mejah njenega poslova- 
nja, določenega s posebnim 
zakonom. 

Prehodne določbe 
V prehodnih določbah 

Osnutek zakona ureja financi- 
ranje fiksnih in garantiranih 
obveznosti, ki so nastale do 
31. decembra 1982 oziroma 
subjektov, ki ne morejo z last- 
nim deviznim prilivom izpolniti 
te obveznosti. Republike in 
pokrajini bi sklenile dogovor, s 
katerim bi uredile vprašanje vi- 
rov deviz za poravnavo te ob- 
veznosti in merila za njihovo 
uporabo. Če tak dogoovr ne bi 
bil sklenjen v 15 dneh od dne- 
va uveljavitve tega Zakona, bi 
Zvezni izvršni svet sprejel 
ustrezni predpis. 

Omenjene določbe pa napo- 
vedujejo tudi sprejetje samou- 
pravnega sporazuma bank, 
pooblaščenih za poslovanje s 
tujino, s katerim bi se uredil 
način odpravljanja neusklaje- 
nosti med prilivom in odlivom 
zaradi plačevanja fiksnih in 
garantiranih obveznosti. Če do 
sporazuma ne bi prišlo do 15. 
januarja za vsako prihodnje le- 
to, bi ZIS sprejel ustrezen 
predpis. 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Neposredne naloge o uresničevanju 

dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije   

• Zvezni zbor bo v prihodnjem letu usmeril svoje delo na določanje politike o 
bistvenih vprašanjih našega družbenoekonomskega razvoja, spremljanje 
uresničevanja te politike in opravljanje politične kontrole nad Zveznim izvršnim 
svetom in zveznimi upravnimi organi 

• Nadaljeval bo delo za sprejemanje novih sistemskih rešitev zaradi pospešitve 
procesa razvoja dohodkovnih socialističnih družbenoekonomskih odnosov 

• Zbor poziva delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij, da se aktivno vključijo v razpravo o tem 
programu s svojimi predlogi, mnenji in sugestijami 

V skladu s poslovnikom Zveznega zbora Skupščine SFRJ je 
pripravljen Osnutek delovnega programa Zveznega zbora za 
leto 1983. Pričakovati, je da bo program po široki in vsestran- 
ski razpravi v vseh delegatskih strukturah v dokončni obliki 
sprejet konec januarja leta 1983. 

Dejavnost Zveznega zbora Skupščine SFRJ v letu 1983 bo 
zasnovana na uresničevanju nalog in del določenih z ustavo 
SFFU, družbenim planom Jugoslavije, na konkretizaciji in 
izdelavi stališč XI. in XII. kongresa ZKJ, nadaljnji izdelavi in 
konkretizaciji stališč III. kongresa samoupravljalcev, pismu in 
sklepov Predsedstva SFRJ in neposrednih nalogah o uresni- 
čevanju politike ekonomike stabilizacije, na izhodiščnih te- 

meljih dolgoročnega programa ekonomske stabilizacijo in 
sklepih, ki jih je zbor sprejel ob obravnavi politike ekonomske 
stabilizacije. 

Pri določanju temeljnih smeri in okvirov aktivnosti zbora v 
letu 1983 se je izhajalo iz potreb, da zajame osnutek delov- 
nega programa najaktualnejša in najpomembnejša vprašanja, 
ki jih bo treba, v skladu z delovnim področjem zbora preučiti 
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in do njih zavzeti stališča zaradi razreševanja problemov in 
premagovanja ttežav, ki so nastale v razvoju družbenoeko- 
nomskih in družbenopolitičnih odnosov. 

Zbor bo posvetil posebno pozornost konkretizaciji in na- 
daljnji izdelavi stališč XII. kongresa ZKJ o potrebi krepitve 
akumulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva ter 
vsestranskega in kakovostnega vključevanja v mednarodno 
delitev dela. 

Zbor bo svoje delo usmeril na določanje politike o bistvenih 
vprašanjih našega družbenega razvoja, na spremljanje izvaja- 
nja sprejete politike in izvrševanja zveznih zakonov zaradi čim 
popolnejšega uresničevanja dogovorjene politike in preverja- 
nja zakonskih rešitev v praksi, kot tudi na opravljanje kontrole 
nad delom Zveznega izvšrnega sveta in zveznih upravnih 
organov in sicer v skladu z delovnim področjem zbora. Pri 
realizaciji teh izhodišč bo zbor nadaljeval z delom pri določa- 
nju politike v zvezi z bistvenimi vprašanji našega družbenopo- 
litičnega in družbenoekonomskega razvoja, predvsem pa pri 
sprejemanju novih sistemskih rešitev zaradi pospeševanja 
procesa razvoja dohodkovnih socialističnih družbenoeko- 
nomskih odnosov. 

Zbor bo spremljal uresničevanje določene politike in izvrše- 
vanje zveznih zakonov zaradi čim popolnejšega uresničeva- 
nja dogovorjene politike in preverjanja v praksi tistih zakon- 
skih sistemskih rešitev, ki vplivajo na realizacijo razvojne in 
stabilizacijske politike in na nadaljnji razvoj samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov. Zbor bo sprejel ukrepe, da se 
ustvarijo pogoji za čim popolnejšo, doslednejšo in učinkovi- 
tejšo uporabo. 

Delovni program zbora za leto 1983 je orientacijski in odprt 
za zahteve in pobude neposredne družbene prakse delegatov 
oziroma delegatske baze, družbenopolitičnih organizacij in 
drugih samoupravnih in družbenopolitičnih dejavnikov. Izha- 
jajoč iz zahtevnih nalog o izvajanju politike stabilizacije, pred- 
logov delegatov, delovnih teles zbora in Zveznega izvršnega 
sveta pa tudi od nalog, ki bodo za zbor izvirale pri nadaljnji 
izdelavi in operacionalizaciji Izhodišč dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, naj bi se program med letom 
dopolnjeval v skladu z aktualnostjo vprašanj, ki jih bo nareko- 
vala, sama družbena praksa. 

Osnutek delovnega programa Zveznega zbora ima dva te- 
meljna dela: tematskega in normativnega. V tematskem delu 
so poglavja o družbenoekonomskerfi sodelovanju, družbeno- 
političnem sistemu, splošni politiki in splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti. 

Normativni del (zakonodajna aktivnost zbora) vsebuje tri 
poglavja: sistem socialističnih samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov, temelje političnega sistema in proračun 
federacije in organizacij federacije. 

TEMATSKI DEL 

DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

Uresničevanje ustavnega koncepta sistema 
družbenega planiranja 

Izhajajoč iz ustavnega koncepta sistema družbenega plani- 
ranja je treba analizirati probleme delovanja tega sistema in 
najti ustrezne mehanizme za njegovo nadaljnje usklajevanje s 
potrebami razvoja samoupravljanja in materialnih proizvo- 
dnih sil. Zaradi tega je treba sistem dograjevati pradvsem z 
aspekta obveznosti organizacij združenega dela, da svoje 
plane usklajujejo v okviru reprodukcijskih celot in da na tako 
usklajenih planih uresničujejo sprejete cilje in interese na 
ravni vse države. 

- Uresničevanje pravic delavcev, da 
upravljajo s pogoji in rezultati dela 

V analizi stanja in pojavov je poudarjeno; da je treba sistem 
na tem področju dograditi, da bi zagotovili delovanje eko- 
nomskih zakonitosti v delitvi družbenega dohodka. Nujno je 
treba preučiti vprašanje dograditve sistemskih rešitev, ki naj 
zagotovijo, da bo združeno delo vladalo in vse bolj razpola- 
galo s celotnim dohodkom in krepilo materialno podlago 
svojega dela, zagotoviti, da se razporeja in rabi samo ustvar- 
jen dohodek, da se vse oblike porabe zmanjšajo v meje 
ustvarjenega dohodka in realnih možnosti gospodarstva in 

popolnoma'eliminira anticipirano in deficitarno financiranje 
splošnih in skupnih družbenih potreb. 

- Delovanje in nadaljnje dograjevanje 
monetarno-kreditnega in bančnega sistema 

S spremembami in dopolnitvami kreditnega in bančnega 
sistema je treba zagotoviti nadaljnjo preobrazbo bank v sa-, 
moupravne finančne asociacije združenega dela v katerih 
bodo o njihovem poslovanju odločali delavci in prevzemali 
tudi rizik za investicijske odločitve in odobrene kredite, zago- 
tavljali večjo finančno disciplino, tako da je mogoče angaži- 
rati in rabiti samo resnični kretitni potencial bank, razvijati v 
njih in z njihovim posredništvom širše združevanje sredstev in 
preprečevati pojave in težnje regionalnega zapiranja bank in 
denarnih tokov. 

- Izvajanje zakona o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu 

Ob sprejetju zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu je bilo v skupščinskih telesih poudarjeno, da je treba še 
naprej konkretizirati določbe tega zakona, ki se posebej na- 
našajo na vprašanja, ki so povezana s kategorijo minulega 
dela. Nujno je, da se zaradi tega preučijo dosedanji uspehi, 
izkušnje in problemi pri realizaciji tega zakona in določijo 
smeri nadaljnje aktivnosti. 

- Analiza o združevanju dela in sredstev med 
proizvodnimi in prometnimi organizacijami 
združenega dela 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je sprejel zakon o obveznem 
združevanju dela in sredstev med proizvodnimi in prometnimi 
organizacijami združenega dela. Treba je analizirati doseda- 
nje rezultate in probleme na področju združevanja dela in 
sredstev in o uresničevanju dogovorjenih stališč in sprejtih 
obveznosti ter izvajanja sprejetih zakonskih predpisov in o 
tem poročati skupščini SFRJ. 

- Analiza o vplivu posameznih sistemskih 
zakonov na delovanje enotnega 
jugoslovanskega trga 

Preiskusiti bo treba in dograditi sistem rešitev, ki bodo 
zagotovile realizacijo ustavne koncepcije o enotnem jugoslo- 
vanskem trgu. Zaradi tega je nujno treba analizirati posa- 
mezne določbe sistemskih in drugih zakonov, ki neposredno 
ali posredno negativno vplivajo na delovanje in zaščito enot- 
nega jugoslovanskega trga. 

- Analiza vpliva obračunskega sistema na 
uresničevanje politike ekonomske stabilizacije 

Zvezni izvršni svet bo pripravil in poslal predloge za dogra- 
ditev obračunskega sistema, to je spremembe in dopolnitve v 
zakonskih predpisih, da bi bilo omogočeno anticipirano in 
deficitarno financiranje porabe in zagotovljeno, da se razpo- 
reja in rabi ustvarjeni in ne planirani dohodek. 

- Strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije 
Tehnološko strategijo bi bilo treba preučiti kot poseben del 

dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in družbe- 
nega dogovor o strategiji tehnološkega razvoja SFFU. 

- Dograditev sistema tržnih odnosov, ki bodo 
omogočili, da se dohodek pridobiva predvsem 
na podlagi produktivnosti dela in ne s 
povečanjem cen 

V okviru te teme je treba preiskusiti pristojnost v zvezi z 
družbeno kontrolo cen. Prav tako je treba upoštevati, da se 
posamezne republike in pokrajine zavzemajo za višje cene. 
svojih proizvodov in je zato treba preučiti sistem družbenega 
dogovarjanja o politiki cen. Treba je prav tako oceniti možno- 
sti, da se dohodek oblikovan na podlagi povišanja cen ne 
porabi za povečanje osebnih dohodkov, kot tudi na možnost 
postopnega usklajevanja paritete cen s svetovnimi cenami 
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_ Informacija o uresničevanju politike delitve 
sredstev za osebne dohodke v letu 1982 in v 
prvem trimesečju leta 1983 

V informaciji bo dana ocena uresničevanja politike izloča- 
nja in razporejanja sredstev za osebne dohodke v letu 1982 in 
v prvih mesecih leta 1983 s stališča usklajenosti gibanja 
osebnih dohodkov z gibanjem ustvarjenega dohodka, čistega 
dohodka in produktivnosti dela, krepitve materialne podlage 
združenega dela življenjskega standarda delavcev. 

- Poročilo o uporabi zakona o neoporečnosti 
potrebščin in predmetov splošne porabe 

Morali bi analizirati uporabo tega zakona, predpise, ki so 
bili sprejeti na podlagi tega zakona, kot tudi sklepe zbora v 
katerih so predvideni ukrepi za izboljšanje stanja na teh 
področjih (delo sanitarne inšpekcije na meji in znotraj države, 
organiziranje in delo laboratorijev za preiskavo neoporečno- 
sti potrebščin in predmetov splošne porabe itd). 

DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

- Uresničevanje z ustavo SFRJ določenih 
skupnih interesov v federaciji 

V okviru te tematske naloge bi bilo treba analizirati: uresni- 
čevanje skupnih interesov v federaciji, učinkovitost delovanja 
organov, organizacij in drugih oblik prek katerih se ti interesi 
uresničujejo in vpliv drugih odnosov v federaciji na uresniče- 
vanje skupnih interesov. Analizirati bi bilo treba tudi uresniče- 
vanje skupnih interesov prek Skupščine SFRJ, Predsedstva 
SFRJ, Zveznega izvršnega sveta in drugih zveznih organov z 
neposrednim sodelovanjem in dogovorom republik in pokra- 
jin, občin in drugih družbenopolitičnih skupnosti s samou- 
pravnim sporazumevanjem in dogovarjanjem. 

- Uresničevanje delegatskih odnosov v 
delegatskem skupščinskem sistemu 

V okviru te teme bi bilo treba preučiti: uresničevanje ustav- 
nega položaja in vloge delegacij pri opravljanju funkcije skup- 
ščin družbenopolitičnih skupnosti in oblike njihovega pove- 
zovanja zaradi določanja stališč in smernic, posebej za delo 
delegatov v Zveznem zboru Skupščine SFRJ; uresničevanje 
vloge skupščin družbenopolitičnih skupnosti kot organov sa- 
moupravljanja in krepitve takšne njihove vloge in položaja 
uresničevanja odgovornosti v delegatskem skupščinskem si- 

k stemu. Preučiti bi bilo treba izkušnje pri uporabi instituta 
zamenljivega delegata v skupščinah družbenopolitičnih skup- 
nosti, mesto in vlogo izvršnih in upravnih organov skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti v delegatskem sistemu, dele- 
gatski volilni sistem v funkciji uresničevanja delegatskega 
skupščinskega 'sistema (možnosti racionalizacije oziroma 
poenostavljanja volilnega postopka in nadaljnje demokratiza- 
cije volilnega sistema), mesto in vloga družbenopolitičnih 
organizacij v delegatskem skupščinskem sistemu, kot tudi še 
druga vprašanja. 

- Poročilo o tokovih in rezultatih aktivnosti pri 
uresničevanju nalog iz Politične platforme za 
akcijo ZKJ v razvoju socialističnega 
samoupravljanja, bratstva, enotnosti in 
skupnosti na Kosovu 

V poročilu bi ocenili tokove in rezultate aktivnosti pri reali- 
zaciji nalog iz Politične platforme, ki so povezane z delom in 
pristojnostjo Zveznega izvršnega sveta ter zveznih upravnih 
organov in organizacij. 

- Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev s Kosova pod pritiskom 

V poročilu bi bile ocenjene aktivnosti in uspehi pri izvajanju 
sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov 
in Črnogorcev po pritiskom s Kosova, ki so bili sprejeti na seji 
Zveznega zbora 16. In 17. novembra 1982. 

- Uresničevanje ustavnega koncepta občine 
Treba je analizirati temeljne probleme in smeri uresničeya- 

nja ustavnega koncepta občine, posebej pa vprašanja uresni- 
čevanja ustavnega koncepta o položaju, vlogi, organizaciji in 
delovanju občine kot samoupravne in temeljne družbenopoli- 
tične skupnosti v političnem sistemu socialističnega samo- 
upravljanja; družbeno planiranje in razvoj občine ter njene 
ekonomske funkcije; delegatski sistem v občini, organizacijo 
in delo skupščine občine in njej odgovornih organov, medob- 
činsko oziroma regionalno sodelovanje občinskih skupščin in 
njim odgovornih organov, ustvarjanje ustavne podmene pri- 
stojnosti v korist občine, normativno dejavnost občinskih 
skupščin in njim odgovornih organov. Zvezni zbor bi na 
podlagi naštetih gradiv sprejel ustrezni splošni akt (resolu- 
cijo). 

- Transformacije zvezne uprave 
Treba je preučiti vprašanja, ki so povezana s položajem, 

vlogo organizacije in delom zvezne uprave (zveznih upravnih 
organov in zveznih organizacij, delovnih teles in strokovnih 
služb Zveznega izvršnega sveta in ustanov, ki so bile ustanov- 
ljene za opravljanje zadev posebnega pomena za uresničeva- 
nje funkcij federacije), posebej s stališča funkcij državne 
uprave iz okvira pravic in dolžnosti federacije. Ta vprašanja bi 
bila obravnavana tudi s stališča racionalne organizacije, mo- 
dernizacije in ustrezne strokovne usposobljenosti ter te- 
hnične opremljenosti zvezne uprave, ustvarjene stopnje sa- 
moupravljanja delavcev v delovnih skupnostih teh organov in 
služb, kot tudi potreb in teženj za izboljšanje družbenopolitič- 
nega položaja in vloge teh delavcev. 

- Aktualna vprašanja družbene vloge in 
nadaljnjega razvoja znanstvenega dela v SFRJ 

V okviru te teme bi se analizirala vprašanja popolnejšega, 
učinkovitejšega in racionalnejšega uresničevanja družbene 
vloge znanosti v reševanju problemov ekonomske stabiliza- 
cije in v razvoju družbe v celiti. Posebna pozornost bo posve- 
čena vprašanjem dohodkovnega povezovanja in združevanja 
znanosti z materialno-proizvodnjo in drugimi področji druž- 
benega deia v enotni sistem združenega dela. 
- Poročilo o delu Zveznega izvršnega sveta za 
leto 1982 

V poročilu za leto 1982 bo Zvezni izvršni svet obvestil zbor o 
svojem delu in opravljanju pravic in dolžnosti, ki so določene 
z ustavo SFRJ in zveznimi zakoni. Zvezni izvršni svet je v 
okviru pravic in dolžnosti federacije odgovoren Skupščini 
SFRJ za stanje na vseh področjih družbnega življenja, za 
izvajanje politike in izvajanje zveznih zakonov, drugih predpi- 
sov in splošnih aktov Skupščine SFRJ ter za usmerjanje in 
usklajevanje dela zveznih organov. Z obravnavanjem poročila 
o delu Zveznega izvršnega sveta uresničuje Zvezni zbor poli- 
tično kontrolo nad njegovim delom in s svojimi smernicami 
določa njegove aktivnosti v prihodnjem obdobju. 

- Analiza o informiranju javnosti o delu 
Skupščine SFRJ 

Analiza bi morala pokazati na uspehe dosedanjih aktivnosti 
pri izvajanju stališč, ki so bila dogovorjena na sestankih v 
Skupščini SFRJ in na katerih so predstavniki Skupščine SFRJ 
s predstavniki sredstev informiranja obravnavali nadaljnje 
izboljšanje obveščanja javnosti o delu Skupščine SFRJ. 
- Analiza o izvajanju sklepov zborov 
Skupščine SFRJ o informiranju delegacij in 
delegatov v Skupščini SFRJ 

Analiza bi morala ugotoviti resnično stanje, pokazati na 
probleme in rezultate o uresničevanju sklepov Skupščine 
SFRJ o informiranju delegacij in delegatov v Skupščini SFRJ. 
- Analiza o stanju, problemih in smereh 
nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ 

Zaradi izdelave resolucije o nadaljnji izgradnji in napredo- 
vanja pravnega sistema SFRJ naj bi bila v tej analizi ocena: 
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kako se uresničuje vloga pravnega sistema v SFRJ v izgradnji 
in uresničevanju socialističnih samoupravnih odnosov; ali so 
med seboj usklajeni vsi zakoni, ustrezno pa tudi z zakonom o 
združenem delu. Nadalje na katerih področjih in odnosih je 
treba morebiti sprejeti nove zvezne zakone; potreba in mož- 
nosti racionalizacije zvezne zakonodaje na posameznih po- 
dročjih, ki se urejajo z zveznim zakonom; metode in demokra- 
tizacija zakonodajnega dela; uresničevanje vloge osnove v 
zasnovi in določanju vsebine zveznih zakonov; ali se dosle- 
dno uresničuje vloga in mesto samoupravnih pravic v skladu z 
ustavo SFRJ; uresničevanje stabilnosti pravnega sistema in 
ekonomske stabilizacije in preučitev drugih pomembnih vpra- 
šanj o stanju, problemih in nadaljnji izgradnji in napredovanju 
pravnega sistema SFRJ. 

- Aktualni problemi uresničevanja ustavne 
vloge pravosodja 

Ocenjeno bo delovanje pravosodnih organov, predvsem 
usklajenost vsebine in metod njihovega delovanja s skupnimi 
družbenoekonomskimi in družbenopolitičnimi odnosi. V ana- 
lizi bodo obdelana vprašanja, ki se nanašajo na: nadaljnjo 
ustavno preobrazbo pravosodja, učinkovitost in ažurnost v 
delu pravosodnih organov, kaznovalno politiko, uresničeva- 
nje načela neodvisnosti in samostojnosti pravosodnih orga- 
nov, spremljanje in preučevanje družbenih odnosov in poja- 
vov, problematiko kadrov in drugo. 

- Analiza pojavov kršenja zakonitosti (kazniva 
dejanja, gospodarski prestopki in prekrški), ki 
otežujejo izvajanje ukrepov ekonomske 
stabilizacije 

Analiza mora celovito oceniti stanje in pojave kršenja zako- 
nitosti, ki otežujejo izvajanje politike in ukrepov ekonomske 
stabilizacije, kot tudi na aktivnosti organov odkrivanja in 
pravosodnih organov za odkrivanje, pregona in sojenje za 
kazniva dejanja, gospodarske prestopke in prekrške iz tega 
področja. 

- Aktualna vprašanja izenačevanja politike 
pregona in kaznovalne politike na področju 
politične delinkvence in aktivnost javnih 
tožilstev in sodišč za preprečevanje politične 
delinkvence 

Glede na neizenačenosti, ki so se pokazale v politiki pre- 
gona in kaznovalni politiki posebej ob kontrarevolucionar- 
nem delovanju na Kosovu, kot tudi na potrebo celovite ocene 
te politike je nujno, da Zvezni izvršni svet oziroma Zvezni 
sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave, 
Zvezno sodišče in Zvezno javno tožilstvo pripravijo posebno 
informacijo o tem problemu. 

Analiza bi zajela prijavljena in sojena kazenska dejanja 
politične kriminalitete, ki jih predvideva kazenski zakon SFRJ 
in republiški oziroma pokrajinski kazenski zakoni, kot tudi 
prekrške, ki jim sodijo sodniki za prekrške, nato gibanja 

politične delinkvence s posebnim oziram na težje oblike teh 
kazenskih dejanj; aktivnost javnih tožilstev in sodišč pri pre- 
prečevanju politične delikvence in posebej politike pregona 
in sojenja za posamezne oblike političnega kriminala in kaz- 
novalne politike. 

- Analza o aktivnosti in rezultatih dela javnih 
tožilstev pri preprečevanju kazenskiih dejanj 
gospodarskega kriminala v letu 1982 

Analiza naj bi zajela splošne podatke o gibanju gospodar- 
skega kriminala s posebnim oziroma na težje oblike teh ka- 
zenskih dejanj; obseg in nove pojavne oblike tega kriminala in 
težnje gibanja posameznih vrst teh kazenskih dejanj, kot tudi 
vzroke za naraščanje gospodarskega knminala. 

★ 

V< okviru tematskega dela s področja pravosodja bo zbor 
obravnaval še: informacijo o zveznih zakonih, ki se sprejmejo 
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na podlagi 267. člena ustave SFRJ, stanje in probleme uresni- 
čevanja funkcije iz 1. odstavka 222. člena ustave SFRJ pri 
spremljanju in preučevanju družbenih odnosov in pojavov, 
nato v letu 1982 v poročilu o delu Zveznega sodišča, Zveznega 
javnega tožilstva, Zveznega javnega pravobranilstva, Zvez- 
nega sekretariata za pravosodje in organizacijo zvezne 
uprave in o uresničevanju družbenega varstva samoupravnih 
pravic delovnih ljudi in družbene lastnine prek funkcije zvez- 
nega družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

- Analiza uporabe nekaterih določb zakona o 
prometu blaga in storitev s tujino 

Analiza bo vsebovala dogovarjanje s tujino po ugotovitvah 
iz delovnega področja Zveznega javnega pravobranilstva in 
pripravljen bo predlog ukrepov za zmanjšanje oziroma elimi- 
niranje škodljivih posledic takšne prakse s pobudo za spre- 
membe in dopolnitve zakona o prometu blaga in storitev s 
tujino, ki vsebuje minimalne elemente za sklepanje dogovo- 
rov med organizacijami združenega dela in tujih pravnih in 
fizičnih oseb. 

- Poročilo o prometu in preskrbljenosti trga z 
zdravili 

V poročilu je treba zbrati podatke o preskrbljenosti trga z 
zdravili, posebej pomembnimi, kot tudi o izvajanju dogovor- 
jene politike s področja prometa z zdravili 

- Poročilo o izvajanju zakona o nalezljivih 
boleznih živali, ki ogrožajo vso državo 

V poročilu bi bila prikazana praksa o uporabi tega zakona in 
posebej promet in preskrbljenost z veterinarskimi zdravili, 
veterinarsko nadzorstvo na meji in v državi ter problemi, ki se 
pojavljajo v prometu potrebščine živalskega porekla. 

- Poročilo o izvajanju družbenega dogovora o 
organiziranju vzgoje in izobraževanja 
državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini 

Glede na to, da je Skupščina SFRJ podpisnik tega dogovora 
in glede na pome.i vzgoje in izobraževanja državljanov in 
začasnem delu v tujini je treba redno spremljati uporabo tega 
dogovora; opazovati in reševati probleme in težave na katere 
se naleti pri njihovem izvajanju, posebej pa vprašanja financi- 
ranja aktivnosti v državah imigracije. 

- Poročilo o izvajanju družbenega dogovora o 
enotnih temeljih za klasifikacijo poklicev in 
strokovne izobrazbe 

Glede na to, da je Skupščina SFRJ eden od podpisnikov 
tega družbenega dogovora je treba spremljati njegovo uresni- 
čevanje. V poročilu bi prikazali spremljanje uporabe družbe- 
nega dogovora in problemi v zvezi z izdelavo nomenklature 
poklicev. 

- Analiza stanja in aktualni problemi 
financiranja temeljnega borčevskega in 
invalidskega zavarovanja 

Namen te analize je, da se najde ustrezni način in tehnika 
financiranja temeljnega borčevskega in invalidskega zavaro- 
vanja v skladu z ustavnimi opredelitvami, stališči IX kongresa 
ZZBNOV Jugoslavije in sklepi Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, s čimer bi na področju temeljnega borčevskega in 
invalidskega zavarovanja želeli doseči: čim bolj eksaktno pla- 
niranje in določanje obveznosti proračuna federacije; dosle- 
dno uporabo predpisov o strogo namenskem in racionalnem 
izkoriščanju sredstev; zavzemanje za rešitev za premostitev 
deficitarnega načina financiranja; pravočasno zagotavljanje 
sredstev za pokrivanje tekočih obveznosti, da bi ohranili 
realno vrednost denarnih prejemkov in zagarantirano polno 
socialno varnost uporabnikov pravic; nahajanje trajnejših re- 
šitev za nagrmadene aktualne probleme. 

33 



ZUNANJA POLITIKA 

- Gibanje in politika neuvrščenosti 
Zbor se bo aktivnq vključil v priprave za VII. konferenco 

šefov držav ali vlad neuvrščenih držav v New Delhiju in s tem v 
zvezi obravnaval poročilo delegacije SFRJ na tej konferenci. 

Zbor bo obravnaval ukrepe in akcije, ki jih je treba sprejeti 
zaradi izvajanja in uporabe sklepov VII. konference. 

- Sodelovanje SFRJ z državami v razvoju 
Spremljanje izvajanja sklepov Skupščine SFRJ o ekonom- 

skem sodelovanju SFRJ z državami v razvoju in o izvajanju 
ekonomskih odnosov V konference šefov držav ali vlad neu- 
vrščenih držav v Colombu, ki sta jih oba zbora sprejela v juniju 
1979 je del spremljanja splošne problematike našega eko- 
nomskega sodelovanja z neuvrščenimi in drugimi državami v 
razvoju in vprašanja izgradnje novega mednarodnega eko- 
nomskega reda. Posebej se spremljajo ukrepi, ki jih v zvezi s 
tem sprejema Zvezni izvršni svet, ki ga sklepi zavezujejo, da 
izdeluje in dopolnjuje svoj program ukrepov in akcij za dose- 
ganje čim učinkovitejšega ekonomskega sodelovanja z drža- 
vami v razvoju. 

- Odnosi SFRJ s sosednjimi državami 
Stalna tema v delu zbora je obravnavanje naših bilateralnih 

odnosov s sosednimi državami in sicer v zvezi s sklepi Pred- 
sedstva CK ZKJ o nadaljnjem razvoju dobrososedskih odno- 
sov in naši globalni strategiji. 

- Ekonomski odnosi v svetu in novi 
mednarodni ekonomski red 

Obravnavani bodo rezultati dela VI. UNCTAD ter ukrepi in 
aktivnosti, ki jih je treba sprejeti, da bi se izvajale njegove 
•odločitve. 

- Evropska varnost in sodelovanje 
a) Obravnavanje globalne situacije v Evropi, kot tudi položaj 

Jugoslavije in njenih akcij za krepitev varnosti in sodelovanja 
v Evropi; 

b) Rezultati madridskega sestanka KEVS, vključujoč tudi 
vse aspekte mediteranskega sodelovanja in varnosti. 
- Sodelovanje Skupščine SFRJ s 
predstavniškimi telesi drugih držav 

Poslovnik Skupščine SFRJ predvideva, da se vsako leto 
sprejme program sodelovanja Skupščine SFRJ s predstavni- 
škimi telesi drugih držav. S predlogom programa bo obravna- 
vano tudi poročilo o uresničevanju programa za leto 1982. 
- Aktualna vprašanja položaja in varstva 
državljanov SFRJ na začasnem delu v tujini 

V okviru svojega delovnega področja bo zbor spremljal 
problematiko položaja in varstva naših delavcev na začasnem 
delu v tujini ter članov njihovih družin predvsem s stališča 
izvajanja zakona o varstvu državljanov SFRJ na začasnem 
delu v tujini, kot tudi v luči odnosov SFRJ z državami v katerih 
je največje število naših državljanov. Posebna pozornost bo 
posvečena vplivu zmanjševanja ekonomske konjunkture v 
zahodnoevropskih državah na položaj naših delavcev, da bi 
se le-ta poboljšal. 

- Informacija o konvencijah in priporočilih 
sprejetih na 68. zasedanju Generalne 
konference Mednarodne organizacije dela 

Poročilo se pripravlja v soglasju z določbami 19. člena 
ustave MOD, s katerimi je predvideno, da so države članice 
zavezane, da vse konvencije oziroma priporočila, ki jih 
sprejme Generalna konferenca Mednarodne organizacije 
dela dajo v obravnavo organom, ki so pristojni za transformi- 
ranje teh instrumentov v zakone ali sprejemanje drugih 
ustreznih ukrepov, ne glede na to ali bodo posamezni instru- 
menti predloženi za ratifikacijo obenem ali pa bo prevzeta 
obveznost za njihovo uporabo. 

SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

- Stanje in problemi obmejnih področij s 
stališča splošne ljudske obrambe 

Zbor bo s stališča splošne ljudske obrambe obravnaval v 
celoti stanje in probleme, ki zadevajo varnost meja in varnosti 
obmejnih področij 

- Usposabljanje gospodarstva za delo v 
vojnih pogojih 

Obravnavana bo pripravljenost in sposobnost gospodarstva 
za delo v pogojih vojnega stanja. 

- Analiza o uporabi zakona o proizvodnji 
orožja in vojaške opreme 

V analizi o uporabi zakona o proizvodnji orožja in vojaške 
opreme bo ocenjena njegova uporaba in rezultati uporabe z 
zakonom določenih posebnih pogojev v zvezi s planiranjem in 
proizvodnjo orožja in vojaške opreme; Ustanavljanje, organi- 
ziranje, združevanje, prenehanje in druga statusna vprašanja 
organizacij združenega dela; pogoji in način uresničevanja 
posebnih družbenih interesov na tem področju; posebne pra- 
vice in obveznosti temeljnih organizacij združenega dela, ki 
proizvajajo orožje in vojaško opremo in posebni pogoji za 
uporabo, upravljanje in razpolaganje s sredstvi, ki so name- 
njena za proizvodnjo in v zvezi s tem njihov vpliv na delo, 
razvoj in reproduktivno sposobnost industrije orožja in voja- 
ške opreme. 

- Stanje obrambnih priprav SFRJ 
Skupno obrambno sposobnost družbe je zbor obravnaval v 

juliju 1980 in ob tej priložnosti s sklepom zavezal Zvezni 
izvršni svet, da Skupščini SFRJ redno poroča o obrambni 
sposobnosti družbe. Zbor je ugotovil, da je zelo pomembno, 
da so pred razpravo v Skupščini SFRJ razprave v skupščinah 
socialističnih republik in socialističnih avtomnih pokrajinah, 
kot tudi v telesih in vodstvih družbenopolitičnih organizacij v 
republikah in federaciji. 

Upoštevajoč to zahtevo zbora in prakso, da se zboru s 
takšno informacijo poroča vsako drugo leto, kot tudi skupno 
stanje odnosov pri nas in v svetu, bi bilo treba to temo 
predvideti za obravnavo v letu 1983. 

- Analiza uporabe zakona o vojaški 
obveznosti 

Novi zakon o vojaški obveznosti, ki je bil sprejet v juliju 1980 
je v sistem izvrševanja vojaške obveznosti uvedel precej novo- 
sti. Morali bi analizirati njegovo uporabo ali pa vsaj nekaj 
institutov, ki so posebnega pomena glede na obrambno kre- 
pitev družbe, pravic in odgovornosti vojaških obveznikov. 

- Aktualna vprašanja o pripravljenosti civilne 
zaščite v SFRJ 

Ugotovitve Glavne inšpekcije ljudske obrambe in druge 
ocene kažejo, da stanje civilne zaščite ni zadovoljivo in da je 
pod ravnijo vojnih potreb. Zato bi bilo pomembno posebej 
preučiti to komponento obrambnih priprav družbe. 

- Poročilo o usposobljenosti organov za 
notranje zadeve 

Poročilo naj bi prikazalo medsebojno sodelovanje organov 
za notranje zadeve, njihovo usposobljenost in opremljenost 
za izvrševanje varnostnih nalog v državi, s posebnim poudar- 
kom na delo službe državne varnosti. 

- Poročilo o protipožarni varnosti 
Naša družba je prizadeta zaradi velike materialne škode, ki 

jo vsako leto povzročajo požari. Zaradi tega bi morala infor- 
macija vsebovati podatke o stanju na tem področju v celoti, o 
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sistemu preventivne zaščite, tehnične opremljenosti in stro- 
kovni usposobljenosti kadrov, ki neposredno skrbijo za var- 
stvo pred požari. 

- Informacije o stanju in gibanje kriminalitete 
v letu 1982 

Informacija bi morala pokazati na družbeno nevarnost kri- 
minalitete, pogoje in vzroke, ki pogojujejo te družbeno nega- 
tivne pojave, s posebnim ozirorh na stanje in gibanje politič- 
nega in gospodarskega kriminala. 

- Poročilo o stanju in problemih varnosti v 
prometu v letu 1982 

Še vedno nezadovoljivo stanje varnosti v prometu glede na 
število mrtvih in poškodovanih oseb, kot tudi materialna 
škoda, zahteva usklajeno aktivnost vseh dejavnikov, ki so 
zadolženi za varnost v prometu. 

- Analiza uporabe zakona o vojaških šolah in 
znanstvenoraziskovalnih ustanovah JLA 

Analizirali bi usklajenost vzgojno-izobraževalnega dela s 
spremembami v sistemu vzgoje in izobraževanja v družbi, 
dograditev sistema vojaških šol, dolžina šolanja in možnosti 
za racionalizacijo mreže vojaških šol. 

- Ocena pogojev in možnosti za nadaljnje 
zakonsko skrajšanje vojaškega roka. 

Zvezni zbor je na seji 26. junija 1980, ko je sprejel predlog 
zakona o vojaški obveznosti, sprejel sklep, s katerim je zadol- 
žil Zvezni izvršni svet, da preuči in oceni vse okoliščine 115 
pogoje, ki so lahko pomembni za določanje dolžine vojaškega 
roka. 

NORM ATI VN! DEL 
SISTEM SOCIALISTIČNIH 
SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

- Zakon o Službi družbenega knjigovodstva 
S tem zakonom je treba urediti temelje delovanja Službe 

družbenega knjigovodstva in nekatera vprašanja v njem us- 
kladiti z zakonom o temeljih družbenega sistema informiranja 
in informacijskem sistemu federacije. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije 

Na podlagi analize o uresničevanju ustavnega koncepta 
sistema družbenega planiranja bodo pripravljene ustrezne 
spremembe in dopolnitve določb tega zakona. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih kreditnega in bančnega sistema 

Že več let je v družbenih dokumentih poudarjena nujnost 
preoblikovanja bančnega sistema. S spremembami v sistem- 
skih rešitvah je treba omogočiti in spodbujati preoblikovanje 
bančnih organizacij, da bi postale resnične samoupravne 
finančne asociacije združenega dela, v katerih bodo imeli 
odločilno vlogo o poslovanju delavci prek svojih delegatov v 
brfnkah, kjer se bodo širše združevala sredstva in preprečevali 
pojavi in težnje za regionalno zapiranje bank in denarnih 
tokov. 

- Zakon o uporabi jedrske energije 
Z zakonom bi v celoti določili odnose na področju jedrske 

energije, modificirali sprejete predpise s tega področja z 
ustreznimi spremembami in dopolnitvami, predpisali pogoje 
za razvoj in uporabo jedrske energije, jedrskih objektov in 

materiala za miroljubne namene, urejene pa bi bil tudi status 
Komisije za jedrsko energijo, njene naloge in pooblastila. 

★ ★ ★ 

Sprejete bodo tudi spremembe in dopolnitve naslednjih 
zakonov: o določanju in razporejanju skupnega prihodka in 
dohodka; o zagotavljanju plačil med uporabniki družbenih 
sredstev; o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela; o poslovanju organizacij združenega dela s področja 
prometa blaga in storitev v prometu blaga in o sistemu ukre- 
pov, s katerimi se preprečuje kršenje enotnega jugoslovan- 
skega trga na tem področju; o varstvu pred jonizirajočim 
sevanjem. Sprejeti bodo tudi interventni zakoni: o začasni 
prepovedi uporabe dela družbenih sredstev za financiranje 
graditve novih termoelektrarn, toplarn in energetskih objek- 
tov na gorilno olje-mazut v letu 1984; o načinu razpolaganja z 
viški prihodkov proračun družbenopolitičnih skupnosti in vi- 
ški prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti v letu 1984. 

Na tem področju je predvideno, da bo sprejet tudi zakon o 
varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo, in odlok o določitvi programa statističnih razi- 
skav, ki so pomembne za vso državo za leto 1984. 

TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

- Zakon o temeljih sistema javnega 
obveščanja 
- S tem zakonom bodo urejeni temelji sistema javnega obve- 
ščanja, s katerim se za'gotavlja enotnost družbenopolitičnega 
sistema na področju javnega obveščanja, določil bo pravico 
delovnih ljudi in občanov, da so obveščeni o dogodkih v 
državi in v svetu, pravice in obveznosti subjektov informiranja, 
kot tudi druga vprašanja, ki so pomembna za javno obvešča- 
nje. 

- Zakon o določitvi skupnih zadev in nalog s 
področja družbenega sistema informiranja 

S tem zakonom bodo določene skupne zadeve in naloge s 
področja družbenega sistema informiranja, kot tudi nosilci 
realizacije teh nalog. 

- Program nadaljnjega razvoja družbenega 
sistema informiranja in informacijskega 
sistema federacije 

O programu bo potekala razprava s stališča akcij, ki jih je 
treba sprejeti zaradi uresničevanja sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o izvajanju zakona o temeljih družbenega 
sistema informiranja in o informacijskem sistemu federacije. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o temeljih sistema državne uprave, Zveznem 
izvršnem svetu in zveznih upravnih organih 

Nujne so spremembe in dopolnitve določenih določb tega 
zakona, posebej pa določb, ki se nanašajo na: uporabo na- 
čela svobodne menjave dela glede na strokovno-tehnične 

• službe Zveznega izvršnega sveta, zveznih upravnih organov in 
zveznih organizacij; trajanje delovnopravnega varstva neraz- 
porejenih funkcionarjev, vodilnih delavcev in delavcev v zvez- 
nih upravnih organih in zveznih organizacijah; dolžina dobe, 
v kateri so delavci lahko na razpolago in prejemajo nadome- 
stilo osebnega dohodka; poseben dodatek in drugo. 

- Zakon o oblikovanju družbenih svetov 
uprave za posamezna upravna področja in za 
posamezne zvezne upravne organe in zvezne 
organizacije 

Z zakonom bi bila urejena vprašanja oblikovanja družbenih 
svetov uprave za posamezna upravna področja, njihovo de- 
lovno področje in način konstituiranja, določena pa bi bila 
tudi področja oziroma zvezni upravni organi in zvezne organi- 
zacije, v katerih se bodo oblikovali takšni sveti. 
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- Zakon o uporabi in varstvu imena in lika 
Josipa Broza Tita 

Predlog za izdajo zakona o uporabi in varstvu imena in lika 
Josipa Broza Tita je bil sprejet v Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ in je bilo sklenjeno, da se pri izdelavi osnutka zakona 
upoštevajo pripombe, mnenja in sugestije delovnih teles 
Zveznega zbora, ki so obravnavala ta zakon ter da se o teh 
pripombah, mnenjih in predlogih opravijo konsultacije z 
ustreznimi organi "v federaciji in socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin. 

- Zakon o razglasitvi splošnega ljudskega 
žalovanja 

Razglasitev in način obeležitve splošnega ljudskega žalova- 
nja v naši državi dosedaj ni bilo urejeno z enotnim predpisom. 
Razlogi, ki so praktičnega značaja, pa zahtevajo, da se to 
vprašanje uredi z zakonom. 

★ ★ ★ 
Na tem področju bodo sprejete spremembe in dopolnitve 

naslednjih zakonov: o osebnih dohodkih funkcionarjev, ki jih 
voli ali imenuje Skupščina SFRJ in o nadomestilih osebnih 
dohodkov delegatov v Skupščini SFRJ; o organizaciji in de- 
lovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih organi- 
zacij; o opravljanju hidrometeoroloških del, ki so pomembna 
za vso državo. Sprejeti bodo tudi novi zakoni o enotnem 
preskrbovanju stanovanj za potrebe delavcev in funkcionarjev 
zveznih organov od leta 1983 do 1985 in o Interesni skupnosti 
za stanovanjsko gradnjo in upravljanje stanovanj za potrebe 
delavcev in funkcionarjev zveznih organov, kot tudi družbeni 
dogovor o skupnih temeljih in merilih za določitev osebnih 
dohodkov in drugih prejemkov ter nadomestil določenih ma- 
terialnih stroškov funkcionarjev, ki so na delu v organih in 
organizacijah družbenopolitičnih skupnosti in organih druž- 
benopolitičnih organizacij. 

- Zakon o sodiščih združenega dela 
Na podlagi javne razprave o osnutku zakona o sodiščih 

združenega dela, ki ga je Zvezni zbor sprejel leta 1982, bo 
pripravljeno besedilo predloga zakona o sodiščih združenega 
dela. 

- Zakon o postopku za vpis določenih 
družbenih pravnih oseb v sodni register 

Gradivo za vpis v sodni register je urejeno deloma z zako- 
nom o združenem delu, kot tudi z ustreznimi podzakonskimi 
akti, ki jih je sprejel Zvezni izvršni svet. Z zakonom bi bilo to 
gradivo popolneje urejeno, določeno pa bi bilo, katere druž- 
bene pravne osebe se vpišejo v sodni register ter postopek 
vpisa pred pristojnim sodiščem. 

, ★ ★ ★ 
S pravosodnega področja bodo sprejete spremembe in 

dopolnitve naslednjih zakonov: o kazenskem postopku; o 

gospodarskih prestopkih; o prekrških, ki kršijo zvezne pred- 
pišejo splošnem upravnem postopku. 

Sprejete bodo spremembe in dopolnitve naslednjih zako- 
nov s področja ljudske obrambe: o službi v oboroženih silah; 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavaro- 
vancev, o sredstvih in financiranju Jugoslovanske ljudske 
armade; o otroškem dodatku in drugih oblikah otroškega 
varstva otrok vojaških zavarovancev. 

Iz ostalih področij v okviru tega poglavja normativne dejav- 
nosti bodo sprejete spremembe in dopolnitve naslednjih za- 
konov: o temeljih sistema državne varnosti; o opravljanju 
notranjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov; o 
prevozu nevarnih materialov. 

Predvideno je sprejetje resolucije o temeljih skupne politike 
zdravstvenega varstva prebivalstva v SFRJ. 

PRORAČUN FEDERACIJE IN 
ORGANIZACIJ FEDERACIJE 

- Zaključni račun proračuna federacije za leto 
1982 

Predlog zaključnega računa proračuna federacije bo po- 
slan Skupščini SFRJ skupaj s poročilom Zveznega izvršnega 
sveta o obravnavanju in določitvi predloga zaključnega ra- 
čuna proračuna federacije, kot tudi o obravnavanju predloga 
zaključnega računa zveznih direkcij za rezerve industrijskih 
proizvodov in za rezerve živilskih proizvodov. 

- Proračun federacije za leto 1984 
V postopku sprejemanja proračuna federacije za leto 1984 

bo zbor obravnava! osnutek in predlog proračuna federacije z 
aneksi: 

a) finančni plan Zvezne direkcije za rezerve živilskih proi- 
zvodov za leto 1984, 

b) finančni načrt Zvezne direkcije za rezerve industrijskih 
proizvodov za leto 1984. 

- Zakon o izvršitvi proračuna federacije za 
leto 1984 
- Odlok o organizaciji in delu služb Skupščine 
SFRJ 

Z odlokom bo urejena organizacija in delovno področje 
služb Skupščine SFRJ, ki opravljajo strokovne in druge za- 
deve za potrebe Skupščine SFRJ, njenih zborov, njihovih 
delovnih teles, skupnih delovnih teles zborov, delegacij in 
delegatov v skupščini SFRJ; uresničevanje samoupravnih 
pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, delovna raz- 
merja delavcev ter pridobivanje in razporejanje dohodka in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo v 
delovni skupnosti služb Skupščine SFRJ; položaj, poobla- 
stila, odgovornost in imenovanja oziroma postavljanje funk- 
cionarjev in vodilnih delavcev v službah Skupščine SFRJ; 
način uresničevanja družbene samozaščite; uporaba jezikov 
in pisav ter drugi pogoji, ki vplivajo na organizacijo in delo 
služb Skupščine SFRJ. 

Obsežne naloge pri sprejetju 

srednjeročnega in dolgoročnega 

razvojnega programa Jugoslavije  

• V prihodnjem letu bo težišče dela Zbora republik in pokrajin razvojna politika v 
skladu z nalogami izdelave in izvajanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije 

• Spremljanje uresničevanja sprejete politike in politična kontrola nad delom 
zveznih upravnih organov bo bistveni del aktivnosti zbora 

• V okviru zakonodajne dejavnosti bo zbor pripravil več sprememb in dopolnitev 
veljavnih zakonov, kot tudi sprejetje novih z namenom, da se zagotovijo 
podmene za izvajanje programa stabilizacije 



Poslovnik Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ določa da zbor 
določa svoj delovni program za koledarsko leto, to je za obdobje od 1. 
januarja do 31. decembra vsakega leta. V skladu s tem je zbor pripravil 
osnutek delovnega programa za leto 1983. Ko bodo o njem sprejele vse 
skupščine republik in pokrajin svoja mnenja in predloge bo program, 
kot je pričakovati, dokončno sprejet na zadnji decembrski seji Zbora 
republik in pokrajin. Pri izdelavi programa so bila izhodišča: 
- naloge in dela, ki izvirajo iz pristojnosti zbora, določenih z ustavo 

SFRJ; 
- naloge, ki izvirajo iz dokumentov, sprejetih na XII. kongresu ZKJ in 

Tretji seji CK ZKJ z dne 24. septembra 1982; 
- naloge, ki izvirajo iz Izhodišča dolgoročnega programa ekonom- 

ske stabilizacije; 
- sklepi zbora, sprejeti ob obravnavi posameznih vprašanj; 

sklepi posameznih organov družbenopolitičnih organizacij o ak- 
tualnih problemih izgradnje sistema gospodarjenja, gospodarskega 
razvoja, uresničevanja določene politike in reševanja aktualnih proble- 
mov gospodarstva. 

Osnutek delovnega programa ima pet delov: Razvojna politika, 
uresničevanje določene prfitike, proračunska poraba federacije, za- 
konodajni del in druga vprašanja. 

RAZVOJNA POLITIKA 

V letu 1983 je treba v Zboru republik in pokrajin ter v njihovih 
delovnih telesih opraviti obsežna dela, da bi tako uresničili dolgoročni 
in srednjeročni razvojni plan SFRJ: 

- Izhodišča za izdelavo dolgoročnega plana 
Jugoslavije za dobo od leta 1986 do 1995 oziroma 
za določena področja do leta 2000. 

Da bi lahko pripravili plan mora zbor določiti izhodišča za njihovo 
izdelavo. 

- Analiza o pogojih in možnostih razvoja 
Jugoslavije do leta 1995 oziroma za določena 
področja do leta 2000 

Analiza bi morala vsebovati: razvoj v minulem obdobju, doseženo 
raven družbenoekonomskega razvoja, glavne probleme in tendence; 
oceno pogojev, predpostavke razvoja in razsežnosti osnovnih dejavni- 
kov razvoja; splošne smeri razvoja gospodarstva in družbe; temelje za 
določitev dolgoročnega razvoja Jugoslavije; smeri razvoja socialistič- 
nih samoupravnih proizvodnih odnosov in družbenoekonomskega si- 

' stema. v 

- Izvajanje sistema družbenega planiranja 
Glede na velike probleme pri uresničevanju sistema planiranja je 

treba vsestransko oceniti praktično uporabo zakona o temeljih sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije. Kritična 
ocena dosedanjega stanja naj opozori na smeri za premagovanje 
sedanjih slabosti v sistemu planiranja. 

- Uresničevanje dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije 

V resoluciji o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za 
dobo 1981-1985 v letu 1982 je predvideno, da je treba v letu 1982 
določiti dolgoročni program ekonomske stabilizacije. V zvezi s tem je 
treba v letu 1983 proučiti, kako se ta program v celoti uresničuje in 

' kako se uresničujejo njegovi posamični deli. 

- Gospodarska gibanja na začetku leta 
Zvezni izvršni svet bo pripravil in poslal Skupščini SFRJ poročilo o 

gospodarskih gibanjih na začetku leta, da bo lahko imel zbor že na 
začetku leta vpogled v gospodarska gibanja in da bo pravočasno 
vplival na nadaljnji razvoj gospodarskih tokov. 

t 
- Analiza uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje od leta 1981 do leta 1985 v 
prvem polletju leta 1983 s prvimi ocenami možnosti 
za razvoj do konca leta 1983 (majska analiza) 

Po zakonu o temeljih sistema družbenega planiranja in o družbenem 
planu Jugoslavije je predpisano, da Zvezni izvršni svet vsako leto 
najpozneje do 31. maja na polagi analize o uresničevanju srednjeroč- 
nega plana v minulem obdobju predloži Skupščini SFRJ poročilo o 
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uresničevanju tega plana z ocenami, ki jih je mogoče dati v zvezi z 
razvojem v naslednjem letu. 

- Analiza bi vsebovala tudi globalne ocene pričakovanih gibanj in 
uresničevanja plana za tekoče leto ter prve osnovne ocene o možno- 
stih za razvoj in uresničevanje plana v naslednjem letu. 

- Analiza uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za dobo 1981-1985 v letih 1981 in 1982 z 
oceno razvoja v letu 1983 in oceno možnosti za 
razvoj v letu 1984 (oktobrska analiza) 

Pripravljena bo takoimenovana oktobrska analiza, ki bo obdelala vsa 
vprašanja uresničevanja družbenega plana Jugoslavije v letu 1983 in 
dala ocene možnosti za razvoj leta 1984. 

- Poročilo o uresničevanju enotnih projekcij 
plačilne in devizne bilance Jugoslavije v letu 1983 

Skupščina SFRJ bo obravnavala izvršitev enotnih projekcij plačilne 
in devizne bilance Jugoslavije skupaj s poročilom o izvršitvi skupne 
ekonomske politike, ki ga daje Zvezni izvršni svet. Glede na poseben 
pomen uresničevanja teh projekcij na izvajanje dogovorjene politike 
družbenoekonomskega razvoja, je potrebno, da zbor med letom več- 
krat obravnava njihovo uresničevanje. Zato so predvidene obravnave 
marca, julija in oktobra leta 1983. 

- Razvoj drobnega gospodarstva v funkciji 
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije 

Poseben poudarek pri obdelavi te teme naj bi bil na razvoju drob- 
nega gospodarstva kot dopolnitev industriji, na zaposlovanju, zlasti na 
zaposlovanju naših delavcev - povratnikov iz tujine, in na proizvodnem 
angažiranju njihovih osebnih sredstev ter na opredelitvi ekonomskih in 
drugih ukrepov in dejavnosti (zlasti v obsegu kreditne, davčne in 
carinske politike) za spodbujanje razvoja te dejavnosti. 

- Rezultati nadomeščanja uvoza posameznih oblik 
energije 

Do zdaj so bili doseženi skromni rezultati glede nadomeščanja drage 
uvozne energije iz domačih virov. Zato je treba vsestransko preočiti te 
probleme in nakazati smeri ukrepov, potrebnih za dosezanje boljših 
uspehov. 

- Razvoj novih oblik energije in možnosti za 
nadomeščanje konvencionalnih oblik energije 

V strategiji nadaljnjega razvoja energetike je nujno treba temeljiteje 
oceniti, katere nove oblike energije je treba hitreje razvijati, da bi 
ohranili sedanje energetske resurse in zagotovili nujno nadomestitev 
klasičnih oblik energije. Vsestransko je treba obravnavati tudi možne 
oblike stimulacije za razvoj novih oblik energije. 

- Analiza uresničevanja politike hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in najhitrejšega 
razvoja SAP Kosovo za dobo 1981-1985 v letu 1982 
in v prvih mesecih leta 1983 

Zvezni izvršni svet bo pripravil dve analizi, ki naj vsebujeta pregled 
uresničevanja politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in najhitrejšega razvoja SAP Kosovo, kot je določena v druž- 
benem planu in v resolucijah o uresničevanju tega plana v letu 1982, v 
prvih mesecih leta 1983 in v vsem letu 1983. 

- Poročilo o uresničevanju dela in sredstev 
organizacij združenega dela socialističnih republik 
in socialističnih avtonomnih pokrajin z 
organizacijami združenega dela iz gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosova v letu 1982 in 
v prvem trimesečju leta 1983 

Glede na pomen združevanja dela in sredstev in na njegovo vlogo pri 
spodbujanju hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in 
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*AP Kosova ter na probleme pri njegovem uresničevanju, je treba & 
iati podrobno analizo in predlagati smeri nadaljnje dejavnosti. 

- Nadaljnja razčlenitev sistema spodbujanja 
hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in pokrajin 

Do priprave novega srednjeročnega plana je treba preučiti vprašanja 
v zvezi z nadaljnjim zboljševanjem sistema spodbujanja hitrejšega 
azvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin za 

krepitev vloge hi odgovornosti združenega dela pri določanju in izvaja- 
rij i j politike hitrejšega razvoja gospodarskb manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin. 

- Rezultati in možnosti za pospešitev kmetijske 
proizvodnje v gospodarsko manj razvitih republikah 
in SAP Kosovo 

Glede na to, da obstajajo precejšnje možnosti za razvoj kmetijstva, ki 
pa niso enake v vseh gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosovu in glede na pomen tega razvoja za proizvodnjo hrane za državo 
v celoti, zlasti pa bi omogočili večjo zaposlenost na tem področju, je 
treba to vprašanje preučiti. Znano je, da smo največji del sredstev 
sklada vlagali v industrijo in da je bilo relativno malo naložb v kmetij- 

:vo. z; o je treba to vprašanje obravnavati tudi s tega stališča. 

- Aktualna vprašanja zaposlenosti in zaposlovanja 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo in smeri reševanja 

Vprašanje zaposlenosti in zaposlovanja v gospodarsko manj razvitih 
republikah in SAP Kovovo bi morali analizirati in preučiti v celoti in 
posebej glede na dolgoročni program ekonomske stabilizacije. Pri tem 

tr-.ba posebej preučiti vprašanja usklajenosti izobraževalnega si- 
siema s potrebam: združenega dela, nato migracijska gibanja delovne 
sila v okviru države kot celote; pri tem pa upoštevati gospodarsko 

a u -uro v republikah in avtonomnih pokrajinah ter potrebe po dolo- 
čenih kadrih in podobno 

Konkurenčna sposobnost gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo na jugoslovanskem 
in zunanjem trgu 

Predvsem je treba dognati, kakšne težave imajo organizacije združe- 
nega dela iz vse države, zlasti pa iz gospodarsko manj razvitih republik 
in SAP Kosovo. Prav tako bi morali analizirati konkurenčno sposob- 
no.;! teh območij pri izvozu (s spodbudnimi ukrepi in brez njih) ter 
glede na uvoz. 

- Analiza reproduktivne sposobnosti gospodarstva 
v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo 

Vprašanje stimulativne in reproduktivne sposobnosti gospodarstva 
države v celoti, zlasti pa v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo je posebej pomembno v razmerah izvajanja politike ekonom- 
ske stabilizacije. Glede na probleme gospodarstva države, bo to vpra- 
šanje še ostrejše, v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP 
Kosovo, zlasti glede na materialni položaj združenega dela in pogoje 
gosposarjenja, pa to zahteva proučevanje in predlaganje ustreznih 
rešitev. 

- Resolucija o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984 

V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije bi moral Zbor republik in pokrajin do 
*onca leta 1983 sprejeti resolucijo o politiki uresničevanja družbenega 
plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1984. 

- Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije za leto 
1984 

Skupcoina ža vsako leto določa skupno devizno politiko in skupno 
ekonomsko politiko države za zadevno leto in sicer v skladu s srednje- 
ročnim planom Jugoslavije. Z odlokom o skupni devizni politiki se 
določijo tudi okviri in smernice za sprejemanje ukrepov Za njeno 
izvajanje 

Skupna devizna politika zajema predvsem: politiko pospeševanja in 
spodbujanja izvoza blaga in storitev in drugih oblik ekonomskih odno- 
sov s tujino; politiko in uvoza; politiko varstva domače proizvodnje, 

politiko tečaja dinarja; politiko deviznih rezerv;. politiko kreditnih 
odnosov s tujino; politiko usklajevanja medsebojnih odnosov republi- 
ških in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za ekonomske 
odnose s tujino in politiko plačilno-bilančnih omejitev. 

- Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske in 
denarne politike ter skupnih temeljev kreditne 
politike v letu 1984 

Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skupne emisijske 
politike glede globalnega obsega denarne mase, usmerjanja bančnih 
kreditov in namena delitve primarne emisije ter okvire skupne kre- 
ditno-monetarne politike. 

- Plačilna in devizna bilanca Jugoslavije za leto 
1984 

Enotno projekcijo plačilne bilance in enotno projekcijo devizne 
bilance Jugoslavije sprejema Skupščina SFRJ na predlog Zveznega 
izvršnega-sveta hkrati s sprejetjem skupne devizne politike. 

URESNIČEVANJE DOLOČENE 
POLITIKE 

Zbor bo v določenih časovnih presledkih obravnaval posamezne 
aktualne probleme s svojega delovnega področja, pri čemer bo težišče 
dela na vprašanjih izvajanja politike, določene z družbenim planom in 
z zakoni, ki jih je sprejel, političnega nadzorstva nad delom zveznih 
upravnih organov in na vprašanjih, ki bodo podlaga za pripravo aktov, 
ki jih sprejema Zbor republik in pokrajin na podlagi soglasja skupščin 
republik in skupščin avtonomnih pokrajin. 

- Analiza uresničevanja določene politike cen in 
izvajanja sistema cen 

Izhajajoč iz nalog, določenih v protiinflacijskem programu, mora 
analiza uresničevanja določene politike cen in izvajanja sistema cen 
predvsem opozoriti na pogoje in roke, v katerih je treba premostiti 
stanje zamrznjenih cen in na možnosti za oblikovanje cen po tržnih 
pogojih. Pri tem ie treba izhajati iz obveznosti, da se cene obli kujejo na 
podlagi meril sprejetih z zakonom o temeljih sistema cen in družbeni 
kontroli cen. 

- Poročilo o izvajanju zakona o kompenzacijah 
Skupščina SFRJ je februarja 1980 sprejela zakon o kompenzacijah in 

bi bilo treba v poročilu obravnavati njegovo izvajanje ter probleme, ki 
se pojavljajo v zvezi s tem. 

- Omejevanje prostega prometa blaga in storitev 
Izdelana bo analiza izvajanja predpisov o ukrepih omejevanja trga in 

prostega prometa blaga in storitev, pomembnih za vso državo in bodo 
predlagane nujne spremembe predpisov s tega področja. 

- Delovanje enotnega jugoslovanskega trga 
Z analizp je treba ugotoviti, kakšno je stanje in kakšni so rezultati 

dosedanjih ukrepov za delovanje enotnega jugoslovanskega trga, zla- 
sti glede na vlogo v združenem delu - od temeljnih organizacij do 
sestavljenih organizacij, glede na vlogo družbenopolitičnih skupnosti 
pri delovanju trga in učinek dosedanjih ukrepov na področju deviz- 
nega in denarnega sistema, politike cen in prilagajanja energetske 
porabe realnim možnostim. S tem v zvezi je treba ugotoviti, če so 
potrebne spremembe predpisov, s katerimi se urejajo vprašanja delo- 
vanja enotnega jugoslovanskega trga. 
- Preskrbljenost trga 

Zbor bo obravnaval aktualna vprašanja preskrbijenosti trga z blagom 
za široko porabo in preskrbljenosti proizvajalcev s surovinami, repro- 
dukcijskim materialom in energijo. 

Posebej bo obdelano vprašanje uresničevanja dogovorov in spora- 
zumov o preskrbljenosti jugoslovanskega trga in enakomernosti pri 
preskrbovanju in tudi problemi v zvezi s tem. Poudariti je treba odgo- 
vornost posameznih subjektov za uresničevanje sklenjenih dogovorov 
in sporazumov ter opozoriti na ukrepe, potrebne za izboljšanje pre- 
skrbljenosti trga. 
- Poročilo o delovanju sistema blagovnih rezerv v 
funkciji zagotovitve boljše preskrbljenosti trga 

Posebej je treba oceniti vprašanje delovanja blagovnih rezerv v 
organizacijah združenega dela, občinah, republikah, pokrajinah in 
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federaciji, kot sestavnih delih celotnega sistema blagovnih rezerv, 
zlasti pa financiranje blagovnih rezerv in usklajevanja ter sprejetja 
materialnih bilanc. 

- Monetarno-kreditna politika v funkciji 
uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske 
stabilizacije, dograditve monetarno-kreditnega in 
bančnega sistema ter njegova hitrejša 
družbenoekonomska in samoupravna preobrazba 

Učinkovitejše in odločnejše vključevanje monetamo-kreditne poli- 
tike v funkciji uresničevanja dolgoročnega programa ekonomske sta- 
bilizacije je ena prednostnih nalog. Zato je treba temeljito preučiti 
mesto, vlogo In naloge monetamo-kreditne politike v procesu repro- 
dukcije, zlasti na področju proizvodnje, izvoza, uvoza, zunanje likvi- 
dnosti države, uravnovešenja blagovno-denarnih odnosov, politike 
cen, inflacije, vseh oblik porabe in druge naloge v skladu z dolgoroč- 
nim programom ekonomske stabilizacije. Drugi del programske na- 
loge se nanaša na dograditev monetarno-kreditnega in bančnega 
sistema, njegovo hitrejšo družbenoekonomsko in samoupravno preo- 
brazbo ter vščjo učinkovitost v vseh tokovih družbene reprodukcije. 

Dograditev tega sistema mora biti temeljita, konsistentna in mora 
temeljiti na načelih ustave SFRJ in zakona o združenem delu. Družbe- 
noekonomska in samoupravna preobrazba monetarno-kreditnega in 
bančnega sistema pa mora biti bistvena, radikalna, dobro organizirana 
in zavezujoča, tako da celotni sistem ne bi bil v funkciji stabilizacije 
temveč bi bil tudi trajno funkcionalen, v službi družbene reprodukcije 
in pod nenehnim neposrednim družbenim nadzorstvom združenega 
dela. 

- Politika obrestnih mer v funkciji dolgoročnega 
programa ekonomske stabilizacije 

V tejanalizi je treba razčleniti: obrestne mere in varčevanje (dinarsko 
In devizno); obrestne mere in kratkoročni krediti ter obrestne mere in 
trajna obratna sredstva gospodarstva; sekontne stopnje in tudi vpliv 
politike obrestnih mer na dohodek gospodarstva, 

- Poročilo o uresničevanju ciljev In nalog skupne 
emisijske in denarne politike ter skupnih temeljev 
kreditne politike 

Zvezni izvršni svet in Svet guvernerjev Narodne banke Jugoslavije 
bosta je poslala poročilo o uresničevanju ciljev in nalog skupne emisij- 
ske in denarne politike ter skupnih temeljev kreditne politike v prvem 
polletju 1983. 

- Poročilo skupnosti jugoslovanskega 
elektrogospodarstva o vprašanjih in problemih 
delovanja elektroenergetskega sistema 

Skupnost jugoslovanskega elektrogospodarstva je dolžna Skupščini 
SFRJ poročati o vprašanjih in problemih delovanja elektroenerget- 
skega sistema. Poročilo mora poleg vprašanj in problemov delovanja 
elektroenergetskega sistema razčleniti tudi stanje in probleme v zvezi z 
izvajanjem zakona o združitvi v Skupnost jugoslovanskega elektrogo- 
spodarstva, vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem nalog in ukrepov, dolo- 
čenih z družbenim planom Jugoslavije ter vprašanja uresničevanja 
določenih družbenih dogovorov na tem področju. 

- Poročilo Skupnosti jugoslovanskih pošt, 
telegrafov in telefonov o vprašanjih in problemih 
delovanja ptt prometa 

Skupnost jugoslovanskih pošt; telegrafov in telefonov je dolžna 
redno poročati Skupščini SFRJ o vprašanjih In problemih delovanja ptt 
prometa. Poročilo mora zajeti najaktualnejše probleme delovanja ptt 
prometa. 
- Poročilo o delu skupnosti industrije orožja in 
vojaške opreme Jugoslavije 

fekupnost Industrije orožja In vojaške opreme Je dolžna redno poro- 
čati Skupščini SFRJ o vprašan|lh Iz svojega delovnega področja in bo v 
skladu s tem pripravila poročilo, 

- Poročilo Skupnosti jugoslovanskih železnic o 
vprašanjih In problemih delovanja železniškega 
prometa 

Skupnost je dolžna, da Skupščini SFRJ redno poroča o vprašanjih In 
problemih delovanja železniškega prometa, Poročilo mora zajeti 

predvsem vprašanja ali je sedanja samoupravna organiziranost želez- 
niškega prometa ustrezna s stališča uresničevanja in nadaljnjega po- 
speševanja tehnološke enotnosti sistema, financiranja modernizacije 
železnice, preusmerjanja transporta s cestnega na železniški in rečni 
transport in razvoja integralnega transporta ter ustvarjanja pogojev za 
prehod na ekonomske cene storitev na železnici. 
- Analiza izvajanja splošne in skupne porabe s 
posebnim poudarkom na proračunsko porabo 
federacije 

Ker je gibanje splošne in skupne porabe eno bistvenih vprašanj v 
izvajanju politike gospodarske stabilizacije bo analiza opozorila na 
učinke dosedanjih ukrepov na tem področju pri vseh družbenopolitič- 
nih skupnostih in posebej proračunska poraba federacije v povezavi s 
sprejemanjem in učinki ukrepov varčevanja v organih federacije. 

- Delovanje davčnega sistema in njegovo 
usklajevanje 

Preučiti bo treba vprašanja davčnega sistema glede na pristojnosti, 
ki jih imajo na tem področju federacija, republike, pokrajini in občine 
ter glede na to, da različne rešitve na tem področju vplivajo na položaj 
organizacij združenega dela, delovnih ljudi in občanov. 

V ta namen bo treba obravnavati možnosti obdavčevanja skupnega 
prihodka od kmetijstva (ali vsaj izenačevanje višine katastrskega do- 
hodka z ekonomsko ravnijo) spremembe relativnega deleža posrednih 
davkov v financiranju splošne in skupne porabe, deleža davkov od 
dohodka OZD in od osebnih dohodkov, zajemanja prihodkov, ki niso 
rezultat dela in krepitev vloge davka pri opredeljevanju socialne poli- 
tike. 
- Informacija o problemih delovanja inšpekcijskih 
služb in kontrolnih služb na ravni federacije 

Zvezni izvršni svet mora pripraviti informacijo, ki naj bi vsebovala 
predvsem oceno učinkovitosti dela teh organov in opozorila na pro- 
bleme, ki jih je treba rešiti, da bi ti organi bolje in hitreje uresničevali 
svoje funkcije. 

- Poročilo o uresničevanju ukrepov ekonomske 
politike, ki sta jih v oktobru 1982 sprejela Skupščina 
SFRJ in Zvezni izvršni svet 

Glede na pomen teh ukrepov za uresničevanje politike ekonomske 
stabilizacije bi moral Zbor republik in pokrajin stalno spremljati nji- 
hove učinke in učinke ukrepov, ki bodo pozneje sprejeti. 
- Poročilo o učinkih devalvacije dinarja 

Zvezni izvršni svet bo redno spremljal učinke devalvacije dinarja in 
nenehno obveščal Zbor republik in pokrajin o učinkih devalvacije. 
- Pogoji in predpostavke za povečanje izvoza in 
krepitev konkurenčne sposobnosti jugoslovanskega 
gospodarstva v svetu 

Treba Je analizirati pogoje (sistem, mehanizme, organizacijo), mate- 
rialne in druge predpostavke, da bi dobile prednost tiste vrste proi- 
zvodnje blaga in storitev, kjer imamo komparativne prednosti glede na 
naše naravne, proizvodne, kadrovske in druge možnosti. 
- Poročilo o ekonomskem sodelovanju SFRJ z 
državami v razvoju 

V sklepih Zbora republik in pokrajin in Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ iz junija 1979 je predvideno, naj zbora glede na sodelovanje z 
državami v razvoju najmanj enkrat na leto obravnavata ekonomske 
odnose s temi državami. 
- Sodelovanje Jugoslavije z regionalnimi 
ekonomskimi organizacijami (OECC, EGS, EFTA, 
SEV itd.) 

Na podlagi strateške usmeritve za dosego in ohranitev enakomerne 
razporeditve ekonomskih odnosov s tujino bi bilo treba analizirati 
sodelovanje z regionalnimi ekonomskimi grupacijami, zlasti zato, da bi 
prišli do ustreznih sklepov glede obsega in strukture menjave in 
sodelovanja s temi organizacijami. 
- Poročila o udeležbi jugoslovanske delegacije na 
sedmi konferenci šefov držav ali vlad neuvrščenih 
držav 

Glede na to, da bo prihodnja sedma konferenca šefov držav ali vlad 
neuvrščenih držav marca 1983, je treba, da zbor obravnava poročilo o 
sodelovanju Jugoslovanske delegacije na tej konferenci. 

poročevalec 39 



- Glavne naloge pri izvajanju odlokov in stališč 
sedme konference šefov držav ali vlad neuvrščenih 
držav v New Delhiju 

Na podlagi poročila delegacije SFRJ bosta Odbor Zbora republik in 
pokrajin za ekonomske odnose s tujino in Odbor za zunanjo politiko 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ pripravila za zbora Skupščine SFFU 
predlog nalog in dejavnosti za izvajanje odločitev in stališč te konfe- 
rence. 

- Nekatera vprašanja uresničevanja pravnega 
sistema iz pristojnosti Zbora republik in pokrajin 

Po programu naj bi Zvezni zbor ob koncu leta 1983 sprejel resolucijo 
o nadaljnjem razvoju pravnega sistema Jugoslavije. Poleg aktivnega 
sodelovanja pri izdaji tega akta je potrebno, da zlasti Zbor republik in 
pokrajin analizira glede na svoj uštavni položaj nekatera vprašanja 
uresničevanja pravnega sistema skozi akte, ki jih sprejema Zbor repu- 
blik in pokrajin in da po potrebi o tem sprejme sklepe. 

PRORAČUNSKA PORABA 
FEDERACIJE 

Zbor bo obravnaval ta vprašanja s področja proračunske porabe 
federacije: 

- Določitev skupnega obsega proračunskih 
odhodkov federacije za leto 1984 

Zbor bo obravnaval analizo uresničevanja proračuna federacije za 
leto 1983 in na podlagi temeljev politike družbenoekonomskega ra- 
zvoja v letu 1984 do konca letošnjega leta določil skupen obseg 
proračunskih odhodkov federacije za leto 1984. 

- Odlok o določitvi prihodkov od carin in drugih 
uvoznih davščin, ki se v letu 1984 odstopijo 
Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino 

Zbor bo določil prihodke od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v 
letu 1984 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske 
odnose s tujino za povračilo carin in drugih uvoznih davščin v dobro 
organizacij združenega dela, ki izvažajo. 

- Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1984 

Zbor bo določil skupni znesek deviz za potrebe federacije za leto 
1984 v skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino. 

ZAKONODAJNI DEL 

V tem delu programa so: a) zakoni, ki naj jih zbor sprejme v prvem 
polletju 1983; b) zakoni, ki naj jih zbor sprejme v drugem polletju 
1983. 
Zakoni, ki naj jih zbor sprejme v prvem polietju: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
sredstvih rezerv 

Zaradi čedaljei večjih izgub v gospodarstvu, je treba preučiti možnost 
za širše združevanje sredstev temeljnih organizacij združenega dela, 
da bi se izgube sanirale. 

- Zakon o dopolnitvah zakona o odobritvi 
začasnega kredita SR Bosni in Hercegovini za 
obnovo objektov, ki jih je poškodoval potres z dne 
26. in 27. oktobra 1969. 

Zaradi potresov v letih 1969 in 1981, ki so povzročili škodo gospo- 
darstvu SR Bosne in Hercegovine, kj je končni uporabnik kreditov, 
odobrenih na podlagi omenjenega zakona, bo predlagano, da se 
podaljša začetek odplačevanja teh kreditov zaradi premostitve mate- 
rialnih težav SR Bosne in Hercegovine. 

- Zakon o zagotovitvi sredstev železniškim 
transportnim organizacijam združenega dela za 
nakup tirnih vozil domače proizvodnje 

Zaradi znanega kritičnega materialnega položaja jugoslovanskih 
železnic se predlaga izdaja tega zakona, s katerim bi se iz primarne 
emisije in iz kreditnega potenciala bank zagotovila dopolnilna sredstva 
za modernizacijo železnic in dosego večjega obsega blagovnega in 
potniškega prevoza, zlasti v mednarodnem tranzitnem prometu. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino 

S spremembami in dopolnitvami sedanjega zakona je treba v skladu 
z opredelitvami, do katerih bomo prišli, zagotoviti nadaljnje dograjeva- 
nje in izpolnjevanje sistema. 

- Zakon o zagotovitvi sredstev federacije ob VI. 
splošnem dopolnjevanju sredstev Interameriški 
banki za razvoj 

Za dopolnjevanje sredstev Interameriški banki za razvoj je treba 
sprejeti nov zakon. 

- Zakon o dopolnitvi zakona o zadolževanju 
Narodne banke Jugoslavije v tujini za zagotovitev 
likvidnosti SFRJ v plačilih s tujino v letu 1983 

Z dopolnitvijo sedanjega zakona bo urejeno zadolževanje Narodne 
banke Jugoslavije v tujini zaradi zagotovitve likvidnosti SFRJ v plačilih 
s tujino v letu 1983. 

- Zakon o financiranju programa zveznih blagovnih 
rezerv in graditvi skladišč v obdobju 1983-1985 

Ta zakon bo sprejet na podlagi dogovora o zagotovitvi trajnih in 
stabilnih virov financiranja blagovnih rezerv za graditev skladišč in 
hrambo rezerv. 

- Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
Ta zakon ureja izvajanje investicijskih del v tujini, dogovarjanje o 

skupnem nastopu na tujem trgu ter pogoje in način poslovanja organi- 
zacij združenega dela, ki izvajajo investicijska dela v tujini. 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
temeljih sistema cen in družbeni kontroli cen 

Protiinflacijski program analizira problem in slabosti sedanjega si- 
stema cen ter stališča, da je nujno treba spremeniti na tej podlagi 
posamezne določbe zakona o temeljih sistema cen in družbeni kon- 
troli cen, zlasti tiste, ki se nanašajo na kriterije za oblikovanje cen. 

V drugem polletju naj bi zbor sprejel: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu 

Spremembe in dopolnitve veljavnega zakona se nanašajo na dogra- 
ditev sistema. 

OSTALA VPRAŠANJA 

Zbor bo v tem obdobju obravnaval tudi zakone s področja tekoče 
zakonodaje, katerih sprejetje bo nalagala praksa in katere mu bodo 
poslali pooblaščeni predlagatelji. 

Zbor bo v tem obdobju obravnaval na podlagi predlogov delovnih 
teles tudi določeno število zđkonov z delovnega področja Zveznega 
zbora, o katerih mora dati svoje mnenje temu zboru. Zbor bo v tem 
času, odvisno od konkretnih potreb, obravnaval tudi dyjga vprašanja s 
svojega delovnega področja, na primer: program parlamentarnih obi- 
skov; posamezna vprašanja z delovnega področja skupnih komisij t 
Skupščine SFRJ; predlog za volitve, imenovanja in razrešitve; potrdi- j 
tev finančnega plana in zaključnega računa Narodne banke Jugosla- ! 

vije in Sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko j 
manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin; in druga. 

Izdajata Skupščin« SR Slovenije In Skupščina SFRJ • Urodnlškl odbor Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), lija Bregar, Marko Herman, Gojmlr Komar, 
Marjan Kotar, Jana; Kučan, Janez Luka«, Dušan Merhar, Gregor Moder, VIII Pšenlčny, Vid Štemplhar, Andrija Vlahovlč, Janez Za|c In Marjan Gogala - Odgovorni urednik: 
Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, LJubi|ana, Šubtćeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščino SFRJ: Ranko Djuklć 
(predsednik), dr. Tra|«e Grujoekl, Mlllbor Jovanovkb, Mllenko Lo|lć, Janez Lukač, Zija Novobrdallja, Huso Radončlč, Janko Sago, Irena llazodl, Boris Stefanovskl, 
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IZ I. 1982 

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 

v februarju in prve seje v marcu 1982 

OSNUTEK ZAKONA 

o stavbnih zemljiščih (ESA-582) 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o komunalnih dejavnostih posebnega 

družbenega pomena (ESA-583) 

PREDLOG ZAKONA 

o zajamčenem osebnem dohodku in 

izplačevanju osebnih dohodkov 

v organizacijah združenega dela, 

ki poslujejo z izgubo (ESA-157) 

PREDLOG ZAKONA 

o zajamčenem osebnem dohodku 

in izplačevanju osebnih dohodkov 

v organizacijah združenega dela, 

ki poslujejo z izgubo (ESA-893) 



OSNUTEK ZAKONA 

o stavbnih zemljiščih (ESA-582) 

POVZETEK 
Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih je pripravljen ob 

upoštevanju usmeritev, sklepov in pripomb danih k 
osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem na se- 
jah zborov Skupščine SR Slovenije 28. 7. 1981 ter pred- 
loge in usmeritve Delovnega telesa Skupščine SR Slove- 
nije in Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za prouči- 
tev vprašanj v pripravah osnutka zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavb- 
nim zemljiščem, ko je obravnaval predlog stališč do neka- 
terih odprtih vprašanj v zvezi s stavbnimi zemljišči. 

Spremembe in dopolnitve, ki jih prinaša nov osnutek 
zakona o stavbnih zemljiščih se nanašajo predvsem na 
drugačno opredelitev stavbnih zemljišč, na spremenjena 
načela upravljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči v 
družbeni lastnini, programiranje in planiranje pridobivanja 
in urejanja stavbnih zemljišč, zajemanje večje vrednosti 
zemljišč kot posledice posrednih in neposrednih družbe- 
nih vlaganj ter lokacijskih in drugih ugodnosti. Spreme- 
njen je tudi način zagotavljanja in uporabe sredstev za 
pridobivanje, urejanje in uporabo stavbnih zemljišč. 

V primerjavi z osnutkom zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o upravljanju in razpolaganju s stavbnim 
zemljiščem so v novem osnutku vsebovane zlasti nasled- 
nje ureditve: 

1. Bolj natančno so opredeljena vsa stavbna zemljišča 
ne glede na lastništvo, čeprav zakon obravnava v nadalje- 
vanju le pridobivanje, urejanje ter oddajanje stavbnih zem- 
ljišč v družbeni lastnini. Kot stavbno zemljišče, ki naj 
preide v družbeno lastnino se lahko določi le zemljišče, ki 
bo zazidano oziroma urejeno najpozneje v roku desetih 
let. 

Podane so podrobnejše definicije stavbnih zemljišč, 
parcel, kompleksne graditve ter povečane vrednosti stavb- 
nega zemljišča, ki je rezultat neposrednih in posrednih 

. družbenih vlaganj, lokacijskih in drugih ugodnosti. Višino 
/'/7 način zajemanja povečane vrednosti določi občinska 

I skupščina vsako leto z odlokom. 
2. Pridobivanje stavbnega zemljišča v družbeno last- 

nino je poverjeno občini. Ta ga pridobiva na podlagi 
družbenega plana občine z odlokom o prenehanju lastnin- 
ske pravice na stavbnem zemljišču in na podlagi uveljav- 
ljanja prednostne pravice nakupa na območjih, ki so dolo- 
čena za gradnjo skupnih družbenih objektov in naprav. 

Osnutek zakona določa, da nihče ne more odtujiti stavb- 
nega zemljišča v družbeni lastnini mimo občine. To po- 
meni, da se ves promet s stavbnimi zemljišči v družbeni 
lastnini opravlja lahko le preko občine. 

Občina ima tudi predkupno pravico na zemljiščih izven 
mest in naselij mestnega značaja in drugih območij name- 
njenih za kompleksno stanovanjsko in drugačno graditev, 
to je na območjih, ki so z družbenim planom občine 
namenjena za gradnjo družbenih objektov in naprav. 

Osnutek zakona določa tudi režim uporabe stavbnih 
zemljišč v družbeni lastnini ter pravice in dolžnosti prejš- 
njih lastnikov ter uveljavljanje prednostne pravice. 

3. Urejanje stavbnega zemljišča obsega pripravo za 
graditev ter opremljanje stavbnega zemljišča s komunal- 
nimi in drugimi objekti in napravami. 

Osnutek določa kaj je to urejeno in delno urejeno 
stavbno zemljišče. 

Zaradi zagotavljanja medsebojne usklajenosti vseh de- 
javnikov pri urejanju stavbnega zemljišča določa osnutek 
obvezo sprejemanja samoupravnega sporazuma o uskla- 
jevanju planov ter sprejem programa urejanja stavbnih 
zemljišč na posameznem kompleksu. 

4. Oddajanje stavbnega zemljišča končnim uporabni- 
kom je dano občini, ki v ta namen imenuje komisijo za 
oddajanje stavbnih zemljišč. 

Stavbno zemljišče se odda z javnim razpisom s po- 
godbo, ali neposredno s pogodbo. 

Pogoje za oddajo stavbnega zemljišča določi občinska 
skupščina z odlokom. 

Stavbno zemljišče se odda proti plačilu sorazmernega 
dela stroškov pridobivanja in urejanja stavbnega zemlji- 
šča, ki se določijo s pogodbo o oddaji. 

Občinska skupščina lahko izjemoma določi nižje obvez- 
nosti plačila stroškov pridobivanja in urejanja stavbnega 
zemljišča za določene uporabnike stavbnega zemljišča. 

5. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je na 
novo opredeljeno in se plačuje na območju, ki jih določi 
občinska skupščina z odlokom ob upoštevanju pogojev, ki 
jih določa zakon in na njegovi podlagi sprejet družbeni 
dogovor o oblikovanju meril za določanje nadomestila. 

Sredstva nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
se smejo uporabljati za urejanje stavbnega zemljišča, za- 
časno pa tudi za pridobivanje stavbnih zemljišč v druž- 
beno lastnino. 

6. Kazenske določbe določa zakon za kršenje določb 
zakona pri prometu s stavbnimi zemljišči. 

7. Prehodne in končne določbe so namenjene ureditvi 
postopkov glede uuporabe določb veljavnih zakonov s 
področja stavbnih zemljišč, sklenitve družbenega dogo- 
vora o merilih za določanje nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, ter sprejemanje izvršilnih predpisov, ki jih 
določa osnutek zakona. Določa pa tudi prenehanje veljav- 
nosti treh zakonov s področja stavbnih zemljišč. 

OPOMBE: I. TEMELJNE IN SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Delovni ljudje in občani v občini upravljajo 

in razpolagajo s stavbnimi zemljišči v družbe- 
ni lastnini v skladu z določbami tega zakona 
in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ob- 
činskih skupščin ter planskimi akti, z name- 
nom, da si ustvarijo pogoje za skladnejši raz- 
voj mest in naselij ter za izboljšanje svojih 
bivalnih in delovnih pogojev. 

2. člen 
Ta zakon določa pogoje in'način preneha- 

nja lastninske pravice na zemljiščih v mestih 
in naseljih mestnega značaja ter na drugih 
območjih namenjenih za stanovanjsko in dru- 
gačno kompleksno graditev, način in pogoje 
2a pridobivanje stavbnih zemljišč v družbeno 
lastnino, načelo za urejanje in oddajanje 
stavbnih zemljišč in njihovo uporabo. 

3. člen 
Za stavbna zemljišča po tem zakonu se šte- 

jejo: 
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- zemljišča v mestih in naseljih mestnega 
značaja in na drugih območjih, ki so kot 
stavbna zemljišča postala družbena lastnina; 

- zemljišča, ki so z družbenim planom ob- 
čine namenjena za stanovanjsko in drugačno 
kompleksno graditev ter drugo graditev ali 
prenovo; 

-zazidana in nezazidana zemljišča izven 
mest in naselij mestnega značaja, ki so z 
družbenim planom občine ali prostorskimi 
izvedbenimi akti namenjena za gradnjo druž- 
benih objektov in naprav; 

- zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti v 
skladu z zakonom in zemljišča za katera so 
izdana pravnomočna lokacijska dovoljenja. 

4. člen 
Kot stavbno zemljišče v družbeni lastnini se 

lahko določi zemljišče v mestih in nasejih 
mestnega značaja in zemljišče namenjeno za 
stanovanjsko in drugačno kompleksno gradi- 
tev, ki bo pozidano oziroma urejeno v celoti 
ali v večjem delu najpozneje v roku desetih 
let. 

5. člen 
Stavbno zemljišče se deli na gradbene par- 

cele. 
Zazidana gradbena parcela je zemljišče 

pod stavbo in funkcionalno zemljišče. Funk- 
cionalno zemljišče je zemljišče, ki je name- 
njeno za redno rabo stavbe. Nezazidana grad- 
bena parcela je zemljišče, ki je po prostor- 
skem izvedbenem aktu namenjeno za gradi- 
tev stavbe ali drugih objektov in funkcionalno 
zemljišče. 

6. člen 
Za kompleksno graditev se šteje: 
- družbeno usmerjena stanovanjska grad- 

nja in kompleksna prenova na zaključenih 
urbanih območjih, določenih z družbenim 
planom občine; 

- gradnja industrijskih in energetskih kom- 
pleksov, rekreacijsko-turističnih centrov in 
drugih prostorsko zaključenih območij (zem- 
ljišča za posebne namene); 

- gradnja infrastrukturnih objektov in na- 
prav, ki trajno v celoti spreminjajo naravo in 
namen rabe zemljišča. 

7. člen 
Povečana vrednost stavbnega zemljišča, ki 

je rezultat neposrednih ali posrednih družbe- 
nih vlaganj/lokacijskih in drugih ugodnosti (v 
nadaljnjem besedilu: povečana vrednost) pri- 
pada občini, na katere območju se stavbno 
zemljišče nahaja. 

Povečana vrednost se zajema pri oddaji in 
uporabi stavbnega zemljišča. 

Sredstva povečane vrednosti pridobljena z 
oddajo stavbnega zemljišča se uporablja le za 
pridobivanje stavbnega zemljišča v družbeno 
lastnino. 

Pri uporabi stavbnega zemljišča se poveča- 
na vrednost zajema v obliki nadomestila za 
uporabo stavbnega^emljišča v družbeni last- 
nini. 

Sredstva, pridobljena z nadomestilom za OPOMBE: 
uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo 
ža urejanje stavbnih zemljišč. 

Višino in načine zajemanja povečane vre- 
dnosti določi občinska skupščina vsako leto z 
odlokom v skladu z merili na podlagi tega 
zakona. (Družbeni dogovor iz 69. člena tega 
zakona). 

8. člen 
Evidenco stavbnih zemljišč v družbeni last- 

nini vodi občinski upravni organ pristojen za 
geodetske zadeve. 

Organ iz prejšnjega odstavka vzpostavi evi- 
denco stavbnih zemljišč v družbeni lastnini 
najkasneje v roku 2 let po uveljavitvi tega 

• zakona. 
Za geodetske zadeve pristojni republiški 

upravni organ izda v soglasju z republiškim 
upravnim organom pristojnim za urejanje 
prostora navodilo za vodenje evidence stavb- 
nih zemljišč v družbeni lastnini. 

II. PRIDOBIVANJE STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA V DRUŽBENO LASTNINO 

9. člen 
Stavbno zemljišče pridobiva v družbeno 

lastnino po tem zakonu občina na podlagi 
družbenega plana občine z odlokom o prene- 
hanju lastninske pravice in na podlagi pre- 
dnostne pravice. 

Na podlagi dogovora o temeljih družbene- 
ga plana občine sprejme občinska skupščina 
program pridobivanja stavbnega zemljišča v 
družbeno lastnino. 

10. člen 
Odlok o prenehanju lastninske pravice vse- 

buje zlasti: 
- opis meje stavbnega zemljišča; 
- zemljiškoknjižne in katasterske podatke 

o posameznih parcelah; 
- določbe o pravicah prejšnjih lastnikov, 

dokler se stavbno zemljišče na podlagi pro- 
storskega izvedbenega akta ne uporabi za 
graditev objektov in naprav; 

- določbe, s katerimi se zagotavlja obve- 
ščenost vseh zainteresiranih subjektov. 

K odloku o prenehanju lastninske pravice 
so priložene tudi priloge, ki vsebujejo zlasti: 

- izvleček iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana (varianta: družbenega plana) ob- 
čine, ki se nanaša na določanje stavbnega 
zemljišča; 

- kopijo katastrskega načrta z vrisano mejo 
kompleksa zemljišč in vseh parcel, ki se pre- 
našajo v družbeno lastnino. 

11. člen 

Družbeno pravna oseba sme nezazidano 
stavbno-zemljišče v družbeni lastnini prenesti 
samo na občino. Občina je tako zemljišče 
dolžna sprejeti. 

12. člen 

Tisti, ki namerava prodati nezazidano 
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OPOMBE: stavbno zemljišče v naseljih izven mest in 
naselij mestnega značaja in na drugih ob- 
močjih, ki so z družbenim planom občine 
namenjena za gradnjo družbenih objektov ter 
gradnjo komunalnih in drugih objektov in na- 
prav, je dolžan ponuditi to zemljišče v nakup 
občini, na katere območju je to zemljišče. 

Ponudbo je treba sporočiti občini preko 
temeljnega sodišča, na katerega območju je 
zemljišče. 

Če občina v 60 dneh od dneva, ko ji je bila 
vročena ponudba, te ne sprejme, lahko last- 
nik proda zemljišče drugemu. Lastnik mora 
ponudbo ponoviti, če ponudenega zemljišča 
ne proda v enem letu od dneva, ko občina 
ponudbe ni sprejela. 

Lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča 
ima pravico ponudbo umakniti v roku petnajst 
dni potem, ko mu je občina sporočila pogoje 
za odkup. 

Pogodbe o prodaji zemljišč iz prvega od- 
stavka tega člena nimajo pravnega učinka, če 
zemljišče ni bilo ponuđeno občini v skladu z 
določbami drugega in tretjega odstavka tega 
člena. To velja tudi v primerih, če je z zame- 
njavo, darilom ali na drug način prikrita pro- 
daja, 

13. člen 
Brez dokaza o ponudbi zemljišča občini v 

nakup po določbah 12. čl. tega zakona, oziro- 
ma brez potrdila, da ponudba ni potrebna, ni 
mogoče overiti podpisov na pogodbi o preno- 
su zemljišča, niti ni mogoč zemljiško knjižni 
prenos tega zemljišča. 

Izvod zemljiško knjižnega sklepa na podlagi 
katerega se prenese lastnina na zemljišču iz 
12. člena tega zakona mora sodišče vročiti 
občinskemu javnemu pravobranilstva. 

14. člen 

Lastniku stavbnega zemljišča, ki ga odkupi 
občina na podlagi 12. člena pripada odško- 
dnina po predpisih o razlastitvi. 

15. člen 

Z uveljavitvijo odloka o prenehanju lastnin- 
ske pravice preneha lastninska pravica na 
tem zemljišču. 

Družbena lastnina se vpiše v zemljiško knji- 
go in druge evidence po uradni dolžnosti na 
podlagi odloka iz prejšnjega odstavka. 

16. člen 
Prejšnjemu lastniku pripada odškodnina po 

predpisih o razlastitvi. 

17. člen 

Če je na stavbnem zemljišču, ki je prišlo v 
družbeno lastnino na podlagi odloka o prene- 
hanju lastninske pravice stavba oziroma drug 
objekt ali naprava, ki bo lahko po prostor- 
skem izvedbenem aktu ostala na tem zemlji- 
šču, se ta ne prenese v družbeno lastnino. 
Lastnik stavbe, objekta ali naprave pridobi 
pravico uporabe na zemljišču pod stavbo in 
funkcionalnem zemljišču, ki se s prostorskim 
izvedbenim aktom nameni redni rabi take 

stavbe, dokler ta stavba stoji. Ta pravica se ne 
more samostojno prenašati. 

Če je na stavbnem zemljišču stavba oziro- 
ma objekt, ki se mora po prostorskem izved- 
benem aktu odstraniti, se za tako stavbo ozi- 
roma objekt uvede postopek za razlastitev. V 
tem primeru se splošni interes posebej ne 
ugotavlja. 

18. člen 

Na stavbnem zemljišču, na katerem prene- 
ha lastninska pravica, ima prejšnji lastnik ozi- 
roma uporabnik pravico uporabe vse do dne- 
va, ko za premoženjsko pravne zadeve pri- 
stojni občinski upravni organ izda odločbo, s 
katero odloči, da ga mora izročiti občini za 
uresničitev namena na podlagi prostorskega 
izvedbenega akta. Prejšnji lastnik ne more 
pravice uporabe prenesti s pravnim poslom 
na drugega. 

Prejšnji lastnik stavbnega zemljišča lahko 
takoj po uveljavitvi odloka o prenehanju last- 
ninske pravice zahteva prevzem zemljišča in 
plačilo odškodnine za prevzeto zemljišče ter 
ustrezno nadomestilo na podlagi zakona, ob- 
čina pa je dolžna tako zemljišče prevzeti. 

Če občina na zahtevo prejšnjega lastnika v 
roku enega leta ne prevzame stavbnega zem- 
ljišča, lahko prejšnji lastnik s tožbo pri pristoj- 
nem sodišču zahteva prevzem zemljišča in 
plačilo odškodnine za to zemljišče.« 
Varianta: 

Zadnji stavek prvega odstavka tega člena se 
spremeni tako,da se glasi: »Prejšnji lastnik 
sme pravico uporabe na stavbnem zemljišču 
prenesti s pravnim poslom le na zakonca, 
potomce, posvojence, starše ali posvojitelje 
(varianta: črta se besedilo: »starše ali posvoji- 
telje«), ti pa te pravice ne morejo prenesti na 
drugega.« 

19. člen 
Prejšnji lastnik sme stavbno zemljišče iz 18. 

člena uporabjati tako, da se ne menja oblika 
in svojstvo zemljišča. Vlaganja v tako zemlji- 
šče, ki bi imela za posledico večjo vrednost 
zemljišča, se pri določitvi odškodnine ne priz- 
najo. 

20. člen 
Prejšnji lastnik zemljišča v kompleksu, ki je 

namenjeno za stanovanjsko graditev, ima 
prednostno pravico uporabe tolikšne površi- 
ne zemljišča, kolikor ga potrebuje za zgradi- 
tev stanovanjske hiše ali poslovne stavbe, na 
kateri sme po zakonu imeti lastninsko pravico 
in za njuno redno uporabo, če sme po pro- 
storskem izvedbenem aktu na tistem zemlji- 
šču sezidati tako stavbo. 

Za prejšnjega lastnika po tem zakonu se 
šteje tudi oseba, ki je najmanj tri leta pred 
uveljavitvijo odloka o določitvi stavbnega 
zemljišča predložila pogodbo o pridobitvi te- 
ga zemljišča pristojni upravi za družbene pri- 
hodke zaradi odmere davka na promet nepre- 
mičnin. 

21. člen 
Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico 

uporabe uveljavlja samo na eni parceli, nasta- 
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li po veljavno sprejetem zazidalnem načrtu. 
To pravico lahko uveljavlja le v mejah lastnin- 
skega maksimuma na stavbah pod pogojem, 
da površina njegovega zemljišča, ki je prešlo 
v družbeno lastnino dosega površino novo 
nastale parcele in da ta nova nastala parcela 
leži vsaj s površino dveh tretjin (varianta: ene 
polovice) na tem zerpljišču.« 
Varianta: 

Prejšnji lastnik lahko prednostno pravico 
uporabe uveljavlja samo na eni parceli, nasta- 
li na kompleksu po veljavno sprejetem pro- 
storskem izvedbenem aktu. To pravico lahko 
uveljavlja le v mejah lastninskega maksimuma 
na stavbah pod pogojem, da površina njego- 
vega zemljišča, ki je prešlo v družbeno lastni- 
no, dosega najmanj površino novo nastale 
parcele, ki je po prostorskem izvedbenem ak- 
tu določena za zgraditev stanovanjske hiše ali 
poslovne stavbe po določbah prejšnjega 
člena. 

Če izpolnjuje pogoje za uveljavitev pre- 
dnostne pravice uporabe več oseb, kot je raz- 
položljivih parcel po prostorskem izvedbe- 
nem aktu, se za uveljavitev prednostne ravice 
smiselno uporabljajo pogoji, ki jih določi ob- 
činska skupščina z odlokom iz 56. člena tega 
zakona. 2jf ft|en 

Če je bilo zemljišče, ki je prišlo v družbeno 
lastnino, v solastnini več oseb, lahko uveljav- 
lja prednostno pravico uporabe vsak solast- 
nik, čigar solastniški delež ustreza pogojem iz 
prejšnjega člena. 

Solastniki, ki ne morejo prednostne pravice 
uporabe uveljaviti po določbah prejšnjega 
odstavka, ker njihovi solastninski deleži ne 
dosegajo površine novo nastale parcele, ti 
solastninski delež skupaj pa dosegajo ali pre- 
segajo površino novo nastale parcele, ali če 
veljavno sprejeti prostorski izvedbeni akt ne 
omogoča gradnje vsem solastnikom, lahko 
prednostno pravico uporabe sporazumno 
uveljavljajo na tolikih parcelah, kolikor je po 
veljavno sprejetem prostorskem izvedbenem 
aktu novo nastalih parcel na njihovem zemlji-, 
šču, ki je prešlo v družbeno lastnino. 

23. člen 
Prednostno pravico na stavbnem zemljišču 

uveljavlja upravičenec pri upravnem organu 
občine pristojnim za premoženjsko pravne 
zadeve. Zahtevo mora vložiti v 60 dneh od 
dneva, ko je prejel pismeno obvestilo tega 
organa, da na zemljišču, na katerem je prene- 
hala lastninska pravica po določbah tega za- 
kona, lahko uveljavlja p/ednostno pravico 
uporabe. 

Pravnomočna odločba o priznanju pre- 
dnostne pravice je listina za zemljiško knjižni 
vpis. 

24. člen 
Prejšnji lastnik je dolžan v treh letih od 

vročitve odločbe, s katero mu je bila priznana 
prednostna pravica uporabe, zgraditi stavbo 
do tretje gradbene faze, sicer izgubi pre- 
dnostno pravico uporabe. O izgubi te pravice 
izda odločbo za premoženjsko pravne zadeve 
pristojni občinski upravni organ. 

Za premoženjsko pravne zadeve pristojni OPOMBE: 
občinski upravni organ lahko na zahtevo 
prejšnjega lastnika iz upravičenih razlogov 
podaljša rok iz prejšnjega odstavka, vendar 
največ za dve leti. 

25. člen 
Imetnik pravice uporabe oziroma upraviče- 

nec iz 21. člena tega zakona more prenesti 
tako pravico s pravnim poslom le na zakonca, 
potomce, posvojence, starše ali posvojitelje, 
ti pa te pravice lahko prenesejo samo na svo- 
jega zakonca, potomce, posvojence in njiho- 
ve zakonce. 

Triletni rok za zgraditev stavbe do tretje 
gradbene faze začne teči osebam iz prejšnje- 
ga odstavka od dneva dokončne odločbe o 
priznanju prednostne pravice. 

Pravico iz prvega odstavka tega člena lahko 
podedujejo zakoniti dediči prejšnjega lastni- 
ka oziroma imetnika pravice uporabe in zako- 
niti dediči zakonca, potomcev, posvojencev, 
staršev ali posvojiteljev, na katere je prejšnji 
latnik ali imetnik pravice uporabe prenesel to 
pravico. Varianta: V tretjem odstavku tega 
člena se črta beseda: »zakoniti«. 

26. člen 
Kdor uveljavi prednostno pravico uporabe 

na zemljišču, sme prenesti s pravnim poslom 
nedokončano stavbo zgrajeno do najmanj III. 
gradbene faze oziroma dokončno stavbo 
pred potekom treh let od dneva, ko mu je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje za stavbo le na 
zakonca, potomce, posvojence, starše ali po- 
svojitelje. 

Pogodba, sklenjena v nasprotju s prejšnjim 
odstavkom nima pravnega učinka. 

27. člen 
Na zemljišču, ki je z družbenim planom 

občine določeno kot stavbno zemljišče je 
prejšnji lastnik oziroma uporabnik dolžan do- 
pustiti raziskave, parcelacijo, merjenja, ceni- 
tve nepremičnin in druga dela, ki so potrebna 
za izdelavo prostorskega izvedbenega akta. 
Vsa dela se opravijo na podlagi odločbe ob- 
činskega upravnega organa pristojnega za 
premoženjsko pr"avne zadeve. 

28. člen 
Za pridobivanje stavbnega zemljišča zago- 

tavlja občina sredstva z oddajo stavbnega 
zemljišča. Za pridobivanje se lahko začasno 
uporabljajo tudi sredstva nadomestila za upo- 
rabo stavbnega zemljišča v skladu s progra- 
mom, pridobivanja in urejanja stavbnih zem- 
ljišč v družbeni lastnini. 

III. UREJANJE STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA 

29. člen 
Stavbno zemljišče se ureja z namenom, da 

se usposobi za gradnjo stanovanjskih, gospo- 
darskih in drugih objektov in naprav oziroma 
za prenovo zgrajenih delov naselja. 
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OPOMBE: Stavbno zemljišče se ureja na podlagi pro- 
grama urejanja v skladu s prostorskim izved- 
benim aktom. 

30. člen 

Za urejanje stavbnih zemljišč na območju 
mest in naselij mestnega značaja in na drugih 
območij določenih za stanovanjsko ali dru- 
gačno kompleksno graditev oziroma prenovo 
pooblasti občinska skupščina komunalno, 
stanovanjsko oziroma drugo skupnost, udele- 
ženko samoupravnega sporazuma o usklaje- 
vanju plana iz 35. člena tega zakona, lahko pa 
tudi krajevno skupnost, kadar krajevna skup- 
nost upravlja s komunalnimi objekti in napra- 
vami, ki niso tehnično in tehnološko povezani 
v širše oskrbovalne sisteme. 

Varianta: ta člen odpade. 

31. člen 

Urejanje stavbnega zemljišča obsega pri- 
pravo stavbnega zemljišča za gradnjo in 
opremljanje stavbnega zemljišča. 

/ Priprava stavbnega zemljišča po tem zako- 
nu obsega: 

- odstranitev obstoječih objektov, naprav 
in opreme ter nasadov na zemljišču; 

- zagotovitev nadomestnih objektov; 
- sanacijska dela kot n. pr. arheološka in 

druga izkopavanja, poravnavanje, nasipava- 
nje in osušitev zemljišča, zavarovanje drseče- 
ga terena, odstranitev odlagališč in podobno. 

Opremljanje stavbnega zemljišča po tem 
zakonu obsega izgradnjo komunalnih in dru- 
gih objektov in naprav za individualno in 
skupno rabo, ki se določijo s programom ure- 
janja stavbnega zemljišča in v skladu s pro- 
storskim izvedbenim aktom. 

32. člen 
V mestih in naseljih mestnega-značaja, ka- 

kor tudi na drugih območjih, se smejo stano- 
vanjski in drugi objekti graditi praviloma na 
urejenem, izjemoma pa tudi na delno ureje- 
nem stavbnem zemljišču v skladu s prostor- 
skimi izvedbenimi akti. 

Za urejeno stavbno zemljišče se šteje zem- 
ljišče, za katero je izvršena priprava in je 
opremljeno s sekundarnimi komunalnimi in 
drugimi objekti in napravami, kot jih določajo 
prostorski izvedbeni akti iz prvega odstavka 
tega člena. 

Delno urejeno stavbno zemljišče je zemlji- 
šče, za katero je izvršena priprava in je 
opremljeno s cestno ali dovozno potjo, z elek- 
tričnim omrežjem, z vodovodnim omrežjem 
ali z drugim načinom preskrbe z vodo, s kana- 
lizacijo oziroma je dovoljena izgradnja grez- 
nic tako, da je na te objekte in naprave možen 
priključek stanovanjskega ali drugega ob- 
jekta. 

33. člen 
Pri urejanju stavbnega zemljišča je treba 

praviloma upoštevati tak vrstni red del, da se 
preprečijo poškodbe na obstoječih komunal- 
nih in drugih objektih in napravah in da se ti 
objekti smotrno vključijo v urejanje stavbnega 
zemljišča. 

34. člen 

Objekti in naprave iz prejšnjega člena se 
razvrščajo po pomenu, ki ga imajo za naselje 
ali širše območje na: 

- magistralno omrežje, ki je kot osnovni 
element infrastrukture namenjeno oskrbi vse- 
ga mesta ali širšega območja; 

- primarno omrežje, ki je namenjeno oskrbi 
dveh ali več obstoječih ali predvidenih stano- 
vanjskih ali drugih območij; 

- sekundarno omrežje, ki je namenjeno 
oskrbi posameznega obstoječega ali predvi- 
denega stanovanjskega ali drugega območja. 

Republiški upravni organ pristojen za ure- 
janje prostora izda v soglasju z republiškim 
upravnim organom pristojnim za energetiko, 
industrijo in gradbeništvo ter pristojnim repu- 
bliškim organom za promet in zveze navodilo 
o tem, kaj se šteje za primarno, sekundarno in 
magistralno omrežje komunalnih in drugih 
objektov in naprav. 

35. člen 
Da se zagotovijo medsebojna usklajenost 

vseh dejavnikov, njihovi interesi in možnosti, 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovor- 
nosti ter medsebojna razmerja pri urejanju 
stavbnega zemljišča, sprejmejo samoupravne 
komunalne, stanovanjske, cestna, energetska 
in druge zainteresirane samoupravne skup- 
nosti ter krajevna skupnost, ki so udeležene 
pri urejanju stavbnega zemljišča, samouprav- 
ni sporazum o usklajevanju planov. 

36. člen 
Samoupravni sporazum o usklajevanju pla- 

na iz prejšnjega člena vsebuje zlasti: 
- obseg izgradnje komunalnih in drugih 

objektov in naprav, lokacije in roke njihove 
dograditve; 

-način združevanja sredstev posameznih 
investitorjev za urejanje stavbnega zemljišča; 

- osnove in merila, po katerih se ugotavljajo 
stroški urejanja stavbnih zemljišč; 

- skupne obveznosti udeležencev za ureja- 
nje stavbnih zemljišč; 

- način nadzora nad izvajanjem sporazuma. 

37. člen 

Na podlagi dogovora o temeljih družbene-* 
ga plana občine in samoupravnega sporazu- 
ma iz 35. člena sprejmejo udeleženci tega 
sporazuma program urejanja stavbnega zem- 
ljišča na posameznem kompleksu. 

Program urejanja stavbnega zemljišča potr- 
di občinska skupščina. 

38. člen 
Udeleženke samoupravnega sporazuma o 

usklajevanju planov iz 35. člena tega zakona 
ustanovijo skupni organ za izvajanje progra- 
mov za urejanje stavbnih zemljišč. 

39. člen 
Program urejanja stavbnega zemljišča na 

posameznem kompleksu vsebuje zlasti: 
- izvleček iz dogovora o temeljih družbene- 
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ga plana (varianta: iz družbenega plana) obči- 
ne, ki se nanaša na urejanje stavbnega zemlji- 
šča; 

- podatke o legi in namenski rabi zemljišča 
v skladu s prostorskim izvedbenim aktom; 

- obseg in strukturo del pri pripravi in 
opremljanju stavbnega zemljišča; 

- vrednosti predvidenih del za pripravo in 
opremljanje stavbnega zemljišča po posa- 
meznih področjih in vrednost skupnih del 
urejanja; 

- terminski plan za izvedbo posameznih 
del; 

- nosilce in njihove obveznosti ter dinamiko 
angažiranja sredstev; 

- izračun predvidenih stroškov pridobiva- 
nja in urejanja stavbnega zemljišča. 

40. člen 
Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča se 

zagotavljajo z združevanjem sredstev investi- 
torjev komunalnih in drugih objektov in na- 
prav, s plačilom sorazmernega dela stroškov 
za urejanje stavbnih zemljišč posameznih in- 
vestitorjev in s sredstvi nadomestila za upora- 
bo stavbnega zemljišča. 

41. člen 
Republiški upravni organ pristojen za ure- 

janje prostora izda v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za družbeno 
planiranje obvezno enotno metodologijo za 
pripravo programa urejanja stavbnega zemlji- 
šča. 

IV. ODDAJANJE STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA 

42. člen 
Stavbno zemljišče se odda v uporabo te- 

meljnim in drugim organizacijam združenega 
dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim 
interesnim skupnostim in drugim samouprav- 
nim organizacijam in skupnostim za gradnjo 
objektov za njihove potrebe ter civilnim prav- 
nim osebam in občanom za gradnjo stano- 
vanjskih hiš in drugih objektov, na katerih 
imajo lahko lastninsko pravico. 

43. člen 
Stavbnega zemljišča na območju mesta ali 

naselja mestnega značaja ni mogoče oddati v 
uporabo za gradnjo, če ni vsaj delno urejeno. 

Delno urejeno stavbno zemljišče se lahko 
odda ob pogoju, da investitor na lastne stro- 
ške zgradi manjkajoče komunalne objekte in 
naprave do določenega roka. 

44. člen 
Ne glede na določbo 43. člena tega zakona, 

se lahko odda neurejeno stavbno zemljišče s 
sklepom neurejeno stavbno zemljišče, ki je 
namenjeno za gradnjo infrasturkturnih objek- 
tov in naprav neposredno investitorjem teh 
objektov in naprav, odda ga lahko tudi krajev- 
nim skupnostim, kadar te tako zemljišče po- 
trebujejo za gradnjo ali rekonstrukcijo komu- 
nalnih objektov in naprav, s katerimi lahko 

upravlja krajevna skupnost ter gradnjo drugih OPOMBE: 
objektov in naprav namenjenih skupnim po- 
trebam krajevne skupnosti. 

Stavbno zemljišče namenjeno za rekon- 
strukcijo in gradnjo infrastrukturnih objektov 
in naprav, ki trajno, deloma ali v celoti spremi- 
njajo naravo in namen rabe zemljišča, lahko 
občina odda investitorjem teh naprav in ob- 
jektov tudi neurejeno. 

45. člen 
Če investitor, ki mu je bilo oddano v upora- 

bo delno urejeno stavbno zemljišče, ne uredi 
stavbnega zemljišča v skladu s pogodbo in 
razpisnimi pogoji o oddaji stavbnega zemlji- 
šča, ter je zato znatno ovirano urejanje drugih 
zemljišč ali izgradnja drugih objektov, ali če 
zato nastaja drugim investitorjem znatna pre- 
moženjska škoda, sme občina odstopiti od 
pogodbe ter zemljišče oddati drugemu upo- 
rabniku v skladu z določbami tega zakona. 

Občina mora v tem primeru izplačati prejš- 
njemu investitorju stroške izvršnih koristnih 
del, ima pa tudi pravico izterjave premoženj- 
ske škode, ki je nastala zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti. 

46. člen 
Stavbno zemljišče se odda družbeno pravni 

osebi proti plačilu poprečnih stroškov prido- 
bivanja in urejanja stavbnega zemljišča, ki v 
skladu z načeli tega zakona bremenijo inve- 
stitorja in plačilu povečane vrednosti, ki je 
posledica posrednih in neposrednih družbe- 
nih vlaganj na območju, ki ga določi občinska 
skupščina z odlokom. 

Civilno pravnim osebam se odda stavbno 
zemljišče proti plačilu stroškov iz prvega od- 
stavka tega člena in povečane vrednosti 
stavbnega zemljišča zaradi lokacijskih in dru- 
gih ugodnosti. 

47. člen 
Pri določitvi stroškov za oddajo stavbnega 

zemljišča se upoštevajo poprečni stroški pri- 
dobitve zemljišča ter povečana vrednost 
stavbnega zemljišča, ki je posledica neposre- 
dnega ali posrednega vlaganja družbenih 
sredstev na območju, ki ga določi občinska 
skupščina z odlokom. 

48. člen 
Posameznega investitorja objekta ali na- 

prave na nezazidanem stavbnem zemljišču 
bremeni sorazmeren del stroškov iz prejšnje- 
ga člena tega zakona. Ne glede na določbe 
prejšnjega člena bremeni investitorja družbe- 
no usmerjene stanovanjske gradnje le sora- 
zmeren del stroškov pridobivanja in priprave 
stavbnega zemljišča. 

Varianta: Za besedo »gradnje« se vstavi be- 
sedilo »ali objektov družbenega standarda«. 

49. člen 
Poprečni stroški pridobivanja stavbnega 

zemljišča se ugotovijo tako, da se upoštevajo 
dejanski stroški pridobivanja stavbnega zem- 
ljišča na območju, ki ga določi občinska 
skupščina z odlokom. 
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OPOMBE: Poprečni stroški urejanja stavbnega zemlji- 
šča se ugotovijo z odlokom občinske skupšči- 
ne tako, da se upoštevajo dejanski stroški 
priprave in opremljanja stavbnega zemljišča 
na območju, ki se ureja s prostorskim izved- 
benim aktom. 

50. člen 
Pri določitvi sorazmernega dela stroškov iz 

prejšnjega člena se upošteva: 
- površina stavbnega zemljišča, ki pripada 

posameznim investitorjem; 
- zagotovljeni obseg zmogljivosti komu- 

nalnih in drugih objektov in naprav. 

51. člen 
Sorazmeren del stroškov pridobivanja in 

urejanja stavbnega zemljišča, ki bremeni po- 
sameznega investitorja, se določi s progra- 
mom urejanja stavbnega zemljišča. 

52. člen 
Za urejanje prostora pristojni republiški 

upravni organ izda navodilo, kaj se šteje za 
poprečne stroške priprave in opremljanja 
stavbnega zemljišča na določenem območju 
in za sorazmeren del stroškov pridobivanja 
stavbnega zemljišča. 

V 53. člen 
Stroški za izgradnjo magistralnega omrežja 

komunalnih in drugih objektov in naprav se 
ne upoštevajo pri izračunu poprečnih stro- 
škov urejanja stavbnega zemljišča. 

54. člen 
Občinska skupščina ustanovi komisijo za 

oddajanje stavbnih zemljišč (v nadaljnjem be- 
sedilu: komisija) in določi njeno sestavo, na- 
loge in način dela. 

Komisija odda stavbno zemljišče z javnim 
razpisom s pogodbo ali neposredno s po- 
godbo. 

Brez javnega razpisa se odda stavbno zem- 
ljišče, ki je potrebno za graditev komunalnih 
objektov in naprav, objektov za potrebe ljud- 
ske obrambe, nadomestnih objektov v zvezi s 
potrosom ter drugimi naravnimi nesrečami ali 
v zvezi z razlastitvijo, za graditev družbeno 
usmerjene stanovanjske gradnje, graditev 
stanovanjskih hiš v okviru stanovanjske za- 
druge, graditev objektov na zemljišču, ki je s 
prostorskim izvedbenim aktom določeno za 
potrebe razvoja obstoječih investirorjev ter 
zemljišče, ki je potrebno za smotrno zaokroži- 
tev stavbnega zemljišča (poprava meje in po- 
dobno). Brez javnega razpisa se odda nepo- 
sredno s pogodbo tudi stavbno zemljišče, ki 
je na podlagi prostorskega izvedbenega akta 
z družbenim planom občine določeno za gra- 
ditev infrastrukturnih objektov in naprav. 

Brez javnega razpisa se odda stavbno zem- 
ljišče tudi prejšnjemu lastniku kot odškodni- 
na za razlaščeno zemljišče oziroma zemljišče, 
ki je prešlo v družbeno lastnino na podlagi 
določb tega zakona. 

Način, pogoje in postopek oddaje stavbne- 
ga zemljišča predpiše, z odlokom občinska 
skupščina. 

55. člen 
Stavbno zemljišče, za katero po dveh razpi- 

sih ni bilo ponudnikov, lahko komisija za od- 
dajo stavbnega zemljišča odda neposredno s 
pogodbo v roku enega leta po zadnjem razpi- 
su, pod enakimi pogoji kot jih določa 54. člen 
tega zakona. 

56. člen 
Pogoji za oddajo stavbnega zemljišča, ki jih 

določi občinska skupščina z odlokom morajo 
biti v skladu s politiko stanovanjske in druge 
graditve v občini ter morajo zagotoviti smotr- 
no uporabo stavbnega zemljišča, interese 
varstva okolja in druge splošne interese pri 
urejanju in uporabi prostora. 

Če se stavbno zemljišče odda občanom za 
graditev družinske stanovanjske hiše z javnim 
razpisom, morajo pogoji iz prejšnjega odstav- 
ka upoštevati tudi stanovanjske, delovne in 
socialne razmere udeležencev razpisa. 

57. člen 

Stavbno zemljišče, za katero je bil izveden 
javni razpis, se odda udeležencem, ki v naj- 
večji meri izpolnjujejo pogoje razpisa. Komi- 
sija mora o izboru obvestiti vse udeležence. 

Zoper odločitev o oddaji stavbnega zemlji- 
šča lahko vsak, ki se je udeležil javnega razpi- 
sa, vloži v 15 dneh od dneva, ko je prejel 
obvestilo, ugovor na komisijo, ta pa mora 
rešiti ugovor v nadaljnjih 15 dneh od dneva, 
ko je ugovor prejela. 

Odločitev komisije lahko vsak, komur je bil 
ugovor zavrnjen izpodbija pri pristojnem re- 
dnem sodišču v roku 30 dni od dneva, ko je 
prejel rešitev o ugovoru oziroma koje poteklo 
30 dni od dneva, ko bi moral prejeti rešitev na 
vloženi ugovor. 

58. člen 
Stroški za pridobivanje in urejanje stavbne- 

ga zemljišča, ki v skladu z načeli tega zakona 
bremenijo investitorja, se določijo s pogodbo 
o oddaji stavbnega zemljišča, ki jo skleneta 
občina in investitor. 

Občinska skupščina lahko izjemoma določi 
nižje obveznosti plačila stroškov pridobivanja 
in urejanja stavbnega zemljišča za potrebe 
gradnje v družbenem planu občine določenih 
prednostnih objektov, določi pa tudi način in 
vire sredstev za pokritje razlike z zakonom 
določenimi in tako znižanimi obveznostmi in- 
vestitorjev teh objektov. 

Občinska skupščina lahko izjemoma delno 
oprosti ali določi ugodnosti glede plačila 
stroškov pridobivanja in urejanja stavbnih 
zemljišč občanom in družinam z nižjimi do- 
hodki in z večjim številom družinskih članov 
in borcem narodnoosvobodilne vojne. 

59. člen 
Na podlagi odločitve komisije, skleneta in- 

vestitor in občina pogodbo o oddaji stavbne- 
ga zemljišča. 

S to pogodbo se določijo pogoji, roki in 
način plačila stroškov za pridobivanje in ure- 
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janje stavbnega zemljišča, ki v skladu z načeli 
tega zakona bremenijo investitorja. 

60. člen 

Pravice uporabe na stavbnem zemljišču ni 
mogoče prenesti s pravnimi posli na drugo 
osebo razen na zakonca, lahko pa se prenese 
obenem z objektom na tem zemljišču. 

Občinska skupščina z odlokom predpiše, v 
katerih primerih se lahko stavbno zemljišče 
prenese na druge osebe tudi, kadar so objekti 
oziroma naprave zgrajeni najmanj do tretje 
gradbene faze. 

61. člen 
Pravni posli, ki so sklenjeni v nasprotju z 

določbami tega zakona v zvezi z oddajanjem 
in uporabo stavbnega zemljišča, nimajo prav- 
nega učinka. 

62. člen 

Če je investitor objekta prejšnji lastnik ali 
uporabnik stavbnega zemljišča, se s pogodbo 
med tem investitorjem in občino uredi plačilo 
sorazmernega dela stroškov pridobivanja, 
priprave in sorazmeren del stroškov oprem- 
ljanja stavbnega zemljišča iz prejšnjih členov. 

Sklenitev pogodbe iz prejšnjega odstavka 
je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. 

63. člen 
Investitor, ki preureja, nadzida ali prizida 

obstoječi objekt, je dolžan plačati sorazmeren 
del dejanskih stroškov za graditev potrebnih 
novih komunalnih in drugih objektov in na- 
prav ali za njihovo potrebno povečanje. 

Pri določitvi sorazmernega dela stroškov iz 
prejšnjega odstavka se smiselno upošteva 
določba 62. člena tega zakona. 

64. člen 

Ne glede na določbe 63. člena tega zakona 
je investitor, uporabnik ali lastnik objektov 
dolžan plačati sorazmeren del stroškov za 
komunalne in druge objekte in naprave, ki so 
bile zgrajene v skladu s prostorskim izvedbe- 
nim aktom, potem ko je bilo zemljišče že 
oddano investitorjem. 

65. člen 

Občinska skupščina lahko z odlokom dolo- 
či, da mora investitor, ki preureja, nadzida ali 
prizida obstoječi objekt oziroma investitor, ki 
je uveljavil prednostno pravico na stavbnem 
zemljišču, plačati pred izdajo gradbenega do- 
voljenja določeno akontacijo stroškov iz 63. 
oziroma 64. člena tega zakona. 

V. NADOMESTILO ZA UPORABO 
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 

66. člen 

Za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje 
nadomestilo. 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- 
šča se plačuje na območju mest in naselij 

mestnega značaja, na območjih, ki so določe- 
na za stanovanjsko in drugačno kompleksno 
graditev, na območjih, za katere je sprejet 
prostorski izvedbeni akt in na drugih območ- 
jih, ki so opremljena z vodovodnim omrežjem, 
električnim omrežjem, kanalizacijskim 
omrežjem in omrežjem javne razsvetljave in 
telefonskim omrežjem. 

Območje, na katerem se plačuje nadome- 
stilo za uporabo stavbnega zemljišča določi 
občinska skupščina z odlokom. 

67. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- 

šča se ne more predpisati za zemljišče, ki se 
uporablja za potrebe ljudske obrambe, za ob- 
jekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplo- 
matska in konzularna predstavništva ali v njih 
stanuje njihovo osebje, za objekte mednaro- 
dnih in meddržavnih organizacij, ki jih upo- 
rabljajo te organizacije ali v njih stanuje njiho- 
vo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu 
drugače določeno in za stavbe, ki jih uporab- 
ljajo verske skupnosti za svojo versko dejav- 
nost. 

Nadomestila za uporabo stavbnega zemlji- 
šča se za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil 
novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali 
zgradil novo družinsko stanovanjsko hišo ob 
pogoju, da je v ceni stanovanja oziroma dru- 
žinske stanovanjske hiše ali neposredno vpla- 
čal stroške za urejanje stavbnega zemljišča 
po določbah tega zakona. 

Petletna doba oprostitve plačevanja nado- 
mestila za uporabo stavbnega zemljišča zač- 
ne teči od dneva sklenitve pogodbe o oddaji 
stavbnega zemljišča, oziroma od dneva prav- 
nomočnosti gradbenega dovoljenja, če gradi 
investitor na lastnem zemljišču. 

Občinska skupščina lahko z odlokom pred- 
piše oprostitve oziroma delne oprostitve pla- 
čila nadomestila tudi za občane z nižjimi do- 
hodki, v skladu z dogovorjenimi merili iz do- 
govora iz 69. člena tega zakona. 

68. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- 

šča se plačuje od m2 stanovanjske oziroma 
poslovne površine in od m2 funkcionalnega 
zemljišča, ki pripada tej stavbi. Funkcionalno 
zemljišče k stavbi določi za urejanje prostora 
pristojni občinski upravni organ. 

Na nezazidanem stavbnem zemljišču se na- 
domestilo za uporabo stavbnega zemljišča 
plačuje od m2 zemljišča, ki je po prostorskem 
izvedbenem aktu predvideno za normalno ra- 
bo predvidene stavbe na tem zemljišču (funk- 
cionalno zemljišče). 

69. člen 

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- 
šča določi občina v skladu z dogovorom o 
usklajevanju meril za določanje nasledij in 
območij, na katerih se plačuje nadomestilo in 
za določanje nadomestila za uporabo stavb- 
nega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri če- 
mer upoštevajo zlasti: 

- stopnjo komunalne opremljenosti stavb- 
nega zemljišča s komunalnimi in drugimi ob- 

OPOMBE: 
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jekti in napravami in možnost priključitve 
stavbnega zemljišča na te objekte in naprave; 

- lego in namembnost stavbnega zemlji- 
šča; 

- ugodne lokacijske pogoje za pridobiva- 
nje dohodka glede na namembnost stavbne- 
ga zemljišča; 

- merila za oprostitev plačevanja nadome- 
stila za uporabo stavbnega zemljišča. 

70. člen 
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemlji- 

šča je dolžan plačevati neposredni uporabnik 
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe 
(imetnik pravice razpolaganja oziroma last- 
nik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega 
prostora in imetnik stnanovanjske pravice) na 
podlagi odločbe upravnega organa, pristoj- 
nega za urejanje prostora. 

Temeljne organizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupnosti in druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti, ki so 
neposredni uporabniki stavbnega zemljišča 
oziroma stavbe ali dela stavbe, plačujejo na- 
domestilo iz dohodka. 

O pritožbi zoper odločitev iz prvega odstav- 
ka tega člena zakona odloči za urejanje pro- 
stora pristojni republiški upravni organ. 

71. člen 
Za zastaranje odmere in izterjave nadome- 

stila veljajo roki, kot jih določajo predpisi o 
davkih občanov. Za izterjavo nadomestila se 
uporabljajo določbe zakona o davkih obča- 
nov. 

72. člen 
Sredstva nadomestila se vodijo na poseb- 

nem računu in se plačujejo trimesečno za 
nazaj. 

Sredstva nadomestila za uporabo stavbne- 
ga zemljišča se smejo uporabljati le za ureja- 
nje stavbnega zemljišča. Lahko pa se začasno 
uporabljajo za kreditiranje pridobivanja 
stavbnega zemljišča v družbeno lastnino. 

73. člen 
Strokovna dela v zvezi s pridobivanjem in 

oddajanjem stavbnih zemljišč opravlja uprav- 
na organizacija. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

74. člen 
Z denarno kaznijo do 1.000.000 din se kaz- 

nuje za gospodarski prestopek družbena 
pravna oseba, ki ne prenese stavbno zemlji- 
šče, v družbeni lastnini na občino (11. člen 
tega zakona). 

Odgovorna oseba družbeno pravne osebe 
se kaznuje za gospodarski prestopek iz prejš- 
njega odstavka tega člena z denarno kaznijo 
do 30.000 din. 

VII. PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

75. člen 
Določbe tega zakona, ki veljajo za prejšnje- 

ga lastnika zemljišča, ki je prešlo v družbeno 
lastnino po tem zakonu, se uporabljajo tudi za 
prejšnje lastnike stavbnega zemljišča, ki je 
postalo družbena lastnina na podlagi nacio- 
nalizacije, kompleksne razlastitve in zakona o 
prenehanju lastninske pravice in drugih pra- 
vic na zemljiščih namenjenih za kompleksno 
graditev, do dneva, ko je začel veljati ta za- 
kon, če pravice uporabe zemljišča ali pre- 
dnostne pravice uporabe zemljišča niso izgu- 
bili oziroma je niso uresničili na podlagi pred- 
pisov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega za- 
kona. 

76. člen 
Postopek za sklenitev dogovora iz 69. člena 

morajo občine opraviti v roku enega leta po 
uveljavitvi tega zakona. 

Občine uskladijo svoje predpise o nadome- 
stilu za uporabo stavbnega zemljišča v roku 6 
mesecev po sklenitvi dogovora iz prejšnjega 
odstavka, druge predpise pa v roku enega leta 
po uveljavitvi tega zakona. 

Do uveljavitve zakona o urejanju prostora 
občinska skupščina z odlokom določi pogoje 
in merila za določanje funkcionalnega zemlji- 
šča iz 5. člena tega zakona, pri čemer upošte- 
va zlasti; 

- obliko in velikost stavbnega zemljišča, ki 
je potrebno za redno rabo; 

- konfiguracijo zemljišča; 
- tlorisno površino in višino objekta na 

zemljišču; 
- odmike od sosednih objektov oziroma 

parcelnih mej; 
- namembnost objekta in pripadajočih po- 

možnih objektov. 

77. člen 

Republiški upravni organi pristojni iz 8., 34., 
41. in 52. člena izdajo v roku šestih mesecev 
po uveljavitvi tega zakona izvršilne predpise, 
ki jih določa ta zakon. 

78. člen 
Ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati 

zakon o razpolaganju z nezazidanim stavb- 
nim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 27/72), 
zakon o prenehanju lastninske pravice in dru- 
gih pravic na zemljiščih namenjenih za kom- 
pleksno graditev (Uradni list SRS, št. 19/76) in 
zakon o upravljanju in razpolaganju s stavb- 
nim zemljiščem (Uradni list SRS, št. 7/77 in 
8/78). 

79. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 

uradnem listu SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

/. 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 

zbor Skupščine SR Slovenije so na sejah dne 28.7.1981 obrav- 
navali osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem in odlo- 
žili sklepanje o osnutku zakona. Sprejeli so sklep o ustanovi- 
tvi Delovnega telesa Skupščine SR Slovenije in Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije za proučitev vprašanja v pripra- 
vah osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem in mu 
naložili da predvsem: 

- oceni temeljna načela samoupravne organiziranosti na 
področju upravljanja in razpolaganja s stavbnimi zemljišči, 
vključno s posebnostmi, ki jih zahteva samoupravno odloča- 
nje v različnih skupnostih ter potrebo po ustanavljanju 
stavbno-zemljiške skupnosti, upoštevajoč, da stavbna zemlji- 
šča pridobiva v družbepo lastnino občina; 

- uskladi določbe, s katerimi se opredeljuje programiranje 
in planiranje na tem področju z določbami zakona o sistemu 
družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije 

- jasneje opredeli dejanske stroške v odnosu do poprečnih 
stroškov priprave stavbnega zemljišča na območju, ki ga z 
aktom določi občinska skupščina. Hkrati naj predlagatelj pre- 
cizneje določi tudi stroške priprave stavbnega zemljišča z 
vidika nadomestila gradnje pri eventualnih rušenjih; 

- uskladi določbe, ki se nanašajo na nadomestilo za upo- 
rabo stavbnega zemljišča z drugim odstavkom 20. člena 
ustave SR Slovenije in 111. členom zakona o združenem delu, 
pri čemer bi ustrezalo, da se del dohodka, ki je rezultat 
izjemnih ugodnosti pri njegovem oblikovanju zaradi ugodne 
lokacije, v okviru nadomestila oblikuje posebej in samou- 
pravno usmerja v razvoj materialne osnove združenega dela v 
občini. Hkrati naj prouči primernost razrešitve namembnosti 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča posebej glede 
na to, da je nadomestilo še vedno pod družbeno kontrolo inje 
zato njegova višina vsakoletno alimentirana; 

- obširneje obrazloži sistem zagotavljanja sredstev zlasti 
določb 10; 12; 19; 22. in 29. člena ter določb o oddaji stavbnih 
zemljišč na podlagi razpisa, da ne bi prihajalo do napačnih 
razlag. 

Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije je bilo naloženo, 
da na podlagi navedenih vprašanj ter sprejetih stališč pripravi 
dopolnjen oziroma spremenjen osnutek zakona, oziroma 
predlaga način nadaljnje priprave predpisov s področja stavb- 
nih zemljišč, ki bi urejali pridobivanje, urejanje, upravljanje in 
razpolaganje s stavbnim zemljiščem. 

II. 
Na podlagi navedenih usmeritev in upoštevaje razpravo v 

delovnih telesih in na sejah zborov Skupščine SR Slovenije je 
ob obravnavi osnutka zakona in na dveh sejah navedenega 
delovnega telesa predlagatelj pripravil spremenjeni in dopol- 
njeni osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
upravljanju in razpolaganju s stavbnim zemljiščem v obliki 
novega osnutka zakona o stavbnih zemljiščih, ki opredeljuje 
pridobivanje, urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč. 

Zakon določa prenehanje lastninske pravice na zemljiščih v 
mestih in naseljih mestnega značaja ter na drugih območjih 
namenjenih za stanovanjsko in drugačno kompleksno gradi- 
tev, določa, način in pogoje za pridobivanje, oddajo ter upo- 
rabo stavbnega zemljišča ter načela za urejanja stavbnega 
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami. 

V skladu s temeljnim načelom, da delovni ljudje in občani v 
občini upravljajo in razpolagajo s stavbnim zemljiščem v 
družbeni lastnini v mejah določb tega zakona in predpisov 
občinskih skupščin ter družbenih dogovorov in samouprav- 
nih sporazumov, da si ustvarijo pogoje za hitrejši, ekonomič- 
nejši in skladnejši razvoj mest in naselij ter izboljšanje svojih 
bivalnih in delovnih pogojev in v skladu z ustavno določbo, da 
na stavbnem zemljišču v družbeni lastnini, ki ga določi občin- 
ska skupščina z odlokom na podlagi zakona oziroma ga 
pridobi po predpisih o razlastitvi nihče ne more imeti lastnin- 

ske pravice, so v osnutku zakona poleg navedenih predlagane 
tudi nove oziroma spremenjene in dopolnjene rešitve vpra- 
šanj, navedenih v stališčih zborov Skupščine SR Slovenije ob 
obravnavi prvega osnutka. 

Glede na posebnosti, ki jih zahteva samoupravno odločanje 
v različnih skupnostih na področju upravljanja in razpolaga- 
nja s stavbnim zemljiščem v predloženem osnutku ni predvi- 
deno ustanavljanje stavbnih zemljiških skupnosti za urejanje 
stavbnih zemljišč. Predlagana je rešitev, po kateri stavbno 
zemljišče na območju mesta ali naselja mestnega značaja, ki 
je določeno za stanovanjsko ali drugačno kompleksno gradi- 
tev urejajo v zakonu navedene in druge samoupravne intere- 
sne skupnosti na podlagi samoupravnega sporazuma in pro- 
grama urejanja, stavbno zemljišče, ki je določeno za graditev 
infrastrukturnih objektov in naprav pa neposredno investitorji 
teh objektov in naprav. 

Predlagatelj je v predloženem osnutku poleg spremenjenih 
in dopolnjenih določb zakona o upravljanju in razpolaganju s 
stavbnim zemljiščem uredil oziroma povzel tudi vsa vpraša- 
nja, ki jih ureja sedaj veljavni zakon o prenehanju lastninske 
pravice in drugih pravic na zemljiščih namenjenih za kom- 
pleksno graditev, kakor tudi tista vprašanja v zvezi s pravico 
občine do prednostnega nakupa zemljišč, ki jih ureja zakon o 
razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem in sicer z 
namenom, da v enem zakonu, celovito uredi vprašanja v zvezi 
s stavbnimi zemljišči v družbeni lastnini. Taka ureditev ima za 
posledico prenehanje veljavnosti vseh treh navedenih zako- 
nov. 

Osnutek zakona širše kot doslej opredeljuje kaj se šteje za 
stavbno zemljišče. Poleg stavbnih zemljišč v mestih in nase- 
ljih mestnega značaja in na drugih območjih, ki so na podlagi 
dosedanjih zakonov postala stavbna zemljišča v družbeni 
lastnini, opredeljujejo tudi zemljišča, ki so z družbenim pia- 
nom občine namenjena za stanovanjsko in drugačno kom- 
pleksno graditev ali prenovo. S sprejetjem odloka o preneha- 
nju lastninske pravice preide to zemljišče na podlagi družbe- 
nega plana občine v družbeno lastnino. Kot stavbno zemljišče 
opredeljuje zakon tudi pozidano in nepozidano zemljišče 
izven mest in naselij mestnega značaja, ki je z družbenim 
planom občine namenjeno za gradnjo družbenih objektov. 
Poleg navedenih zemljišč so kot stavbna zemljišča določena 
tudi zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti in zemljišča za 
katera so izdana pravnomočna lokacijska dovoljenja. 

Za določanje stavbnih zemljišč, in njihov prehod v druž- 
beno lastnino na podlagi družbenega plana občine je v 
osnutku zakona postavljen omejitveni rok deset let. Rok je 
postavljen predvsem z namenom, da ne bi prihajalo do opre- 
deljevanja stavbnih zemljišč in prehoda teh zemljišč v druž- 
beno lastnino preden dejansko nastane potreba za njihovo 
pripravo in opremljanje s komunalnimi objekti in napravami. 

V osnutku zakona so podane definicije stavbnega zemljišča 
ter zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, dolo- 
čeno pa je tudi, kaj se šteje za kompleksno graditev. V tem 
osnutku niso določena merila in kriteriji za določanje mest in 
naselij mestnega značaja, ker je to predmet zakona o urejanju 
prostora oziroma predpisov izdanih na njegovi podlagi. Kadar 
so zemljišča v naseljih izven mest in naselij mestnega značaja 
določena z družbenim planom občine za gradnjo objektov in 
naprav družbenega standarda in za gradnjo komunalnih ob- 
jektov in naprav, se tudi štejejo po tem zakonu za stavbno 
zemljišče. Na teh zemljiščih ima občina po tem zakonu pra- 
vico prednostnega nakupa. 

V osnutku zakona je dana podlaga za zajemanje povečane 
vrednosti stavbnega zemljišča (rente), ki je rezultat neposre- 
dnih ali posrednih družbenih vlaganj ter lokacijskih in drugih 
ugodnosti in pripada občini na katerem območju se nahaja. V 
osnutku je določen tudi način in mesto zajemanja povečane 
vrednosti stavbnega zemljišča in namen uporabe sredstev, ki 
se na ta način zajemajo. 

Za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči je nujno potrebna 
evidenca stavbnih zemljišč v družbeni lastnini, zato zakon 
določa, da tako evidenco stavbnih zemljišč v družbeni lastnini 
vodi pristojen organ za geodetske zadeve. 
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III. 

Stavbna zemljišča za stanovanjsko in drugačno komplek- 
sno graditev pridobiva v družbeno lastnino občina, po pro- 
gramu, ki ga sprejme občinska skupščina na podlagi dogo- 
vora o temeljih družbenega plana in plana občine. 

Na podlagi družbenega plana občine sprejme občinska 
skupščina odlok o prenehanju lastninske pravice na območ- 
jih, ki so z dolgoročnim pianom občine namenjena za stano- 
vanjsko in drugačno kompleksno graditev. Z uveljavitvijo od- 
loka postanejo zemljišča družbena lastnina, ki se po uradni 
dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo in druge javne listine. Prejš- 
nji lastniki obdržijo pravico uživanja oziroma posesti na tem 
zemljišču vse do dne, ki ga določi za premoženjsko-pravne 
zadeve pristojni občinski upravni organ z odločbo potem, ko 
je za to zemljišče sprejet prostorski izvedbeni akt in ga je 
potrebno izročiti občini. 

Prejšnji lastnik lahko stavbno zemljišče izroči občini že 
pred sprejetjem prostorskega izvedbenega akta, vendar šele 
po uveljavitvi odloka o prenehanju lastninske pravice, občina 
pa je dolžna zemljišče prevzeti proti pravični odškodnini po 
predpisih o razlastitvi. 

Osnutek zakona določa, da lahko občan, ki je lastnik zemlji- 
šča, ki preide na podlagi odloka o prenehanju lastninske 
pravice v družbeno lastnino, uveljavlja prednostno pravico 
uporabe tolikšne površine zemljišča, kolikor ga potrebuje za 
graditev stanovanjskega ali poslovnega objekta na katerem 
sme po zakonu imeti lastninsko pravico, če je tak objekt po 
prostorskem izvedbenem aktu na tistem zemljišču določen. 

Nadalje določa osnutek zakona, da je o a stavbnih zemlji- 
ščih v družbeni lastnini prejšnji lastnik ali uporabnik dolžan 
dopustiti na tem zemljišču raziskave, merjenja, cenitve nepre- 
mičnin in druga dela, ki so potrebna za izdelavo prostorskega 
izvedbenega akta. 

S tem zakonom se ureja tudi promet nezazidanih stavbnih 
zemljišč v naseljih izven mest in naselij mestnega značaja in 
izven kompleksov namenjenih za stanovanjsko in drugačno 
graditev, to je na območjih, ki so z družbenim planom občine 
namenjena za gradnjo družbenih objektov ter gradnjo komu- 
nalnih in drugih objektov in naprav za skupne potrebe krajev- 
nih skupnosti. 

Osnutek zakona določa, da ima na teh zemljiščih občina 
prednostno pravico nakupa. Lastniku stavbnega zemljišča, ki 
ga občina odkupi pripada pravična odškodnina po predpisih 
o razlastitvi. 

Na novo so v osnutku zakona opredeljena sredstva za 
pridobivanje stavbnih zemljišč v družbeno lastnino. Ta sred- 
stva zagotavlja občina iz sredstev za oddajo stavbnega zemlji- 
šča, ki vključujejo poleg dejanskih stroškov pridobivanja in 
urejanja še povečano vrednost stavbnega zemljišča zaradi 
posrednih in neposrednih družbenih vlaganj in ugodnih loka- 
cijskih in drugih ugodnosti. Kot vir sredstev za pridobivanje 
stavbnih zemljišč v družbeno lastnino je po tem zakonu tudi 
del sredstev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki 
naj bi se uporabljala kot kreditna sredstva za pridobivanje 
stavbnih zemljišč. 

IV. 
Določbe III. poglavja osnutka zakona se nanašajo na ureja- 

nje stavbnega zemljišča v družbeni lastnini. Stavbno zemlji- 
šče se ureja v skladu s planskimi akti občinske skupščine in 
na podlagi programa urejanja ter v skladu s prostorskimi 
izvedbenimi akti za posamezni kompleks. 

V varianti je podana določba, ki se nanaša na oddajanje 
stavbnega zemljišča v družbeni lasti in v urejanje samouprav- 
nim interesnim skupnostim oziroma krajevnih skupnostim, 
udeleženkam samoupravnega sporazuma o usklajevanju pla- 
nov na področju urejanja stavbnih zemljišč. 

Po določbah osnutka zakona obsega urejanje stavbnega 
zemljišča pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča. 

Stanovanjski in drugi objekti se praviloma smejo graditi le 
na urejenem stavbnem zemljišču, izjemoma tudi na delno 
urejenem stavbnem zemljišču, če je to opremljeno vsaj s 
cesto aH dovozno potjo, električnim omrežjem, vodovodnim 
omrežjem ali drugim načinom preskrbe z vodo in s kanaliza- 
cijo oziroma če je dovoljena gradnja greznic, na katere je 
možen priključek. 

Zaradi zagotavljanja medsebojne usklajenosti vseh dejavni- 
kov, njihovih interesov in možnosti, medsebojnih pravic, ob- 

veznosti in odgovornosti ter drugih razmerij pri urejanju 
stavbnega zemljišča, je določena obvezna sklenitev samou- 
pravnega sporazuma o usklajevanju planov samoupravnih 
interesnih skupnosti, ki so udeležene pri urejanju stavbnega 
zemljišča. Udeleženke tega sporazuma sprejemajo na podlagi 
dogovora o temeljih družbenega plana občine program ureja- 
nja stavbnega zemljišča, ki ga potrdi občinska skupščina. 

Z namenom, da bi se uresničile naloge in obveznosti iz 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju planov in pro- 
grama urejanja stavbnega zemljišča, udeleženke samouprav- 
nega sporazuma ustanovijo skupno delovno telo. 

Sredstva za urejanje stavbnega zemljišča zagotavljajo inve- 
stitorji komunalnih in drugih objektov in naprav ter investi- 
torji, ki bodo na takem zemljišču gradili posamezne objekte. 
Za urejanje stavbnega zemljišča se uporabljajo sredstva za 
uporabo stavbnega zemljišča. 

V. 
V I V. poglavju osnutka zakona je opredeljeno oddajanje 

stavbnih zemljišč v družbeni lastnini. Stavbno zemljišče odda 
občina v uporabo z javnim razpisom, s pogodbo, aH neposre- 
dno s pogodbo temeljnim in drugim organizacijam združe- 
nega dela, krajevnim skupnostim, samoupravnim interesnim 
skupnostim, drugim samoupravnim organizacijam in skupno- 
stim ter občanom za gradnjo objektov za njihove potrebe. 

Za gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in 
naprav lahko občina odda tudi neurejeno stavbno zemljišče. 
Neurejeno stavbno zemljišče se odda tudi krajevni skupnosti 
kadar ga potrebuje za gradnjo ali rekonstrukcijo komunalnih 
in drugih objektov in naprav ter gradnjo drugih objektov za 
skupne potrebe krajevne skupnosti, kadar v skladu z drugimi 
predpisi lahko sama gradi ali sama nastopa kot investitor. 

Stavbno zemljišče se odda proti plačilu sorazmernega dela 
stroškov pridobivanja, priprave in opremljanja s komunalnimi 
in drugimi objekti in napravami.. V osnutku zakona so dolo- 
čeni različni pogoji plačila sorazmernega dela stroškov glede 
na to ali se stavbno zemljišče odda družbenopravnim oziroma 
civilno pravnim osebam. 

Družbenopravnim osebam se odda stavbno zemljišče proti 
plačilu stroškov pridobivanja, priprave in urejanja stavbnega 
zemljišča brez upoštevanja povečane vrednosti stavbnega 
zemljišča zaradi lokacijskih ali drugih ugodnosti. Civilno 
pravnim osebam pa tudi z upoštevanjem povečane vrednosti 
zaradi lokacijskih in drugih ugodnosti. 

Družbeno usmerjena stanovanjska gradnja ima poseben 
položaj glede plačila in financiranja stroškov pridobivanja in 
urejanja. Investitor družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
je dolžan plačati le sorazmeren del pridobivanja in priprave 
stavbnega zemljišča, ne pa tudi stroškov opremljanja s komu- 
nalnimi in drugimi objekti. V varianti je podana rešitev, da bi 
enak režim glede plačila veljal tudi za objekte družbenega 
standarda kot spremljajoče objekte v stanovanjskih naseljih 
(vrtci, šole, domovi in podobno). V osnutku so podrobneje 
opredeljeni povprečni stroški pridobivanja in urejanja stavb- 
nega zemljišča ter sorazmeren del stroškov, ki so jih dolžni 
plačati investitorji objektov oziroma, ki pridobijo stavbno 

\ zemljišče. Pristojni republiški upravni organ bo izdal navodilo 
\o tem, kaj se šteje za poprečne stroške priprave in opremlja- 

nja stavbnega zemljišča na določenem območju. 
Stavbno zemljišče v družbeni lastnini oddaja komisija, ki jo 

imenuje občinska skupščina in določi tudi sestavo, naloge ter 
način dela. 

Način, pogoje in postopek oddaje stavbnega zemljišča 
predpiše z odlokom občinska skupščina. 

Stavbno zemljišče se odda ponudniku, ki v največji meri 
izpolnjuje pogoje razpisa s pogodbo o oddaji stavbnega zem- 
ljišča, ki jo skleneta upravni organ občinske skupščine in 
investitor. 

Občinska skupščina ima po določbah osnutka zakona pra- 
vico določiti tudi nižje obveznosti plačila stroškov pridobiva- 
nja in urejanja stavbnega zemljišča za določene investitorje. 
Ob tem mora določiti tudi kdo in od kod se pokrivajo razlike 
med z zakonom določenimi obveznostmi in znižanimi obvez- 
nostmi. 

Osnutek določa tudi obveznosti plačila sorazmernega dela 
stroškov pridobivanja, priprave in opremljanja za prejšnje 
lastnike oziroma uporabnike stavbnega zemljišča, kakor tudi 
za investitorje, ki preurejajo, nadzidujejo ali prizidujejo obsto- 
ječe objekte. 
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VI. 
Določbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

niso bistveno spremenjene glede na dosedanje zakonske 
ureditve. Podrobneje so opredeljena območja, na katerih se 
plačuje nadomestilo. Ta območja določi občinska skupščina 
z odlokom. Nadomestilo se plačuje v odvisnosti od zazida- 
nega kakor tudi nezazidanega stavbnega zemljišča po pro- 
storskem izvedbenem aktu. Višina nadomestila je odvisna od 
stanovanjske oziroma poslovne površine in od površine funk- 
cionalnega zemljišča. 

Z namenom, da se poenotijo merila za določanje območij in 
naselij ter višine nadomestila, sklenejo občine dogovor o 
usklajevanju meril pri čemer upoštevajo stopnjo komunalne 
opremljenosti, lego in namembnost stavbnega zemljišča, 

ugodne lokacijske pogoje za pridobivanje dohodka in merila 
za oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča. 

Sredstva nadomestila se morajo voditi na posebnem ra- 
čunu in se smejo uporabljati le za urejanje stavbnega zemlji- 
šča, lahko pa se začasno uporabljajo tudi za kreditiranje 
pridobivanja stavbnih zemljišč v družbeno lastnino. 

V prehodnih in končnih določbah osnutka zakona so pred- 
lagane rešitve v zvezi s prenehanjem veljavnosti določb zako- 
nov, ki so zajeta v tem zakonu, v zvezi z izdajo izvršilnih 
predpisov k temu zakonu in uskladitvijo občinskih predpisov 
z njegovimi določbami, kakor tudi v zvezi z osnovami za 
določanje stavbnega zemljišča v prehodnem obdobju do leta 
1985. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

komunalnih dejavnostih posebnega 

družbenega pomena (ESA-583)  

POVZETEK 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

komunalnih dejvnostih posebnega družbenega pomena, 
ki je predložen v obliki prečiščenega besedila zakona o 
komunalnih dejavnostih, je pripravljen ob upoštevanju 
usmeritev, sklepov in pripomb k osnutku zakona, sprejetih 
na sejah zborov Skupščine SR Slovenije 1. julija 1981. 
Predlog zakona upošteva pripombe, predloge in mnenja 
zborov Skupščine SR Slovenije in njihovih delovnih teles. 

V primerjavi z osnutkom so v predlogu zakona vsebo- 
vane zlasti naslednje spremembe in dopolnitve: 

1. Komunalne dejavnosti so opredeljene širše in tako, da 
je vključeno v to opredelitev tudi področje razširjene re- 
produkcije kot skupni in posebni družbeni interes, ki ga 
izvajalci in uporabniki uresničujejo v komunalni skupnosti 
in krajevni skupnosti v skladu s plani občine. 

2. Komunalne dejavnosti so opredeljene po vrsti in se- 
stavinah tako kot v osnutku s tem, da so bolj določno 
opredeljena pooblastila, ki jih imajo občinske skupščine 
pri določanju drugih dejavnosti kot komunalnih dejavno- 
sti. Pri tem je poudarjeno, da občinske skupščine lahko 
določijo poleg z zakonom izrecno opredeljenih komunal- 
nih dejavnosti še posamezno drugo dejavnost, če ima taka 
druga dejavnost komunalni značaj. Razmejevanje komu- 
nalnih dejavnosti od dejavnosti na področju cestnega in 
energetskega gospodarstva je v predloženem predlogu 
zakona usklajeno z zakonom o cestah oziroma z zakonom 
o energetskem gospodarstvu. 

V skladu s ponudenimi rešitvami v zakonu o stavbnih 
zemljiščih, ki je v zakonodajni fazi osnutka, je iz sestava 
komunalnih dejavnosti izpadla dejavnost upravljanja in 
urejanja stavbnega zemljišča. Zato so po predlogu predlo- 
ženega zakona opuščene določbe, ki se nanašajo na orga- 
niziranost in financiranje stavbnega zemljišča. 

3. Po predloženem predlogu zakona so določbe 4. in 5. 
člena veljavnega zakona o komunalnih dejavnostih poseb- 

nega družbenega pomena opuščene in je v njem bolj 
določno opredeljeno mesto in način uveljavljanja poseb- 
nega družbenega interesa; tak interes se uveljavlja v ko- 
munalnih skupnostih, krajevnih skupnostih, v komunalnih 
organizacijah in preko organov občinske skupščine. 

4. Po predloženem predlogu zakona se komunalne inte- 
resne skupnosti ustanavljajo praviloma za eno občino, po 
dogovoru med občinami pa tudi za območje več občin. 
Ustanovi se tudi Zveza komunalnih skupnosti Slovenije. S 
takšno zakonsko ureditvijo so uveljavljena stališča, izra- 
žena v sklepih zborov Skupščine SR Slovenije. Odpadla je 
tudi potreba po ustanavljanju zvez komunalnih skupnosti 
na ravni občine in omogočeno je, da se na območju mesta 
kot posebne družbenopolitične skupnosti ustanovi ena 
komunalna skupnost. 

5. Bolj je poudarjena vloga krajevne skupnosti. Krajevne 
skupnosti so vključene v enotni samoupravni sistem, to je 
v komunalno skupnost v občini po delegatskem sistemu, 
poleg tega pa imajo svoje lastne pravice, dolžnosti in 
odgovornosti pri opravljanju posameznih komunalnih de- 
javnosti na svojem območju. 

6. Na področju komunalnih dejavnosti se zagotavljajo 
sredstva za razširjeno reprodukcijo s samoupravnim zdru- 
ževanjem sredstev, za enostavno reprodukcijo pa s ce- 
nami za posamezne storitve oziroma proizvode in s povra- 
čili za programe tistih storitev, ki so individualno nedoloč- 
ljive in neizmerljive. Povračila plačujejo temeljne organi- 
zacije združenega dela s področja gospodarstva ter de- 
lovni ljudje, J<i samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov. 

7. V prehodnih določbah so urejena vprašanja, ki se 
nanašajo na: uskladitev občinskih predpisov s tem zako- 
nom, uskladitev samoupravnih aktov, organiziranosti in 
dejavnosti komunalnih skupnosti in izvajalcev, ustanovi- 
tev posebnega sodišča združenega dela ter na sedanji 
način zagotavljanja sredstev za področje komunalnih de- 
javnosti. 
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Zakon o komunalnih dejavnostih posebne- 
ga družbenega pomena (Uradni list SRS, št. 
24/75 in 13/77, se spremeni in dopolni tako, 
da se v naslovu in prečiščenem besedilu 
glasi: 

ZAKON 
o komunalnih dejavnostih 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Svoje potrebe na področju komunalnih dejav- 
nosti zadovoljujejo delovni ljudje in občani 
neposredno v krajevnih skupnostih ali pa 
prek organizacij združenega dela, ki opravlja- 
jo komunalne dejavnosti (v nadaljnjem bese- 
dilu: komunalne organizacije). 

Opravljanje komunalnih dejavnosti mora 
omogočiti smotrno, ekonomično in učinkovi- 
to izkoriščanje komunalnih objektov in na- 
prav in kakovostno oskrbo delovnih ljudi in 
občanov s komunalnimi storitvami oziroma 
proizvodi. 

2. člen 
Zaradi uresničevanja skupnih in posebnih 

družbenih interesov v komunalnih dejavno- 
stih, zadovoljevanja potreb po komunalnih 
storitvah in proizvodih ter skupnega in enako- 
pravnega odločanja o pogojih in načinu 
opravljanja komunalnih dejavnosti se delovni 
ljudje in občani kot uporabniki skupaj z delav- 
ci komunalnih organizacij kot izvajalci na po- 
dročju komunalnih dejavnosti v skladu s tem 
zakonom združujejo v samoupravne intere- 
sne komunalne skupnosti (v nadaljnjem bese- 
dilu: komunalne skupnosti). 

Komunalne skupnosti se ustanavljajo s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi. 

II. KOMUNALNE DEJAVNOSTI 

3. člen 
Za komunalne dejavnosti'se šteje: 
1. oskrba naselij z vodo, ki obsega zajema- 

nje, čiščenje in dovajanje vode gospo- 
dinjstvom, industriji in drugih uporabnikom; 
2. odvajanje odpadnih in padavinskih voda iz 
naselij, ki obsega: 

- zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda iz gospodinjstev, industrije in drugih 
uporabnikov v naselju, 

- odvajanje padavinskih voda v naseljih; 
3. vzdrževanje čistoče v naseljih, ki obsega 

urejeno zbiranje, odvoz in odstranjevanje ko- 
munalnih odpadkov iz gospodinjstev, indu- 
strije in drugih uporabnikov teh storitev; 

4. urejanje javnih parkov, nasadov, drevore- 
dov, zelenic, otroških igrišč in drugih javnih 
površin s pripadajočimi napravami in 
opremo; 

5. urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, 
peš poti, hodnikov in drugih javnih poti v 
naselju, 

6. javna razsvetljava v naselju, ki obsega OPOMBE: 
razsvetljavo prometnih in drugih javnih povr- 
šin v naselju; 

7. opravljanje javnega mestnega in obmest- 
nega prometa, ki obsega javni prevoz potni- 
kov v mestih in naseljih mestnega značaja ter 
primestnih naseljih z javnimi prevoznimi sred- 
stvi; 

8. urejanje pokopališč ter pokopališka in 
pogrebna dejavnost, ki obsega: 

- pogrebne storitve, 
- storitve v zvezi z upepeljevanjem, 
- oddajanje prostorov za grobove v najem. 
Občinska skupščina lahko določi kot ko- 

munalno dejavnost še posamezno drugo de- 
javnost, ki ima po svoji naravi komunalni zna- 
čaj, če je taka dejavnost nenadomestljiv pogoj 
za življenje in delo občanov v občini oziroma 
v krajevnih skupnostih, pa take dejavnosti ni 
mogoče zadovoljivo zagotavljati in usklajevati 
samo na podlagi delovanja tržnih zakonitosti. 

Občinska skupščina lahko v skladu z zako- 
nom o cestah oziroma z zakonom o energet- 
skem gospodarstvu določi kot komunalno de- 
javnost urejanje ulic, trgov in cest, ki niso 
razvrščene med magistralne in regionalne ce- 
ste, ter oskrbo naselij s toplotno energijo in 
plinom iz lokalnih omrežij. 

4. člen 

Komunalne dejavnosti iz 3. člena tega zako- 
na so posebnega družbenega pomena. 

III. KOMUNALNI OBJEKTI 
IN NAPRAVE 

5. člen 
Komunalni objekti in naprave se glede na 

rabo in vrsto storitev, ki se z njimi nudijo, 
razvrščajo kot komunalni objekti in naprave 
individualne ali skupne rabe. 

Individualne rabe so komunalni objekti in 
naprave, s katerimi se nudijo za uporabnika 
individualno določljive in izmerljive komunal- 
ne storitve oziroma proizvodi. 

Skupne rabe so komunalni objekti in napra- 
ve, s katerimi se nudijo za uporabnika indivi- 
dualno nedoločljive in neizmerljive komunal- 
ne storitve. 

6. člen 
Med komunalne objekte in naprave indivi- 

dualne rabe se štejejo: 
- objekti in naprave za oskrbo naselij z 

vodo; 
- objekti in naprave za odvajanje in čišče- 

nje odpadnih voda; 
- objekti in naprave za oskrbo naselij s 

požarno vodo; 
- objekti in naprave za odstranjevanje ko- 

munalnih odpadkov; 
- pokopališča, objekti in naprave. 
Med komunalne objekte in naprave skupne 

rabe se štejejo: 
- javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice in 

javna otroška igrišča; 
- omrežje in naprave javne razsvetljave; 
- objekti in naprave za odvajanje padavin- 

skih voda; 
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OPOMBE: - javne sanitarije v naselju; 
- hodniki, peš poti, dovozne poti in druge 

javne površine v naseljih. 
Če občinska skupščina s svojim odlokom 

določi kot komunalno dejavnost še posamez- 
no drugo dejavnost ob pogojih iz drugega in 
tretjega odstavka 3. člena tega zakona, z od- 
lokom tudi določi kateri objekti iri naprave za 
opravljanje take dejavnosti se štejejo za ko- 
munalne objekte in naprave individualne ozi- 
roma skupne rabe; pri tem upošteva kriterije 
iz drugega in tretjega odstavka 5. člena tega 
zakona. 

7. člen 
Gospodarjenje v komunalnih dejavnostih 

obsega opravljanje dejavnosti, gospodarno 
izkoriščanje komunalnih objektov in naprav, 
njihovo vzdrževanje in rekonstrukcijo ter raz- 
voj komunalnih dejavnosti. 

S komunalnimi objekti in napravami gospo- 
darijo komunalne organizacije oziroma kra- 
jevne skupnosti v skladu z njihovo naravo in 
namenom. 

Krajevne skupnosti gospodarijo s komunal- 
nimi objekti in napravami, kadar delovni lju- 
dje in občani zadovoljujejo svoje potrebe na 
področju komunalnih dejavnosti neposredno 
v krajevni skupnosti. 

8. člen 
Komunalne organizacije oziroma krajevne 

skupnosti ne morejo razpolagati v pravem 
prometu s komunalnimi objekti in napravami, 
s katerimi gospodarijo. 

9. člen 

Komunalni objekti in naprave individualne 
rabe ter naprave in oprema komunalnih ob- 
jektov skupne rabe so osnovno sredstvo ko- 
munalne organizacije, ki upravlja s temi ob- 
jekti in napravami. 

Komunalne organizacije obračunavajo 
amortizacijo komunalnih objektov in naprav v 
skladu s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana komunalne skupnosti in v skladu s 
predpisi o amortizaciji. 

Javne površine (javni parki, nasadi, drevo- 
redi, zelenice in javna otroška igrišča ter po- 
kopališča) komunalne organizacije evidenti- 
rajo, ocenijo in knjižno izkazujejo višino stro- 
škov, ki so potrebni za njihovo vzdrževanje v 
določenem časovnem razdobju. 

Republiški upravni organ pristojen za ko- 
munalno gospodarstvo z navodilom določi, 
kako se izvede evidentiranje, ocenitev in izka- 
zovanje stroškov iz prejšnjega odstavka. 

10. člen 

Komunalni objekti in naprave se gradijo in 
rekonstruirajo v skladu s prostorskimi izved- 
benimi akti in drugimi predpisi. 

Investitor gradnje ali rekonstrukcije komu- 
nalnih objektov in naprav je lahko komunalna 
organizacija, krajevna skupnost ali druga or- 
ganizacija združenega dela, ki jo določijo 
uporabniki in izvajalci; odločitev o investiciji 
se oblikuje v komunalni skupnosti v skladu z 
njenim samoupravnim sporazumom o teme- 

ljih plana, če zakon ne določa drugače. 
Za rekonstrukcijo komunalnih objektov in 

naprav individualne rabe je investitor komu- 
nalna organizacija ali krajevna skupnost, ki 
gospodari s temi objekti in napravami. 

11. člen 

Investitor gradnje ali rekonstrukcije komu- 
nalnih objektov in naprav ne more biti hkrati 
izvajalec gradbenih del. 

Če se oddajo gradbena dela, ki se nanašajo 
na gradnjo ali rekonstrukcijo komunalnih ob- 
jektov in naprav temeljni organizaciji v sestavi 
delovne organizacije, investicijski in tehnični 
nadzor nad graditvijo oziroma rekonstrukcijo 
ne sme biti poverjen nobeni temeljni organi- 
zaciji iz sestave delovne organizacije in tudi 
ne delovni skupnosti te organizacije. 

12. člen 

Če je po predpisih, samoupravnih sporazu- 
mih ali dogovorih organizacija združenega 
dela ali druga organizacija in skupnost dolžna 
prenesti na ustrezno komunalno organizacijo 
objekt oziroma napravo, ki se v skladu s tem 
zakonom šteje za komunalni objekt ali napra- 
vo in jo je sama zgradila, jo komunalna orga- 
nizacija mora prevzeti, če je objekt oziroma 
naprava zgrajena v skladu s predpisi. 

Ce organizacije združenega dela ali druga 
organizacija in skupnost prenaša na komu- 
nalno organizacijo komunalni objekt oziroma 
napravo, ki jo je sama zgradila, mora hkrati 
prenesti tudi ustrezna sredstva amortizacije. 

Pogoje prevzema kakor tudi druge pravice 
in dolžnosti, ki so zvezane s takim prenosom 
oziroma prevzemom, določita organizaciji 
oziroma organizacija in skupnost s pogodbo 
o prenosu oziroma prevzemu v skladu s pred- 
pisom, samoupravnim sporazumom ali dogo- 
vorom. 

IV. KOMUNALNE SKUPNOSTI 

13. člen 
Komunalno skupnost ustanovijo kot upo- 

rabniki - delavci prek svojih temeljnih ali dru- 
gih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti, drugi delovni ljudje in občani prek 
svojih krajevnih skupnosti skupaj z izvajalci - 
delavci komunalnih organizacij združenega 
dela, ki opravljajo komunalne dejavnosti. 

Komunalna skupnost se ustanovi praviloma 
na območju občine, lahko pa tudi za območje 
dveh ali več občin, če se tako sporazumejo 
občinske skupščine. 

K samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 
komunalne skupnosti in njenemu statutu daje 
soglasje občinska skupščina oziroma občin- 
ske skupščine z območja, na katerem je usta- 
novljena taka skupnost. 

14. člen 

V komunalni skupnosti opravljajo delavci, 
drugi delovni ljudje in občani zlasti naslednje 
naloge: 

1. sprejemajo planske akte s katerimi dolo- 
čajo in na podlagi katerih izvajajo v skladu z 
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družbenimi plani družbenopolitičnih skupno- 
sti na svojem območju politiko na področju 
komunalnih dejavnosti; 

2. ugotavljajo, usklajujejo rn določajo mož- 
nosti zadovoljevanja potreb po komunalnih 
storitvah in proizvodih; 

3. sprejemajo podrobnejša merila za obli- 
kovanje cen in oblikujejo cene za posamezne 
komunalne storitve oziroma proizvode; 

4. oblikujejo povračila za gospodarjenje s 
komunalnimi objekti in napravami skupne 
rabe; 

5. sprejemajo programe razvoja in načrte 
graditve komunalnih objektovln naprav; 

6. odločajo o investicijah v komunalne ob- 
jekte in naprave; 

7. sprejemajo programe razvoja in krepitev 
obrambnih priprav za primere naravnih in 
drugih nesreč, izrednih razmer in vojne; 

8. določajo pogoje za priključitev na vodo- 
vodno, kanalizacijsko ali drugo omrežje ko- 
munalnih objektov in naprav; 

9. določajo pogoje in način opravljanja po- 
sameznih storitev, kakor tudi pravice in ob- 
veznosti ustrezne komunalne organizacije v 
zvezi z opravljanjem takih storitev (splošni 
pogoji poslovanja komunalnih organizacij); 

10. določajo kriterije in merila za prednost- 
no zadovoljevanje potreb po komunalnih sto- 
ritvah v primerih, kadar zaradi objektivnih ra- 
zlogov ni mogoče zadovoljiti vseh potreb (re- 
dukcije); 

11. združujejo sredstva za opravljanje in 
razvoj komunalnih dejavnosti; 

12. določajo osnove in merila za pridobiva- 
nje dohodka komunalne organizacije; 

13. opravljajo druge zadeve v zvezi z ureja- 
njem komunalnih dejavnosti na svojem ob- 
močju, ki so določene v samoupravnem spo- 
razumu o ustanovitvi komunalne skupnosti. 

Zadeve iz 3., 4., 7., 9., 10. in 11. točke prejš- 
njega odstavka tega člena so zadeve poseb- 
nega družbenega pomena. 

15. člen 
Komunalno skupnost upravlja skupščina, ki 

jo sestavlja zbor uporabnikov in zbor izvajal- 
cev. 

V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 
komunalne skupnosti in v njenem statutu se 
določijo zadeve, o katerih odločajo delegati v 
skupščini na skupni seji obfeh zborov, zadeve, 
o katerih odločata oba zbora enakopravno na 
ločenih sejah in zadeve, o katerih odloča po- 
samezni zbor samostojno. 

Samoupravni sporazum o ustanovitvi ko- 
munalne; skupnosti in njen statut določata 
zadeve, o katerih odločajo delegati v skupšči- 
ni po poprejšnjem osebnem izjavljanju delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov v temeljnih 
organizacijah združenega dela in drugih sa- 
moupravnih organizacijah in skupnostih. 

16. člen 

Če odločitev, ki se sprejema enakopravno v 
obeh zborih, ni bila sprejeta v enakem besedi- 
lu v obeh zborih, se opravi usklajevalni posto- 
pek med zboroma v skladu s statutom. Če v 
usklajevalnem postopku med zboroma ni do- 

seženo soglasje o vprašanju, od katerega je 
bistveno odvisno delo komunalne skupnosti, 
začasno uredi to vprašanje občinska skupšči- 
na oziroma občinske skupščine z območja te 
skupnosti. 

17. člen 
Pri opravljanju svojih nalog sodelujejo ko- 

munalne skupnosti med seboj in usklajujejo 
svoje delo z drugimi samoupravnimi skup- 
nostmi, ki se organizirajo v občini, zlasti pa 
samoupravnimi stanovanjskimi skupnostmi in 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi na 
področju vodnega gospodarstva, energetike 
ter prometa in zvez. 

Zaradi usklajevanja planov ter uresničeva- 
nja drugih skupnih ciljev lahko komunalne 
skupnosti sporazumno s samoupravnimi inte- 
resnimi skupnostmi iz prejšnjega odstavka te- 
ga člena oblikujejo skupna delovna telesa, 
sodelujejo po svojih delegatih v organih te 
skupnosti in razvijajo druge oblike medseboj- 
nega sodelovanja. 

18. člen 

Za območje SR Slovenije ustanovijo komu- 
nalne skupnosti Zvezo komunalnih skupnosti 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zveza ko- 
munalnih skupnosti). 

Zvezo komunalnih skupnosti ustanovijo ko- 
munalne skupnosti s samoupravnim sporazu- 
mom in v njej urejajo zadeve, ki jih prenesejo 
nanjo. 

19. člen 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, 

pomožnih in tem podobnih del skupnega po- 
mena za uporabnike in izvajalcev komunalni 
skupnosti, se lahko v komunalnih skupnostih 
oblikujejo delovne skupnosti ali pa si skupno- 
sti zagotovijo opravljanje teh del v dogovoru z 
drugo samoupravno interesno skupnostjo, 
samoupravno organizacijo ali upravnim orga- 
nom družbenopolitične skupnosti tako, da se 
zagotovi čimbolj smotrno opravljanje teh del. 

Medsebojna razmerja menjave dela in pri- 
dobivanja dohodka, kakor tudi druga medse- 
bojna razmerja pri uresničevanju skupnih ci- 
ljev in interesov delavcev, ki opravljajo za 
komunalno skupnost dela iz prvega odstavka 
tega člena, se uredijo s samoupravnim spora- 
zumom o medsebojnih pravicah, obveznostih 
in odgovornostih med komunalno skupnostjo 
in delovno skupnostjo. 

Če komunalna skupnost za opravljanje del 
iz prvega odstavka tega člena oblikuje delov- 
no skupnost, daje skupščina komunalne 
skupnosti soglasje k določbam statuta delov- 
ne skupnosti, ki se nanašajo na uresničevanje 
nalog in programov dela delovne skupnosti, 
ter k razvidu del in nalog delovne skupnosti, 
skupščina komunalnih skupnosti pa imenuje 
in razrešuje vodjo te delovne skupnosti po- 
tem, ko je dobila mnenje organa upravljanja 
delovne skupnosti. 

OPOMBE: 

16 priloga poročevalca 

A 



V. VLOGA KRAJEVNE SKUPNOSTI NA 
PODROČJU KOMUNALNIH 
DEJAVNOSTI 

20. člen 
Delovni ljudje in občani, organizirani v kra- 

jevni skupnosti, odločajo o uresničevanju 
svojih skupnih interesov in o opravljanju na- 
log ter o solidarnostnem zadovoljevanju 
skupnih potreb na področju komunalnih de- 
javnosti, zlasti glede na raznovrstnost svojih 
potreb ter potreb svojih družin in gospodinj- 
stev, in s plani ter razvojnimi programi krajev- 
ne skupnosti določajo tudi način združevanja 
in uporabe sredstev in dela za opravljanje 
posameznih skupnih nalog na področju ko- 
munalnih dejavnosti. 

21. člen 
Kadar delovni ljudje in občani zadovoljujejo 

svpje potrebe na področju komunalnih dejav- 
nosti neposredno v krajevni skupnosti, v skla- 
du z njenim statutom odločajo o združevanju 
in uporabi sredstev za graditev komunalnih 
objektov in naprav, o pogojih in načinu oprav- 
ljanja komunalnih storitev, o cenah posamez- 
nih komunalnih storitev oziroma proizvodov 
in o delu za opravljanje posameznih skupnih 
nalog. 

22. člen 
Določbe tega zakona o amortizaciji komu- 

nalnih objektov in naprav, o pogojih in načinu 
opravljanja komunalnih storitev ter o redukci- 
jah veljajo smiselno tudi, kadar delovni ljudje 
in občani v krajevni skupnosti zadovoljujejo 
svoje potrebe na način iz prejšnjega člena. 

VI. KOMUNALNE ORGANIZACIJE 

23. člen 
Za opravljanje dejavnosti iz 3. člena tega 

zakona se ustanovijo delovne organizacije. Za 
opravljanje teh dejavnosti organizirajo delav- 
ci temeljne organizacije združenega dela. 

Temeljna organizacija mora izpolnjevati 
poleg splošnih pogojev iz zakona o združe- 
nem delu tudi naslednje pogoje: 

1. da se organizira za opravljanje ene ali več 
tistih posameznih komunalnih dejavnosti, ki 
zagotavljajo racionalno, ekonomično in učin- 
kovito izkoriščanje komunalnih objektov in 
naprav in njih vzdrževanje ter racionalno za- 
poslitev delavcev za sezonsko opravljanje del, 
kakor tudi zanesljivo in kakovostno oskrbo 
uporabnikov komunalnih proizvodov oziroma 
storitev; 

2. da je primerno tehnično in tehnološko 
opremljena; 

3. da ima potrebno število delavcev z 
ustrezno poklicno in izobrazbeno sestavo. 

Z družbenim dogovorom se natančneje raz- 
členijo merila za uporabo v zakonu o združe- 
nem delu in v tem zakonu določenih pogojev 
za organiziranje temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih organizacij. 

Udeleženci družbenega dogovora iz prejš- 

njega odstavka so: Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, izvršni sveti občinskih skupščin, 
Republiški svet sindikatov Slovenije, Splošno 
združenje stanovanjskega in komunalnega 
gospodarstva in zveza komunalnih skupnosti. 

24. člen 
V poslovanju komunalnih organizacij se 

posebni družbeni interes na področju komu- 
nalnih dejavnosti uresničuje s soodločanjem 
uporabnikov delegatov in predstavnikov 
družbenopolitičnih skupnosti tako, da dele- 
gati uporabnikov oziroma predstavniki druž- 
benopolitičnih skupnosti soodločajo v orga- 
nu upravljanja temeljne organizacije združe- 
nega dela o: temeljnih pogojih za pridobiva- 
nje dohodka in poslovanja, predlogih cen za 
posamezne komunalne storitve oziroma pro- 
izvode in predlogih povračil za vzdrževanje 
komunalnih objektov in naprav skupne rabe, 
razvojnih programih ter imenovanju in razre- 
ševanju njenih poslovodnih organov. 

K statutom temeljnih organizacij združene- 
ga dela dajejo soglasje pristojne občinske 
skupščine glede vseh tistih določb, ki se na- 
našajo na opravljanje komunalnih dejavnosti. 

25. člen 
Delavci v komunalnih organizacijah prido- 

bivajo dohodek za opravljanje komunalnih 
dejavnosti iz celotnega prihodka te organiza- 
cije, ki ga ustvari neposredno s prodajo posa- 
meznih komunalnih storitev in proizvodov po 
samoupravno dogovorjenih cenah, in v okviru 
komunalne skupnosti s povračili za izvajanje 
programov storitev za gospodarjenje s komu- 
nalnimi objekti in napravami skupne rabe, po 
načelih svobodne menjave dela ter po osno- 
vah in merilih, določenih v samoupravnem 
sporazumu v skladu z zakonom. 

26. člen 
Komunalna organizacija je dolžna v skladu 

z naravo svoje dejavnosti ter v okviru razpo- 
ložljivih namenskih sredstev stalno in pod 
enakimi splošnimi pogoji zadovoljevati potre- 
be delovnih ljudi in občanov v občini oziroma 
v krajevni skupnosti ter potrebe delovnih ljudi 
v organizacijah združenega dela. 

Komunalna organizacija brez ustreznega 
soglasja občinske skupščine ne more spre- 
meniti svoje z ustanovitvenim aktom določe- 
ne komunalne dejavnosti in je brez soglasja 
tudi ne more razširiti ali zožiti. 

27. člen 
Po naročilu krajevne skupnosti, komunalne 

skupnosti ali pristojnega organa občinske 
skupščine mora komunalna organizacija v 
okviru svoje dejavnosti opraviti posamezno 
delo oziroma storitev tudi izven letnega pro- 
grama, če je to neogibno potrebno. 

O plačilu dela oziroma storitev iz prejšnjega 
odstavka tega člena se naročnik in komunal- 
na organizacija sporazumeta s posebnim do- 
govorom. 

28. člen 
Uporabniki komunalnih storitev imajo pra- 

vico vpogleda v delo komunalne organizacije 
v skladu z njenim statutom. 
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OPOMBE: Organi komunalne organizacije morajo 
obravnavati pripombe in predloge delovnih 
ljudi in občanov, sprejetih na njihovih zborih 
ter pripombe in predloge krajevnih skupnosti 
in drugih samoupravnih organizacij glede za- 
dovoljevanja potreb uporabnikov komunalnih 
storitev ter jim na zahtevo dajati odgovore na 
te pripombe oziroma predloge. 

VII. PLANIRANJE IN ZAGOTAVLJANJE 
SREDSTEV 

29. člen 

Planiranje v komunalnih organizacijah kot 
tudi v okviru komunalnih skupnosti in krajev- 
nih skupnosti se izvaja po določbah zveznega 
in republiškega zakona o planiranju in tega 
zakona. 

30. člen 

Samoupravni sporazum o temeljih plana 
komunalne skupnosti obsega tudi: 

- program, vrste in obseg komunalnih sto- 
ritev; 

- program nalog, ki se bodo uresničevale 
skupno z drugimi komunalnimi skupnostmi in 
program drugih nalog, s katerimi se zagotav- 
ljajo komunalne storitve delovnim ljudem in 
občanom v občini; 

- program naložb v modernizacijo in razši- 
ritev materialne osnove komunalnih dejavno- 
sti; 

- obseg potrebnih sredstev za uresničitev 
dogovorjenega programa komunalnih stori- 
tev in drugih nalog skupnosti; 

- elemente za cene posameznih komunal- 
nih storitev oziroma proizvodov ter za povra- 
čila za opravljanje programov komunalnih 
storitev; 

- osnove in merila za zagotavljanje sred- 
stev za izpolnjevanje nalog komunalne skup- 
nosti, zavezance in način zagotavljanja sred- 
stev ter ukrepe za preprečevanje motenj v 
izpolnjevanju sprejetih obveznosti; 

- način zagotavljanja potrebnih sredstev 
za posamezna leta planskega obdobja, 

- posebne pogoje pri opravljanju komunal- 
ne dejavnosti; , 

- merila za ocenjevanje kakovosti komu- 
nalnih storitev in proizvodov; 

- razvojne naloge in potrebe splosne Ijud- 
ske obrambe in družbene samozaščite; 

- medsebojne pravice, obveznosti in odgo- 
vornosti udeležencev pri delu in zadovoljeva- 
nju dogovorjenih potreb. 

Uporabniki in izvajalci v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana skupno določijo 
tudi druge ukrepe, ki jih je treba sprejeti za 
izvedbo nujnih nalog na področju komunal- 
nih dejavnosti. 

31. člen 

S samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana zveze komunalnih skupnosti se udele- 
ženci sporazumejo: 

- o skupnih nalogah, ki jih uresničujejo v 
zvezi komunalnih skupnosti po samouprav- 

nem sporazumu o njeni ustanovitvi; 
- o potrebnih sredstvih za izvedbo nalog 

zveze komunalnih skupnosti in o uporabi 
sredstev za te naloge; 

- o drugih vprašanjih skupnega pomena za 
komunalne skupnosti. 

32. člen 

Za določanje dolgoročnejših možnostih 
razvoja na področju komunalnih dejavnosti 
sprejmejo uporabniki in izvajalci dolgoročni 
plan komunalne skupnosti najmanj za obdob- 
je desetih let. 

33. člen 

Za zadovoljevanje skupnih potreb in intere- 
sov za vzdrževanje, rekonstrukcijo in graditev 
komunalnih objektov in naprav zagotavljajo 
uporabniki in izvajalci sredstva: 

- s samoupravnim združevanjem sredstev 
za rekonstrukcijo in graditev komunalnih ob- 
jektov in naprav; 

- s ceno posameznih komunalnih proiz- 
vodov in storitev; 

- s povračili za gospodarjenje s komunal- 
nimi objekti in napravami skupne rabe; 

- z delom povračila investitorjev za prido- 
bitev stavbnega zemljišča v družbeni lastnini 
in z delom nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v skladu s posebnim zakonom; 

- z drugimi viri. 

34. člen 

Politiko zagotavljanja sredstev, kot tudi na- 
čin in kriterije delitve glede na gospodarski in 
družbeni pomen komunalnih objektov in na- 
prav oziroma za posamezne namene, določijo 
uporabniki in izvajalci s planskimi akti komu- 
nalne skupnosti za posamezno srednjeročno 
obdobje v skladu z družbenimi plani družbe- 
nopolitičnih skupnosti. 

35. člen 

Sredstva za rekonstrukcijo in graditev ko- 
munalnih objektov in naprav združujejo orga- 
nizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije ter skupnosti. 

Svoje pravice glede združenih sredstev 
uveljavljajo uporabniki v skladu z določbami 
zakona o združenem delu in določbami sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana ko- 
munalne skupnosti. 

36. člen 

Če je z družbenim planom občine določe- 
no, da je izvršitev določenih nalog na področ- 
ju komunalnih dejavnosti nujna za družbeno 
reprodukcijo, lahko občinska skupščina 
predpiše, da so organizacije združenega dela 
in druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti dolžne izvesti postopek za sklenitev sa- 
moupravnega sporazuma o združevanju sred- 
stev. 

37. člen 

Uporabniki in izvajalci oblikujejo cene po- 
sameznih komunalnih proizvodov in storitev v 
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odvisnosti od vrednotenja obsega, vrste ka- 
kovosti del v dejavnostih izvajalcev, ukrepov 
ekonomske politike ter sistema in politike 
cen. 

Pri oblikovanju cen se upoštevajo z zako- 
nom določena merila za oblikovanje cen, 

' ukrepi ekonomske politike in politike cen. 
Osnova dogovarjanja o strukturi in ravni 

cen so v komunalni skupnosti sprejeti norma- 
tivi in merila za potrebo živega dela, za upora- 
bo sredstev in za materialne in druge poslov- 
ne stroške v komunalnih dejavnostih, ki -jih 
zajemajo samoupravni sporazumi o temeljih 
plana komunalnih skupnosti. 

38. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih 

plana komunalne skupnosti določijo udele- 
ženci glede na možnosti in potrebe programe 
storitev za gospodarjenje s komunalnimi ob- 
jekti in napravami skupne rabe ter odvisno od 
pogojev in načina gospodarjenja s temi ob- 
jekti in napravami oziroma glede na vrsto 
potrebnih storitev ovrednotijo te programe v 
skladu z merili za oblikovanje cen po 37. čle- 
nu tega zakona. 

Ovrednoteni programi iz prejšnjega odstav- 
ka tega člena so podlaga za določanje višine 
povračila iz tretje alinee 33. člena tega za- 
kona. 

39. člen 
Povračila za gospodarjenje s komunalnimi 

objekti in napravami skupne rabe so dolžni 
plačevati delavci temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela s področja gospodarstva s sede- 
žem na območju komunalnih skupnosti in 
delovni ljudje, ki na območju komunalne 
skupnosti samostojno opravljajo dejavnosti z 
osebnim delom s sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov. 

Povračila se plačujejo v obdobju in višini, ki 
ju določijo uporabniki in izvajalci s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana komu- 
nalne skupnosti. 

40. člen 
Če se uporabniki in izvajalci ne sporazume- 

jo o povračilih za gospodarjenje s komunalni- 
mi objekti in napravami skupne rabe, lahko 
pristojna občinska skupščina s svojim odlo- 
kom začasno določi višino povračil in način 
plačevanja. 

VIII. POOBLASTILA OBČINSKE 
SKUPŠČINE 

41. člen 
Občinska skupščina lahko s svojim odlo- 

kom predpiše: 
- obvezno uporabo in obvezno plačilo po- 

sameznih komunalnih storitev in proizvodov; 
- v skladu z načeli tega zakona pogoje in 

način opravljanja komunalnih dejavnosti v 
krajevnih skupnostih glede na krajevne ra- 
zmere; 

- pogoje in način rabe komunalnih objek- 
tov in naprav skupne rabe (komunalni red). 

Za komunalne zadeve pristojni občinski 
upravni organ nadzoruje zakonitost dela ko- 
munalnih organizacij in komunalnih skupno- 
sti ter krajevnih skupnosti, kadar te neposre- 
dno opravljajo komunalne dejavnosti. 

IX. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN 
REŠEVANJE SPOROV 

42. člen 
Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic 

in interesov uporabnikov in izvajalcev komu- 
nalnih storitev in proizvodov se uredi s statu- 
tom ali drugim samoupravnim splošnim ak- 
tom komunalne skupnosti. 

43. člen 
Za reševanje sporov iz družbenoekonom- 

skih in drugih samoupravnih odnosov, ki na- 
stanejo v komunalnih skupnostih ali med nji- 
mi, se ustanovi posebno sodišče združeneaa 
dela. 

Komunalne skupnosti lahko ustanovijo so- 
dišče združenega dela skupaj tudi z drugimi 
zainteresiranimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi s področja materialne proizvod- 
nje. 

Z aktom o ustanovitvi posebnega sodišča 
združenega dela se podrobneje uredijo pri- 
stojnosti, sestava, sedež in organizacija take- 
ga sodišča. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 
Občinske skupščine uskladijo predpise o 

samouprvnem organiziranju na področju ko- 
munalnih dejavnosti in o komunalnih dejav- 
nostih ter izvedejo druge ukrepe za izvršitev 
tega zakona najpozneje v roku enega leta od 
njegove uveljavitve. 

Komunalne skupnosti in komunalne orga- 
nizacije uredijo svojo organiziranost in svoje 
poslovanje ter uskladijo svoje samoupravne 
akte s tem zakonom najpozneje v roku treh let 
od uveljavitve tega zakona. 

45. člen 
Posebno sodišče združenega dela se usta- 

novi do konca leta 1983. 
Postopki, ki so do ustanovitve posebnega 

sodišča združenega dela začeti pri sodiščih, 
se zaključijo pri teh sodiščih. 

46. člen 
Dosedanji sistem zagotavljanja sredstev na 

področju komunalnih dejavnosti na način, ki 
ga določijo samoupravni sporazumi o teme- 
ljih planov komunalnih skupnosti in v skladu z 
njimi drugi samoupravni sporazumi ostanejo 
v veljavi do konca leta 1984, če se uporabniki 
in izvajalci ne opredelijo drugače. 

47. člen 
Komunalna skupnost lahko še naprej na- 

stopa kot investitor za vse začete investicije 
na področju komunalnega gospodarstva, za 

OPOMBE: 
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OPOMBE: katere je bila investitor do uveljavitve tega 
zakona. 

48. člen 

Navodilo iz četrtega odstavka 9. člena tega 
zakona izda pristojni republiški upravni organ 
v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

49. člen 

Postopek za sklenitev družbenega dogovo- 
ra o pogojih za organiziranje komunalnih or- 
ganizacij opravijo udeleženci tega dogovora v 

roku šestih mesecev po uveljavitvi tega za- 
kona. 

50. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha 
veljati zakon o komunalnih dejavnostih po- 
sebnega družbenega pomena (Uradni list 
SRS, št. 24/75 in 13/77). 

51. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 1 julija 1981 

sprejela osnutek zakona o spremembah m dopolnitvah za- 
kona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega po- 

O osnutku zakona so pred sejami zborov skupščine raz- 
pravljali Odbor za urbanizem, stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja ter Odbor za družbenoekonomske 
odnose Zbora združenega dela, Odbor za urbanizem^ stano- 
vanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja ter Odbor za 
družbenoekonomske odnose in razvoj Zbora občin, Odbor za 
družbenoekonomske odnose in Odbor za družbenopolitični 
sistem Družbenopolitičnega zbora, Skupina delegatov za 
proučitev družbenoekonomskih odnosov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih materialne proizvodnje m zakonskih ak- 
tov s tega področja ter Zakonodajno pravna komisija Skup- 
ščine SR Slovenije.   

Svoja stališča, mnenja in predloge f zvezi z osnutkom 
zakona sta Skupščini SR Slovenije poslala Svet za družbeno- 
politični sistem in Odbor za komunalni sistem m krajevno 
samoupravo pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije. 

Družbenopolitični zbor Skupščine SR Slovenije je ob spre- 
jemanju osnutka zakona sprejel stališče, da so v osnutku 
zakona družbenoekonomski odnosi ustrezno opredeljeni, da 
pa je treba spremeniti določbo 24. j. člena, ker predlagana 
ureditev omogoča, da se sredstva za razširjeno reprodukcijo 
uporabijo za enostavno reprodukcijo. Družbenopolitični zbor 
/e tudi menil, da bi bilo potrebno samoupravno organiziranost 
na področju komunalnih dejavnosti posebnega družbenega 
pomena uskladiti z zakonom o skupnih osnovah svobodne 
menjave dela. Samoupravne interesne skupnosti naj se usta- 
navljajo praviloma za občino, posamezne občine pa se lahko 
tudi dogovorijo, da ustanovijo samoupravno interesno skup- 
nost ki bo pokrivala več občin. .. .. • , 

Zbor združenega dela in Zbor občin sta na ločenih sejah 
sprejela sklep, da se osnutek zakona o spremembah 'popol- 
nitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbe- 
nega pomena sprejme, da predlog pripravi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in pri tem upošteva stališča izražena v 

' sklepih obeh zborov, stališča Družbenopolitičnega zbora, pri- 
Dombe predloge in mnenja delovnih teles Skupščine in de- 
lovnih teles zborov, pripombe skupin delegatov m Pr'P°™b? 
iz razprav delegatov na sejah zborov, ter da naj predlagatelj 
predloži predlog zakona v obliki prečiščenega besedila za- 
kona. 

II. 
Predlagatelj je pripravil predlog zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o komunalnih dejavnostih posebnega 
družbenega pomena v obliki prečiščenega besedila zakona o 
komunalnih dejavnostih. 

Predlagatelj je v predlogu zakona v celoti upošteval stališča 
in mnenja, dana v sklepih zborov skupščine ob sprejemanju 
osnutka zakona in večino predlogov, mnenj m Pr'Pomb,kiso 
jih dali delegati na sejah delovnih teles zborov m skupščine 

" STiKS»»v'» v 
zborov skupščine spremenil in dopolni predvsem t'Sj'de1 

predloženega zakona, ki opredeljuje dejavnost in samou 
pravno organiziranost na področju kom""alnlh, jav"^lniX 

Z razliko od osnutka predloženih predlog zakona o določ 
bah I. in II. poglavja širše opredeljuje komunalne dejavnosti in 
daje temeljne usmeritve za opredelitev dejavnosti posebnega 
družbenega pomena na teh področjih ter izhodišča za samou 
pravno organiziranost samoupravnih interesnih komunalnih 
skupnosti in izvajalcev dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena na teh področjih. 

V širšo opredelitev komunalnih dejavnosti se vključuje tudi 
oodročie razširjene reprodukcije kot skupni m posebni druž- 
beni interes, ki ga izvajalci in uporabniki uresničujejo v komu- 
nalni skupnosti v skladu s plani občine. 

Delavnosti posebnega družbenega pomena so opredeljene 
v II poglavju predloženega zakona. Te dejavnosti so oprede- 
Ijene po vrsti in sestavinah tako kot v osnutku zakona,.^°l 
določno so opredeljena pooblastila, ki jih imajo občinske 
skupščine, da poleg naštetih komunalnih dejavnosti Poseb- 
nega družbenega pomena lahko določijo kot komunalno de- 
javnost še posamezno drugo dejavnost. Pri izvajanju takih 
pooblastil je v predloženem predlogu poudarjeno. da moji 
imeti druga dejavnost komunalni značaj. Razmejitev me 
deiavnostmi posebnega družbenega pomena s področja cest- 
nega gospodarstva in s področja energetskih deJa™°stl'f* 
predloženem predlogu zakona urejeno v skladu ^ešimrni ki 
jih vsebuje zakon o cestah oziroma zakon o energefstem 
gospodarstvu; v skladu z omenjenima zakonomaJa

/
hk%°^nje 

ska skupščina določi kot komunalno dejavnost vzdrževanje 
ulic trgov in cest, ki niso razvrščene med mag,stra ne m 
regionalne ceste v mestih in naseljth 
roma oskrbo naselij s toplotno energijo m plinom iz lokalnih 
omrežij. .   

V skladu s ponudenimi rešitvami v osnutku zakona o komu- 
nalnih dejavnostih predloženi predlog zakona ne do^ča.da 
je upravljanje in urejanje stavbnega zemljišča komunalna 
dejavnost. Vprašanja, ki se nanašajo na upraWya/7ye /n ureya- 
nje stavbnega zemljišča, bo urejal zakon o stavbnihzeml^- 
ščih ki je v zakonodajni fazi osnutka. Ker je iz sestave komu- 
nalnih dejavnosti izpadla dejavnost upravljanja m urejanja 
stavbnega zemljišča, so v predloženem predlogu zakona opu- 
ščene določbe sedaj veljavnega zakona °komunalnlh^' " 
nostih posebnega družbenega pomena, ki so se nanašale na 
organiziranost in financiranje stavnega zemljišča. 
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Po predloženem predlogu zakona so določbe 4. in 5. člena 
sedaj veljavnega zakona opuščene. Posebni družbeni interes 
se po predloženem zakonu uveljavlja v komunalnih skupno- 
stih, krajevnih skupnostih, v komunalnih organizacijah in 
preko organov občinske skupščine. Soodločanje uporabni- 
kov in predstavnikov družbene skupnosti z delavci komunal- 
nih organizacij je predvideno v organu upravljanju komu- 
nalne organizacije v skladu z 51. členom ustave SR Slovenije 
o bistvenih vprašanjih poslovanja take organizacije, dočim je 
uresničevanje posebnega družbenega interesa v komunalnih 
skupnostih in krajevnih skupnostih določeno z opredelitvijo 
nalog teh skupnosti in z načinom njihovega uresničevanja. 
Preko organov občinske skupščine oziroma v občinski skup- 
ščini se uresničuje poseben družbeni interes z dajanjem so- 
glasja k samoupravnemu sporazumu o ustanovitvi komunalne 
skupnosti 1n njenemu statutu, k /spremembi aH razširitvi po- 
slovnega predmeta komunalne organizacije in k določbam 
statuta te organizacije, ki se nanašajo na opravljanje dejavno- 
sti posebnega družbenega pomena; dalje s pravico občinske 
skupščine, da začasno ureja vprašanja, o katerih ni soglasja 
med zboroma skupščine komunalne skupnosti po usklajeval- 
nem postopku in s pravico intervencije v določenih primerih, 
ko gre za vprašanja zagotavljanja sredstev za razširjeno in 
enostavno reprodukcijo na področju komunalnih dejavnosti. 

Dejavnosti posebnega družbenega pomena na področju 
komunalnih dejavnosti, ki so opredeljene v 3. členu predlože- 
nega zakona, opravljajo komunalne organizacije združenega 
dela, ki se organizirajo na način in ob pogojih zakona o 
združenem delu in tega zakona. Lahko pa tako dejavnost 
neposredno opravljajo tudi krajevne skupnosti, zlasti tedaj, 
kadar gre za opravljanje posameznih komunalnih dejavnosti 
na območju krajevne skupnosti, ki niso vezane na širše oskr- 
bovalne sisteme oziroma, za katere ni potrebe po posebej 
organiziranih izvajalcih. 

Komunalne interesne skupnosti se ustanavljajo praviloma 
za eno občino. Občine pa se lahko dogovorijo, da se ustanovi 
komunalna skupnost, ki pokriva območje več občin. S tem je 
odpadla potreba po ustanavljanju zvez na ravni občine v 
smislu 11. člena sedaj veljavnega zakona, dana pa je tudi 
možnost, da se na območju mesta kot posebne družbenopoli- 
tične skupnosti ustanovi ena komunalna skupnost. V skladu s 
stališčem, izraženim v sklepih Zbora združenega dela in 
Zbora občin je predpisana tudi ustanovitev Zveze komunalnih 
skupnosti Slovenije. Predlagatelj ni upošteval temu nasprot- 
nih stališč iz razprav nekaterih delegatov, ki so bili mnenja, 
naj se z zakonom ne predpiše ustanovitev take zveze. 

Krajevne skupnosti so vključene v enoten samoupravni 
sistem, to je v komunalno skupnost v občini po delegatskem 
sistemu. Poleg tega imajo krajevne skupnosti svoje lastne 
pravice, dolžnosti in odgovornosti pri usmerjanju in uravna- 
vanju posameznih komunalnih dejavnosti na svojem ob- 
močju, če te dejavnosti same opravljajo. Opravljajo pa te 
dejavnosti skladno s politiko in cilji družbenega razvoja na 

področju komunalnih dejavnosti v občini. Na tak način opre- 
deljena vloga krajevne skupnosti je po oceni predlatatelja 
skladna s stališči in pripombami iz skupščinskih obravnav o 
osnutku zakona, opredeljena pa je v V. poglavju predloženega 
predloga zakona. 

Predlagatelj je y predlogu zakona razvrstil določbe, ki se 
nanašajo na komunalne objekte in naprave, skupno v III. 
poglavje. V določbah tega poglavja je določeno, da se komu- 
nalni objekti in naprave glede na rabo delijo na objekte in 
naprave skupne ali individualne rabe. Kriterij za to delitev je, 
ali se s temi objekti in napravami nudijo individualno določ- 
ljive in izmerljive komunalne storitve oziroma proizvodi, ali 
individualno nedoločljive in neizmerljive komunalne storitve. 
Glede na tak kriterij se komunalni objekti in naprave delijo na 
individualne oziroma skupne rabe. Ta delitev ima pomen 
predvsem pri zagotavljanju sredstev za enostavno reproduk- 
cijo,S komunalnimi objekti in napravami komunalne organi- 
zacije oziroma krajevne skupnosti v skladu z njihovo naravo 
in namenom. V vsakem primeru so komunalni objekti in 
naprave izven pravnega prometa. Bolj jasno je v teh določbah 
opredeljeno, kdo je investitor gradnje in rekonstrukcije teh 
objektov in naprav. Investitor gradnje je komunalna organiza- 
cija, krajevna skupnost ali druga organizacija združenega 
dela, ki je skladno s samoupravnim sporazumom o temeljih 
plana komunalne skupnosti določijo uporabniki in izvajalci. 
Glede rekonstrukcije komunalnih objektov in naprav indivi- 
dualne rabe velja načelo, daje investitor tista organizacija ali 
skupnost, ki gospodari s temi objekti in napravami kot osnov- 
nim sredstvom in jih vzdržuje. Izvajanje gradbenih del pri 
gradnji in rekonstrukciji komunalnih objektov in naprav ni 
dejavnost posebnega družbenega pomana. Investitor gradbe- 
nih del sam ne more izvajati, pač pa jih poveri drugim izvajal- 
cem. Sam obdrži investicijski in tehnični nadzor nad gradi- 
tvijo oziroma rekonstrukcijo. Če taka dela izvaja druga te- 
meljna organizacija v sestavi delovne organizacije, je izklju- 
čen tak nadzor druge temeljne organizacije v sestavi iste 
delovne organizacije. 

V skladu s pripombami in predlogi iz skupščinskih obrav- 
nav so v predloženem predlogu zakona bolj razde lane preho- 
dne doložbe. V prehodnih določbah so urejena vprašanja, ki 
se nanašajo na uskladitev organiziranosti komunalnih skup- 
nosti in izvajalcev dejavnosti posebnega družbenega pomena 
na področju komunalnih dejavnosti, občinskih predpisov, sa- 
moupravnih sporazumov in drugih splošnih aktov. Posebej je 
določeno, da ostane v veljavi do konca leta 1983 dosedanji 
sistem zagotavljanja sredstev na področju komunalnih dejav- 
nosti na način, ki ga določa samoupravni sporazum o temeljih 
planov komunalnih skupnosti, če se uporabniki in izvajalci ne 
opredelijo drugače. Drugi roki za uskladitev pa so predpisani 
na skrajni rok treh let. S takim prehodnim režimom je zago- 
tovljeno nemoteno delo in poslovanje izvajalcev in komunal- 
nih skupnosti v tem srednjeročnem obdobju na področju 
komunalnih dejavnosti. 

■ 
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PREDLOG ZAKONA 

o zajamčenem osebnem dohodku in 

izplačevanju osebnih dohodkov v 

organizacijah združenega dela, ki 

poslujejo z izgubo (ESA-157) 

OPOMBE: Splošne določbe 
1. člen 

Vsakemu delavcu je iz dela zajamčen oseb- 
ni dohodek najmanj v višini, ki mu zagotavlja 
materialno in socialno varnost. 

Višina zajamčenega osebnega dohodka je 
odvisna od splošne stopnje produktivnosti 
celotnega družbenega dela in splošnih pogo- 
jev okolja, v katerem delavec zadovoljuje svo- 
je osebne in skupne potrebe. 

2. člen 

Pravico do zajamčenega osebnega dohod- 
ka si delavci v temeljni ali drugi organizaciji 
združenega dela (v nadaljnjem besedilu, te- 
meljni organizaciji) zagotavljajo v skladu z 
načeli vzajemnosti in solidarnosti za primere 
motenj oziroma izgube v poslovanju. 

3. člen 

Višino zajamčenega osebnega dohodka 
določajo delavci v temeljni organizaciji s sa- 

moupravnim splošnim aktom v skladu s sa- 
moupravnim sporazumom, ki so ga sklenili z 
delavci v drugih temeljnih organizacijah ter v 
skladu z družbenim dogovorom, ki ga je skle- 
nila oziroma k njemu pristopila temeljna or- 
ganizacija. Sredstva za izplačevanje tako do- 
ločenih zajamčenih osebnih dohodkov si de- 
lavci zagotavljajo iz ustvarjenega čistega do- 
hodka, iz sredstev rezerv v temeljni organiza*- 
ciji oziroma iz skupnega rezervnega sklada v 
delovni organizaciji ali drugi organizaciji 
združenega dela na podlagi samoupravnega 
sporazuma. Če si delavci ne zagotovijo sred- 
stev za izplačevanje zajamčenih osebnih do- 
hodkov v skladu s prejšnjim odstavkom oziro- 
ma si jih ne zagotovijo o zadostni visim, se 
zajamčeni osebni dohodki delavcem v temelj- 
ni organizaciji izplačujejo po določbah tega 
zakona. 

4. člen 

Zajamčeni osebni dohodki pripadajo delav- 
cem, ki delajo poln delovni čas in izpolnjujejo 
svoje delovne obveznosti; izplačujejo se v ro- 
ku, ki je kot rok za izplačilo osebnih dohod- 
kov določen v samoupravnem splošnem aktu. 

Delavec, ki ne dela poln delovni čas, preje- 
ma sorazmerno delovnemu času izračunan 
zajamčeni osebni dohodek. 

Ureditev zajamčenih osebnih 
dohodkov po samoupravnem 
splošnem aktu in zakonu 

5. člen 

Delavci uresničujejo pravico do zajamčene- 
ga osebnega dohodka na podlagi samouprav- 
nih sporazumov v skladu z družbenim dogo- 
vorom, s katerim določajo zlasti primere, v 
katerih začne delovati sistem medsebojnega 
zagotavljanja sredstev za zajamčene osebne 
dohodke, način zagotavljanja sredstev za za- 
jamčene osebe dohodke ter skupna načela za 
delitev teh sredstev. 

6. člen 

Višina zajamčenega osebnega dohodka de- 
lavca, določena s samoupravnim splošnim 
aktom v skladu s samoupravnim sporazumom 
oziroma družbenim dogovorom, ne more biti 
nižja od višine zajamčenega osebnega do- 
hodka, določenega na podlagi tega zakona. 

7. člen 

Delavci v temeljni organizaciji lahko s sa- 
moupravnim splošnim aktom določijo višji za- 
jamčeni osebni dohodek od zajamčenega 
osebnega dohodka, določenega na podlagi 
tega zakona le, če je to predvideno s samou- 
pravnim sporazumom oziroma z družbenim 
dogovorom in so s samoupravnim sporazu- 
mom zato zagotovljena potrebna sredstva. 

8. člen 

Obseg sredstev za zajamčene osebne do- 
hodke po zakonu znaša 80% v predhodnem 
četrtletju poprečno mesečno izplačanih sred- 
stev za osebne dohodke v temeljni organiza- 

V primeru povečanja oziroma zmanjšanja 
števila zaposlenih delavcev, se obseg sred- 

^stev iz prejšnjega odstavka sorazmerno pove- 
ča oziroma zmanjša. *. _ 

Sredstva iz prvega odstavka delijo delavci v 
temeljni organizaciji po določbah svojih sa- 
moupravnih splošnih aktov; pri tem osebni 
dohodek, namenjen za zadovoljevanje oseb- 
nih potreb ob izpolnjevanju delovnih obvez- 
nosti za polni delovni čas ne sme biti nižji od 
zneska, ki ustreza višini ugotovljenih mini- 
malnih življenjskih stroškov. 
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9. člen 
Za čas, ko se v temeljni organizaciji izplaču- 

jejo zajamčeni osebni dohodki, pripadajo de- 
lavcem za dneve bolniškega dopusta do 30 
dni, za letni dopust, z zakonom določene 
praznike in druge odsotnosti z dela nadome- 
stila osebnih dohodkov v višini zajamčenih 
osebnih dohodkov. 

10. člen 
Zajamčeni osebni dohodki se delavcem v 

temeljni organizaciji izplačujejo iz ustvarjene- 
ga čistega dohodka. 

Če temeljna organizacija iz ustvarjenega či- 
stega dohodka ne more kriti zajamčenih 
osebnih dohodkov, se razlika do višine zajam- 
čenih osebnih dohodkov krije iz sredstev re- 
zerv temeljne organizacije oziroma iz skupne- 
ga rezervnega sklada v delovni organizaciji ali 
v sestavljeni organizaciji združenega dela. 

Če s sredstvi iz prejšnjega odstavka ni mo- 
goče v celoti kriti zajamčenih osebnih dohod- 
kov, se razlika do višine zajamčenih osebnih 
dohodkov določenih na podlagi tega zakona 
krije iz sklada skupnih rezerv v občini oziroma 
iz sklada skupnih rezerv v republiki. 

11. člen 
Če temeljna organizacija s področja druž- 

benih dejavnosti ne more kriti zajamčenih 
osebnih dohodkov iz ustvarjenega čistega 
dohodka ali iz sredstev rezerv, se razlika do 
višine zajamčenih osebnih dohodkov krije iz 
združenih sredstev rezerv, ki se oblikujejo v 
okviru posamezne samoupravne interesne 
skupnosti v skladu z zakonom. 

12. člen 
Delavcem v delovni skupnosti, ki nimajo ali 

nimajo dovolj sredstev za izplačilo zajamče- 
nih osebnih dohodkov, se le-ti izplačujejo iz 
sredstev organizacije ali organa, za katerega 
delavci delovne skupnosti opravljajo dela, na- 
loge oziroma storitve v skladu s sklenjenim 
samoupravnim sporazumom oziroma po- 
godbo. 

13. člen 
Za delavce v delovnem razmerju z delovni- 

mi ljudmi, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov 
oziroma za delavce v delovnem razmerju s 
civilnopravnimi osebami, se višina zajamče- 
nega osebnega dohodka določi s kolektivno 
pogodbo in ne sme biti nižja od zneska, ki 
ustreza višini ugotovljenih minimalnih živ- 
ljenjskih stroškov. 

Sredstva za izplačilo zajamčenih osebnih 
dohodkov delavcem iz prejšnjega odstavka 
zagotavljajo delovni ljudje, ki samostojno 
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sred- 
stvi v lasti občanov oziroma civilnopravne 
osebe. 

Če ni mogoče zagotoviti sredstev na način 
iz prejšnjega odstavka, se sredstva za izplači- 
lo zajamčenih osebnih dohodkov lahko krije- 

jo tudi iz posebnega rezervnega sklada, obli- OPOMBE: 
kovanega na podlagi določb obrtneaa za- 
kona. 

14. člen 
Združenim kmetov se lahko zagotovi za- 

jamčeni osebni dohodek s samoupravnim 
sporazumom o združevanju dela in sredstev 
sorazmerno s časom in obsegom združevanja 
dela in sredstev ter s prispevkom k dohodku 
temeljnih organizacij združenih kmetov. 

Sredstva za izplačilo zajamčenih osebnih 
dohodkov združenih kmetov se krijejo iz sred- 
stev rezerv, oblikovanih na podlagi določb 
118. člena zakona o združevanju kmetov. 

15. člen 
Višino minimalnih življenjskih stroškov 

ugotovi in spremlja Zavod SRS za statistiko in 
jo vsake 3 mesece objavi v Uradnem listu 
SRS. 

16. člen 
Višina minimalnih življenjskih stroškov se 

izračuna na osnovi metodologije, ki jo na 
predlog Republiškega sveta Zveze sindikatov 
Slovenije sprejmejo Republiški svet Zveze 
sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije in Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izplačevanje osebnih dohodkov v 
organizacijah združenega dela, ki 
poslujejo z izgubo 

17. člen 
Temeljna organizacija, ki je v periodičnem 

obračunu za 6 oziroma 9 mesecev izkazala 
izgubo v poslovanju, sme od dneva, ko poteče 
rok, predpisan za predložitev periodičnega 
obračna, v katerem je bila ugotovljena izguba, 
in do dneva, ko začne poslovati brez izgube, 
izplačevati akontacije osebnih dohodkov do 
višine zneska poprečnega osebnega dohod- 
ka, izplačanega na delavca v obračunskem 
obdobju pred periodičnim obračunom, v ka- 
terem je izkazana izguba v poslovanju, največ 
pa do višine poprečnega osebnega dohodka, 
izplačanega na delavca, ki ga za območje 
SRS ugotovi Služba družbenega knjigovod- 
stva na podlagi podatkov za to predhodno 
obračunsko obdobje za podskupino, v katero 
je temeljna organizacija uvrščena po predpi- 
sih o enotni klasifikaciji dejavnosti. 

Določbe prejšnjega odstavka se ne uporab- 
ljajo za temeljne organizacije združenega de- 
la turističnega gospodarstva in temeljne or- 
ganizacije združenega dela za letališke stori- 
tve, ki poslujejo sezonsko, za ugotovljene re- 
zultate poslovanja po periodičnem obračunu 
za obdobje januar-junij. 

18. člen 
Ne glede na določbo prejšnjega člena lahko 

temeljna organizacija izplačuje akontacije 
osebnih dohodkov v večjem znesku in to: 
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OPOMBE: - do višine, določene s samoupravnim 
splošnim aktom o delitvi sredstev za osebne 
dohodke, če je izguba v poslovanju manjša od 
stanja rezervnega sklada na zadnji dan obra- 
čunskega obdobja, 

- do višine, določene s samoupravnim 
sporazumom, če je s tem samoupravnim spo- 
razumom določeno obvezno medsebojno 
kritje izgub in pod pogojem, da temeljne or- 
ganizacije, ki so to obveznost prevzele, ne 
poslujejo z izgubo ter da razliko med zne- 
skom sredstev, potrebnih za izplačilo akonta- 
cij osebnih dohodkov in zneskom sredstev, ki 
jih je za ta namen zagotovila temeljna organi- 
zacija, ki je poslovala z izgubo, oziroma dob- 
ljenih iz sklada skupnih rezerv, prenesejo na 
žiro račun te temeljne organizacije. 

19. člen 

Temeljna organizacija, ki je izkazala v zak- 
ljučnem računu izgubo v svojem poslovanju, 
izplačuje osebne dohodke v višini zajamčenih 
osebnih dohodkov določenih na podlagi tega 
zakona od dneva, ko poteče rok, predpisan za 
predložitev zaključnega računa oziroma od 
dneva, ko postane končna odločba pristojne 
Službe družbenega knjigovodstva do dneva, 
ko je sklenjen samoupravni sporazum o med- 
sebojnih razmerjih v sanaciji in sklenjena pri- 
silna poravnava oziroma do odločitve o uved- 
bi stečaja. 

20. člen 

Skupščina družbenopolitične skupnosti ali 
od nje pooblaščen organ lahko temeljni orga- 
nizaciji na njeno zahtevo dovoli izplačilo 
akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu 
od tistega, ki je določen v skladu s prvim 
odstavkom 17. člena, če ugotovi objektivni 
značaj vzrokov za izgubo ali oceni, da je zara- 
di narave in pomena dejavnosti to opravič- 
ljivo. 

Skupščina družbenopolitične skupnosti ali 
od nje pooblaščen organ lahko temeljni orga- 

nizaciji na njeno zahtevo dc^voli izplačilo 
akontacij osebnih dohodkov v večjem obsegu 
od tistega, ki je določen v skladu z 19. čle- 
nom, če so za razliko zagotovljena nepovrat- 
na sredstva. 

Kazenske določbe 

21. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se 
kaznuje za prekršek temeljna organizacija, če 
ne izplača zajamčenega osebnega dohodka v 
skladu s 4. členom tega zakona, ali če ga 
izplača v znesku, ki je manjši od zneska, dolo- 
čenega na podlagi tretjega odstavka 8. člena 
tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5.000 din se 
kaznuje tudi odgovorna oseba temeljne orga- 
nizacije, ki stori prekršek iz prejšnjega od- 
stavka. 

22. člen 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 din se 
kaznuje za prekršek, kdor samostojno oprav- 
lja dejavnost z osebnim delom s sredstvi v 
lasti občanov ali civilnopravna oseba, ki ima 
delavce v delbvnem razmerju, če jim ne izpla- 
čuje vsaj osebnega dohodka v višini iz prvega 
odstavka 13. člena tega zakona. 

Končni določbi 

23. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha- 
jo veljati Zakon o najmanjšem osebnem do- 
hodku (Uradni list SRS, št. 17/73 in 27/79) ter 
111. in 112. člen Zakona o delovnih razmerjih 
(Uradni list SRS, št. 24/77 in 30/78). 

24. člen 

Ta zakon začne veljati 8 dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o zajamčenem osebnem dohodku sta Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SRS sprejela 25. / /. 
1981 ter naložila Izvršnemu svetu Skupščine SRS, da pri 
pripravi predloga zakona upošteva pripombe, predloge m 
mnenja, dane v poročilih delovnih teles zborov in skupscine 
in pripomoe iz razprave delegatov na sejah zborov. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona vse navedene 
zahteve v največji možni meri upošteval, pri tem pa v skladu z 
napovedjo v ekspozeju Skupščini zaradi sprememb in dopo - 
nitev zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela, spreietih po hitrem postopku v Skupščini oFHJ dne O. 
12. 1981, dopolnil besedilo zakona o zajamčenih osebnih 
dohodkih še'z nekaterimi določbami, l,i jih zahtevajo spre- 
membe in dgpolnitve zakons-o sanaciji in prenehanju organi- 
zacij združenega deia. . 

Vsled na novo vnešenih določb, ki se ne nanašajo v celoti 
na zajamčeni osebni dohodek, predlagamo tudi dopolnitev 

naslova zakona, ki naj bi se imenoval z?*°n° 
osebnih dohodkih in izplačevanju osebnih dohodkov v orga- 
nizacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo. .. 

Osnovna načela, ki so bila že podprta ob obravnavi osnutka 
zakona, so naslednja: 

- Zajamčeni osebni dohodek je individualna pravica de 
lavca z dela, ki pa si jo delavci zagotavljajo sami po načelih 
vzajemnosti in solidarnosti z združevanjem sredstev za pri- 
mere ko ie to potrebnoi 

- Zajamčeni osebni dohodek je osebni dohodek; njegova 
višina temelji na osnovah in merilih, kijih ^ofocayo us/Vezn/ 
splošni akti. Na ta način so zajamčeni osebni dohodki diferen- 

- Žaiamčeni osebni dohodek pripada delavcem za polni 
delovni čas in izpolnjevanjem delovnih obveznosti. vPn™>r'h 

krajšega delovnega časa pripada zajamčeni osebni dohodek 
delavcem sorazmerno s časom, prebitem na delu; 
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- Osnovni poudarek je dan samoupravni regulativi, zato so 
tudi členi, ki dajejo indikativne norme za samoupravno ureja- 
nje zajamčenih osebnih dohodkov, uvrščeni pred členi, ki 
predvidevajo višino zajamčenega osebnega dohodka po za- 
konu. To je v skladu z osnovno usmeritvijo, da si je materialno 
in socialno varnost potrebno prvenstveno zagotoviti v okviru 
dohodkovnih povezav in šele, ko v teh okvirih ni možnosti za 
uresničitev pravice do zajamčenega osebnega dohodka, se 
vključi širša družbena solidarnost preko skladov skupnih re- 
zerv. 

Zakon je zaradi večje jasnosti razdeljen v 5 poglavij. V 1. 
poglavju predloga zakona so izpostavljene uvodne določbe 
ter osnovna načela, na katerih počiva predlagana ureditev. 
Gre za opredelitev zajamčenega osebnega dohodka kot oseb- 
nega dohodka, namenjenega materialni in socialni varnosti 
delavca, za medsebojno solidarno in vzajemno zagotavljanje 
sredstev za zajamčene osebne dohodke kot osnovni princip 
zagotavljanja sredstev, za načela normativnega urejanja pro- 
blematike zajamčenega osebnega dohodka v samoupravnih 
splošnih aktih ter za opredelitev pogojev, pod katerimi so 
delavci upravičeni do zajamčenega osebnega dohodka. 

2. poglavje združuje problematiko urejanja zajamčenega 
osebnega dohodka na samoupravni bazi z zakonskim ureja- 
njem. Pri tem prvi trije členi tega poglavja (člen 5 do 7) 
predstavljajo usmerjevalne norme za solidarostno ureditev 
znotraj delovne organizacije oziroma druge organizacije 
združenega dela. 

Člen 8 določa zajamčeni osebni dohodek po zakonu. Za 
razliko od dosedanje zakonske ureditve, ko je bil zajamčeni 
osebni dohodek določen v višini 55% povprečnega osebnega 
dohodka v gospodarstvu SR Slovenije v predhodnem letu in 
je bil predpisan za vse delavce v enaki višini, se po predlagani 
zakonski ureditvi zajamčeni osebni dohodki opredeljujejo kot 
sredstva za zajamčene osebne dohodke, ki se nato delijo po 
določbah samoupravnega splošnega akta. Pri tem je oprede- 
ljen tudi najmanjši zajamčeni osebni dohodek, ki ga še lahko 
prejema delavec za poln delovni čas in ob izpolnjevanju 
delovnih obveznosti. Ta najmanjši zajamčeni osebni dohodek 
bo ustrezal po posebni metodologiji ugotovljenim minimal- 
nim življenjskim stroškom, znesek pa vsake 3 mesece objav- 
ljen v Uradnem listu SR Slovenije. 

členi 9 do 16 se nanašajo tako na samoupravno urejene 
zajamčene osebne dohodke kot na zajamčene osebne do- 
hodke po zakonu in predstavljajo izpeljavo uresničevanja 
pravice do zajamčenega osebnega dohodka do določanja 
virov za izplačevanje le-teh z nekaterimi posebnostmi. 

Tretje poglavje »izplačevanje osebnih dohodkov v. organi- 
zacijah združenega dela, ki poslujejo z izgubo■< je po svoji 
vsebini z ozirom na osnutek popolnoma novo. V členih 17 do 
20 so zapisane določbe, ki nadomeščajo z 31. 12. 1981 neve- 
ljavne določbe 221 člena zakona o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela, hkrati pa so členi 17 do 20 tudi 
konkretizacija 22 in 49. člena omenjenega zakona z opredeli- 
tvijo izjemnih primerov. Besedila teh členov v osnovi pred- 
stavljajo besedila prvotnih določb zakona o sanaciji in prene- 
hanju organizacij združenega dela izhajajoč iz dejstva, da 
smo v letu 1981 v SR Sloveniji temeljiteje pristopili k uveljav- 
ljanju v prakso tistih zakonskih določb, ki so omejevala izpla- 
čila osebnih dohodkov v primeru izgub po periodičnih obra- 
čunih oziroma zaključnem računu predlagatelj meni, da pozi- 
tivnih dosežkov na tem področju ne kaže zavreči, zato tudi ne 
menja ureditve, ki je veljala v letu 1981. Izplačilo osebnih 
dohodkov v primeru izgube po zaključnem računu na nivoju 
zajamčenih osebnih dohodkov je bilo že do sedaj zapisano v 
49. členu zakona o sanaciji in prenehanju organizacij združe- 
nega dela, kar pomeni, da ureditev v 19. členu predloga 
zakona ni nova. Taka ureditev izhaja iz zaključkov razprave na 
zveznih svetih iz januarja in februarja 1980 kot sistemska 
ureditev, zato je tudi besedilo zakona o zajamčenem osebnem 
dohodku in izplačevanju osebnih dohodkov v organizacijah 
združenega dela. ki poslujejo z izgubo njej prilagojeno v 
največji možni meri. Dopolnitev te ureditve je tudi 20. člen 
predloga zakona, ki uvaja možnost izjeme, čeprav pod dokaj 
ostrimi pogoji. Pri tem se je izhajalo iz stališča, da v bodoče 
posamezne institucije, kjer oziroma preko katerih se določajo 
pogoji pridobivanja dohodka v združenem delu, prevzamejo 
svoj del odgovornosti za eventuelne primere upravičenih iz- 
gub. Na ta način do večjih problemov v smislu »objektivnih 

vzrokov z izgubo« ne bi smelo prihajati, če pa že bo prihajalo 
jih bodo pristojne družbenopolitične skupnosti lahko reševale 
le v okviru določb 20. člena tega zakona. 

Poglavje 4 in 5 predstavljata kazenske in končne določbe. 
Posamezne konkretne pripombe k besedilu osnutka zakona 

je predlagatelj v besedilo predloga vgradil na način, kot je 
prikazano v nadaljevanju. 

Besedilo 1. člena kot uvodno besedilo naj bi se po mnenju v 
razpravi na delovnih telesih zborov in skupščine nanašalo le 
na delavce v združenem delu z družbenimi sredstvi, ne pa, 
oziroma vsaj ne v celoti, na delavce, ki so v delovnem ra- 
zmerju z delovnimi ljudmi, ki samostojno opravljajo dejavnost 
z osebnim delom s sredstvi v lasti občanov oziroma na de- 
lavce v delovnem razmerju s civilnopravnimi osebami Po 
ponovni proučitvi obsega subjektov, ki jih s tem zakonom 
zajemamo, predlagatelj meni, da je predlagano besedilo 1. 
člena osnutka zakona o zajamčenem osebnem dohodku do- 
volj široko ter da ga ne kaže širiti, tudi ne kljub dejstvu, da v 
besedilu posvečamo poseben člen zajamčenim osebnim do- 
hodkom združenih kmetov, ki pa je napisan pogojno kot 
poseben primer in ga zato s 1. členom ne zajemamo. Zato je v 
predlogu zakona besedilo 1. člena ostalo nespremenjeno. 

Pripombe delovnih teles zborov in skupščine k 3 5 in 9 
členu je predlagatelj upošteval na ta način, da je oblikoval 
novo besedilo 3 člena (5. in 9. člen pa črtal), s katerim so 
zajeta osnovna načela urejanja zajamčenih osebnih dohod- 
kov, hkrati pa bolj decidirano opredeljena delavčeva pravica 
do zajamčenih osebnih dohodkov, ki je dalavcu zagotovljena 
ze na podlagi zakona. S 3. členom osnutka zakona se je kot 
osnovni princip želelo izpostaviti načelo, da se zajamčeni 
ZSeJ~"]!,dohoclk' definirajo kot sredstva za zajamčene osebne dohodke da se torej zagotavljajo v masi in se nato delijo na 
individualne zajamčene osebne dohodke in ne obratno - da 
se določijo individualni zajamčeni osebni dohodki in šele 
nJ °v^. vsota predstavlja maso sredstev za zajamčene osebne dohodke. 5. člen osnutka je govoril o načinu določanja višine 
zajamčenih osebnih dohodkov, 9. člen pa o tem. da se v 
primeru, ko samoupravni sporazumi ne vsebujejo določb o 
zajamčenih osebnih dohodkih oziroma problematike zajam- 
čenih osebnih dohodkov ne urejajo celovito, uporabljajo do- 
ločbe tega zakona. Osnovno besedilo 3. člena osnutka za- 
kona je namreč po mnenju delovnih teles Skupščine SRS na 
eni strani dopuščalo interpretacijo, da se v temeljni organiza- 
ciji združenega deta posebej oblikujejo sredstva za zajam- 
čene osebne dohodke, na drugi strani pa ni bilo dovolj jasno 
pri opredeljevanju zajamčenih osebnih dohodkov kot diferen- 
ciranih zajamčenih osebnih dohodkov Hkrati so tudi pri- 
p

L
om.be k 5 čjenu in 9. členu osnutka zakona šle v smislu večje 

konkretizacije osnovnih principov zakona. Novo besedilo 3. 
clena vsebuje nekatere določbe, ki so sicer že zapisane v 
zakonu o združenem delu, vendar jih je zaradi povezave 
besedila zakona o zajemčenih osebnih dohodkih nujno ohra- 
niti, hkrati pa določneje opredeljuje delavčevo pravico do 
zajamčenih osebnih dohodkov po zakonu. Izražanje enega od 
osnovnih principov - diferenciranosti zajamčenih osebnih 
dohodkov - pa novo besedilo 3 člena ne zajema in ga je 
predlagatelj uveljavil na ta način, da je 10. in 11. člen osnutka 
zakona zdruzil v celoto ter jih zapisal kot 8. člen v besedilu 
tega predloga zakona. 

Pripombe k 4. členu osnutka zakona, da je besedilo treba 
natančneje opredeliti tako, da bo iz njega jasno izhajalo da 
zajamčeni osebni dohodki pripadajo tudi tistim delavcem, ki 
delajo krajši delovni čas, če je ta izenačen po zakonu s polnim 
delovnim časom, kot tudi, da delavcem, ki delajo na podlagi 
zakona krajši delovni čas. pripada delovnemu času sora- 
zmerni del zajamčenega osebnega dohodka, je predlaoateli 
upošteval tako, da je v tem smislu k 4. členu dodan nov 
odstavek. K 4 členu je bila v razpravi na zborih skupščine 
dana tudi pripomba da naj bi ta zakon zagotovil, da delavcem 
zajamčeni osebni dohodki ne pripadajo za nedelo. Predlaga- 
telj meni. da dikcija »izpolnjevanje delovnih obveznosti<• to 
zagotavlja, saj npr. sama prisotnost na delu po samouprav- 
nem splosnem aktu ne bi smela veljati že kot izpolnjevanje 
f/ j obveznosti. Seveda pa zajamčeni osebni dohodki v skladu s tem zakonom pripadajo delavcem v vsakem primeru, 

dokler se mu na osnovi določb samoupravnega splošnega 
akta ne dokaže, da delovnih obveznosti ne izpolnjuje. 

V 6. in 8. členu, ki sta v besedilu predloga postala 5. in 7. 
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člen, je predlagatelj redakcijske pripombe upošteval. 
8. člen tega predloga predstavlja združena člena 10. in 11. iz 

osnutka zakona z redakcijskimi popravki iz razprave na delov- 
nih telesih zborov in Skupščine SHS. Izpuščen je tudi 2. del 1. 
odstavka, ki je omejeval zajamečene osebne dohodke še s 
poprečjem osebnih dohodkov v podskupini iz razloga, ker bi 
bilo zahtevane kvartalne podatke za podskupine težko zago- 
toviti, hkrati pa ugotavljamo, da proces delitve dohodka in 
osebnih dohodkov obvladujemo v takem obsegu, da so prak- 
tično onemogočeni akscesni pojavi, ki bi sicer zahtevali to 
dopolnilno omejitev. V periodičnem obračunu l-IX 1981 je 
namreč nad poprečjem podskupine izplačevalo osebne do- 
hodke le 37 organizacij združenega dela, ki so poslovale z 
izgubo, od teh le 2 manjši v večjem obsegu. Poleg tega ta 
zakon v členih 17 do 20 daje osnovo za učinkovito kontrolo 
delitve osebnih dohodkov s strani družbenopolitičnih skup- 
nosti, kar naj bi zagotovilo, da do večjih ekscesov tudi v 
bodoče ne bi prihajalo. 

Predlagatelj meni, da združitev 10. in 11. člena osnutka v 
nov 8. člen bistveno pripomore k razumljivosti besedila, zlasti 
v smislu jasnejšega izpostavljanja osnovnega principa zago- 
tavljanja sredstev za zajamčene osebne dohodke - kot masa 
sredstev, ki se nato deli po določbah samoupravnega sploš- 
nega akta ter na ta način zagotovijo diferencirani zajamčeni 
osebni dohodki. 

Besedilo 9. člena predstavlja nespremenjeno besedilo 12. 
člena osnutka zakona. Pripombe delegatov na sejah zborov 
so bile k temu besedilu dane v tem smislu, da s tem zakonom 
ne kaže negirati pravic, ki jih imajo delavci po drugih osno- 
vah, zato naj ne bi nadomestil osebnih dohodkov omejevali z 
višino zajamčenih osebnih dohodkov. Predlagatelj meni, daje 
izplačevanje zajamčenih osebnih dohodkov v vsakem primeru 
posledica takšnih ali drugačnih nepravilnih odločitev v prete- 
klem obračunskem razdobju, zato ne bi bilo prav, da bi 
delavci v primeru izplačevanja zajamčenih osebnih dohodkov 
v temeljni organizaciji dobivali nadomestila osebnih dohod- 
kov v višini, ki bi bila višja od zajamčenih osebnih dohodkov- 
na osnovi "nepravilno•• visoko obračunanih oziroma izplača- 
nih osebnih dohodkov v predhodnem razdobju. 

Besedilo 10. čiena predstavlja osnovno določbo glede virov 
za izplačilo zajamčenih osebnih dohodkov - združeno vse- 
bino 15. in 16. člena osnutka. Na ta način je bil sprejet tisti del 
sugestije, ki je govoril o večji jasnosti v primeru, če bi besedilo 
15. in 16. člena osnutka združili, ni pa bilo mogoče sprejeti 
pripombo, da bi bilo ob tem potrebno tudi določiti, da se 
delavci s samoupravnim splošnim aktom dogovorijo, do ka- 
tere višine bodo solidarno krili zajamčene osebne dohodke iz 
skupnega rezervnega sklada. Predlagatelj meni, da je določba 
v tem smislu zajeta že v 7. členu, na drugi strani pa prav 2. 
odstavek 10. člena oziroma 1. odstavek 16. člena osnutka, ki 

določata vrstni red virov za izplačilo zajamčenih osebnih 
dohodkov, ne »dopuščata možnosti«, da se delavci med te- 
meljnimi organizacijami združenega dela znotraj delovnih 
organizacij ali sestavljenih organizacij združenega dela s sa- 
moupravnim sporazumom dogovorijo za manj, kot pa znašajo 
zajamčeni osebni dohodki po zakonu, dopuščata le možnost, 
da so s temi samoupravnimi sporazumi dogovorjeni višji za- 
jamčeni osebni dohodki od z zakonom določenih ter da se kot 
taki iz navedenih v\rov tudi lahko izplačajo. 

I/ 11. členu (17. člen osnutka) je vnešen popravek v smislu 
pripomb na osnutek zakona. Predlagatelj meni, da so določbe 
tako vsklajene s 26. členom zakona o skupnih osnovah svobo- 
dne menjave dela, prav tako pa je jasen tudi odnos do predho- 
dnega člena - y gospodarstvu je združevanje rezerv v skladu 
skupnih rezerv pri družbenopolitičnih skupnostih urejeno na 
podlagi zakona, samoupravnim sporazumom se prepušča le 
določanje stopnje, v družbenih dejavnostih pa je z zakoni 
možnost združevanja dana le fakultativno in skladov skupnih 
rezerv v okviru samoupravnih interesnih skupnosti zaenkrat 
še ni. Ta položaj je le navidezno neenakopraven, saj je v 
gospodarstvu stopnja rizičnosti v smislu likvidnosti veliko 
večja kot v družbenih dejavnostih, kjer je pridobivanje do- 
hodka urejeno s samoupravnim sporazumom o svobodni me- 
njavi dela na podlagi samoupravnega sporazuma o temeljih 
planov samoupravnih interesnih skupnosti. 

O določeni neenakopravnosti delavcev v družbenih dejav- 
nostih bi lahko govorili le v smislu pokrivanja izgub, ker za ta 
namen še ne obstoje potrebni skladi, kar pa ni predmet tega 
zakona. . 

V 13. členu je bila sprejeta in vnešena pripomba, da se s 
kolektivno pogodbo ne določa zajamčeni osebni dohodek, 
ampak višina zajamčenega osebnega dohodka, hkrati pa mu 
je kot 2. in 3. odstavek priključeno besedilo 19. člena osnutka 
zakona in tako vsebinsko zaključen problem izplačevanja 
zajamčenih osebnih dohodkov za delavce, zaposlene pri no- 
silcih osebnega dela oziroma civilnopravnih osebah. 

K 14. členu, ki govori o zajamčenem osebnem dohodku za 
združene kmete, je bila dana pripomba, da je določbo tega 
člena potrebno bolj natančno opredeliti v skladu z zakonom o 
združevanju kmetov ter posebej določiti obseg in način zdru- 
ževanja sredstev za zajamčene osebne dohodke tistih kmetov, 
ki v okviru združevanja dela in sredstev ne pridobijo statusa 
delavca ter pogoje, pod katerimi so upravičeni do zajamče- 
nega osebnega dohodka. Predlagatelj po ponovni proučtivi s 
pristojnimi resornimi organi in drugimi organizacijami ni na- 
šel poti, po kateri bi lahko to problematiko bolj vskladil z 
zakonom o združevanju kmetov, zato predlagamo nespreme- 
njeno besedilo tega člena, ki pa ga združujemo z določbami, 
ki govorijo o virih sredstev za tako določene zajamčene 
osebne dohodke oziroma z 20. členom osnutka zakona. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti, z osnutkom zakona (ESA 

-891) 

POVZETEK 
Potreba po ponovni spremembi in dopolnitvi zakona o 

zaposlovanju in zaVarovanju za primer brezposelnosti (Ur. 
i. S RS št. 8/78) izhaja iz novejših temeljnih planskih aktov 
ter družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, ki 
na novih osnovah opredeljujejo zaposlovanje, socialno 
politiko in socialno varnost delovnih ljudi. 

Predvidene spremembe izhajajo tudi iz prizadevanj zato, 
da tudi na področju socialne varnosti pregledamo in po- 
novno ocenimo materialne pogoje združenega dela v po- 
gojih gospodarske stabilizacije s ciljem, da se tudi politika 
na področju skupne porabe vskiadi s temi pogoji in da se z 
uveljavljanjem aktivnejših oblik socialne varnosti prispeva 
k večji produktivnosti. Po usmeritvi iz družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981 do 1985 pa je potrebno 
socialno varnost delovnih ljudi uravnavati v obsegu, ki 
upošteva dejstvo, daje mogoče uresničevati socialno poli- 
tiko le z večanjem dohodka na podlagi rasti produktivnosti 
dela. Zato je treba v prihodnje preveriti obseg socialnih 
pravic tako, da le-te ne bodo destimulativno vplivale na 
produktivnost deia. Z vidika produktivnega zaposlovanja 
se podpira usmeritev za čimprejšnjo ustrezno zaposlitev 
brezposelnih, denarna nadomestila za primer brezposel- 
nosti pa se mora opredeliti manj v odvisnosti od osebnega 
dohodka upravičenca, temveč bolj v odnosu na obstoječa 
gospodarska gibanja in dane ekonomske možnosti 
družbe. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se 
ne spreminjajo temeljna načela tega zakona, temveč le 
nekatere določbe, ki se nanašajo na sistem zavarovanja za 
primer brezposelnosti, ki ne ustrezajo več spremenjenim 
družbenoekonomskim pogojem in so se izkazale v praksi 
kot neustrezne in sicer: višina najmanjšega in najvišjega 
denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči, čas tra- 
janja in valorizacija dajatev, pravica pripravnikov do preje- 
manja dajatev za čas brezposelnosti, pooblastilo Zvezi 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, da predpiše 
enotne kriterije za prenehanje dajatev v primerih neupravi- 
čenih odklonitev zaposlitev. Poleg tega predvideva zakon 

še manjše spremembe glede določitve starosti brezpo- 
selne osebe, do kdaj je delovno zmožna in časovno uskla- 
ditev rokov za prijavo brezposelnosti skupnostim za zapo- 
slovanje z rokom za vložitev zahtevka za denarno nadome- 
stilo. Te spremembe so naslednje: 

a) dosedanja odmera denarnih nadomestil za primer 
brezposelnosti ter trajanje njihovega prejemanja ni bila v 
celoti naravnana k ciljem produktivnega zaposlovanja po 
planskih dokumentih. Prejemanje denarnega nadomestila 
v najmanjši višini zajamčenega osebnega dohodka aH celo 
v višini več povprečnih osebnih dohodkov v republiki ter 
tudi večletno prejemanje denarnih nadomestil ustvarja 
nezainteresiranost za ponovno vključitev v združeno delo 
in hkrati destimulativno vpliva tudi na zaposlene delavce. 
Tako prejemanje nadomestil ni več v funkciji zagotavljanja 
minimalnih socialnih norm. 

b) dosedanja valorizacija denarnih nadomestil in de- 
narnih pomoči, ki se določa v skladu z gibanjem življenj- 
skih stroškov, ne ustreza več, zato je potrebno, da se uredi 
v skladu z gibanjem osebnih dohodkov. 

c) skladno s predvidenimi možnostmi zaposlovanja in s 
spremembami zakona o delovnih razmerjih, ki dopolnjeno 
ureja zaposlovanje mladih, bi tudi pripravniki, ki sklenejo 
delovno razmerje za določen čas, krajši od devet mesecev 
in ki so uspešno končali pripravništvo, postali upravičenci 
do denarnega nadomestila in denarne pomoči. 

d) zaradi nejasnosti glede opredelitve delovne zmožno- 
sti in zato, ker je določitev kriterijev glede ustrezne zapo- 
slitve več ali manj strokovnega značaja, kakor tudi odraz 
politike zaposlovanja, naj Zveza skupnosti za zaposlova- 
nje SR Slovenije enotno določi kriterije, kdaj se ponuđena 
zaposlitev šteje kot ustrezna ali neustrezna. 

e) glede na opredelitev, do kdaj je lahko neka oseba 
brezposelna, se predlaga uskladitev z demografskim poj- 
momi aktivnega prebivalstva, po katerem je lahko delovno 
zmožen moški do 65 leta in ženska do 60 leta starosti. 

Uredi pa naj se tudi začetek prejemanja denarnega 
nadomestila tako, da se odpravijo različni pogoji za prido- 
bitev iste pravice, ki so odvisni od roka priglasitve brezpo- 
selnosti in vložitve zahtevka za prejemanje denarnega 
nadomestila. Oba roka naj bi se izenačila na 30 dni. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o zaposlovanju in zava- 

rovanju za primer brezposelnosti je: 
- 1. točka prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije, 

po kateri se z zakonom uredijo razmerja, ki so skupnega 

pomena za delovne ljudi in občane na področju zaposlovanja; 
— 205. člen Ustave SR Slovenije, po katerem se ureja pra- 

vica delovnega človeka do socialnega zavarovanja, ki se za- 
gotavlja v samoupravnih interesnih skupnostih z obveznim 
zavarovanjem po načelih vzajemnosti-in solidarnosti in minu- 
lega dela, in sicer na podlagi prispevka iz osebnega dohodka 
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in prispevka iz dohodka organizacij združenega dela oziroma 
drugih organizacij in skupnosti tudi za primer brezposelnosti. 

II.OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI S PREDLAGANIM ZAKONOM 
TER RAZLOGI, KI NAREKUJEJO SPREMEMBO 
ZAKONA 

Zakon o zaposlovanju in o zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti je bil sprejet maja 1974. leta. V naslednjih letih je bil 
dvakrat noveliran, aprila 1977. leta in marca 1978. leta. Zadnje 
spremembe in dopolnitve so pomenile predvsem uskladitev 
zakona z zakonom o združenem delu, republiškim zakonom o 
delovnih razmerjih ter zakonom o evidencah na področju 
dela. Frečiščeno besedilo zakona je bilo objavljeno v Ura- 
dnem listu SRS, št. 8/78. ... .... 

Potreba po ponovni spremembi zakona izhaja iz novejših 
temeljnih planskih aktov ter družbenih dogovorov in samou- 
pravnih sporazumov, ki na novih osnovah opredeljujejo zapo- 
slovanje, socialno politiko in socialno varnost delovnih ljudi. 
Predlagane spremembe se nanašajo samo na tista določila 
zakona, ki urejajo področje zavarovanja za primer brezposel- 
n°Osnove socialne politike v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju so podane z Družbenim planom SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985, po katerem je treba socialno varnost delov- 
nih ljudi uravnavati v obsegu, ki upošteva dejstvo, da je 
mogoče uresničevati socialno politiko le z večanjem dohodka 
na podlagi rasti produktivnosti dela. Zato bo potrebno v 
prihodnjem obdobju preveriti vse socialne pravice tako, da ne 
bodo destimulativno vplivale na produktivnost dela. Z vidika 
produktivnega zaposlovanja je treba podpirati usmeritve za 
čimprejšnjo ustrezno zaposlitev brezposelnega delavca, daja- 
tve za primer brezposelnosti, pa je treba opredeliti manj 
odvisno od osebnega dohodka upravičenca in bolj v odnosu 
na splošna gospodarska gibanja in ekonomske možnosti 
družbe. , . ..  . 

Sedaj prejemana denarna nadomestila brezposelnih oseb 
ter njihova doba prejemanja ni naravnana k ciljem produktiv- 
nega zaposlovanja kot so opredeljeni s planskimi dokumenti. 
Prejemanje denarnega nadomestila v najmanjši višini zajam- 
čenega osebnega dohodka ali celo v višini, ki presega pov- 
prečni osebni dohodek v republiki ter tudi večletno prejema- 
nje denarnih nadomestil ustvarja nezainteresiranost za po- 
novno vključitev v združeno delo in hkrati destimulativno 
vpliva na zaposlene delavce. Tako prejemanje denarnih nado- 
mestil za čas brezposelnosti ni več v funkciji zagotavljanja 
minimalnih socialnih norm, ki jih je vsekakor potrebno skla- 
dno z ustavo in mednarodnimi konvencijami zagotavljati 
brezposelnim osebam.  ... 

Poleg zakona ureja najnižji znesek denarnega nadomestila 
za čas brezposelnosti še družbeni dogovor o teme|jih skupne 
politike zaposlovanja v SFR Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, š. 
56/77) katerega podpisnik je tudi Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije. Po tem dogovoru le-ta znaša 75% minimalnega 
osebnega dohodka, določenega z zakonom republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine. Sedanje gospodarske razmere in 
ekonomske možnosti velevajo, da spremenimo določila, s 
katerimi je potrebno izenačiti zajamčeni oziroma najmanjši 
osebni dohodek iz združenega dela z najmanjšim denarnim 
nadomestilom oziroma z višino denarne pomoči za primer 
brezposelnosti. . ...... 

Iz samoupravnega sporazuma o skupnih izhodiščih za za- 
gotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981-1985 (Uradni list 
SRS, št. 13/81), ki so ga sklenile vse republiške oziroma zveze 
skupnosti na področju družbenih dejavnosti, med njimi tudi 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SRS, izhaja za skupnosti za 
zaposlovanje obveznost, da bodo oblikovale kriterije za preje- 
manje denarnega nadomestila oziroma denarne pomoči v 
času brezposelnosti. Ti kriteriji določajo osnovo za nadome- 
stilo osebnega dohodka v času začasne brezposelnosti v 
višini povprečnega mesečnega osebnega dohodka, ki ga je 
delavec dosegel v preteklem koledarskem letu. Osnova za to 
nadomestilo znaša po tem sporazumu 60% povprečnega 
osebnega dohodka delavca, vendar pa ne more biti nižja od 
najnižjega osebnega dohodka delavca v SR Sloveniji. Podpi- 
sniki tega sporazuma pa si bodo prizadevali, da se uveljavi 
načelo, da osnova za nadomestilo v času brezposelnosti ne 

more biti višja od povprečnega osebnega dohodka delavca v 
SR Sloveniji v preteklem koledarskem letu. 

Iz analize o uresničevanju socialne politike in sprejetih 
ukrepov v letu 1981 Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
izhaja, da je treba določiti zgornjo mejo denarnega nadome- 
stila oziroma denarne pomoči in sicer zato, da se preprečijo 
pretirano visoka nadomestila, ki destimulativno vplivajo na 
odločitve o ponovni zaposlitvi, in da se trajanje pravice do 
denarnega nadomestila dodatno omeji, pod pogojem, da 
bodo skupnosti za zaposlovanje čimprej priskrbele zaposlitev 
v skladu z delavčevo strokovno izobrazbo in z delom pridob- 
ljeno zmožnostjo. 

Po samoupravnem sporazumu o skupnih izhodiščih za za- 
gotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981-1985 (Uradni list 
SRS, št. 13/81) naj bi se urejala valorizacija denarnih nadome- 
stil in denarnih pomoči v skladu z gibanjem osebnih dohod- 
kov, torej ne tako, kot je urejeno v veljavnem zakonu, po 
gibanju življenjskih stroškov.   

Glede usmeritve v planskih dokumentih in glede na ome- 
jene možnosti zaposlovanja, ki so posebej prisotne pri zapo- 
slovanju mladih strokovnih kadrov, se predvideva vrsta ukre- 
pov za pospešitev zaposlovanja pripravnikov. Po zakonu o 
delovnih razmerjih lahko traja pripravniška doba od 6 do 1^ 
mesecev. Zatorej tisti pripravniki, ki sklenejo delovno ra- 
zmerje za dolčen čas, ki je krajši od tega obdobja, po veljav- 
nem zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti niso upravičeni do denarnih nadomestil za primer 
brezposelnosti. S predvidenimi spremembami skrajšujemo 
minimalni čas dela in s tem odpiramo možnosti, da bo večje 
število delavcev upravičenih do denarnega nadomestila za 
čas brezposelnosti. Z razširitvijo omenjene pravice pa ne bo 
prišlo do večjih novih finančnih obremenitev, saj se hkrati 
zmanjšuje višina denarnih nadomestil za čas brezposelnosti 
in omeji čas prejemanja denarnega nadomestila in denarne 
13 Skladno s predvidenimi spremembami zakona o delovnih 
razmerjih, ki dopolnjeno ureja zaposlovanje mladih, je treba 
urediti tudi njihovo socialno varnost. Tako bi z določbami 
obeh sprememb zakonov dosegli, da bi se pripravniki učinko- 
viteje vključevali v delo, ter da bi na ta način dosegli izboljas- 
nje obstoječe kadrovske sestave v združenem delu. 

Veljavni zakon ne določa, kdaj je nekdo delovno zmozen in 
ne upošteva demografskega pojma aktivnega prebivals va. V 
družbenem dogovoru o merilih za zagotavljanje podatkov o 
brezposelnih (Uradni list SFRJ št. 58/80) pa je to urejeno tako, 
da je delovno zmožen tisti, ki je dopolnil starost 15 let in ki ni 
starejši od 65 let (moški) oziroma 60 let (ženske), zato je 
neprimerno, da se taki osebi dalje zagotavlja pomoč iz na- 
slova brezposelnih. 

Konkretna pobuda za spremembe določil zavarovanja za 
primer brezposelnosti je bila podana na 10. seji Skupščine 
Zveze za zaposlovanje SR Slovenije v mesecu juniju tega leta, 
kar ie podprl tudi Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva 
SR Slovenije. Na osnovi razprave na odborih izvršnega sv®Ja 
Skupščine SR Slovenije, ki sta v mesecu novembru 1981 
obravnavala problematiko denarnih nadomestil brezposelnim 
osebam, Republiški komite za delo prav tako podpira to 
pobudo, da je potrebno ustrezno spremeniti zgolj tiste do- 
ločbe veljavnega zakona, ki se nanašajo na zavarovanje za 
primer brezposelnosti oziroma predvsem na tista določila, ki 
ne ustrezajo več spremenjenim družbenoekonomskim pogo- 
iem in ki so se izkazala v praksi kot neustrezna. Po naši oceni 
in oceni Republiškega sveta za vprašanja družbene ureditve 
veljavni zakon zaenkrat še ne pomeni take ovire za nadaljnji 
razvoj družbenoekonomskih odnosov na področju zaposlova- 
nja (čeprav je očitno, da zakonska ureditev tega področja še 
zaostaja), da bi bilo potrebno pripraviti povsem nov zakon. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI PREDLOG 
ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU 
IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI IN POGLAVITNE REŠITVE 
Z ALTERNATIVAMI 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami z^ona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se 
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spreminjajo temeljna načela, na katerih temelji veljavni zakon. 
Predlog uvaja nekatere nove rešitve na področju zavarovanja 
za primer brezposelnosti v smislu dograjevanja in usklajeva- 
nja s sistemom socialne varnosti, sprejetim za tekoče srednje- 
ročno plansko obdobje. 

V nadaljnjem so posamezne bistvene rešitve konkretno 
navedene: 
1. Upoštevajoč določila Družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985, da je mogoče uresničevati socialno poli- 
tiko le z večanjem dohodka na podlagi rasti produktivnosti 
dela in da bo potrebno v tem obdobju preveriti vse socialne 
pravice, tako, da ne bodo destimulativno vplivale na produk- 
tivnost, naj bi se v zakonu določila višina najmanjšegba nado- 
mestila pod nivo zajamčenega osebnega dohodka, odloče- 
nega z zakonom. Denarno nadomestilo za čas brezposelnosti 
ima tudi značaj socialnega korektiva, zato sedanja ureditev, 
ko se položaj brezposelnega delavca enači z družbenoeko- 
nomskim položajem delavca v združenem delu, ki prejema 
zajamčeni osebni dohodek, ne ustreza dovolj opredeljeni 
politiki. Z znižanjem višine najmanjšega denarnega nadome- 
stila za čas brezposelnosti (denarno nadomestilo in denarna 
pomoč) se približujemo stališčem sprejetim z medrepubliškim 
dogovorom, po katerem znaša najnižje denarno nadomestilo 
75% zajamčenega osebnega dohodka. 

2. Da bi preprečili nadpovprečna odstopanja pri zgornji 
meji denarnega nadomestila za brezposelnost, naj zakon do- 
loči maksimalni znesek. (Taki primeri so nastajali, kot npr. pri 
izgradnji NE Krško za odpuščene delavce firme VVesting- 
house). Predlagamo, da naj zakon določi najvišje denarno 
nadomestilo v višini povprečnega osebnega dohodka v repu- 
bliki, kar je usklajeno s sprejetimi kriteriji in načeli v skupno- 
stih socialnega varstva. 
3. Značilnost denarnih nadomestil za primer brezposelnosti je 
njihova začasnost, saj mora biti brezposelna oseba motivi- 
rana, da se čimprej ponovno zaposli in vključi v delovni 
proces z ustvarjalnim, produktivnim delom. Nemotiviranost za 
ponovno zaposlitev se kaže zlasti pri tistih brezposelnih de- 
lavcih, ki prejemajo te zneske dalj časa in v višini zajamčenih 
osebnih dohodkov, ki jih tudi prejemajo zaposlene osebe. 
Zato naj zakon določi absolutni čas trajanja teh denarnih 
nadomestil in denarne pomoči za čas dveh let. 

4. Glede vhlorizacije denarnih nadomestil in denarne po- 
moči naj bi se tiste dajatve, katerih osnova so osebni dohodki, 
valorizirale glede na gibanja oziroma porast osebnih dohod- 
kov in ne na porast življenjskih stroškov, kot je to sedaj 
urejeno z zakonom. 

5. Glede zmanjšane možnosti zaposlovanja mladih stro- 
kovnih kadrov in njihove vključitve v združeno delo ter nuj- 
nost uveljavljanja usmerjenega izobraževanja, je potrebno 
vzpodbujati temeljne organizacije, da jih sprejemajo na delo 
kot pripravnike, pri čemer ni rešena socialna varnost tistih 
pripravnikov, ki jih temeljne organizacije sprejmejo za dolo- 
čen čas. Tu gre za določeno kategorijo delavcev v združenem 
delu, ki po uspešno končani pripravniški dobi ne sklenejo 
delovnega razmerja in so torej brez zaposlitve brez lastne 
krivde ali volje, socialna varnost zanje pa ni urejena Zato naj 
se v zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo- 
selnosti uredi njihova socialna varnost na ta način, da so 
upravičeni do denarnih nadomestil za čas brezposelnosti pod 
pogojem, da so uspešno končali pripravniško dobo. Menimo, 
da si je pripravnik z uspešno končano pripravniško dobo, ki je 
trajala manj kot devet mesecev (po zakonu o zaposlovanju je 
pogoj za pridobitev pravice do denarnega nadomestila naj- 
manj devet mesecev nepretrgane delovne dobe) pridobil sta- 
tus delavca v združenem delu in da so mu na tej osnovi tudi 
zagotovljene pravice iz dela in med njimi pravica do denar- 
nega nadomestila za čas brezposelnosti, vsaj za dobo treh 
mesecev. S to spremembo bi na določen način podprli stalno 
prisotne zahteve iz planskih aktov in zahteve po nujnosti 
prestrukturiranja obstoječega gospodarstva, da se kadrovska 
sestava združenega dela spremeni tako, da se hitreje dvigne 
kvalifikacija in izobrazbena raven zaposlenih. 

6. Po sedanjem zakonu je med razlogi za prenehanje pra- 
vice do denarnega nadomestila naštet tudi razlog neupravi- 
čene odklonitve zaposlitve, ki ustreza delavčevi strokovni 
izobrazbi oziroma z delom pridobljenim delovnim zmožno- 
stim. Zaradi nejasnosti glede opredelitve delovne zmožnosti 

in zato, ker je določitev kriterijev glede ustrezne zaposlitve 
več ali manj strokovnega značaja in odraz določene politike 
zaposlovanja, naj Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slove- 
nije določi kriterije, kdaj se ponuđena zaposlitev šteje kot 
ustrezna ali neustrezna. 

7. Glede na to, da v veljavnem zakonu ni določeno, do kdaj 
je lahko neka oseba brezposelna, se predlaga uskladitev z 
demografskim pojmom aktivnega prebivalstva (moški - 65 let 
in ženske - 60 let starosti). 

Na novo pa naj bi se uredil tudi začetek prejemanja denar- 
nega nadomestila tako, da se odpravijo različni pogoji za 
pridobitev iste pravice, ki so odvisni od roka priglasitve brez- 
poselnosti in vložitve zahtevka za prejemanje denarnega na- 
domestila. Oba roka se izenačita na 30 dni (prej 15 dni). 

IV. OCENA POTREB PO FINANČNIH 
SREDSTVIH 

Pričakuje se, da se bodo skupna sredstva za zagotavljanje 
pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti nekoliko 
zmanjšala zaradi znižanja najmanjšega denarnega nadome- 
stila pod nivo zajamčenega osebnega dohodka po zakonu in 
zaradi časovne omejitve trajanja teh pravic. Sredstva za zago- 
tavljanje teh pravic pa se bodo nekoliko povečala zaradi 
priznavanja denarnih nadomestil pripravnikom, ki so sklenili 
delovno razmerje za določen čas, krajši od 9 mesecev in so 
uspešno končali pripravniško dobo. 

Na podlagi podatkov Skupnosti za zaposlovanje v SR Slo- 
veniji je bilo v 9 mesecih letošnjega leta skupno 2.549 upravi- 
čencev do denarnega nadomestila in denarne pomoči (2.215 
denarnih nadomestil in 334 denarnih pomoči). Predvidevanja 
kažejo, da bo do konca leta 3.169 upravičencev do denarnega 
nadomestila in denarne pomoči. Ob upoštevanju, da se znižu- 
jeta najmanjše denarno nadomestilo in denarna pomoč na 
višino 80% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu (v 
letu 1981 znaša zajamčeni OD 5.100 din), pomeni to za ome- 
njeno število upravičentev, ki prejemajo dajatev v povprečju 
4,6 mesecev, 14.868.948 din manjših sredstev. Sredstva se 
bodo zmanjšala tudi zaradi časovne omejitve dajatev. Od 
skupnega števila upravičencev znaša odstotek tistih, ki preje- 
majo dajatev več kot 24 mesecev cca 3% ali 95 upravičencev. 
Ce upoštevamo, da znaša povprečno denarno nadomestilo v 
letu 1981 5.441 din, bodo izdatki za celo leto manjši za 
6.202.740 din. Tako bodo sredstva predvidoma manjša za 
skupno 21.071.688 din. 

Izdatki pa se bodo povečali zaradi novih pravic pripravni- 
kov. Po načrtih zaposlovanja za leto 1982, ki so spremljajoči 
dokument k resoluciji o družbenoekonomskem razvoju SR 
Slovenije so organizacije združenega dela napovedale zapo- 
slitev 3.650 pripravnikov. V teh napovedih so upoštevani pri- 
pravniki s 4-letno srednjo, višjo in visoko strokovno izobra- 
zbo. 

Po teh napovedih je treba upoštevati, da bodo po predlaga- 
nih spremembah zakona potencialni upravičenci do denar- 
nega nadomestila pripravnik: s 4-letno srednjo šolo, ki imajo 
praviloma 6-mesečno pripravniško dobo. Delež teh pripravni- 
kov s 4 letno srednjo strokovno izobrazbo znaša glede na 
celotno število pripravnikov, katerih zaposlitev so organiza- 
cije združenega dela napovedale, 43% ali 2.299 pripravnikov. 
Od tega števila jih bodo organizacije združenega dela zapo- 
slile za določen čas približno polovico ali 1.150 pripravnikov. 
Ker bodo prejemali denarno nadomestilo za čas 3-mesecev v 
višini 80% zajamčenega osebnega dohodka po zakonu, bodo 
ti upravičenci do denarnega nadomestila v mnogih primerih 
tudi upravičenci do denarne pomoči po izteku prejemanja 
denarnega nadomestila, zaradi njihovega socialno material- 
nega položaja, se bodo zgoraj predvidena sredstva še neko- 
liko povečala. 

če se bodo po teh izračunih sredstva zmanjšala za. 
21.071.688 din in povečala za 14.076.000 din bodo dejansko 
potrebna manjša sredstva za denarna nadomestila in denarne 
pomoči, ki jih združujejo delovni ljudje v skupnostih za zapo- 
slovanje za cca 7.000.000 din. 

Za zagotavljanje pravic brezposelnim osebam do socialne 
varnosti (denarno nadomestilo, denarne pomoči) so skupno- 
sti za zaposlovanje v letu 1980 porabile 56.615.446 din, v 9 
mesecih letošnjega leta pa znašajo izdatki v ta namen 
49.630.487 din. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 

zavarovanju za primer brezposelnosti   

1. člen 

V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti (Uradni list SRS, št. 
8/78), se spremeni prvi odstavek 23. člena 
tako, da se glasi: 

»Pravico do denarnega nadomestila med 
brezposelnostjo lahko uveljavlja oseba, ki je 
delaia najmanj 9 mesecev brez presledka ali 
12 mesecev s presledki v zadnjih 18 mesecih 
in pripravnik, ki je sklenil delovno razmerje za 
določen čas, krajši od 9 mesecev ter je uspeš- 
no končal pripravniško dobo. Pogoj za prido- 
bitev te pravice je, da se prijavi skupnosti za 
zaposlovanje najkasneje v 30 dneh po prene- 
hanju delovnega razmerja oziroma, ko prene- 
ha opravljati samostojno osebno delo.« 

2. člen 

V 25. členu se prvi, drugi in tretji odstavek 
nadomestijo z novima odstavkoma, ki se gla- 
sita: 

»Osnova za denarno nadomestilo je pov- 
prečni mesečni osebni dohodek, ki ga je ose- 
ba dosegla za delo s polnim delovnim časom 
v zadnjem letu pred prenehanjem delovnega 
razmerja. Denarno nadomestilo znaša 60% 
od osnove, vendar ne more biti nižja od 80% 
zajamčenega osebnega dohodka določenega 
po zakonu in ne višje od povprečnega oseb- 
nega dohodka delavcev v SR Sloveniji v teko- 
čem letu. 

Osebi, ki prejema denarno nadomestilo vec 
kot 12 mesecev, se znesek denarnega nado- 
mestila valorizira za odstotek, za katerega so 
se v tekočem letu povečali osebni dohodki v 
republiki. Odstotek povečanja osebnih do- 
hodkov ugotovi Zavod SR Slovenije za stati- 
stiko.« 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji od- 
stavek. 

3. člen 

V drugem odstavku 27. člena se dopolni 
prva alinea tako, da se na koncu črta podpičje 
in doda besedilo: 

»oziroma, če gre za pripravnika, ki je sklenil 
delovno razmerje za določen čas, krajši od 9 
mesecev ter je uspešno opravil strokovni iz- 
pit;« 

Doda se nova alinea, ki se glasi: 
»- štiriindvajset mesecev, če ima oseba 

več kot 15 let dela.« 
Tretji odstavek se črta. Dosedanji četrti od- 

stavek postane tretji odstavek. 

4. člen 

V prvem odstavku 28. člena se številka »15« 
nadomesti s številko »30«. 

5. člen 

V 29. členu se dodata dve novi alinei, ki se 
glasita: 

»— če oseba dopolni 65 let (moški) oziroma 
60 let (ženska) starosti; 

- če oseba zaradi vključitve v nadaljnje izo- 
braževanje uveljavi pravice, ki izhajajo iz sta- 
tusa učenca oziroma študenta.« 

Doda se nov odstavek, ki se glasi: 
»Enotne kriterije za ugotavljanje izgube 

pravice do denarnega nadomestila v zvezi s 
šesto alineo določi Zveza skupnosti za zapo- 
slovanje SR Slovenije«. 

6. člen 

V prvem odstavku 32. člena se črta besedilo 
»in nima 15 let delovne dobe«. 

7. člen 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Denarna pomoč znaša 80% zajamčenega 

osebnega dohodka določenega po zakonu. 
Za vsakega vzdrževanega družinskega čla- 

na pripada osebi še denarni dodatek, tako da 
znašata denarna pomoč in denarni dodatek 
skupaj: 

- za osebo z enim družinskim članom 85 /o, 
- za osebo z dvema družinskima članoma 

90%, 
- za osebo s tremi družinskimi člani 95/o, 
- za osebo s štirimi družinskimi člani 

100%, . 
- za osebo s petimi ali več družinskimi čla- 

ni 105% zajamčenega osebnega dohodka do- 
ločenega po zakonu. 

Denarna pofrioč se izplačuje največ 24 me- 
secev. 

Osebi, ki prejema denarno pomoč več kot 
12 mesecev, se znesek pomoči valorizira za 
odstotek, za katerega so se v tekočem letu 
povečali osebni dohodki v republiki. Odstotek 
povečanja osebnih dohodkov ugotovi Zavod 
SR Slovenije za statistiko.« 

8. člen 

Brezposelna oseba, ki je dopolnila 65 let 
(moški) oziroma 60 let (ženska) starosti, in ki 
ima pravico do denarnega nadomestila in de- 
narne pomoči, ohrani to pravico tudi po uve- 
ljavitvi tega zakona, dokler ji ta pravica ne 
izteče, toda ne dlje kot do 31. decembra 1982. 

9. člen 

Ta azkon začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem listu SRS. 

OPOMBE: 

30 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Izhajajoč iz širše javne razprave in usmeritev skupščinske 
razprave o uresničevanju politike zaposlovanja in iz opredeli- 
tev odbora Izvršnega sveta za družbene dejavnosti in Odbora 
za tekočo gospodarsko in socialno politiko Skupščine SR 
Slovenije, da je potrebno proučiti možnosti sprememb in 
dopolnitev obstoječega sistema socialne varnosti brezposel- 
nih oseb v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, se predlaga sprememba obstoječega zakona. 
Enaka pobuda za spremembo določil zavarovanja za primer 
brezposelnosti je bila podana tudi na 10. seji Skupščine Zveze 
skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije dne 24. 6. 1981 To 
pobudo Zveze skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije je 
podprl Izvršni odbor Skupnosti socialnega varstva SR Slove- 
nije in bo obravnavana na njeni skupščini predvidoma konec 
leta. Predvidene spremembe pa izhajajo tudi iz prizadevanj za 
to, da tudi socialna varnost prevzame delež za stabilizacijo 
gospodarskih razmer in sicer tako, da postaja politika na tem 
področju selektivnejša in objektivnejša, kakor tudi, da z uve- 
ljavljanjem aktivnejših oblik socialne varnosti prispevamo k 
boljšim rezultatom dela in iz tega izhajajoče večje produktiv- 
nosti. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti se ne 
spreminjajo temeljna načela tega zakona, temveč le nekatere 
določbe, ki se nanašajo na sistem zavarovanja za primer 
brezposelnosti in sicer: višina najmanjšega in najvišjega de- 
narnega nadomestila oziroma denarne pomoči, čas trajanja in 
valorizacija dajatev, pravica pripravnikov do prejemanja daja- 
tev za čas brezposelnosti, pooblastilo Zvezi skupnosti za 
zaposlovanje SR Slovenije, da predpiše enotne kriterije za 
prenehanje dajatev v primerih neupravičenih odklonitev za- 
poslitve. Poleg tega predvideva zakon še manjše spremembe 
glede določitve starosti brezposelne osebe, do kdaj je de- 
lovno zmožna in časovno uskladitev rokov za prijavo brezpo- 
selnosti skupnostim za zaposlovanje z rokom za vložitev za- 
htevka za denarno nadomestilo. 
Osnutek zakona predvideva naslednje spremembe in dopolni- 
tve: 

1. Višina denarnega nadomestila je sedaj določena tako, da 
je odvisna od delavčevega osebnega dohodka v preteklem 
obdobju (60% osebnega dohodka v preteklem letu), pri čemer 
denarno nadomestilo in denarna pomoč ne moreta biti nižja 
od zajamčenega osebnega dohodka, določenega z zakonom. 
Maksimalna denarna nadomestila za primer brezposelnosti 
zakon ne ureja. 

Priznavanje denarnega nadomestila brezposelni osebi v 
višini zajamčenega osebnega dohodka in s tem ustvarjanje 
enakega družbenoekonomskega položaja z delavcem v zdru- 
ženem deluje načelno sicer sprejemljivo, vendar se postavlja 
vprašanje, v kolikšni meri to načelno stališče še ustreza seda- 
njim družbenoekonomskim razmeram, kjer ugotavljamo več 
primerov, da začasno brezposelni delavci odklanjajo ponu- 
đeno zaposlitev in da sedanja višina denarnega nadomestila 
očitno ne spodbuja teh delavcev k ponovni zaposlitvi. To in pa 
dejansko večletno prejemanje denarnih nadomestil za primer 
brezposelnosti lahko ustvarja nekaterim brezposelnim ose- 
bam celo boljši materialni položaj kot ga ima delavec z najniž- 
jim osebnim dohodkom v združenem delu. Na drugi strani pa 
se kažejo tudi nekateri primeri izredno visokih izplačil denar- 
nih nadomestil. Takšni primeri se trenutno pojavljajo v Skup- "j* 
"osti za zaposlovanje Krško oziroma v zvezi s prenehanjem ' 
delovnega razmerja delavcev VVestinghousa, ki je izgradil NE 
Krško. Gre za brezposelne delavce, ki prijemajo denarna 
nadomestila, ki so dva do trikrat večja, kot je povprečje 
osebnih dohodkov sorodnih poklicev. 

Zato predlagamo, da ostanemo pri dosedanji višini nado- 
mestil (60% od osnove), spremeni pa se spodnja in določi 
zbornja meja denarnega nadomestila. Višina najmanjšega 
denarnega nadomestila naj znaša 80% zajamčenega oseb- 
nega dohodka (opredeljenega v osnutku zakona o zajamče- 
nem osebnem dohodku). Na ta način se približujemo višini, ki 
jo določa družbeni dogovor o osnovah skupne politike zapo- 

slovanja v SFR Jugoslaviji, ki določa nadomestilo v višini 75% 
zajamčenega osebnega dohodka. Kot zgornja omejitev višine 
denarnega nadomestila pa se predlaga povprečni osebni do- 
hodek na zaposlenega delavca v SR Sloveniji v tekočem letu. 

Za denarno pomoč kot pretežno socialno dajatev, ki se 
pridobi po preteku prejemanja-denarnega nadomestila, se 
predlaga višina 80% zajamčenega osebnega dohodka in je 
torej enaka kot najnižje denarno nadomestilo. 

2. Po sedanji zakonski ureditvi čas trajanja pravice do 
denarnih nadomestil za primer brezposelnosti ni omejen Po 
koncu prejemanja denarnega nadomestila pridobi oseba pra- 
vico do podaljšanega denarnega nadomestila (če ima 15 let 
delo vne dobe in je ni bilo mogoče zaposliti niti s preusposobi- 
tvijo oziroma prekvalifikacijo), aH pravico do denarne pomoči 
(ce nima 15 let delovne dobe in je socialno ogrožena). Zakon 
določa, v katerih primerih lahko osebi prenehajo pravice, 
vendar se v praksi dogaja, da prejema oseba denarno nado- 
mestilo tudi po več tet oziroma neomejeno. Smisel pravic za 
pnmer brezposelnosti je njihov začasni značaj, pri čemer 
™ora biti oseba mptiv/rana, da se čimprej ponovno zaposli. 
Nemotiviranost za ponovno zaposlitev se kaže zlasti pri tistih 
brezposelnih delavcih, ki prejemajo te dajatve dalj časa. Ker 
izvirajo te pravice iz delavčevega minulega dela, je delavec do 
njih upravičen, vendar ne časovno neomejeno. 

S predlaganimi spremembami naj bi se ukinilo podaljšano 
izplačevanje denarnega nadomestila, ki ga je doslej pridobila 
oseba z najmanj 15 let delovne dobe, če ji niti s strokovno 
usposobitvijo ali s prekvalifikacijo ni bilo mogoče zagotoviti 
zaposlitve, ki ustreza njenim sposobnostim. Namesto tega 
instituta se osebi s 15 let delovne dobe prizna čas prejemanja 
dajatve v trajanju 24 mesecev. Ne gre namreč prvenstveno za 
to, da se skuša osebo preusposobiti ali prekvalificirati, ampak 
gre za to, da se osebi poskuša najti ponovno zaposlitev pri 
čemer se upošteva njena strokovna izobrazba in z delom 
pridobljena delovna zmožnost. Po preteku tega roka pa lahko 
oseba prejme še denarno pomoč, če je socialno ogrožena, pri 

o Je tud' ta dajatev časovno omejena na 24 mesecev. 3. Glede valorizacije denarnih nadomestil in denarnih po- 
moči se predlaga uskladitev z določili samoupravnega spora- 
zuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialno varstve- 
nih dajatev v obdobju 1981-1985, po katerem se valorizacija 
dajatev iz minulega dela oziroma katerih osnova so osebni 
dohodki, izvaja glede na gibanja oziroma porast osebnih 
dohodkov (m ne življenjskih stroškov, kot je sedaj urejeno v 
zakonu). 3 

4. Kot novo kategorijo upravičencev do denarnih nadome- 
stit za primer brezposelnosti predlagamo tiste pripravnike, ki 
so sklenili delovno razmerje za določen čas in so uspešno 
končali pripravniško dobo, pa nimajo delovne dobe devetih 
mesecev Smisel predlagane spremembe je izenačitev vseh 
pripravnikov glede njihove socialne varnosti tako tistih, ki 
sklepajo delovno razmerje za določen oziroma nedoločen 
čas, kot tudi glede na trajanje pripravniške dobe, ki traja od 
šestih do dvanajstih mesecev. Z uspešno končano pripravni- 
ško dobo je pripravnik pridobil delovne izkušnje, potrebne za 
opravljanje določenih del in nalog in si s tem pridobil vse 
Tf Wfv /z dfla: Zatorej ni razloga, da bi pripravniku, ki se je 

w fr V zc*ru*eno delo z uspešno končanim pripravništvom, odrekli pravico do socialne varnosti za primer brezposelnosti 
Glede na njegovo minimalno delovno dobo predlagamo čas 
trajanja prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposel- 
nosti v višini treh mesecev. 

5. Med sedanjimi zakonskimi razlogi, zaradi katerih lahko 
osebi preneha pravica do denarnega nadomestila, je tudi 
razlog neupravičena odklonitev zaposlitve, ki ustreza njeni 
strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni 
zmožnosti. 

Zakon podrobnejše ne opredeljuje, kaj je »ustrezna zaposli- 
tev« in je glede tega pojma možno različno tolmačenje v 
praksi, zato se predlaga, da te kriterije, na podlagi katerih se 
presoja, ali je oseba neupravičeno odklonila zaposlitev in s 
tem izgubila pravico do denarnega nadomestila oziroma po- 
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moči, enotno določi Zveza skupnosti za zaposlovanje SR 
Slovenije. . , 

Z vidika produktivnega zaposlovanja je smotrno, da se 
brezposelne osebe čimprej ponovno zaposlijo in vključijo v 
delovni proces. ... 

Smotrna zaposlitev pa je lahko vsaka tista zaposlitev, kije v 
skladu z delavčevo strokovno izobrazbo in pridobljeno de- 
lovno zmožnostjo, vendar pa ni nujno, da mora ustrezati 
delavčevi zadnji zaposlitvi. . . . 

Po zakonu o usmerjenem izobraževanju program izobraže- 
vanja v posamezni smeri praviloma vključuje pridobitev izo- 
brazbe za delo oziroma začetek dela na delih in nalogah več 
poklicev in različnih kategorij zahtevnosti dela. Pridobljena 
strokovnost za konkretna dela in naloge je posledica poseb- 
nega usposabljanja ali neposrednega dela na takih deiih in 
nalogah, pri čemer pa je strokovna izobrazba pridobljena z 
ustreznim programom izobraževanja le predpogoj za to uspo- 
sabljanje. Pri tem pa oseba, ki sprejme takšno zaposlitev, 
seveda še naprej obdrži prednostno pravico, da jo skupnost 
kasneje napoti na delo, ki ustreza njeni strokovni izobrazbi. 

6. Glede denarnega dodatka k denarnemu nadomestilu za 
člane ožje družine, ki jih upravičenec preživlja, predlagamo 
enako ureditev tudi za denarno pomoč. Po sedanji ureditvi je 
dodatek k denarni pomoči lahko priznala skupnost za zapo- 
slovanje, kar se je v praksi izvajalo zelo različno. Da zagoto- 
vimo enotnost socialnih korektivov v skladu s sprejeto so- 
cialno politiko, naj bo ta korektiv določen enotno z zakonom. 

7. Manjše spremembe glede na sprejete druge predpise, 
dogovore in sporazume, so naslednje: 

a) Med razloge prenehanja prejemanja denarnega nadome- 
stila za čas brezposelnosti se predlaga tudi izpolnitev pogoja 

starosti (moški 65 oziroma ženska 60 let), kar je usklajeno z 
določili družbenega dogovora o merilih za zagotavljanje po- 
datkov o nezaposlenih osebah. Z dopolnitvijo določene staro- 
sti osebe ni več mogoče šteti za delovno zmožno in ne 
predstavlja več tiste kategorije aktivne delovne moči, ki bi jo 
bilo mogoče v rednih pogojih normalno zaposliti. Da pa ne bi 
prišlo zaradi uvedbe prikazane spremembe do nastopa večjih 
socialnih problemov in zaradi počasnih postopkov spreminja- 

' nja iz statusa brezposelne osebe v status osebe, ki ji je 
potrebno zagotoviti z drugimi socialnimi korektivi socialno 
varnost (tu torej ne gre za tiste, ki so upravičeni do pokoj- 
nine) predvideva zakon tudi prehodno določbo, da se to 
stanje uredi do konca leta 1982. Prav tako to velja za tiste 
osebe, ki so zaradi vključitve v nadaljnje izobraževanje uvelja- 
vile pravice, ki izhajajo iz statusa učenca oziroma študenta in 
jim torej ne pripadajo več pravice za primer brezposelnosti. 

b) Začetek prejemanja denarnega nadomestila je bil sedaj 
urejen odvisno od roka prijave pri skupnosti za zaposlovanje, 
če se je oseba prijavila in vložila zahtevek v roku 15 dni od 
prenehanja dela, je prejela denarno nadomestilo od prvega 
dne, ko ji je prenehalo delovno razmerje. Če pa je zahtevala 
nadomestilo po tem roku, ji je pripadalo od dneva, ko je 
vložila zahtevo (vendar ne po preteku časa, za katerega bi se ji 
izplačevalo). 

Ta določila so ustvarjala različne pogoje za pridobitev iste 
pravice glede na rok priglasitve brezposelnosti pri skupnosti, 
ki pa je točno določen in znaša 30 dni od prenehanja dela. 
Smotrno je, da se na tak rok veže tudi vložitev zahtevka za 
denarno nadomestilo in začetek prejemanja izplačila s prvim 
dnem od prenehanja dela. 
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PROGRAM DELA 

zborov Skupščine Izobraževalne skupnosti 

Slovenije za leto 1982 

I. TROMESEĆJE 

Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: februar 1982. 

1. Okvirni program dela zborov skupščin 
posebnih izobraževalnih skupnosti in 
Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 
1982. 
Predlagatelj: predsedstvo skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

2. Predlog obsega vpisa v programe prvega 
letnika usmerjenega izobraževanja ter 
razmestitve izvajanja 
vzgojnoizobraževalnih progamov za šolsko 
leto 1982/83. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, Center za razvoj univerze. 

3. Osnutek samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev rezerv. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

4. Osnutek samoupravnega sporazuma o 
združevanju dela sredstev amortizacije 
osnovnih sredstev. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

5. Predlog samoupravnega sporazuma o 
mladinskih delovnih akcijah v letu 1982. 
Predlagatelj: Republiška konferenca ZSMS. 

6. Predlog družbenega dogovora o gradnji 
domov za učence in študente v SR 
Sloveniji v obdobju 1981-1985. 
Predlagatelj: odbor podpisnikov družbenega dogo- 
vora. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije 

7. Predlog sklepa o dopolnitvi programa 
gradnje domov za učence in študente v 
obdobju 1981-1985. 
Predlagatelj: odbor podpisnikov družbenega dogo- 
vora. 

Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

8. Predlog sklepa o okvirih za višino naložb v 
vzgojnoizobraževalne objekte v letu 1982. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

9. Predlogi sklepov o usmeritvi sredstev za 
posamezne investicije v izgradnjo domov 
za učence in študente. 
Predlagatelj: odbor podpisnikov družbenega dogo- 
vora. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

10. Predlog sklepa o zavarovanju udeležencev 
srednjega usmerjenega izobraževanja. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

11. Predlog programa življenja in dela 
osnovne šole. 
Predlagatelj: Strokovni svet SR Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje.' 
Gradivo pripravi: Zavod SR Slovenije za šolstvo, 

12. Predlog stališč in usmeritev 3. konference 
Zveze sindikatov Slovenije o vlogi in 
nalogah sindikatov pri uveljavljanju 
delavcev kot nosilcev socialne politike in 
zagotavljanju socialne varnosti delavcev. 
Predlagatelj: Zveza sindikatov Slovenije 

13. Imenovanje strokovnega sveta skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: marec 1982. 

1. Poročilo o uresničevanju delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov v 
izobraževalnih skupnostih v obdobju 
1978-1982. 
Predlagatelj: predsedstvo skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 



Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

2. Osnutek poslovnika skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

3. Predlog programa dela zborov skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 
1982. 
Predlagatelj: predsedstvo skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba lzobražev3l- 
ne skupnosti Slovenije. 

4. Soglasje k programu dela skupne 
strokovne službe Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za leto 1982. 
Predlagatelj: skupna strokovna služba Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

5. Soglasje k spremembam statuta delovne 
skupnosti skupne strokovne službe 
izobraževalne skupnosti Slovenije in 
spremembam pravilnika o razvidu del in 
nalog. 
Predlagatelj: skupna strokovna služba Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

6. Imenovanje vodje delovne skupnosti 
skupne strokovne službe Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

7. Predlog zakona o uresničevanju posebnih 
pravic pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za vzgojo in izobra- 
ževanje ter telesno kulturo. 

8. Predlog samoupravnega sporazuma o 
financiranju vzgojnoizobraževalnih 
dejavnosti za državljane SFRJ na začasnem 
delu in bivanju v tujini. 
Predlagatelj: komisija za vzgojo in izobraževanje držav- 
ljanov SFRJ v tujini. 

9. Predlog samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev rezerv. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

10. Poročilo o rezultatih obravnave osnutka 
samoupravnega sporazuma o združevanju 

dela sredstev amortizacije osnovnih 
sredstev. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 

/ skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

11. Predlog družbenega dogovora o 
vsebinskem sodelovanju in sofinanciranju 
informativne dejavnosti za slušno 
prizadete. 
Predlagatelj: Zveza slušno prizadetih Slovenije. 

12. Predlog samoupravnega sporazuma o 
sofinanciranju informativne dejavnosti za 
slušno prizadete za leto 1982. 
Predlagatelj: Zveza slušno prizadetih Slovenije. 

13. Poročilo o postopku usklajevanja predlogov 
programskih zasnov za oblikovanje 
vzgojnoizobraževalnih programov v 
usmerjenem izobraževanju. 
Predlagatelj: koordinacijski odbor Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije za usklajevanje predlogov programskih 
zasnov. 
Gradivo pripravi: Zavod SR Slovenije za šolstvo. 

14. Predlog obračunske bilance skupnih 
programov občinskih izobraževalnih 
skupnosti in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za leto 1981. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

15. Predlog planske bilance skupnih 
programov občinskih izobraževalnih 
skupnosti in Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za leto 1982 s proračunom za leto 
1981. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

16. Predlog obračunske bilance združevanja in 
porabe sredstev usmerjenega 
izobraževanja v letu 1981. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

17. Predlog zaključnega računa Izobraževalne 
skupnosti Slovenije za leto 1981 s poročilom 
o uresničevanju plana Izobraževalne 
skupnosti Slovenije v letu 1981. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

18. Predlog plana Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za leto 1982. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
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Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

19. Osnutek sprememb in dopolnitev skupnih 
osnov standardov in normativov za 
opravljanje vzgojnoizobraževaine 
dejavnosti ter meril za vrednotenje 
programov storitev. 
Predlagatelj: komisije skupščine Izobraževalne skupno- 
sti Slovenije za preverjanje enotnih osnov standardov in 
normativov ter meril. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

20. Poročilo o problematiki izgradnje 
Pedagoškega centra v Ljubljani. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

U. TRIMESEČJE 

Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: maj 1982. 

1. Konstituiranje skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

2. Izvolitev predsednikov in članov odborov 
skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije (za osnovno izobraževanje, za 
usmerjeno izobraževanje, za 
organizacijska in kadrovska vprašanja). 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

3. Imenovanje predsednikov in članov 
odborov skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito in za podeljevanje Žagarjevih 
nagrad in priznanj. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

4. Predlog poslovnika skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

5. Aneks k dogovoru o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje. 

6. Osnutek sprememb in dopolnitev 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 
1981-1985. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal 
ne skupnosti Slovenije 

7. Osnutek sprememb in dopolnitev 
samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za 
obdobje 1981-1985. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

8. Poročilo o prijavah za vpis v prve letnike 
usmerjenega izobraževanja za šolsko leto 
1982/83. 
Predlagatelj: koordinacijsKi odbor Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije za poklicno usmerjanje in usmerjanje 
vpisa. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, Center za razvoj univerze. 

9. Soglasje k sklepom svetov 
vzgojnoizobraževalnih organizacij o 
omejitvah vpisa oziroma o podaljšanju 
rokov za zbiranje prijav za vpis v prve 
letnike usmerjenega izobraževanja za 
šolsko leto 1982/83. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, Center za razvoj univerze. 

10. Predlog osnov in meril za določanje 
prispevka udeležencev, ki se izobražujejo 
ob delu. 
Predlagatelj: izvršni odbor skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

11. Predlog programske zasnove za 
oblikovanje vzgojnoizobraževalnih 
programov v naravoslovno-matematični 
usmeritvi. 
Predlagatelj: strokovni svet skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: Zavod SR Slovenije za šolstvo. 

Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: junij 1982. 

1. Informacija o prilivu sredstev za usmerjeno 
izobraževanje v letu 1982. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

2. Predlog uskladitvene planske bilance 
sredstev za usmerjeno izobraževanje v letu 
1982. 
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Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

3. Poročilo o izvajanju programa opremljanja 
specialnih učilnic v srednjih šolah. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

4. Poročilo o izvajanju programa gradenj 
domov za učence in študente v obdobju 
1981-1985 za leto 1981. 
Predlagatelj: odbor podpisnikov družbenega dogovora. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

5. Predlogi sklepov o usmeritvi sredstev za 
posamezne investicije v izgradnjo domov za 
učence in študente. 
Predlagatelj: odbor podpisnikov družbenega dogovora. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

6. Predlog dogovora o skupnih osnovah 
standarda učencev in študentov. 
Predlagatelj: medrepubliško-pokrajinska komisija za re- 
formo izobraževanja. 

7. Predlog družbenega dogovora o vpisu 
študentov v prvi letnik študija na 
visokošolskih organizacijah v SFRJ. 
Predlagatelj: medrepubliško-pokrajinska komisija za re- 
formo izobraževanja. 

8. Predlog družbenega dogovora o 
znanstvenem, tehničnem, kulturnem in 
prosvetnem sodelovanju s tujino. 
Predlagatelj: odbor Izvršnega sveta Skuščine SR Slove- 
nije za družbene dejavnosti. 
Gradivo pripravi: Zavod za mednarodno znanstveno, 
tehnično, prosvetno in kulturrfo sodelovanje. 

9. Predlog samoupravnega sporazuma o 
uresničevanju skupnih ciljev na področju 
telesne kulture ter vzgoje in izobraževanja. 
Predlagatelj: Telesnokulturna skupnost Slovenije 

10. Predlog samoupravnega sporazuma o 
spremembah in dopolnitvah 
samoupravnega sporazuma o skupnih 
izhodiščih za zagotavljanje socialne 
varnosti v obdobju 1981-85. 
Predlagatelj: Skupnost socialnega varstva Slovenije 

11. Uresničevanje družbenega dogovora o 
skupnih osnovah za oblikovanje in delitev 
sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo s posebnim poudarkom na 
uresničevanje sklepa, ki ga je Skupščina SR 
Slovenije sprejela ob obravnavi poročila o 
uresničevanju družbenih usmeritev 
razporejanja dohodka pri oblikovanju 
sredstev za osebne dohodke v letu 1981. 

Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: odbor podpisnikov družbenega dogo- 
vora. 

12. Delegiranje delegatov v svete 
vzgojnoizobraževalnih organizacij. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za organizacijska in kadrovska vprašanja. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

Hl. TROMESEĆJE 
Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: julij 1982. 

1. Poročilo o izvajanju zakona o usmerjenem 
izobraževanju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izo- 
braževalna skupnost Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije. 
Gradivo pripravijo: strokovne službe predlagateljev. 

2. Osnutek sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-85. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje. 

3. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letih 1981 in 1982 in prva ocena možnosti 
razvoja v letu 1983 z analizo izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letih 1981 in 1982 s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1983. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje. 

4. Predlog sprememb in dopolnitev 
samoupravnega sporazuma o usklajevanju 
planov izobraževalnih skupnosti za obdobje 
1981-1985. 
Predlagatelj: odbora skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za osnovno in za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, 

5. Predlog sprememb in dopolnitev 
samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Izobraževalne skupnosti Slovenije za 
obdobje 1981-85. 
Predlagatelj: odbora skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za osnovno in za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

6. Poročilo o uresničevanju samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Izobraževalne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 v 
prvem polletju leta 1982. 
Predlagatelj: odbora skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za osnovno in za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

4 priloga poročevalca 



7. Predlog sklepa o objavi še prostih mest za 
vpis v prve letnike usmerjenega 
izobraževanja. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

8. Soglasje k sklepom svetov 
vzgojnoizobraževalnih organizacij o višini 
prispevka udeležencev, ki se izobražujejo 
ob delu (za naravoslovno-matematično 
usmeritev in usmeritev osebnih storitev). 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

9. Predlog normativov za graditev in opremo 
prostora za vzgojnoizobraževalne 
dejavnosti. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

10. Predlog družbenega dogovora 
socialističnih republik in socialističnih 
avtonomnih pokrajin o skupnih osnovah 
izobraževanja in izpopolnjevanja kadrov za 
področje vzgoje in izobraževanja. 
Predlagatelj: medrepubliško-pokrajinska komisija za re- 
formo izobraževanja. 

IV. TROMESEĆJE 

Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: oktober 1982. 

1. Predlog sprememb in dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje. 

2. Osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1983. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje. 

3. Predlog smernic za pripravo dolgoročnega 
plana SR Slovenije. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 

4. Analiza o oblikovanju posebnih 
izobraževalnih skupnosti in o uveljavljanju 
delegatskega sistema v njih. 
Predlagatelj: predsedstvo skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

5. Informacija o prilivu sredstev za usmerjeno 
izobraževanje v letu 1982. 

Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

6. Predlog spremembe bilance sredstev 
usmerjenega izobraževanja za leto 1982. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

7. Poročilo o uresničevanju samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Izobraževalne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981/85 v 
prvih devetih mesecih 1982. leta. 
Predlagatelj: odbora skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za osnovno in za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

8. Poročilo o vpisu v prve letnike usmerjenega 
izobraževanja za šolsko leto 1982/83. 
Predlagatelj: koordinacijski odbor Izobraževalne skup- 
nosti Slovenije za poklicno usmerjanje in usmerjanje 
vpisa. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije, Center za razvoj univerze. 

Seja skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije: december 1982. 

1. Predlog za usklajevanje obsega vpisa v 
prve letnike usmerjenega izobraževanja za 
šolsko leto 1983/84 z izhodišči za 
spremembe in dopolnitve mreže šol. 
Predlagatelj: odbor za usmerjeno izobraževanje skup- 
ščine Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije 

2. Izhodišča za pripravo planov izobraževalne 
skupnosti za leto 1983. 
Predlagatelj: odbora skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za osnovno in za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
na skupnosti Slovenije. 

3. Osnutek srednjeročnega plana 
Izobraževalne skupnosti Slovenije. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

4. Predlog programa dela zborov skupščine 
Izobraževalne skupnosti Slovenije za leto 
1983. 
Predlagatelj: predsedstvo skupščine Izobraževalne 
skupnosti Slovenije. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 

5. Poročilo o izvajanju programa opremljanja 
specialnih učilnic v srednjih šolah. 
Predlagatelj: odbor skupščine Izobraževalne skupnosti 
Slovenije za usmerjeno izobraževanje. 
Gradivo pripravi: skupna strokovna služba Izobraževal- 
ne skupnosti Slovenije. 
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PROGRAM DELA 

Skupščine Raziskovalne skupnosti 

Slovenije za leto 1982 

Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije bo v 
letu 1982 v duhu neprekinjenega planiranja nadalje- 
vala z uresničevanjem nalog, ki si jih je zastavila s 
seednjeročnim planom 1981-1985. Delo bo temeljilo 
na usmeritvah, ki jih ddjejo Družbeni plan SR Slove- 
nije za obdobje 1981-1985, pred dvema letoma 
sprejeti zakon o raziskovalni dejavnosti in razisko- 
valnih skupnostih, dokumenti ZKJ, ZKS in SZDL, 
Samoupravni sporazum o temeljih plana razisko- 
valne dejavnosti v SR Sloveniji za tekoče srednje- 
ročno obdobje ter drugi samoupravni akti. Pouda- 
rek je na pospešenem razvoju raziskovalne dejav- 
nosti in hitrejšem prenosu raziskovalnih dosežkov v 
prakso, kar predstavlja bistven interes združenega 
dela. 
Trajne naloge v letu 1982: 

- zagotavljanje delovanja delegatskega sistema 
in nadaljnje razvijanje samoupravnih odnosov v Ra- 
ziskovalni skupnosti Slovenije 

- spremljanje delovanja delegatskega sistema 
- dopolnjevanje metodoloških izhodišč za delo- 

vanje sistema Raziskovalne skupnosti Slovenije 

- spremljanje izvajanja programov, opredeljenih 
v planu za leto 1982 

- koordinacija programa in dela med program- 
skimi sveti skupnega programa in odbori posebnih 
raziskovalnih skupnosti 

- javne predstavitve dosežkov raziskovalnega 
dela 

- organizacija znanstveno-tehnoloških posvetov 
- priprava analize pogojev in možnosti dolgoroč- 

nega razvoja raziskovalne dejavnosti v SR Sloveniji 
in osnutka dolgoročnega plana 

- dopolnitev in razširitev informacijskega si- 
stema Raziskovalne skupnosti Slovenije 

- sodelovanje z drugimi samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi 

- krepitev sodelovanja med raziskovalnimi skup- 
nostmi 

- aktivnosti na področju pospeševanja inovacij- 
ske dejavnosti 

- pospeševanje medrepubliškega in mednaro- 
dnega sodelovanja 

I. TROMESEĆJE 
NALOGE: 
- poročilo o delu skupščine in njenih delovnih 
teles v preteklem letu 
- poročilo o delu skupščine Enote za odkriva- 
nje in raziskovanje surovin splošnega pomena 
(dalje: Enota) in njenih delovnih teles 
- strokovna in družbena verifikacija raziskoval- 
nih dosežkov iz leta 1981 
- vsebinsko in finančno usklajevanje plana Ra- 
ziskovalne skupnosti Slovenije za leto 1982 
skladno s sprejetimi skupščinskimi stališči 
- usklajevanje predlogov za podelitev Kidriče- 
vih nagrad, nagrad sklada Borisa Kidriča ter 
nagrad za izume in tehnične izboljšave 

Rok: 31 marec 1982 
Nosilci nalog: 
- programski in projektni sveti 
- druga delovna telesa skupščine 
- skupščina Enote 
- upravni odbor sklada Borisa Kidriča 
- skupščina 

II. TROMESEĆJE 
NALOGE: 
- začetek delovanja novo izvoljene skupščine 
Raziskovalne skupnosti Slovenije 
- imenovanje delovnih teles skupščine 
- delovanje novo izvoljene skupščine Enote 
- imenovanje delovnih teles skupščine Enote 

- sprejem nekaterih samoupravnih aktov Enote 
- replaniranje programov Raziskovalne skup- 
nosti Slovenije, opredeljenih v samoupravnem 
sporazumu o temeljih plana za obdobje 
1983-1985 
- podelitev Kidričevih nagrad, nagrad sklada 
Borisa Kidriča in nagrad za izume in tehnične 
izboljšave 
Rok: 30. junij 1982 
Nosilci nalog: 
- programski in projektni sveti 
- druga delovna telesa skupščine 
- skupščina Enote 
- Spravni odbor sklada Borisa Kidriča 
- skupščina 

III. TROMESEĆJE 
NALOGE: 
- poročila delovnih teles skupščine o izvajanju 
plana in o svojem delu 
- izhodišča za pripravo plana Raziskovalne 
skupnosti Slovenije za leto 1983 
Rok: 30. september 1982 
Nosilci nalog: 
- programski in projektni sveti 
- druga delovna telesa skupščine 
- skupščina Enote 
- upravni odbor sklada Borisa Kidriča 
- skupščina ^ 

IV. TROMESEĆJE 
NALOGE: 
- poročilo o izvajanju letnega plana Razisko- 
valne skupnosti Slovenije 
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- predlog plana Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije za leto 1983 

- obravnava predlogov za Kidričeve nagrade, 
nagrade sklada Borisa Kidriča ter nagrade za 
izume in tehnične izboljšave 

Rok: 31. december 1982 
Nosilci nalog: 
- programski in projektni sveti 
- druga delovna telesa skupščine 
- skupščina Enote 
- upravni odbor sklada Borisa Kidriča 
- skupščina 

★ ★ ★ 

Vključevanje raziskovalne dejavnosti v družbeni razvoj SR 
Slovenije bodisi s pomočjo neposredne svobodne menjave 
dela ali pa z dogovarjanjem o skupnih ciljih med uporabniki in 
izvajalci v raziskovalnih skupnostih bo tem uspešnejše, čim 
bolje bodo delovala samoupravna telesa, ki so jim zaupane 
določene naloge. Med njimi je treba še posebej omeniti pro- 
gramske in projektne svete. Pobude za svojo dejavnost črpajo 
ta telesa iz zelo različnih virov, med katerimi so zelo po- 
membne javne predstavitve raziskovalnih dosežkov in znan- 
stveno-tehnološki posveti. Vse bolj se uvaljavljajo tudi zami- 
sli, ki izhajajo iz dohodkovnih povezav in stabilizacijskih na- 
porov gospodarstva ter iz vse večje nuje po njegovi izvozni 
usmeritvi. 

S 

PROGRAM DELA 

Skupščine Kulturne skupnosti Slovenije 

za leto 1982 

I. Zakon o svobodni menjavi dela v kulturi, ki smo 
ga sprejeli januarja lani, izhodiščno opredeljuje 
konstituiranje, organiziranje in delovanje Kulturne 
skupnosti Slovenije. 

Program dela skupščine Kulturne skupnosti Slo- 
venije za leto 1982 pomeni nadaljnje uresničevanje 
nalog in usmeritev povezanih z oblikovanjem in 
delovanjem Kulturne skupnosti Slovenije. Slednje 
stoji kot prednostna naloga. 

Gre za nadaljnja in okrepljena prizadevanja v 
1981-tem začetega dela, ki je v drugi polovici tega 
leta predstavljalo tudi dobršen del dela skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije. 

Program prav tako predvideva uresničevanje na- 
log in usmeritev, kakor jih zastavljajo samoupravni 
sporazum o temeljih plana Kulturne skupnosti Slo- 
venije za obdobje 1981-1985, splošni akti novo 
ustanovljene Kulturne skupnosti Slovenije in drugi 
samoupravni akti. 

II. Kot enakovreden zbor Skupščine SR Slovenije 
se bo skupščina Kulturne skupnosti Slovenije, skla- 
cfno s programom, vključila v obravnavanje in spre- 
jemanje zakonov in drugih aktov. 

III. Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije se bo 
v letu 1982 predvidoma sestala osemkrat in sicer v 
februarju, marcu dvakrat, v maju, juniju ali juliju, 
septembra, novembra, decembra. Posebej velja 
omeniti predvidena t. i. tematska ali posebna zase- 
danja skupščine oziroma zborov. 

Skupni organi skupščine, kakor tudi njeni drugi 
organi, bodo delovali po programu, ki bo usklajen s 
programom in delom skupščine. Enako velja tudi za 
delo strokovne službe pri Kulturni skupnosti Slove- 
nije. 

IV. Pri pripravi programa dela skupščine v letu 
1982 je treba upoštevati, da se v tem letu konča 
mandat delegatom skupščine tega sklica, da so 
marca volitve in da bo predvidoma v začetku maja 
skupščina Kulturne skupndsti Slovenije nadaljevala 
z delom, oblikovana na novo, organizacijsko in z 
novo izvoljenimi delegati. 

Z zadnjim sklicem in sejo v marcu 1982 sedanja 
skupščina torej zaokroži svoje delo. Program upo- 
števa kontinuiteto dela skupščine tega sklica do 
tega časa tako, da so po načrtu sklenjena vsa tista 
glavna opravila, ki so potrebna za konstituiranje 
nove Kulturne skupnosti Slovenije. V tem smislu je 
program dela skupščine za prvo tromesečje 1982 
podrobneje pripravljen. 

V. Utemeljenost programa za čas od aprila do 
decembra bo skupščina Kulturne skupnosti Slove- 
nije z novo izvoljenimi delegati ponovno ocenila in 
ga aktualizirala s periodičnimi delovnimi načrti. 

VI. Ta predlog programa je usklajen s predlogom 
programa dela Skupščine SR Slovenije in osnutkom 
programa dela Republiškega komiteja za kulturo in 
znanost. 

PROGRAM DELA SKUPŠČINE 

KULTURNE SKUPNOSTI 

SLOVENIJE ZA LETO 1982 PO 

TROMESEČJIH: 

PRVO TROMESEČJE: januar-marec 

Zakon o samostojnih kulturnih delavcih 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

Predlog samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Osnutek statuta Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

f 
Zaključni račun Kulturne skupnosti Slovenije 

za leto 1981 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
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Osnutek programa Kulturne skupnosti 
Slovenije za leto 1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Predlog programa Kulturne skupnosti 
Slovenije za leto 1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Analiza uresničevanja zakona o založništvu 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

Izhodišča za spremembo samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Kulturne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Analiza uresničevanja zakona o založništvu 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

Delovanje skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije v obdobju 1978-82 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

O združevanju organizacij združenega dela v 
kulturi 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Položaj in vloga reproduktivne kinematografije 
pripravi: Gospodarska zbornica in Splošno združenje 
kinematografije Slovenije 

Predlog statuta Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

DRUGO TROMESEČJE: april-junij 

USTANOVNO ZASEDANJE SKUPŠČINE 
KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE (v 
novem sestavu) 

Poročilo o uresničevanju nalog in ciljev glede 
skladnejšega regionalnega razvoja SR 
Slovenije 
pripravi: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Analiza uresničevanja zakona o varstvu 
naravne in kulturne dediščine 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

Predlog zakona o knjižničarstvu 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

Osnutek sprememb samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Kulturne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Poslovnik o delu skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Vprašanje sestave in delovanje 18. enote 
SISEOT 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Osnutek samoupravnega sporazuma o 
medsebojnih pravicah in obveznostih 
delovne skupnosti strokovne službe 
Kulturne skupnosti Slovenije in Kulturne 
skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Izhodišča za program skladnega razvoja 
kulturnih dejavnosti v SR Sloveniji 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
in Republiškega komiteja za kulturo in znanost (predvi- 
deno tematsko zasedanje skupščine) 

Skupne naloge in vprašanja sodelovanja 
Izobraževalne, Raziskovalne in Kulturne 
skupnosti Slovenije 
pripravijo: strokovne službe omenjenih skupnosti 

Programska zasnova usmerjenega 
izobraževanja na višjih in visokih šolah v 
okviru Posebne izobraževalne skupnosti za 
kulturo 
pripravi: strokovna služba Izobraževalne skupnosti Slo- 
venije 

TRETJE TROMESEČJE: julij - 
september 
Aktivnosti SR Slovenije pri oblikovanju in 

izvajanju skupno dogovorjene zunanje 
politike SFR Jugoslavije 
pripravi: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije - Republi- 
ški komite za mednarodno sodelovanje 

(Predlog za izdajo zakona o kulturnoumetniških 
dejavnostih in posredovanju kulturnih 
vrednot) 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

O integracijskih procesih v kulturi 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
(predvideno tematsko zasedanje skupščine) 

Problematika raziskovalnega dela na področju 
kulture t 

pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
skupno s strokovno službo Raziskovalne skupnosti Slo- 
venije in Republiškega komiteja za kulturo in znanost 

Polletno poročilo o finančnem poslovanju 
Kulturne skupnosti Slovenije v letu 1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Polletna uresničitev programa Kulturne 
skupnosti Slovenije v letu 1982 
pripravi:strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Izhodišča za sestavo programa Kulturne 
skupnosti Slovenije za leto 1983 
pripravi: strokovna služba KulturTie skupnosti Slovenije 
v sodelovanju z Zvezo kulturnih organizacij Slovenije 

Vprašanja nadaljnjega razvoja muzealstva v SR 
Sloveniji 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije, 
Skupnost muzejev SR Slovenije, organizacije združene- 
ga dela s tega področja 
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Skupna merila za oblikovanje normativov in 
standardov za opravljanje kulturnih 
dejavnosti 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Položaj gledališč in njihova programska 
problematika 
pripravi:Skupnost gledališč, strokovna služba Kulturne 
skupnosti Slovenije 

Kulturno sodelovanje s Slovenci izven SR 
Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
skupno z Republiško konferenco Socialistične zveze de- 
lovnega ljudstva in Zvezo kulturnih organizacij Slovenije 
(predvideno tematsko zasedanje skupščine) 

Izhodišča za obravnavo normativov in 
standardov v kulturnih dejavnostih 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
v sodelovanju z Republiškim komitejem za kulturo in 
znanost in organizacijami združenega dela posameznih 
kulturnih področij 

ČETRTO TROMESEČJE: oktober - 
december 
Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana 

SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za leto 
1983 
pripravi: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

(Osnutek zakona o kulturnoumetniških 
dejavnosith in posredovanju kulturnih 
vrednot) 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

Predlog rebalansa finančnega načrta Kulturne 
skupnosti Slovenije za leto 1982 z osnutkom 
finančnega načrta za leto 1983 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Predlog finančnega načrta Kulturne skupnosti 
Slovenije za leto 1983 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Uresničevanje programa dela skupščine 
Kulturne skupnosti Slovenije za leto 1982 in 
predlog programa dela za leto 1983 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Uresničevanje programa Kulturne skupnosti 
Slovenije v letu 1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Osnutek programa Kulturne skupnosti Slovenije 
za leto 1983 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

Vprašanja kulturnega razvoja italijanske in 
madžarske narodnosti v SR Sloveniji 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
in Republiškega komiteja za kulturo in znanost 

Normativi in standardi za opravljanje kulturnih 
dejavnosti 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije, 
Republiški komite za kulturo in znanost in organizacije 
združenega dela s posameznih kulturnih področij 

Po potrebi bomo v program vnesli še Zakon o himni, ki ga 
pripravi Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in druga temat- 
ska vprašanja, kakor jih bo pač terjal čas. 

Predlog tega programa je z dopolnitvami in spremembami, 
ki smo jih v besedilo že vnesli, sprejela skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije na svoji 31. seji, dne 5. 2 1,982. 

Opomba: Točke, oziroma teme, navedene v oklepajih še 
nisouvrščene v program delaSkupščine SRSIovenije,čeprav so 
v osnutku programa omenjene. Za delo in delovanje Kulturne 
skupnosti Slovenije pa so nedvomno velikega pomena. 

PROGRAM DELA SKUPŠČINE 
KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE 
ZA PRVO TROMESEČJE V LETU 1982 

FEBRUAR 

SKUPŠČINA-31. seja, 5. februar 1982: 

- Predlog samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
- Osnutek statuta Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

- Predlog programa dela Kulturne skupnosti 
Slovenije za leto 1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

MAREC 
SKUPŠČINA - 32. seja, 10. marca 1982: 

- Predlog zakona o samostojnih kulturnih 
delavcih 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

- Zaključni račun Kulturne skupnosti Slovenije 
za leto 1981 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

- Predlog programa Kulturne skupnosti 
Slovenije za leto 1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

- Položaj in vloga reproduktivne 
kinematografije 
pripravi: Gospodarska zbornica in Splošno združenje 
kinematografije Slovenije 

- O združevanju organizacij združenega dela v 
kulturi 
pripravi:strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

SKUPŠČINA -33. seja, 31. marec 1982: 

- Ugotovitveni sklep o sklenitvi 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

- Predlog statuta Kulturne skupnosti Slovenije 
pripravi: strokovna služba kulturne skupnosti Slovenije 

- Analiza za uresničevanje zakona o 
založništvu 
pripravi: Republiški komite za kulturo in znanost 

- Izhodišča za spremembo samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Kulturne 
skupnosti Slovenije za obdobje 1981-85 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

- Delovanje skupščine Kulturne skupnosti 
Slovenije v obdobju 1978-1982 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 

- Oblikovanje novega informacijskega glasila 
za potrebe delegatov kulturne skupnosti 
Slovenije 
pripravi: strokovna služba Kulturne skupnosti Slovenije 
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DELOVNI NAČRT 

Skupščine Zdravstvene skupnosti 

Slovenije za leto 1982 

TEMELJNI CILJI IN USMERITVE 

V letu 1982 bodo skupščina Zdravstvene skupnosti Slove- 
nije, njeni organi ter skupna strokovna služba, prav tako pa 
tudi občinske in medobčinske zdravstvene skupnosti zagoto- 
vile uresničevanje zlasti tehle ciljev, usmeritev in nalog: 

uresničitev čim doslednejšega prestrukturiranja zdrav- 
stvenih dejavnosti, da bi tako povečali kakovost in obseg 
storitev na področju splošne medicine, medicine dela, sploš- 
nega in mladinskega zobozdravstva, okrepili zdravstveno 
vzgojo in preventivo, razširili obseg zdravljenja na domu in 
hkrati zmanjšali obseg in skrajšali trajanje bolnišničnega 
zdravljenja; 

- nadaljnje zmanjševanje obsega dela zunaj rednega de- 
lovnega časa v zdravstvenih organizacijah združenega dela 
ter izboljšanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev, 
povečanje učinkovitosti celotnega zdravstva z izboljšanjem 
organizacije in delitve dela v zdravstvenih organizacijah in v 
strokovnih službah zdravstvenih skupnosti; 

- uveljavljanje odgovornejšega odnosa uporabnikov in 
izvajalcev zdravstvenega varstva pri uveljavljanju in ugotavlja- 
nju pravice do odsotnosti z dela, zlasti pa v zvezi z nego 
družinskega člana; 

- preverjanje in analiziranje samoupravnih sporazumov in 
drugih aktov, sprejetih v zdravstvenih skupnostih v SR Slove- 
niji ter uveljavitev potrebnih ukrepov, da bi jih dosledno 
uresničili; 

- sprememba samoupravnih sporazumov o pravicah in ob- 
veznostih iz zdravstvenega varstva in povečanje deleža dopla- 
čil uporabnikov k stroškom za zdravstvene storitve, zlasti pa v 
zvezi s poškodbami izven dela; 

- zagotovitev združevanja sredstev za celotno zdravstveno 
varstvo, ki ob dogovorjenih merilih in pogojih solidarnosti za 
zagotovljeni obseg zdravstvenega varstva v SR Sloveniji 
izhaja iz realnih dohodkovnih možnosti celotr.jga združe- 
nega dela in iz ocene možnosti gospodarskega in socialnega 
razvoja v letu 1982 v občinah in v SR Sloveniji; 

- nadaljevanje oziroma dokončanje gradnje začetih naj- 
nujnejših zdravstvenih zmogljivosti ter opustitev gradnje vseh 
zmogljivosti, ki jih je mogoče nadaljevati ali pričeti graditi v 
kasnejšem obdobju, ne da bi s tem povzročili večjo škodo; 

- priprava in izvedba volitev in konstituiranje delegatskih 
skupščin zdravstvenih skupnosti, njihovih organov in teles; 

- nadaljnje poglabljanje in kvaliteten napredek družbeno- 
ekonomskih odnosov med uporabniki in izvajalci zdravstve- 
nih storitev na podlagi svobodne menjave dela. 

Usmeritve in naloge iz prejšnje točke bodo zdravstvene 
skupnosti upoštevale v delovnih in finančnih načrtih in v 
samoupravnih sporazumih o svobodni menjavi dela za leto 
1982. V teh aktih bodo opredelile zlasti obveznosti in odgo- 
vornosti uporabnikov., in izvajalcev zdravstvenega varstva za 
čimdoslednejše uresničevanje dogovorjenih razvojnih usme- 
ritev v zdravstvenih skupnostih in politike ekonomske stabili- 
zacij v celotnem združenem delu. Od doslednega uresničeva- 
nja tako opredeljene skupne politike v letu 1982 bo tudi 
odvisno ali bo mogoče ohraniti doseženo raven zdravstve- 
nega varstva uporabnikov in družbeno-ekonomski položaj 
izvajalcev zdravstvenega varstva. 

DELOVNI NAČRT 

Za uresničevanje ukrepov in usjneritev iz 2. in 3. točke bodo 
kot prednostne opravljene zlasti4ele naloge: 

I. četrtletje 

1. Poročilo o delu Zdravstvene skupnosti 
Slovenije v letu 1981; 

2. Sklepni račun Zdravstvene skupnosti 
Slovenije za leto 1981., 

3. Poročilo o uresničevanju samoupravnih 
sporazumov o svobodni menjavi dela za 
obdobje 1981-85 v letu 1981 z: 
- univerzitetnimi zdravstvenimi organizacijami; 
- drugimi zdravstvenimi organizacijami, ki opravljajo 
storitve skupnega pomena za celotno repubiko (Zavod 
SR Slovenije za zdravstveno varstvo, 
- Zavod za rehabilitacijo invalidov, Ortopedska bolniš- 
nica Valdoltra, TOZD zdravstveno varstvo študentov, Od- 
delek za spastike Stara Goraj. 
- naravnimi zdravilišči v SR Sloveniji; 
- skupno strokovno službo; 

4. Aneksi k samoupravnim sporazumom o 
svobodni menjavi dela za obdobje 1981-85 
za leto 1982 z: 
- univerzitetnimi in drugimi zdravstvenimi organizacija- 
_mi, ki opravljajo storitve skupnega pomena za prebival- 
stvo celotne republike; 
- TOZD zdravstveno varstvo študentov; 
- naravnimi zdravilišči v SR Sloveniji; 
- skupno strokovno službo: 

5. Sklepanje samoupravnih sporazumov o 
medsebojnem sodelovanju in razmejitvi 
nalog med zdravstvenimi skupnostmi in 
skupnostmi socialnega skrbstva v SR 
Sloveniji, in sicer: 
- samoupravnega sporazuma med Zdravstveno skup- 
nostjo Slovenije in Skupnostjo socialnega skrbstva Slo- 
venije; 
- samoupravnih sporazumov o svobodni menjavi dela z 
Zavodom za varstvo in usposabljanje telesno in duševno 
prizadetih otrok v Dornavi, Zavodom za delovno uspo- 
sabljanje v Črni na Koroškem in z Zavodom za duševno 
in živčno bolne Hrastoveč-Trate: 

6. Poslovnik skupščine zdravstvene 
skupnosti Slovenije; 

7. Analiza pogojev in možnosti razvoja 
zdravstvenega varstva v SR Sloveniji v 
obdobju 1986-2000. 

li. četrtletje 

8. Informacija o delu in poslovanju 
zdravstvenih skupnosti in zdravstvenih 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji v 
letu 1982, in to s stališča uresničevanja 
srednjeročnih planskih nalog ter 
uresničevanja svobodne menjave dela; 

9. Navodilo o zdravstveni izkaznici in drugih 
obrazcih ter listinah za uresničevanje pravic 
uporabnikov do zdravstvenega varstva; 
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10. Analiza srednjeročnih planskih dokumentov 
občinskih in medobčinskih zdravstvenih 
skupnosti v SR Sloveniji, in sicer s stališča 
njihove usklajenosti s prednostnimi 
nalogami za obdobje 1981-1985; 

11. Analiza kriterijev in pogojev ter 
učinkovitosti medobčinske in republiške 
solidarnosti na področju zdravstva v 
Sloveniji; 

12. Analiza uresničevanja samoupravnega 
sporazuma o skupnih podlagah za delitev 
dela in sicer glede na uskladitev posteljnih 
zmogljivosti, njihove usklajenosti z 
gravitacijskimi območji., uresničevanje 
vloge osnovne zdravstvene dejavnosti, 
pospeševanja zdravljenja na domu, 
prosvetno-vzgojnih programov, 
uveljavljanja nove vloge univerzitetnih 
zdravstvenih organizacij; 

DELOVNI NAČRT 

Skupščine Skupnosti socialnega varstva 

Slovenije za leto 1982 

TEMELJNI CILJI IN USMERITVE 

V letu 1982 bodo skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije, njeni organi in skupna strokovna služba pa tudi 
občinske skupnosti socialnega varstva z dogovarjanjem in z 
usklajevanjem med skupnostmi ter z ukrepi zagotovile zlasti 
uresničevanje tehle ciljev, usmeritev in nalog: 

- socialna politika in ukrepi s tega področja morajo tudi v 
prihodnje spodbujati interes delavcev za boljše delo ter za 
povečanje produktivnosti dela in tako omogočati ustvarjanje 
večjega družbenega dohodka kot edine realne podlage za 
nadaljnje naraščanje družbenega in osebnega standarda 

- pri odločanju o vseh oblikah pomoči bo potrebno v letu 
1982 še bolj izostriti kriterije, odpraviti avtomatizem in uvelja- 
viti, načelo selektivnosti, tako da bodo pomoč prejemali re- 
snično le tisti posamezniki in družine, ki si s svojim delom in 
prizadevanji objektivno ne morejo zagotoviti socialne varno- 
sti. To pa bo mogoče le ob neposrednem reševanju socialnih 
vprašanj tam. kjer človek dela in živi; 

- s tem je povezana tudi usmeritev, naj bi čimveč denarnih 
pomoči zamenjale v funkcionalne oblike pomoči, ki pomenijo 
neposrednejšo pomoč, zboljšanje delovnih razmer in razširi- 
tev materialne podlage dela; 

- uvedba enotne skupne evidence prejemnikov socialno- 
varstvenih pomoči, ki smo jo zastavili v letu 1981, in izpopol- 
njevanje sistema domicilnega socialnega varstva družine; 

- vsebinska razširitev in poglobitev dela občinskih skupno- 
sti socialnega varstva ter uveljavljanje njihove usklajevalne in 
usmerjevalne vloge pri oblikovanju celovite politike v občini, 
katere del je tudi socialna politika. 

Poleg teh splošnih usmeritev bo Skupnost socialnega var- 
stva Slovenije opravila še tele naloge 

- pripravila celovito analizo uresničevanja samoupravnega 
sporazuma o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne 
varnosti, pri čemer bo veljala posebna pozornost socialni 
varnosti invalidov, starejših oseb in borcev NOV, 

- poenotila merila in postopke za uveljavljanje socialno- 
varstvenih pravic na posameznih področjih, 

- sproti spremljala gospodarska gibanja in uskajevala so- 
cialnovarstvene pravice s temi gibanji in z dogovorjenimi 
prednostmi. 

DELOVNI NAČRT 

Skladno s cilji, usmeritvami in stališči iz prejšnje točke bo 
Skupnost socialnega varstva Slovenije v letu 1982 opravila 
predvsem tele naloge: 

I. četrtletje 

1. Delovni in finančni načrt Skupnosti 
socialnega varstva Slovenije 
Nosilec: 
izvršni odbor skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

2. Poročilo o delu Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije v letu 1981 
Nosilec: 
izvršni odbor skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

3. Zaključni račun Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije za leto 1981 
Nosilec: 
izvršni odbor skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

4. Poročilo o delu skupnosti socialnega 
varstva Slovenije v minulem mandatnem 
obdobju 
Nosilec: 
izvršni odbor skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

5. Analiza uresničevanja samoupravnega 
sporazuma o skupnih izhodiščih za 
zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 
1981-1985 
Nosilec: 
komisija za usklajevanje programov socialnega varstva 

6. Program aktivnosti Skupnosti socialnega 
varstva v mednarodnem letu starejših oseb 
Nosilec: 
komisija za usklajevanje programov socialnega varstva 

7. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 
Nosilec: 
republiški komite za delo 

H. četrtletje 

8. Konstituiranje skupščine in njenih organov 
v novem mandatnem obdobju 
Nosilec: 
izvršni odbor skupščine in predsedstvo skupščine Skup^ 
nosti socialnega varstva Slovenije 

9. Uskladitev strokovnih podlag za tekoče 
spremljanje gibanja življenjskih stroškov na 
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podlagi rezultatov raziskovalnega projekta 
»življenjski stroški« 
Nosilec: 
komisi|a za usklajevanje programov socialnega varstva 

10. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
Nosilec: 
republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

11. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti 
Nosilec: 
republiški komite za delo 

12. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov 
Nosilec: 
republiški komite za delo v sodelovanju s skupnostjo 
starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji 

13. Predlog za izdajo z osnutkom zakona o 
. preživninskem varstvu kmetov 

Nosilec: 
republiški komite za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

* 
III. četrtletje 

14. Okvirni program dela Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije za obdobje 1982-1986 
Nosilec: 
predsedstvo skupščine Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 

15. Izdelava enotnih meril za ugotavljanje 
upravičenosti do socialnovarstvenih pravic 
in postopka za njihovo uveljavljanje 
Nosilec: 

l komisija /a usklajevanje programov socialnega varstva 
16 Analiza uresničevanja zakona o 

usposabljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb 
Nosilec: 
k'i)'Tiisi|a za vprašanja socialne varnosti invalidov 

17. Informacija o uresničevanju socialne 
politike in zakonov s področja socialnega 
varstva 
Nosilec * 
komisija za usklajevanje programov socialnega varstva v 
sodelovanju z republiškim komitejem za zdravstveno in 
šot lalno varstvo 

18. Smernice za pripravo dolgoročnega plana 
SR Slovenije za področje socialnega 
varstva 
Nosilec: 
komisija za usklajevanje programov socialnega varstva 

19. Poročilo o uresničevanju zakona o 
stanovanjskem gospodarstvu 
Nosilec: 
republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora 

20. Predlog za izdajo zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 
Nosilec: 
komisija z-a uskjajevanje programov socialnega varstva v 
sodelovanju z republiškim komitejem za delo in s Skup- 
nostjo pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji 

21. Osnutek Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov 

Nosilec: 
republiški komite za delo v sodelovanju s Skupnostjo 
starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije 

IV. četrtletje 

22. Izhodišča za uskladitev socialnovarstvenih 
pravic v letu 1983 
Nosilec: 
komisiia za usklajevanje programov socialnega varstva 

23. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana SR Slovenije v letu 1983 
Nosilec: 
komisija za usklajevanje programov socialnega varstva 

24. Delovni in finančni načrt za leto 1983 
Nosilec: 
kcmisi|a za administrativne ,in splošne zadeve 

25. Poročilo o uresničevanju enotne skupne 
evidence prejemnikov socialnovarstvenih 
pomoči 
Nosilec: 
komisija za usklajevanje programov socialnega varstva 

26. Informacija o uresničevanju sklepov in 
stališč Skupščine SRS o izvajanju in 
dogovarjanju sistema socialne varnosti 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov 
Nosilec: 
Republiški komite za borce in vojaške invalide 

27. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o starostnem 
zavarovanju kmetov. 

Nosilec: 
republiški komite za delo v sodelovanju s Skupnostjo 
starostnega zavarovanja kmetov SR Slovenije 

28. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
Nosilec: 
republiški komite za varstvo okolia in urejanje prostora 

29. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o preživninskem 
varstvu kmetov 
Nosilec 
republiški komite za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano 

30. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti 
Nosilec: 
republiški komite za delo 

Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije njeni 
organi in strokovna služba bodo v letu 1982 opravili tudi 
naloge ki niso posebej navedene v tem delovnem načrtu 
izhajajo pa iz vloge skupnosti, pa tudi naloge ki jih bodo 
narekovale razmere na področju socialnega varstva V letu 
1982 bo skupnost 

spremljala uresničevanje družbenih dokumentov s po- 
dročja socialnega varstva, zlasti s področja invalidske proble- 
matike 

zagotavljala strokovno pomoč občinskim skupnostim so- 
cialnega varstva (obiski v občinskih skupnostih socialnega 
varstva priprava poenotenih strokovnih podlag za doku- 
mente občinskih skupnosti socialnega varstva) 

zagotovila sodelovanje z ustanoviteljicami ter z drugimi 
organi in organizacijami na občinskr medobčinski in republi- 
ški ravni 
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SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
1. 6. 1982 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 

Slovenije za II. in III. trimesečje 1982 

Po 241. členu poslovnika Skupščine.SR Slovenije 
morajo zbori Skupščine SR Slovenije na podlagi 
letnega delovnega programa določiti periodični de- 
lovni načrt svojega dela. 

Periodični delovni načrti se pripravljajo praviloma 
za vsako trimesečje posebej. Ta periodični delovni 
načrt pa vsebuje zasnove dnevnih redov sej zborov 
in druge ustrezne opredelitve za delo zborov za dve 
trimesečji skupaj, to je za II. in III. trimesečje. Če bi 
sprejeli periodični delovni načrt samo za II. trime- 
sečje, bi praktično predvideli delo zborov samo za 
seje v juniju. Periodični delovni načrt za II. in III. 
trimesečje pa vendar omogoča delegatom in njiho- 
vim skupinam vpogled v vprašanja, s katerimi se 
bodo morali baviti, o njih razpravljati in odločati v 
začetnem obdobju njihovega mandata. 

Po periodičnem delovnem načrtu bodo imeli 
zbori skupščine v II. trimesečju seje 16. junija, v III. 
trimesečju pa 14. in 28. julija ter - zaradi vmesnega 
letnega odmora v avgustu - še 29. septembra. 

Na sejah 16. junija bodo zbori obravnavali neka- 
tera vprašanja, katerih obravnava pomeni preverja- 
nje, kako se uresničuje v Skupščini SR Slovenije 
določena politika na posameznih področjih. Gre za 
taka vprašanja, kakor so: varnostne razmere v SR 
Sloveniji v preteklem obdobju in uresničevanje 
enotnega sistema organizacije, odgovornosti in ob- 
veznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Slove- 
niji. Poleg teh vprašanj bodo zbori na teh sejah 
obravnavali nekatere akte, ki spadajo v redno, te- 
koče zakonodajno delo skupščine. Ti akti so bili 
predloženi skupščini v obravnavo v aprilu oziroma v 
maju, potem ko je skupščina prejšnjega sklica že 
končala s svojim delom. Gre za take akte, kot so 
osnutek zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za preteklo leto, zaključna 
računa in finančna načrta narodnih bank Slovenije 
in Jugoslavije, spremembe in dopolnitve zakona o 
upravnih taksah, ustanovitev družbenih svetov za 
republiško upravo za družbene prihodke in za 
upravno področje izvrševanja kazenskih sankcij. 
Med pomembnejše spada še prva faza sprejemanja 

sprememb in dopolnitev zakona o evidenci in nasta- 
nitvi občanov in o registru prebivalstva, ki prihaja na 
dnevni red sej zborov na pobude, ki so jih dale 
nekatere občinske skupščine oziroma delegati še v 
prejšnjem sklicu. 

Tudi seje zborov 14. julija 1982 vsebujejo neka- 
tera pomembna vprašanja uresničevanja politike 
skupščine v naši republiki. Presodili bomo, kako se 
uresničuje zdravstveno varstvo v SR Sloveniji, kar je 
v prvi fazi obravnavala že skupščina prejšnjega 
sklica, s tem v zvezi pa tudi razpravljali o pobudi za 
spremembo zakona o zdravstvenem varstvu, na 
dnevnem redu je tudi uresničevanje sklepov in sta- 
lišč Skupščine SR Slovenije o izvajanju in'dograje- 
vanju sistema socialne varnosti borcev NOV. 

Za te seje so tudi predvideni nekateri pomembni 
zakonski akti, s katerimi se spreminja oziroma do- 
polnjuje sistemska ureditev določenih področij (de- 
lovna razmerja, zaposlovanje in zavarovanje ža pri- 
mer brezposelnosti, republiške blagovne rezerve, 
knjižničarstvo, kulturne dejavnosti in posredovanje 
kulturnih vrednot, prekrški, delo uprav za družbene 
prihodke). 

Seje zborov 28. julija 1982 so zasnovane tako, da 
bomo na njih obravnavali en sam tematski sklop: 
uresničevanje srednjeročnega družbenega plana 
SR Slovenije za preteklo obdobje s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1983 ter osnutek sprememb 
in dopolnitev srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije. Vsa ostala vprašanja, ki so na dnevnem 
redu teh sej (na primer skladnejši regionalni razvoj, 
poročilo bank, poročilo samoupravnih interesnih 
skupnosti, izgube v gospodarštvu, cene) samo do- 
ločneje osvetljujejo temeljno vprašanje te seje: kako 
uresničujemo na različnih področjih srednjeročni 
družbeni plan SR Slovenije in kakšne ukrepe je 
potrebno podvzeti zaradi njegovega doslednejšega 
uresničevanja. 

Na dnevnih redih sej zborov 29. septembra 1982 
je poleg predloga sprememb dogovora o temeljih 
srednjeročnega plana SR Slovenije uvrščenih še 
vrsta pomembnih zakonskih aktov. Nekatere od njih 
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je obravnavala v prvi in drugi fazi zakonodajnega 
postopka že skupščina prejšnjega sklica in bodo tej 
skupščini predloženi v zadnji fazi kot zakonski 
predlogi. Taki so predlog zakona o splošni ljudski 
obrambi in družbeni samozaščiti, predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanj- 
skih razmerjih ter predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih. Ostali zakoni bodo 
predloženi v prvi fazi zakonodajnega postopka kot 
predlogi za izdajo zakonov (zakoni o pokojninsko- 
invalidskem zavarovanju, o sistemu zvez, o sprem- 
ljanju pridobivanja dohodkov ter o ugotavljanju 
izvora premoženja, o samoprispevku, o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja in o javnem pravo- 
branilstvu). 

Tudi na dnevnih redih teh sej bodo nekatera po- 
ročila, kako še uresničuje politika Skupščine SR 
Slovenije na posameznih področjih (aktivnosti v SR 
Sloveniji pri oblikovanju in izvajanju dogovorjene 
zunanje politike Jugoslavije, uresničevanje druž- 
bene preobrazbe pravosodja, uresničevanje zakona 
o pravni pomoči). 

Ob periodičnem delovnem načrtu za II. in III. tri- 
mesečje je potrebno še posebej opozoriti, da perio- 
dični delovni načrt ne vsebuje vseh vprašanj, ki bi 
jih po sprejetem letnem programu dela zborov 
Skupščine SR Slovenije za leto 1982 moral vsebo- 

vati. V letnem programu dela, ki so ga vsi delegati 
prejeli, je predvideno, da bi morali v tem času 
obravnavati še nekatere zakonske akte, med kate- 
rimi navajamo samo pomembnejše: osnutek zakona 
o družbenem sistemu informiranja, predlog za iz- 
dajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o javnem obveščanju, osnutek zakona o urejanju 
prostora, predlog zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih, predlog zakona o stavbnih zemljiščih, 
predlog zakona o davkih občanov, predlog za izdajo 
zakona o letališčih ter osnutek zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah obrtnega zakona. Ti akti niso 
uvrščeni v dnevne rede sej zborov v II. in III. trime- 
sečju, ker je bilo ob pripravi periodičnega delov- 
nega načrta v neposrednem sodelovanju z Izvršnim 
svetom ugotovljeno, da ti akti ne bodo pravočasno 
predloženi skupščini. Izvršni svet kot predlagatelj 
teh aktov bo moral v smislu določb 247. člena po- 
slovnika skupščine posebej o tem obvestiti skup- 
ščino in navesti razloge, zaradi katerih ni mogel 
izvesti programiranih nalog v predvidenih rokih. 
Obvestilo Izvršnega sveta bo posredovano delega- 
tom v zborih. 

Periodični delovni načrt za Zbor združenega dela, 
Zbor občin in Družbenopolitični zbor za II. in III. 
trimesečje 1982 na sejah zborov 19. maja 1982. 

I. trimesečje 1982 

SEJE ZBOROV 7. MAJA 1982 

1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil In imunitetna 
vprašanja, 

2. Izvolitev predsednika in podpredsednika zbora, 
3. imenovanje sekretarja zbora, 
4. izvolitev predsednika, podpredsednika In članov 

Komisije Skupščine SR Slovenije za volitve, Imenovanja 
In administrativne zadeve, 

5. izvolitev predsednika In podpredsednikov Skupščine 
SR Slovenije, 

6. Imenovanje generalnega sekretarja Skupščine SR 
Slovenije in namestnika generalnega sekretarja, 

7. izvolitev predsednika Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, 

3. izvolitev podpredsednikov In članov Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije ter Imenovanja republiških 
sektorjev in predsednikov republiških komitejev, 

9. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov 
Zakonodajnopravne komisije Skupščine SR Slovenije, 

10. izvolitev skupine delegatov za spremljanje 
uresničevanja srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije, 

11. izvolitev skupine delegatov za pripravo periodičnega 
delovnega načrta za II. in lil. trimesečje 1982, 

12. izvolitev predsednika, podpredsednika in članov 
odborov Družbenopolitičnega zbora za 
družbenopolitični sistem in družbenoekonomske 
odnose. 

SKUPNA SEJA VSEH ZBOROV 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
7. MAJA 1982 

1. razglasitev Izvolitve predsednika in članov Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije in objava njegove 
sestave, 

2. slovesne Izjave predsednika in članov Predsedstva 
Socialistične republike Slovenije, 

3. izvolitev delegatov za Zbor republik In pokrajin 
Skupščine SFR Jugoslavije. 

SEJE ZBOROV 19. MAJA 1982 

1. Poročilo delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik In pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku usklajevanja 
nekaterih zakonov Iz pristojnosti Zbora 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ, ki so 
bili v obravnavi v zborih Skupščine SR 
Slovenije 
Predlagatelj: 
Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov, Odbor Družbenopolitičnega zbora 
za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 
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2. Osnutek zakona o dopolnitvi zakona o 
stalnih sredstvih sklada federacije za 
kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin v obdobju od leta 
1981 do leta 1985 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov, Odbor Družbenopolitičnega zbora 
za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

3. Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev 
za financiranje programa zamenjave 
računalnika za avtomatsko obdelavo 
podatkov Zveznega zavoda za statistiko v 
obdobju od leta 1982 do 1985 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

4- Predlog zakona o ratifikaciji mednarodnega spo- 
razuma o kakau, 1980 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

5. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti 
zakona o ratifikaciji pogodbe o skupnem 
financiranju severnoatlantskih oceanskih 
postaj 
Predlagatelj: 
Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

6. Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med 
SFRJ in Ljudsko republiko Mongolijo o 
pravni pomoči v civilnih, družinskih in 
kazenskih zadevah 
Predlagatelj: 
Skupščina SFRJ 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
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7. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov 
in članov delovnih teles Skupščine SR 
Slovenije 
Predlagatelj: 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

8. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in 
članov delovni teles Zbora združenega dela 
in Zbora občin Skupščine SR Slovenije 
Predlagatelj: 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Izvolitev sodnikov in predsednika 
Ustavnega sodišča SR Slovenije 
Predlagatelj: 
Predsedstvo Socialistične republike Slovenije 
Pristojni: ( 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

10. Izvolitev sodnikov Vrhovnega sodišča SR 
Slovenije 
Predlagatelj: 
Komisija za volitve, imenovanja in administrativne za- 
deve 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

11. Imenovanje namestnikov republiških 
sekretarjev in namestnikov predsednikov 
republiških komitejev 
Predlagatelj: 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

12. Predlog periodičnega delovnega načrta 
Zbora združenega dela, Zbor občin in 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR 
Slovenije za II. in III. trimesečje 1982 
Predlagatelj: 
Skupina delegatov za pripravo periodičnega delovnega 
načrta 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbora Družbenopolitičnega zbgra za družbenopolitični 
sistem in družbenoekonomske odnose 
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Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

7. Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi 
delovne organizacije restavratorski center, 
z osnutkom zakona 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

8. Predlog za izdajo zakona o evidenci 
nastanitve občanov in o registru 
prebivalstva 
Pristojen: 
Zbor občin 
Pristojno delovno telo: 
odbor za družbenopolitični in komunalni sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

SEJE ZBOROV 16. JUNIJA 1982  

1. Poročilo Republiškega sekretariata za 
notranje zadeve SR Slovenije o varnostnih 
razmerah v letu 1981 in aktivnosti organov 
za notranje zadeve 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

2. Poročilo o uresničevanju enotnega 
sistema organizacije, odgovornosti in 
obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah 
v SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

3. Osnutek zakona o zaključnem računu o 
izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1981 
Pristojna: 
Zbor združenega dela Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 

Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

4. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravnih taksah 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

5. Osnutek zakona o ustanovitvi družbenega 
sveta za republiško upravo za družbene 
prihodke z 
- dogovorom o oblikovanju družbenega sveta za Repu- 
bliško upravo za družbene prihodke 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 

• odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

6. Osnutek zakona o ustanovitvi družbenega 
sveta za upravno področje izvrševanja 
kazenskih sankcij z 
- dogovorom o oblikovanju družbenega sveta za uprav- 
no področje izvrševanja kazenskih sankcij 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

IV 

9. Predlog odloka o načrtu statističnih 
raziskovanj v SR Sloveniji v letu 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

10. Zaključni račun Narodne banke Slovenije za 
leto 1981 in finančni načrt Narodne banke 
Slovenije za leto 1982 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

11. Zaključni račun Narodne banke Jugoslavije 
za leto 1981 in finančni načrt Narodne 
banke Jugoslavije za leto 1982 
Pristojen: 
Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

III. trimesečje 1982 

SEJE ZBOROV 14. JULIJA 1982  

1. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenopolitični sistem in za družbenoeko- 
nomske odnose 
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V obravnavi sodeluje: 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

2. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

3. Predlog zakona o knjižničarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

4. Predlog za izdajo zakona o kulturno 
umetniških dejavnostih in posredovanju 
kulturnih vrednot 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

5. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o republiških blagovnih 
rezervah 
Pristojna: 
Zbor združeneg dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravah za družbene 
prihodke 
Pristojni 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem vseh zborov, odbora 
za finance zbora združenega dela in zbora občin 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

7. Osnutek zakona o prekrških 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

8. Uresničevanje zdravstvenega varstva v SR 
Sloveniji 
- pobudo za spremembo zakona o 
zdravstvenem varstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

9. Informacija o uresničevanju sklepov in 
stališč Skupščine SR Slovenije o izvajanju 
in dograjevanju sistema socialne varnosti 
borcev NOV in drugih borcev ter vojaških 
invalidov 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor kot zainteresirani zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
komisija za vprašanja borcev NOV 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik skupščine SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 28. JULIJA 1982  

1. Poročilo Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981 do 
1985 v letih 1981 in 1982 in prva ocena 
možnosti razvoja v letu 1983 z 
- analizo izvajanja družbenega plana SR Slovenije za 
obdobje 1981-1985 v letih 1981 in 1982 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, od- 
bori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora 
za finance 
V obravnavi sodelujejo: 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna skup- 
nost za ekonomske odnose s tujino 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

2. Poročilo o uresničevanju nalog in ciljev 
glede skladnejšega regionalnega razvoja 
SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbor za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujejo: 
ustrezne samoupravne interesne skupnosti, Gospodar- 
ska zbornica Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 
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3. Poročilo bank o uresničevanju nalog iz 
dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 (sklep 
Zbora združenega dela in Zbora občin z 
dne 27. januarja 1982) 
Predlagatelj: 
Ljubljanska banka - Združena banka, Jugobanka - te- 
meljna baka Ljubljana, Beogradska banka - temeljna 
banka Ljubljana 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbora 
za družbenoekonomski razvoj 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

4. Poročila samoupravnih interesnih 
skupnosti materialne proizvodnje in 
družbenih dejavnosti o izpolnjevanju 
planskih nalog (sklep Zbora združenega 
dela z dne 10. marca 1982) 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin kot zainteresirani zbor 
Pristojni delovni telesi: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbor 
za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

5. Poročilo o uresničevanju nalog iz sklepov 
Skupščine SR Slovenije z dne 28.10.1981 in 
z dne 25.12.1981 ob obravnavi poročila o 
izgubah v gospodarstvu SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov in od- 
bora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

6. Poročilo o uresničevanju družbene 
usmeritve razaporejanja dohodka pri 
oblikovanju in delitvi sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo v letu 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
V obravnavi sodelujejo: 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področ- 
ja družbenih dejavnosti 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

7. Poročilo o skladnosti samoupravnih 
sporazumov, ki urejajo cene, s kriteriji za 
oblikovanje cen in z dogovori o izvajanju 
politike cen 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 

VI 

Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

8. Poročilo o oskrbi z lesom in lesnimi 
proizvodi 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenoekonomske odnose in odbor za 
agrarno politiko Zbora združenega dela 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

9. Osnutek sprememb In dopolnitev 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981 do 1985 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojni delovni telesi: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, Odbor 
za družbenoekonomski razvoj Zbora združenega dela 
V obravnavi sodelujejo: 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s področ- 
ja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, Repu- 
bliški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije in Samoupravna interesna skupnost 
za ekonomske odnose s tujino 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

SEJE ZBOROV 29. SEPTEMBRA 1982 

1. Aktivnosti v SR Sloveniji pri oblikovanju in 
izvajanju skupno dogovorjene zunanje 
politike Jugoslavije 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: Komisija za mednarodne 
odnose 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

2. Predlog zakona o splošni ljudski obrambi 
in družbeni samozaščiti 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

3. Predlog sprememb dogovora o temeljih 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojni delovni telesi: skupina delegatov za spremlja- 
nje planskih aktov in Odbor za družbenoekonomski ra- 
zvoj Zbora združenega dela 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 
nega dela 

4. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih 
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Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in odobra za urbanizem in stanovanjsko- 
komunalna vprašanja 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

5. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o gozdovih < 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in odbor za agrarno politiko Zbora združe- 
nega dela 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopo- 
litičnega zbora 

6. Predlog za izdajo zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose * 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

7. Predlog za izdajo zakona o sistemu zvezi v 
SR Sloveniji 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

8. Predlog za izdajo zakona o spremljanju 
pridobivanja dohodkov ter o ugotavljanju 
izvora premoženja v 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopo- 
litičneg zbora 

9. Predlog za Izdajo zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o samoprispevku z 
osnutkom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja z osnutkom 
zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za družbe- 
no nadzorstvo 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

11. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu z osnutkom zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za pravoso- 
dje 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

12. Poročilo o izvajanju stališč Skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbene 
preobrazbe pravosodja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo:' 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik družbenopolitičnega zbora 

13. Informacija o uresničevanju zakona o 
pravni pomoči 
Prlsto|nl: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojno delovno telo: 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

14. Odločba Ustavnega sodišča SR Slovenije, s 
katero ugotavlja, da prvi odstavek 139. 
člena zakona o usmerjenem Izobraževanju 
nI v skladu z ustavo SR Slovenije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 
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OSNUTEK SAMOUPRAVNEGASPORAZUMA 

o ustanovitvi Samoupravne interesne 

skupnosti za ceste Slovenije  

Delavci, delovni ljudje in občani kot izvajalci del na cestah 
in uporabniki cest po občinskih samoupravnih interesnih 
skupnostih za ceste sklenejo na podlagi določil 53. in 66. 
člena Ustave SR Slovenije, 389. in 586. člena Zakona o 
združenem delu ter 16., 19. in 21. člena Zakona o cestah 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o ustanovitvi Samoupravne interesne 

skupnosti za ceste Slovenije 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Izhajajoč iz potreb po zadovoljevanju interesov združenega 
dela in skupnih družbenih interesov na področju cestnega 
gospodarstva v SR Sloveniji se delavci v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, de- 
lovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom s sredstvi, ki so lastnina občanov in občani v krajevnih 
skupnostih kot uporabniki ter delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, ki opravljajo dejavnost vzdrževanja in 
varstva cest (v nadaljnjem besedilu: organizacije za vzdrževa- 
nje cest) in delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, 
ki na podlagi posebnega samoupravnega sporazuma razisku- 
jejo, projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste za čas izvaja- 
nja dogovorjene naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša 
razmerja, vendar le v zadevah, glede katerih imajo obveznosti, 
odgovornosti in pravice v zvezi z izvajanjem te naloge kot 
izvajalci po občinskih samoupravnih interesnih skupnostih za 
ceste (v nadaljnjem besedilu: občinske skupnosti za ceste) 
združujejo v Samoupravno interesno skupnost za ceste Slo- 
venije (v nadaljnjem besedilu: Skupnost za ceste Slovenije). 

2. člen 

Uporabniki in izvajalci se združujejo v Skupnost za ceste 
Slovenije za opravljanje nalog, ki se nanašajo na enotnost 
cestne mreže v SR Sloveniji, pri čemer zlasti: 

- Ugotavljajo in usklajujejo skupne in družbene potrebe in 
interese glede magistralnih cest; 

- pripravljajo predloge in sprejemajo planske akte, s kate- 
rimi določajo politiko in cilje družbenega razvoja na področju 
cestnega gospodarstva; 

- se sporazumevajo o samoupravnem združevanju sredstev 

za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev magistral- 
nih cest; 

- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se 
nanašajo na vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev 
cest; 

- zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regio- 
nalnih cest določajo kriterije in merila za oblikovanje sredstev 
vzajemnosti in odločajo o razporeditvi teh sredstev; 

- usklajujejo interese občinskih skupnosti za ceste, ki se 
nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih ob- 
močjih in obmejnih območij SR Slovenije; 

- določajo kriterije in merila za višino povračil iz četrte, 
pete, sedme in osme točke 38. člena zakona o cestah; 

- določajo višino povračil iz četrte in pete točke 38. člena 
zakona o cestah ter višino in način plačevanja cestnine iz 
osme točke 38. člena zakona o cestah; 

- določajo kriterije in merila za delitev sredstev iz tretje do 
šeste točke 38. člena zakona o cestah; 

- določajo kriterije in merila za cene storitev za vzdrževanje 
in varstvo cest; 

- določajo cene storitev za vzdrževanje magistralnih cest; 
- določajo normative in standarde za vzdrževanje magi- 

stralnih cest in skupne normative in standarde za vzdrževanje 
regionalnih in lokalnih cest; 

- določajo letne programe del vzdrževanja in varstva magi- 
stralnih cest; 

- razvrščajo regionalne ceste in določajo osnove in merila 
za razvrščanje lokalnih cest; 

- obravnavajo in zavzemajo stališča o vprašanjih gospodar- 
jenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarjanjem 
urejajo na ravni federacije; 

- usklajujejo interese z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi in sklepajo samoupravni sporazum o usklajeva- 
nju planov; 

- skrbijo za vodenje predpisanih evidenc o cestah; 
- se sporazumevajo o nalogah in ukrepih s področja 

splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

3. člen 
Ta sporazum sklenejo: 
Kot uporabniki. 
- delavci v temeljnih organizacijah in drugih organizacijah 

združenega dela in v delovnih skupnostih 
- delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 

nim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov 
- občani v krajevnih skupnostih 
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Kot izvajalci: 
- delavci v organizacijah za vzdrževanje cest 
- delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki na 

podlagi posebnega samoupravnega sporazuma raziskujejo, 
projektirajo, gradijo in rekonstruirajo ceste za čas izvajanja 
dogovorjene naloge, ob kateri se vzpostavljajo trajnejša ra- 
zmerja, vendar le v zadevah, glede katerih imajo obveznosti, 
odgovornosti in pravice v zvezi z izvajanjem te naloge. 

4. člen 
SR Slovenija uveljavlja svoje interese na področju cest- 

nega gospodarstva s tem, da: 
- Skupščina SR Slovenije daje soglasje k temu samouprav- 

nemu sporazumu in statutu Skupnosti za ceste Slovenije 
- Skupščina SR Slovenije sprejema planske akte v katerih 

določa smernice in ukrepe za razvoj cestnega gospodarstva 
- Skupščina SR Slovenije sprejema zakone in druge ukrepe 

za sistemsko urejanje dejavnosti oziroma zadev posebnega 
družbenega pomena v cestnem gospodarstvu in 

- po svojih organih v skladu s pristojnostjo usklajuje druge 
naloge na področju cestnega gospodarstva 

5. člen 
Skupnost za ceste Slovenije je pravna oseba s pravicami, 

obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima na podlagi ustave, 
zakonov, družbenih dogovorov, tega sporazuma, drugih sa- 

• moupravnih sporazumov ter statuta in drugih samoupravnih 
splošnih aktov te skupnosti. 

6. člen 
Ime skupnosti za ceste Slovenije je: Samoupravna intere- 

sna skupnost za ceste Slovenije. 
Skrajšano ime je: Skupnost za ceste Slovenije, 
Sedež Skupnosti za ceste Slovenije je v Ljubljani. 

7. člen 
Skupnost za ceste Slovenije ima statut 
Statut vsebuje podrobnejše določbe o samoupravni organi- 

ziranosti Skupnosti za ceste Slovenije, njenih organih, delu in 
pristojnosti organov ter drugih vprašanjih, ki so pomembna 
za Skupnost za ceste Slovenije. 

Statut in drugi samoupravni splošni akti morajo biti v 
skladu s tem sporazumom, 

8. člen 
Skupnost za ceste Slovenije predstavlja predsednik skup- 

ščine, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. V posamez- 
nih zadevah lahko predsednik pooblasti tudi drugega člana 
predsedstva, 

V poslovnih odnosih z drugimi organi in organizacijami 
zastopa skupnost za ceste Slovenije predsednik skupščine. 

Določila glede pooblastil za zastopanje Skupnosti za ceste 
Slovenije tudi po drugih osebah vsebuje statut. 

9. člen 

Delo skupnosti za ceste je javno. 
Uresničevanje načela javnosti dela Skupnosti za ceste Slo- 

venije podrobneje ureja statut. 

II. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 
SKUPNOSTI ZA CESTE SLOVENIJE 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije 

10. člen 
Organ upravljanja Skupnosti za ceste Slovenije je skup- 

ščina, ki jo sestavljajo delegati občinskih skupnosti za ceste s 
področja SR Slovenije. 

Skupščina ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
V skupščini Skupnosti za ceste Slovenije sodeluje tudi 

pristojno poveljstvo oboroženih sil SFRJ. Način sodelovanja 
se določi v statutu Skupnosti za ceste Slovenije. 

11. člen 
Zbor uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije 

ima .... delegatskih mest. Delegate v zbor delegira zbor 
uporabnikov vsake skupščine občinske skupnosti za ceste. 

Način sodelovanja pristojnega poveljstva oboroženih sil v 
zboru uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije še 
določi v statutu skupnosti. 

Zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije 
'ma stalnih in nedoločeno število spreminjajočih 
delegatskih mest za delegiranje delegatov iz organizacij po 
drugi alinei tretjega odstavka 17. člena Zakona o cestah in 
organizacjah za vzdrževanje avtomobilskih cest. 

Delegate v stalna delegatska mesta delegirajo zbori izvajal- 
cev občinske skupnosti za ceste za območje občine: 

(po oblikovanju občinskih skupnosti za ceste bo mogoče 
določiti število delegatov). 
Delegate v spreminjajoča delegatska mesta delegirajo zbori 
izvajalcev: 

a) Iz delegatov temeljnih organizacij združenega dela na 
podlagi posebnega samoupravnega sporazuma iz druge ali- 
nee tretjega odstavka 17. člena Zakona o cestah skupščine 
občinske skupnosti za ceste za območje občinske skupnosti 
za ceste, za katere je sklenjen poseben samoupravni spora- 
zum 

(varianta: - kjer je sedež investitorja 
- za območje občinske skupnosti za ceste, kjer se dela 

izvajajo 
- za območje občine, kjer ima sedež taka temeljna oraani- 

zacija) 
b) iz delegatov organizacije za vzdrževanje avtomobilskih 

cest skupščine občinske skupnosti za ceste za območje ob- 
čine, kjer je sedež baze. 

Mandatna doba delegatov obeh zborov skupščine traia 4 
leta. ' 

12. člen 
Skupščina odloča: 

- na skupni seji obeh zborov 
- na ločenih sejah obeh zborov 
- na seji posameznega zbora, na kateri zbor odloča samo- 

stojno 
13. člen 

Skupščina na skupni seji obeh zborov odloča zlasti o na- 
slednjih zadevah: 

1. Sprejema statut Skupnosti za ceste Slovenije in druge 
samoupravne splošne akte ter njihove spremembe in dopolni- 
tve 

2. Določi predlog sprememb in dopolnitev tega samouprav- 
nega sporazuma 

3. Sprejema akt o ustanovitvi posebnega sodišča združe- 
nega dela 

4. Voli predsednika skupščine in njegovega namestnika 
5. Imenuje odbor za planiranje in normativno dejavnost, 

odbor za gospodarsko-finančne zadeve, voli in odpokliče 
komite za SLO in družbeno samozaščito ter odbor samou- 
pravne delavske kontrole in imenuje druga stalna in občasna 
skupna delovna telesa skupščine ter določi, katera funkcija se 
opravlja poklicno 

6. Določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Skupnosti za ceste Slovenije 

7.Sprejema zaključni račun Skupnosti za ceste Slovenije 
8. Predlaga razpis javnega posojila za zvedbo planskih 

nalog 
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9. Sklepa o pristopu k družbenim dogovorom in samou- 
pravnim sporazumom 

10. imenuje in daje pooblastila delegacij za Zvezo samou- 
pravnih interesnih skupnosti za ceste, republik in pokrajin 
Jugoslavije 
11. Sklepa samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste Slo- 
venije in delovno skupnostjo za opravljanje administrativno- 
strokovnih, pomožnih in podobnih del skupnega pomena za 
uporabnike in izvajalce 

12. Obravnava in daje soglasje k določbam statuta delovne 
skupnosti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog delovne 
skupnosti in k razvidu del in nalog delovne skupnosti 

13. Imenuje in razrešuje vodjo delovne skupnosti po pred- 
hodnem mnenju organa upravljanja delovne skupnosti 

14. člen 

Skupščina na ločenih sejah obeh zborov odloča zlasti o 
naslednjih zadevah: 

1. Sprejema dolgoročni plan Skujsnosti za ceste Slovenije 
2. Sprejema srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije 
3. Sprejema letne plane Skupnosti za ceste Slovenije 
4. V skladu s planom določi organizacijo za opravljanje 

investitorskih poslov 
5. Sklepa samoupravne sporazume o usklajevanju planov z 

drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi 
6. Določa kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzaje- 

mnosti zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva 
regionalnih cest 

7. Določa kriterije in merila: 
- za višino povračil za čezmerno uporabo cest 

- za višino povračil za izredne prevoze 
- za višino posebnih povračil (cestnina) 
- za višino povračil organizacij, ki poslujejo na avtomobilski 

cesti, in podobno 
8. Določa višino in način plačevanja cestnine 
9. Določa kriterije in merila za delitev sredstev, ki se zago- 

tavjajo: 
- iz sredstev za ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni 

bencina in plinskega olja 
- z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo upo- 

rabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila 
- s povračilom za uporabo cest, vsebovanim v prodajni ceni 

plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil 
- s povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 

cest za tuja motorna vozila in priklopna vozila 
10. Določa kriterije in merila za cene storitev za vzdrževanje 

in varstvo cest 
11. Določa cene storitev za vzdrževanje in varstvo magi- 

stralnih cest 
12. Sklepa samoupravni sporazum z Avto-moto zvezo Slo- 

venije o programu, obsegu, ceni in kakovosti storitev službe 
»pomoč-informacije« 

13. O razvrstitvi cest med regionalne ceste po predlogu ( 
pristojne občinske samoupravne interesne skupnost za ceste 
in s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

14.Določa osnove in merila za razvrstitev cest in drugih 
prometnih površin med lokalne ceste 

15. Določa merila za določanje vrednosti ceste s pripada- 
jočo funkcionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno 
signalizacijo zaradi obračunavanja amortizacije 

16. Sklepa samoupravni sporazum iz 53. in 54. člena Za- 
kona o cestah 

17. Sprejema investicijski program po 64. členu Zakona o 
cestah 

18. Sklepa samoupravni sporazum med Skupnostjo za ce- 
ste Slovenije in organizacijo, ki opravlja investitorske posle za 
gradnjo cest o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih 

19. Sklepa samoupravni sporazum z investitorjem o finan- 
ciranju prestavitve ceste po 74. členu Zakona o cestah. 

15. člen 

Zbor uporabnikov samostojno odloča zlasti o naslednjih 
zadevah: 

1. Voli predsednika zbora in njegovega namestnika 
2. Imenuje odbore in komisije zbora 
3. Sprejema poslovnik in druge samoupravne splošne akte 

zbora 
4. Določa kriterije in merila za višino: 
- letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporab- 

niki cest za cestna motoma vozila in priklopna vozila 
- povračila za uporabo cest, vsebovanega v prodajni ceni 

plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil 
5. Določa višino: 
- letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporab- 

niki cest za cestne motorna vozila in priklopna vozila 
- povračila za uporabo cest, vsebovanega v prodajni ceni 

plinskih goriv, ki se uporabljajo za pogon motornih vozil 
6. Predlaga s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine SR Slo- 

venije pristojnemu zveznemu organu razvrstitev cest med 
magistralne ceste 

7. Odloča o najetju domačih in tujih posojil za izvedbo 
planskih nalog. 

16. člen 

Zbor Izvajalcev samostojno odloča zlasti o naslednjih 
zadevah: 

1. Voli predsednika zbora in njegovega namestriika 
2. Imenuje odbore in komisije zbora 
3. Sprejema poslovnik in druge samoupravne splošne akte 

zbora 
4. Določa normative in standarde za vzdrževanje magistral- 

nih cest in skupne normative in standarde za vzdrževanje 
regionalnih in lokalnih cest. 

17. člen 

Če odločitev, ki jo sprejemata enakopravno na ločenih 
sejah oba zbora, ni bila sprejeta v enakem besedilu v obeh 
zborih se opravi usklajevalni postopek med zboroma v skladu 
s statutom. 

Če v usklajevalnem postopku med zboroma ni doseženo 
soglasje o vprašanju, od katerega je bistveno odvisno delo 
skupnosti, začasno uredi to vprašanje Skupščina SR Slove- 
nije. 

18. člen 

Skupščina lahko veljavno sklepa, če je na seji navzočih več 
kot polovica delegatov vsakega zbora. Na skupni seji spre- 
jema skupščina odločitve v zadevah po 13. členu tega spora- 
zuma z večino glasov vseh delegatov. Na ločenih sejah obeh 
zborov sprejema skupščina odločitve v zadevah po 14. členu 
tega sporazuma z večino glasov delegatov posameznega 
zbora, kar velja tudi za odločanje o zadevah, o katerih odloča 
posamezen zbor samostojno po 15. in 16. členu. 

19. člen 

Predsednika in njegovega namestnika izvoli skupščina 
izmed delegatov skupščine za dobo 2 let in sta lahko za to 
funkcijo izvoljena največ dvakrat zaporedoma. 

Predsednik skupščine sklicuje in vodi skupne seje, skrbi, da 
posluje skupščina po tem sporazumu, statutu in poslovniku, 
podpisuje splošne akte, sklepe in druge odločitve, ki jih je 
sprejela skupščina, razen v tistih zadevah, o katerih odloča 
posamezen zbor samostojno in opravlja druge zadeve, ki so 
mu dane s poslovnikom. 

V odsotnosti nadomešča predsednika njegov namestnik. 
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20. člen 
Vsak zbor ima predsednika in namestnika predsednika 

zbora, ki ju izvoli zbor izmed delegatov zbora za dobo 2 let in 
sta lahko za to funkcijo izvoljena-največ dvakrat zaporedoma. 
Predsednik zbora sklicuje in vodi ločene in samostojne seje 
zbora, podpisuje akte, sklepe in druge odločitve zbora, ki jih 
ta sprejema samostojno, skrbi, da posluje zbor po tem spora- 
zumu, statutu in poslovniku in opravlja druge zadeve po 
pravilniku. 

V odsotnosti nadomešča predsednika njegov namestnik. 

Predsedstvo skupščine 

21. člen 
Skupščina ima predsedstvo skupščine, ki ga sestavljajo: 
- predsednik skupščine 
- predsednika obeh zborov skupščine 
- predsednik odbora za planiranje in normativno dejavnost 
- predsednik odbora za gospodarsko-finančne zadeve 
- predsednik komiteja za SLO in družbeno samozaščito 
- predsedniki drugih stalnih skupnih odborov in komisij, 

kot je določeno v statutu. 
Vodja delovne skupnosti ima pravico in dolžnost, da priso- 

stvuje sejam predsedstva. 

22. člen 
Predsedstvo vodi delo skupščine in pri tem zlasti: 
- obravnava gradivo za vse oblike zasedanja zborov skup- 

ščine 
- obravnava predloge kadrovskih vprašanj v zvezi z voli- 

tvami in imenovanji 
- spremlja izvršitev sklepov skupščine skupnosti 
- usklajuje delp zborov skupščine in njenih teles 
- obravnava druge zadeve, določene z Zakonom o cestah, 

tem sporazumom in statutom. 

23. člen 

Predsedstvo voli predsednik skupščine Skupnosti za ceste 
Slovenije. 

Predsednik sklicuje in vodi seje predsedstva in neposredno 
skrbi za izvajanje sklepov predsedstva 

• Predsednika v njegovi odsotnosti hadomešča njegov na- 
mestnik. 

24. člen 

Podrobnejša določila o delu predsedstva določi statut. 

Odbori, komiteji in komisije 

25. člen 

Za proučevanje posameznih zadev in pripravo predlogov 
ima skupščina stalne in občasne odbore, komiteje in komisije 

Stalni odbori oz. komite so: 
odbor za planiranje in normativno dejavnost 
odbor za gospodarsko-finančne zadeve 

. komite za SLO in družbeno samozaščito 
odbor samoupravne delavske kontrole 
Poleg teh pa skupščina po potrebi lahko imenuje tudi druge 

stalne ali občasne odbore. 
Odbori, komite in komisije so skupne za proučevanje tistih 

zadev, o katerih odloča skupščina na skupni seji obeh zborov 
in v posameznih zborih za proučevanje tistih zadev, o katerih 
odločata zbora na ločenih sejah ali samostojno. Po odločitvi 
obeh zborov se lahko imenuje skupno delovno telo obeh 
zborov tudi za proučevanje tistih zadev, o katerih odloča 
skupščina na ločenih sejah obeh zborov. 

Stalni skupni odbori in komite, 

Odbor za planiranje in normativno dejavnost 

26. člen 

Odbor za planiranje in normativno dejavnost ima predsed- 
nika, namestnika predsednika in 9 članov. 

Odbor imenuje skupščina na skupni seji obeh zborov in 
sicer predsednika in 5 članov izmed delegatov zbora uporab- 
nikov, namestnika in 4 člane pa izmed delegatov zbora izva- 
jalcev. 

Mandatna doba članov odbora je 4 leta. 

27. člen 

Odbor ima zlasti nalednje naloge: 
- obravnava in pripravlja predlog samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije 
- obravnava in pripravlja predloge dolgoročnega in sred- 

njeročnega plana Skupnosti za ceste Slovenije 
- spremlja in analizira izvajanje planskih aktov 
- obravnava predlog razvrstitve cest med magistralne 

ceste 
- obravnava predlog razvrstitve cest med regionalne ceste 
- obravnava osnove in merila za razvrstitev cest in drugih 

prometnih površin med lokalne ceste 
- predlaga določitev rezervatov za gradnjo magistralnih 

cest pristojni občinski skupščini 
- obravnava samoupravni sporazum o medsebojnih pravi- 

cah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste 
Slovenije in delovno skupnostjo za opravljanje administra- 
tivno-strokovnih, pomožnih in podobnih del skupnega po- 
mena za uporabnike in izvajalce 

- obravnava predlog soglasja k določbam statuta delovne 
skupnosti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog delovne 
skupnosti in k razvidu del in nalog delovne skupnosti 

- obravnava in pripravlja predloge statuta Skupnosti za 
ceste Slovenije in drugih samoupravnih splošnih aktov 

- daje pobude, predloge in mnenja s področja planiranja in 
normativne dejavnosti 
- proučuje druge zadeve po odločitvi skupščine, posamez- 

nega zbora in predsedstva skupščine 

Odbor za gospodarsko-finančne zadeve 
28. člen 

Odbor za gospodarsko-finančne zadeve ima predsednika, 
namestnika predsednika in 9 članov. 

Odbor imenuje skupščina na skupni seji obeh zborov in 
sicer predsednika in 5 članov izmed delegatov zbora uporab- 
nikov, namestnika in 4 člane pa izmed delegatov zbora izva- 
jalcev. 

Mandatna doba članov odbora je 4 leta. 

29. člen 

Odbor obravnava in pripravlja predlog: 
- kriterijev in meril za višino povračil iz četrte, pete, sedme 

in osme točke 38. člena Zakona o cestah; 
- višine povračil iz četrte in pete točke 38. člena Zakona o 

cestah ter višino in način plačevanja cestnine iz osme točke 
38. člena Zakona o cestah; 

- kriterijev in meril za delitev sredstev iz tretje do šeste 
točke 38. člena Zakona o cestah; 

- kriterijev in meril za cene storitev za vzdrževanje in var- 
stvo cest; 

- cen storitev za vzdrževanje in varstvo magistralnih cest; 
- normativov in standardov za vzdrževanje magistralnih 

cest in skupne normative in standarde za vzdrževanje regio- 
nalnih in lokalnih cest; 
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- kriterijev in meril za oblikovanje sredstev vzajemnosti 
zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regional- 
nih cest; 

- meril za določanje vrednosti ceste s pripadajočo funkcio- 
nalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo 
zaradi obračunavanja amortizacije; 

- o najetju domačih in tujih posojil za izvedbo planskih 
nalog; 

- razpisa javnega posojila za izvedbo planskih nalog; 
- samoupravnega sporazuma z Avto-moto zvezo Slovenije 

o programu, obsegu, ceni in kakovosti storitev službe »po- 
moč-informacije«, 

- letnega plana in zaključnega računa; 
- pobud, predlogov in mnenj s področja gospodarsko- 

finančne dejavnosti; 
- samoupravnega sporazuma z investitorjem o financira- 

nju prestavitve ceste po 74. členu Zakona o cestah 
Odbor proučuje druge zadeve po odločitvi skupščine, posa- 

meznega zbora in predsedstva skupščine. 

Komite za splošno ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito 

30. člen 
Komite za SLO in družbeno samozaščito ima predsednika, 

namestnika predsednika in pet članov. 
Komite voli in odpokliče skupščina na skupni seji obeh 

zborov. 
Mandatna doba članov komiteja je 4 leta. 

31. člen 
Komite za SLO in družbeno samozaščito opravlja zlasti 

naslednje naloge: 
- sprejema in dopolnjuje obrambni in varnostni načrt; 

Skupnosti za ceste Slovenije 
- imenuje vodjo in namestnika vodje ter upravitelja 

obrambnega načrta 
- skrbi za organiziranje in usposabljanje štaba in enot 

civilne zaščite ter narodne zaščite 
- usklajuje obrambne priprave Skupnosti za ceste z uprav- 

nimi organi družbeno-politične skupnosti oziroma drugimi 
obrambnimi pripravami 

- predlaga obrambne elemente razvojnih načrtov in drugih 
splošnih aktov ter ukrepov s področja splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite 

- organizira in skrbi za vse možne oblike in načine uspo- 
sabljanja ter izvajanja nalog in ukreov splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite, za vzgojo delavcev, delov- 
nih ljudi in občanov 

- organizira in skrbi za izvajanje ukrepov za varovanje 
družbenega premoženja pred škodljivimi dejanji in vplivi 

- opravlja druga dela pri obrambnih in samozaščitnih pri- 
pravah in ukrepih na podlagi ustave in zakona. 

Odbor samoupravne delavske kontrole 

32. člen 

Odbor samoupravne delavske kontrole ima predsednika, 
namestnika predsednika in pet članov. 

Odbor voli in odpokliče skupščina na skupnih sejah obeh 
zborov in sicer predsednika in tri člane izmed delegatov zbora 
uporabnikov, namestnika predsednika in dva člana pa izmed 
delegatov zbora izvajalcev. 

Mandatna doba članov odbora je štiri leta. 

33. člen 

Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem pravic, obvez- 
nosti in odgovornosti delavcev, delovnih ljudi in občanov, 
združenih v Skupnosti za ceste Slovenije, opravlja odbor 
samoupravne delavske kontrole sledeče naloge: 

- nadzira izvajanje tega samoupravnega sporazuma, sta- 
tuta in drugih samoupravnih splošnih aktov Skupnosti za 
ceste Slovenije 

- nadzira izvajanje sklepov skupščine, zborov skupščine, 
predsedstva in skladnost teh sklepov s samoupravnimi pravi- 
cami in dolžnostmi ter interesi uporabnikov in izvajalcev, 
združenih v Skupnosti za ceste Slovenije 

- nadzira smotrno uporabo sredstev, s katerimi Skupnost 
za ceste Slovenije razpolaga 

- .nadzira informiranje javnosti o dejavnosti Skupnosti za 
ceste Slovenije 

- nadzira delo delovne skupnosti strokovne službe Skup- 
nosti za ceste Slovenije 
- obravnava druge zadeve, določene z zakonom 

34. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole je dolžan o svojem 

delu, ugotovitvah in stališčih obveščati predsedstvo in skup- 
ščino ter druge organe in organizacije skladno z zakonom in 
jim predlagati ustrezne ukrepe. 

35. člen 
Podrobnejša določila o samoupravni organiziranosti Skup- 

nosti za ceste Slovenije vsebuje statut in poslovnik. 

III. PLANIRANJE 

36. člen 
V skladu z določbami zveznega in republiškega zakona o 

planiranju, zakona o cestah, na njihovi podlagi izdanih izvršil- 
nih predpisov, strokovnih razvojnih ocen in smernic Sociali- 
stične republike Slovenije, Skupnost za ceste Slovenije pri- 
pravlja predloge in sprejema planske akte za dolgoročno 
obdobje, za srednjeročno obdobje in za posamezno leto. 
Temeljna planska akta, ki sta: 

- Samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti za 
ceste Slovenije in 

- Plan Skupnosti za ceste Slovenije 
glede dejavnosti vzdrževanja in varstva cest ter zadev iz 

drugega odstavka 4. člena zakona o cestah, kar vse je poseb- 
nega družbenega pomena, morata biti usklajena z dogovo- 
rom o temeljih družbenega plana in družbenim planom SR 
Slovenije. 

37. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti za ceste 

Slovenije sklenejo izvajalci del na cestah in uporabniki cest, 
združeni v občinskih skupnostih za ceste, na podlagi elemen- 
tov in na predlog skupščine Skupnosti za ceste Slovenije. 

S samoupravnim sporazumom iz prvega odstavka tega 
člena se udeleženci sporazumejo zlasti o: 

- skupnih nalogah, ki izhajajo iz enotnosti cestne mreže in 
o zagotavljanju sredstev za njihovo izvedbo 

- namenu uporabe razporejanja, pravicah, obveznostih in 
odgovornosti glede sredstev iz tretje, četrte, pete in šeste 
točke prvega odstavka 38. člena Zakona o cestah; 

- izenačevanju pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih 
cest in oblikovanju sredstev vzajemnosti; 

- fizičnem in vrednostnem obsegu vzdrževanja, varstva, 
rekonstrukcije in graditve magistralnih cest v srednjeročnem 
obdobju, vključujoč kontinuiteto graditve v naslednjem sred- 
njeročnem obdobju; 
- lokaciji, roku graditve in potrebnih sredstvih za graditev 

in rekonstrukcijo magistralnih cest; 
- prometnih in tehničnih podlagah za graditev in rekon- 

strukcijo magistralnih cest v skladu s predpisi; 
- potrebnih zmogljivostih za izvajanje .predvidenega ob- 

sega vzdrževanja in varstva magistralnih cest; 
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- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstvenorazi- 
skovalnega dela na področju gospodarjenja s cestami; 

- nalogah in ukrepih s področja SLO in družbene samoza- 
ščite 

- nalogah in ukrepih s področja rabe prostora in varstva 
bivalnega okolja. 

38. člen 

Dolgoročni plan določa dolgoročne možnosti družbeno- 
ekonomskega razvoja na področju vzdrževanja, varstva, re- 
konstrukcije in graditve cest za obdobje najmanj 10 let. 

Dolgoročni plan Skupnosti za ceste Slovenije je podlaga in 
splošna orientacija za srednjeročni plan na področju vzdrže- 
vanja, varstva, rekonstrukcije in graditve cest. 

39. člen 

Srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije, ki mora 
biti sestavljen na osnovi Samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana in na osnovi dolgoročnega plana zlasti določa: 

- obseg vzdrževanja in varstva magistralnih cest in višino 
sredstev za ta namen specificirano po letih 

- konkretne odseke magistralnih cest, ki bodo v planskem 
obdobju rekonstruirani, odnosno na novo zgrajeni z oceno 
višine stroškov za posamezna dela, opredelitvijo virov financi- 
ranja in dinamiko izvajanja del ter financiranja. 

Srednjeročni plan se sprejema za obdobje 5 let. 

40. člen 

Letni plan Skupnosti za ceste Slovenije, ki mora biti se- 
stavljen na osnovi srednjeročnega plana zlasti določa: 

- vrste virov in' višino sredstev po virih 
- obseg vzdrževanja in varstva magistralnih cest oziroma 

višino stroškov za ta dela v planskem letu 
- konkretne odseke magistralnih cest, ki bodo v planskem 

letu rekonstruirani, odnosno grajeni z navedbo posameznih 
del in specificirano višino stroškov 

- drugo namensko porabo finančnih sredstev. 

41. člen 

Skupnost za ceste Slovenije usklajuje interese z drugimi 
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, sklepa samoupravne 
sporazume o usklajevanju planov in sprejerfia druge ukrepe. 

i 
IV. OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL 
ZA SKUPNOST 

42. člen 

Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in 
temu podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izva- 
jalce se v Skupnosti za ceste Slovenije oblikuje delovna skup- 
nost. 

Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanja 
dohodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresni- 
čevanju skupnih ciljev in interesov delavcev delovne skupno- 
sti se uredijo s samoupravnim sporazumom o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih med Skupnostjo za 
ceste Slovenije in delovno skupnostjo. 

43. člen 

Delovno skupnost vodi vodja delovne skupnosti, ki ga ime- 
nuje skupščina Skupnosti za ceste Slovenije po predhodnem 
mnenju organa upravljanja delovne skupnosti. 

Vodja delovne skupnosti je za izvajanje nalog, ki jih delovna 
skupnost opravlja za Skupnost za ceste Slovenije odgovoren 
skupščini in predsedstvu skupščine Skupnosti za ceste Slove- 
nije, za zadeve delovne skupnosti pa je odgovoren organu 
upravljanja delovne skupnosti. 

Sredstva za delo delovne skupnosti se zagotavljajo iz skup- 
nih sredstev Skupnosti za ceste Slovenije z letnim planom 
Skupnosti za ceste Slovenije in. v skladu s samoupravnim 
sporazumom iz drugega odstavka 41. člena tega sporazuma. 

V. REŠEVANJE SPOROV 

44. člen 

Udeleženci tega samoupravnega sporazuma so soglasni, 
da bodo medsebojne spore reševali sporazumno na osnovi 
sporazumevanja in dogovarjanja v prganih Skupnosti za ceste 
Slovenije in delovnih telesih. 

45. člen 

Za reševanje sporov, ki jih ne bo možno rešiti na sporazu- 
men način v smislu prejšnjega člena v Skupnosti za ceste 
Slovenije in med občinskimi skupnostmi za ceste, Skupnost 
za ceste Slovenije skupaj z drugimi samoupravnimi skup- 
nostmi soustanovi posebno sodišče združenega dela. 

Do ustanovitve posebnega sodišča združenega dela v smi- 
slu prejšnjega odstavka je za reševanje sporov pristojno Sodi- 
šče združenega dela v Ljubljani. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

Ta samoupravni sporazum sklenejo delavci, delovni ljudje 
in občani kot uporabniki cest in izvajalci del na cestah, zdru- 
ženi v občinskih skupnostih za ceste v SR Sloveniji in po teh 
občinskih skupnostih za ceste v skladu z določili samouprav- 
nih aktov občinskih skupnosti. 

47. člen 

Ko je ta samoupravni sporazum sklenjen, skliče Iniciativni 
odbor za ustanovitev Skupnosti za ceste Slovenije prvo sejo 
skupščine Skupnosti za ceste Slovenije. Na prvi seji skup- 
ščina razpravlja in sklepa: 

- o konstituiranju'Skupnosti za ceste Slovenije 
- o začasnem statutu 
- o gradivu, ki ga predloži s predlogom dnevnega reda 

iniciativni odbor. 

48. člen 

Za spremembe in dopolnitve tega samoupravnega spora- 
zuma velja isti postopek kot za njegov sprejem. 

49. člen 

Ta samoupravni sporazum se objavi v Uradnem listu SR 
Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, 
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Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije' 
26. oktobra 1982 

PREDLOG DOGOVORA 

o spremembah in dopolnitvah dogovora 

o temeljih družbenega plana SR Slovenije 

za obdobje 1981-1985* 

UDELEŽENCI S TEM DOGOVOROM OPREDE- 
LJUJEJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGO- 
VORA O TEMELJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLO- 
VENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985. PRI TEM IZHA- 
JAJO IZ STALIŠČ ZA SPREMEMBO IN DOPOLNJE- 
VANJE PLANSKIH AKTOV V SR SLOVENIJI ZA OB- 
DOBJE 1981-1985, KI JIH JE SPREJELA SKUP- 
ŠČINA SR SLOVENIJE (URADNI LIST SRS, št. 
12/82) IN DOLGOROČNEGA PROGRAMA STABILI- 
ZACIJE. UDELEŽENCI IZHAJAJO IZ NUJNOSTI OD- 
LOČNEJŠE USMERITVE V IZVOZ NA KONVERTI- 
BILNO PODROČJE IN IZBOLJŠEVANJA ZUNANJE 
LIKVIDNOSTI TER UPOŠTEVAJO OBJEKTIVNO 

ZAOSTRENE POGOJE GOSPODARJENJA, KI TER- 
JAJO SPREMEMBO POSAMEZNIH NALOG IN OB- 
VEZNOSTI, ŠE POSEBEJ ZMANJŠEVANJE VSEH 
OBLIK PORABE KI SO JIH UDELEŽENCI SPREJELI 
Z DOGOVOROM O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 
(Uradni list SRS, št. 1/81). 

NALOGE IZ TEGA DOGOVORA SO SESTAVNI 
DEL SPREMENJENIH IN DOPOLNJENIH SAMOU- 
PRAVNIH SPORAZUMOV IN DOGOVOROV O TE- 
MELJIH PLANOV UDELEŽENCEV TEGA DOGO- 
VORA. 

Besedilo 1. člena ostane nespremenjeno. 

* ZARADI PRIMERLJIVOSTI Z DOGOVOROM O TEMELJIH DRUŽBENEGA 
PLANA SR SLOVENIJE ZA OBDOBJE 1961-1985, Ur. I. SRS, *L 1-13/81, SO V 
TEM GRADIVU UPOŠTEVANE CENE LETA 1980. 
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I. KRITERIJI ZA PRESTRUKTURIRANJE 
GOSPODARSTVA 

Seznam podpisnikov ter besedilo členov 2, 3, 5, 6, 7, 8 in 9 
ostane nespremenjeno. 

4. člen 
Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi: 

2. Novi proizvodni programi oziroma investicijski projekti 
izpolnjujejo minimalne zahteve izvozne usmerjenosti, če 
predvidevajo vsaj 40** 50% svoje proizvodnje za izvoz NA 
KONVERTIBILNO PODROČJE*** in ZNATEN pozitivni plačil- 
nobilančni učinek V KONVERTIBILNIH DEVIZAH. Izvoz 
osnovnih uvoznih In na jugoslovanskem trgu deficitarnih 
suvorin (spisek 26 surovin in reprodukcijskega materiala) se 
tu ne upošteva. IZVOZNI KRITERIJ IMA IZLOČILEN ZNAČAJ 
PRI PRESOJI INVESTICIJ. NOVI TEHNOLOŠKO NAPREDNI 
PROIZVODNI PROGRAMI OZIROMA INVESTICIJSKI PRO- 
JEKTI PA IZPOLNJUJEJO MINIMALNE ZAHTEVE TEGA KRI- 
TERIJA Z VSAJ 30% DELEŽEM KONVERTIBILNEGA 
IZVOZA. 

METODOLOGIJO ZA VREDNOTENJE NETO DEVIZNEGA 
UČINKA BOSTA PRIPRAVILI LJUBLJANSKA BANKA-ZDRU- 
ŽENA BANKA IN KOMISIJA ZA OCENO INVESTICIJ V SR 
SLOVENIJI. 

Šteje se, da minimalno zahtevo kriterija izvozne usmerje- 
nosti zadovoljujejo tudi investicijski prijekti in programi, ki 
za domači trg predvidevajo proizvodnjo osnovnih uvoznih in 
na jugoslovanskem trgu deficitarnih surovin (spisek 26 su- 
rovin in reprodukcijskega materiala) in osnovnih prehram- 
benih proizvodov. Pri teh programih mora biti izpolnjen 
pogoj, da devizni odliv V KONVERTIBILNIH DEVIZAH ne 
sme biti večji od polovice ENE TRETJINE vrednosti nove 
proizvodnje. 

II. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 
Seznam podpisnikov ter besedilo členov 10,12,13,15,18 in 
19 ostane nespremenjeno. 

11. Člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana Samou- 

pravne interesne skupnosti za ekonomske odnose s tujino 
prevzemajo člani Samoupravne interesne skupnosti za eko- 
nomske odnose s tujino obveznost, da bodo v obdobju 
1981-1985 1982-1985 dosegli najmanj dvakrat hitrejšo realno 
rast izvoza blaga od rasti družbenega proizvoda, to je po- 
prečne letno povečanje realnega obsega izvoza blaga za 8%. 
Ob pričakovanem porastu izvoznih cen na 10% bo v SR 
Sloveniji doseženo okoli 18% nominalno povečanje izvoza 
blaga ter 15% povečanje deviznega priliva od investicijskih 
del v tujini ter izvoza storitev (pri čemer so všteti tudi dinarji 
deviznega porekla, zlasti od turizma in transportnih dejavno- 
sti. NAJMANJ 14% NOMINALNO POPREČNO LETNO POVE- 
ČANJE IZVOZA BLAGA IN STORITEV OZIROMA NAJMANJ 
15%1 NA KONVERTIBILNEM PODROČJU. 

TAKO BODO V OBDOBJU 1982-1985 DOSEGLI 8%2 PO- 
PREČNO LETNO REALNO POVEČANJE IZVOZA BLAGA IN 
STORITEV, TO JE OKOLI PETKRAT HITREJŠE POVEČANJE 
IZVOZA OD PROIZVODNJE. 

V okviru ustvarjenih možnosti In združenih deviznih sred- 
stev ter v okviru devizno bilančnih možnosti bo v SR Slove- 
niji v OBDOBJU 1982-1985 mogoče dosegati okoli 1% 7% 
realno NOMINALNO POPREČNO LETNO rast uvoza blaga3. 
Ob 12% rasti uvoznih cen bo dosežena okoli 13% rast uvoza 
blaga. Tako bodo organizacije združenega dela v celotnem 
obdobju 1981-1985 zagotovile okoli 95% pokritie uvoza blaaa 

•* Črtano baaadllo dogovora o tamaljlh družbanaga plana SR Slovanl|a za 
obdobfa 1M1-1MS. 

• * Novo faaaadlto predloga dogovora a apramambah In dopolnitvah dogovora o 
tamaljlh družbanaga plana SR Slovanlja za obdob|a 1981-1985. 1 V KONČNI VERZIJI DOGOVORA SE BODO MORALE ČLANICE SISEOT NA 
PODLAGI SPORAZUMA O TEMELJIH PLANA SISEOT OBVEZATI ZA KON- 
KRETNE IZVOZNE OBVEZNOSTI BLAGA IN STORITEV V TEM OKVIRU INVESTI- 
CIJSKIH DEL. TE OBVEZNOSTI MORAJO ZAOOTAVUATI NAJMANJ IZVOZ V 
ZGORAJ OZNAČENIH OKVIRIH. 
> OB PREDPOSTAVLJENI RASTI IZVOZNIH CEN 8% POPREČNO LETNO. 
< UVOZ BLAGA BREZ ENERGET8KIH SUROVIN. 

z izvozom blaga. IN STORITEV, OZIROMA OKOLI 6% IZ 
KONVERTIBILNEGA PODROČJA. PRI TEM BO UVOZ SURO- 
VIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA IZ KONVERTI- 
BILNEGA PODROČJA NARAŠČAL OKOLI 8% NOMINALNO 
POPREČNO LETNO. V OBDOBJU 1981-1985 SE BO TAKO 
UVOZ BLAGA IN STORITEV IZ KONVERTIBILNEGA PO- 
DROČJA POSTOPOMA REALNO4 ZMANJŠEVAL TAKO DA 
BO V LETU 1985 ZA OKOLI 19% MANJŠI KOT LETA 1980, 
UVOZ SUROVIN IN REPRODUKCIJSKEGA MATERIALA PA 
ZA OKOLI 11% MANJŠI KOT LETA 1980. Organizacije zdru- 
ženega dela bodo zagotovile počasnejšo porabo deviz za 
neblagovne Izdatke tako, da bo neblagovni devizni odliv 
rasel počasneje od priliva, to je za 10%. 

Doda se novi 11. a člen: 

11. a člen 
PODPISNIKI DOGOVORA SE ZAVEZUJEJO, DA BODO OD- 
LOČITVE NA POROČJU RAZVOJA, INVESTICIJ, PORABE 
BLAGOVNIH SKLADOV, ZAPOSLOVANJA, KADROV IN OR- 
GANIZIRANOSTI PODREDILI ZAGOTAVLJANJU ZUNANJE 
LIKVIDNOSTI TER IZVOZNIH PROGRAMOV IN IZVOZNE 
STRATEGIJE. 

ZARADI NUJNOSTI VEČJE PODPORE KONVERTIBIL- 
NEMU IZVOZU BLAGA IN STORITEV NA KONVERTIBILNO 
OBMOČJE BODO ŠE NAPREJ V VELJAVI UKREPI, S KATE- 
RIMI SE ZMANJŠUJEJO DAVČNE IN NEKATERE DRUGE 
OBVEZNOSTI ORGANIZACIJAM IZVOZNIKOM, NADALJE- 
VALA SE BO KREDITNA POLITIKA BANK, PREDNOSTNO 
OBRAVNAVALE OZD, KI ZARADI IZVOZA NA KONVERTI- 
BILNO PODROČJE ZAIDEJO V IZGUBO, UVEDLO ZDRUŽE- 
VANJE SREDSTEV ZA DODATNO STIMULACIJO KONVER- 
TIBILNEGA IZVOZA V REPUBLIKI TER ZDRUŽEVANJE 
SREDSTEV ZA NALOŽBE V IZVOZNE PROGRAME. OZD 
IZVOZNIKI PA BODO SPREJELE UKREPE ZA POVEČANJE 
PRODUKTIVNOSTI DELA IN IZBOLJŠANJE KONKURENČ- 
NOSTI NA ZUNANJIH TRGIH. V TEM OKVIRU BODO TUDI 
POSPEŠILE PROIZVODNJO, POSLOVNO IN DOHODKOVNO 
POVEZOVANJE NA ENOTNEM JUGOSLOVANSKEM TRGU. 

14. člen 
V obdobju 1981-1985 bodo možnosti uvoza opreme in 

možnosti najemanja tujih kreditov za uvoz opreme usmer- 
jene predvsem v naložbe na podlagi združevanja dela in 
sredstev na trajnejših dohodkovnih osnovah, ki bodo zago- 
tavljale uresničevanje prednostnih nalog, opredeljenih z 
družbenim planom SR Slovenije za obdobje 1981-1985, med 
njimi pa prvenstveno v naložbe, ki bodo povečevale Izvoz 
blaga In storitev NA KONVERTIBILNO PODROČJE ter zago- 
tovile člmvečji neto devizni učinek ter izpolnjevale ostale 
kriterije o prestrukturiranju gospodarstva. 

Ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka bodo najpoz- 
neje do 30. 3. 1981 Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije 
In pristojni republiški organi ponovno ocenili izdana soglasja 
in potrjene uvozne prijave in v sodelovanju z organizacijami 
združenega dela opravili izbor v skladu s kriteriji za prestruk- 
turiranje gospodarstva. 

15. a člen 
UDELEŽENCI DOGOVORA BODO V OKVIRU SVOJIH PRI- 

STOJNOSTI SPREMLJALI STANJE IN PROBLEME NA PO- 
DROČJU ZUNANJE LIKVIDNOSTI TER SPREJEMALI 
USTREZNE UKREPE. Z USKLAJENIM DELOVANJEM BODO 
PODPISNIKI DOGOVORA USTVARJALI POGOJE ZA TO, DA 
BODO ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA URESNIČE- 
VALE SVOJO ODGOVORNOST ZA STANJE ZUNANJE LIKVI- 
DNOSTI. SVOJ DEL ODGOVORNOSTI BODO PREVZEMALE 
TUDI BANKE. 

GLEDE NA IZREDNI POMEN NALOG, KI JIH NA PO- 
DROČJU ZUNANJE LIKVIDNOSTI OPRAVUAJO POOBLA- 
ŠČENE BANKE, BO POTREBNO V BANKAH S SAMOUPRAV- 
NIMI SPORAZUMI O ZDRUŽEVANJU V TEMELJNO OZI- 
ROMA ZDRUŽENO BANKO, S PLANSKIMI AKTI TER Z AKTI 
O IZVAJANJU POSLOVNE POLITIKE UREDITI: 

OB PREOVIDENI RASTI UVOZNIH CEN 8% POPREČNO LETNO. 
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- NAČIN VZDRŽEVANJA LIKVIDNOSTI V TUJINI PO 
STOPNJAH KRITIČNOSTI TER UKREPE, KI SO POTREBNI 
ZA VZDRŽEVANJE LIKVIDNOSTI; 

- OPREDELITI DOLOČILA, KAKO SE VZDRŽUJE NOR- 
MALNA LIKVIDNOST PA TUDI ZNESEK MINIMALNE LIKVI- 
DNOSTI; 

- V FAZI MINIMALNE LIKVIDNOSTI BODO MORALI BITI 
OPREDELJENI UKREPI, KI BODO EKONOMSKO PA TUDI 
ADMINISTRATIVNO VPLIVALI NA POSPEŠEVANJE DEVIZ- 
NEGA PRILIVA ZDRUŽENEGA DELA; 
- POOBLAŠČENE BANKE OZIROMA NJIHOVE ČLANICE 

BODO MORALE V SVOJIH AKTIH PREDVSEM V AKTU O 
TEKOČI POSLOVNI POLITIKI, NUJNO VGRADITI UKREP, PO 
KATEREM VELJA NAČELO, DA BANKE SVOJIH ČLANIC NE 
BODO KREDITIRALE S KRATKOROČNIMI DINARSKIMI 
KREDITI V PRIMERU, ČE ČLANICA NE ZAGOTAVLJA 
VNOSA DEVIZ V DRŽAVO V ZAKONSKIH OZIROMA DOGO- 
VORJENIH ROKIH. 

16. člen 
Banke bodo na podlagi samoupravnih sporazumov o te- 

meljih planov bank zagotavljale obvezno PREDNOSTNO 
usmerjanje sredstev za programe s trajnejšim in ZNATNIM 
pozitivnim učinkom na devizno bilanco, ki bo dosežen zlasti 
s povečanjem izvoza; BANKE BODO V INVESTICIJE, KI 
ZADOVOLJUJEJO IZVOZNI KRITERIJ, USMERJALE TRET- 
JINO BANČNIH SREDSTEV NAMENJENIH OZIROMA ANGA- 
ŽIRANIH V LETIH 1981-1985 ZA DOLGOROČNE INVESTI- 
CIJSKE PLASMAJE V OSNOVNA SREDSTVA GOSPODAR- 
STVA. Obenem bodo BANKE natančno spremljale dosega- 
nje deviznih učinkov, predvidenih z investicijskimi programi, 
IN V SVOJE SAMOUPRAVNE SPORAZUME VGRADILE 
SANKCIJE ZA NEIZPOPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI. 

Banke bodo zagotovile usmerjanje sredstev v uresniče- 
vanje investicijskih naložb, ki pomenijo pospeševanje eko- 
nomskega sodelovanja z deželam! v razvoju in z obmejnimi 
območji, ter v te namene zagotavljale dopolnilna sredstva 
pod ugodnejšimi pogoji. 

17. člen 
Banke bodo s samoupravnim sporazumom o temeljih svo- 

jih planov zagotavljale večjo usmerjenost v izvoz NA KON- 
VERTIBILNO PODROČJE tudi: 

- z zagotavljanjem kratkoročnih kreditov za izvoz in pri- 
pravo izvoza; 

- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiraju izvoza in 
njegove priprave, zlasti pr! kreditiranju izvoza opreme in 
izvajanju investicijskih del v tujini, posebno v državah v 
razvoju; 

- z dajanjem prednosti izvozno usmerjeni proizovdnji pri 
koriščenju družbenih sredstev za kreditiranje drugih selek- 
tivnih namenov; 

- z dajanjem ugodnejših pogojev pri kreditiranju naložb v 
turistične in gostinske objekte, namenjene inozemskemu 
turizmu. 

Banke bodo obvezno usmerjale sredstva za financiranje 
investicij v pretežno izvozne zmogljivosti. 

17. a člen 
ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA SE BODO V SEKCI- 

JAH GOSPODARSKE ZBORNICE DOGOVARJALE ZA 
SKUPNE NASTOPE V POSAMEZNIH DRŽAVAH IN OBMOČ- 
JIH TER OBLIKOVALE PROGRAME IZVOZA IN UVOZA V 
SKLADU Z RAZVOJNIMI PLANI, KI JIH USKLAJUJEJO V 
SVOJIH SPLOŠNIH ZDRUŽENJIH IN ENOTAH SISEOT. 

III. RAZMERJA PRI RAZPOREJANJU 
DOHODKA 

Seznam podpisnikov ter besedilo členov 21, 22 in 23 
ostane nespremenjeno. 

20. člen 
Prvi odstavek se glasi: 
Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je zaradi tega, da bi 

usklajevali razpoložljive blagovne in kupne sklade, razvijali 

podlago za svobodno menjavo dela in samoupavno urejanje 
odnosov pri oblikovanju in delitvi sredstev za osebno in 
skupno porabo ter povečevali akumulacijsko in reprodukcij- 
sko sposobnost, potrebno pri razporejanju dohodka uresni- 
čevati takšna razmerja, da SE bodo v globalu realno nara- 
ščala GIBALA sredstva za osebne dohodke, za zadovoljeva- 
nje skupnih in splošnih potreb skupaj za najmanj 10% poča- 
sneje od realne rasti dohodka, nominalno pa počasneje od 
nominalne. POČASNEJE OD rasti dohodka, pri čemer SE 
bodo realni osebni dohodki na delavca LAHKO V POSAMEZ- 
NEM LETU naraščali do stopnje GIBALI NAJVEČ V OKVIRU 
rasti GIBANJA produktivnosti. 

IV. ZAPOSLOVANJE 
Seznam podpisnikov in besedilo članov 25 in 25 ostane 

nespremenjeno. 

26. člen 
Podpisniki bodo poenotili in metodološko posodobili infor- 

macijski sistem za kadre in zaposlovanje kot sestavino druž- 
benega sistema informiranja tako, da bo postal podlaga za 
enovitost informacij in metodoloških opravil pri izdelavi ka- 
drovskih programov v temeljnih organizacijah združenega 
dela in letnih načrtov zaposlovanja na območju družbeno- 
političnih skupnosti. 

V. NEKATERE NALOGE 
PRESTRUKTURIRANJA V INDUSTRIJI 

Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

V. KLJUČNE NALOGE PRI IZVOZU IN 
DRUGEM PRESTRUKTURIRANJU V 
INDUSTRIJI 

Opomba: V tem poglavju so zajeti razvojni projekti, ki jih je 
po predhodnem usklajevanju v Splošnih združenjih predla- 
gala Gospodarska zbornica Slovenije; večji del so to pro- 
jekti iz programa investicij, ki so ga oblikovale delovne 
skupine udeležencev Komisije za oceno investicij v SR 
Sloveniji. V tej fazi sprejemanja dogovora nimajo še vsi 
projekti zaključnih finančnih konstrukcij podprtih s samou- 
pravnimi sporazumi o združevanju dela in sredstev, za del 
projektov pa še ni dokončno ugotovljeno, ali ustrezajo krite- 
rijem prestrukturiranja. 

Ker je pogoj za vključitev v dogovor, da je finančna kon- 
strukcija dogovorjena in v zvezi s tem opredeljena obvez- 
nost, da projekt ustreza kriterijem prestrukturiranja, bodo v 
Dogovoru o spremembah in dopolnitvah Dogovora o teme- 
ljih družbenega plana SR Slovenije ostali samo tisti projekti, 
ki ustrezajo zahtevam temeljnih razvojnih kriterijev in za 
katere bodo na osnovi spremenjenih in dopolnjenih samou- 
pravnih sporazumov o temeljih planov OZD sprejeti Investi- 
cijski programi ter s samoupravnimi sporazumi o združeva- 
nju dela in sredstev zagotovljeni viri financiranja. To velja 
tudi za investicijske programe kontinuitete, še zlasti v suro- 
vinski proizvodnji, ki bodo pričeti v tem, dokončani pa v 
prihodnjem srednjeročnem obdobju (n. pr.: jeklarne, alumi- 
nij, kaprolaktarn, pentaeritritel, propilenska kemija). 

Podpisniki: Splošna združenja: črne, barvaste metalurgije 
in livarstva; rudnikov in industrije nekovin; kovinske indu- 
strije; elektroindustrije; kemične In gumarske industrije; le- 
sne industrije; gradbeništva in Industrije gradbenega mate- 
riala; ZA INŽENIRING; Gospodarska zbornica Slovenije, te- 
meljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska banka-Zdru- 
žena banka, Beograjska banka - Temeljna banka Ljubljana, 
Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za 
ekonomske odnose s tujino, Sestavljena organizacija zdru- 
ženega dela Iskra, Sestavljena organizacija združenega dela 
Elektrotehna, delovna organizacija DELTA, Sestavljena orga- 
nizacija združenega dela Gorenje, Združena industrija vozil 
TAM, Industrija motornih vozil Novo mesto, CIMOS, Koper, 
SESTAVLJENA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA 
ZDRUŽENEGA PODJETJA STROJEGRADNJE (ZPS), SKUP- 
NOST AVTOMOBILSKE INDUSTRIJE (SAI), SESTAVLJENA 
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ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA DELA SLOVENSKE ŽELE- 
ZARNE, SESTAVLJENA ORGANIZACIJA ZDRUŽENEGA 
DELA UNIAL, MARIBORSKA LIVARNA, RUDNIK SVINCA IN 
CINKA MEŽICA, SESTAVLJENA ORGANIZACIJA ZDRUŽE- 
NEGA DELA KEMIJA, INA-NAFTA, SESTAVUENA ORGANI- 
ZACIJA ZDRUŽENEGA DELA KEMA, LEK, KRKA, TOVARNA 
ORGANSKIH KISLIN, TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV 
HRASTNIK, CINKARNA, IPLAS. 

Besedilo členov 27 in 30 ostane nespremenjeno. 

28. člen 
Zaradi hitrejšega razvijanja proizvodnje, ki na osnovi raz- 

vojno tehnološke Intenzivnosti prispeva k nadaljnji gospo- 
darski rasti in zagotavlja večji delež izvoza v skupni proiz- 
vodnji, prevzemajo organizacije združenega dela In skupno- 
sti organizacij na podlagi planskega usklajevanja naslednje 
naloge: 

- organizacije združenega dela strojegradnje in druge 
industrije bodo s kompletiranjem proizvodnega sortimana 
razvijale specializacijo in višjo stopnjo predelave z name- 
nom povečanja ponudbe kompleksnih objektov in proizvod- 
nih linij. V OKVIRU PROGRAMSKO RAZVOJNIH SKUPNOSTI 
ZA ENERGETSKE SISTEME, PROCESNO OPREMO, OBDE- 
LOVALNE STROJE, TRANSPORTNE SISTEME TER 
OPREMO ZA ZAŠČITO OKOLJA NA OSNOVI SAMOUPRAV- 
NIH SPORAZUMOV O USKLAJEVANJU PLANOV IN SAMOU- 
PRAVNIH SPORAZUMOV O TEMELJIH SKUPNIH PLANOV 
BO PREDVSEM POVEČANA PROIZVODNJA ELEMENTOV 
ZA AVTOMATIKO IN ROBOTIKO, ZAŠČITO OKOLJA TER 
POVEČANJE ZMOGLJIVOSTI ZA PROIZVODNJO HIDROE- 
NERGETSKE OPREME IN NUMERIČNO KRMUENIH OBDE- 
LOVANIH STROJEV. 

V kmetijskem strojegradništvu bo usmeritev v proizvodnjo 
strojev primarnih kmetijskih proizvodov s poudarkom na 
vlsokoproduktivnlh strojih in strojih za delo v hribovitih pre- 
delih ter na usklajevanju in združevanju proizvodnje v repro- 
dukcijske celote. Delitev dela in združevanje sredstev za pro- 
grame skupnega interesa bosta opredeljena v samoupravnih 
sporazumih o temeljih skupnih planov in v samoupravnih 
sporazumih o usklajevanju planov. SPLOŠNO ZDRUŽENJE 
KOVINSKE INDUSTRIJE SLOVENIJE BO POBUDNIK OBLI- 
KOVANJA SKUPNOSTI ZA PLANSKO POSLOVNO SODELO- 
VANJE PROIZVAJALCEV KMETIJSKIH STROJEV IN 
OPREME. 

Do leta 1985 BODO organizacije strojegradnje in druge 
strojne Industrije V CELOTI najmanj podvojile delež izvoza 
na konvertibilno področje v celotnem prihodku; 

Besedilo druge alineje se spremeni tako, da se glasi: 
- proizvajalci gospodarskih, specialnih in osebnih vozil 

(Združena industrija vozil TAM, Industrija motornih vozil Novo 
mesto, CIMOS Koper in TOMOS Koper) bodo med seboj in s 
kooperanti uskladili svoje razvojne programe s samouprav- 
nim sporazumom o usklajevanju planov, s katerim bo dolo- 
čena delitev dela, skupen razvoj in trženje ter trajno medse- 
bojno sodelovanje. V ta namen se bodo I. 1981 ustrezno 
samoupravno organizirali. Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije, Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna intere- 
sna skupnost za ekonomske odnose s tujino, temeljne in 
združena banka bodo v okviru svojih pristojnosti, nalog in 
odgovornosti podpirali samo takšne uskladitve programa in 
delitve dela med navedenimi organizacijami združenega dela. 
CESTNOPROMETNIH VOZIL POVEZANI V SKUPNOSTI AV- 
TOMOBILSKE INDUSTRIJE (SAI) BODO USKLADILI SVOJE 
RAZVOJNE IN SANACIJSKO RAZVOJNE PROGRAME, S KA- 
TERIMI BODO URESNIČILI NASLEDNJE SKUPNE CILJE: 

- PRENOVA IN IZPOPOLNITEV PROGRAMA PROIZVOD- 
NJE GOSPODARSKIH CESTNIH VOZIL, SPECIALNIH VOZIL, 
PRIKLJUČNIH VOZIL IN DISELSKIH MOTORJEV, S ČIMER 
BODO DOSEGLI IZDATNEJŠE POVEČANJE IZVOZA NA ZA- 
HTEVNA TRŽIŠČA IN DO LETA 1985 POVEČALI KONVERTI- 
BILNI DEVIZNI PRILIV V CELOTNEM PRIHODKU NA 30% 
TER Z DEVIZNIM PRILIVOM VEČ KOT DVAKRAT PRESEGLI 
DEVIZNI PRILIV OD ODLIVA; 

- PROIZVAJALCI OSEBNIH VOZIL IN DVOKOLESNIH 
MOTORNIH VOZIL BODO DO KONCA LETA 1982 IZDELALI 
SANACIJSKE PROGRAME, S KATERIMI BODO ZAGOTOVILI 
DINARSKO IN DEVIZNO LIKVIDNOST TER DOLGOROČNO 
ZASNOVAN RAZVOJ RACIONALNE STABILNEJŠE PROIZ- 

VODNJE; SANACIJA PROIZVODNJE PRIKOLIC IMV BO 
IZVEDENA Z MODERNIZACIJO IN SAMOUPRAVNIM IN DO- 
HODKOVNIM POVEZOVANJEM. 

Besedilo tretje alineje se spremeni tako, da se glasi: 
- za izvedbo programov mikroelektronike, novih generacij 

profesionalnih elementov, optoelektrike in telekomunikacij, 
bodo organizacije združenega dela teh dejavnosti na osnovi 
sklenjenih samoupravnih sporazumov o temeljih planov pri- 
pravile do konca leta 1982 usklajene investicijske programe. 
Za realizacijo kompleksnih programov, kot so sistemi za nad- 
zor in vodenje, proizvodne linije in moderni obdelovalni stroji 
se bodo ustrezne organizacije združenega dela medsebojno 
povezovale pri proizvodnji teh sistemov in sklenile samou- 
pravne sporazume o usklajevanju planov ter bistveno pove- 
čale delež izvoza v svojem celotnem prihodku; 

- ZARADI STRATEŠKEGA POMENA ZA PRESTRUKTURI- 
RANJE SLOVENSKE INDUSTRIJE, KI GA IMA LASTNA PRO- 
IZVODNJA V MlKROELEKTRONIKI, BODO PODPISNIKI 
TEGA POGLAVJA NA POBUDO SPLOŠNEGA ZDRUŽENJA 
ELEKTROINDUSTRIJE IN GOSPODARSKE ZBORNICE SLO- 
VENIJE SKLENILI DRUŽBENI DOGOVOR O RAZVOJU, PRO- 
IZVODNJI IN UPORABI MIKROELEKTRONIKE V SR SLOVE- 
NIJI. 

SOZD ISKRA BO NA OSNOVI SAMOUPRAVNEGA SPORA- 
ZUMA O TEMELJIH PLANA ZA OBDOBJE 1981-1985 INVE- 
STIRALA V RAZŠIRITEV OBSTOJEČIH PROGRAMOV IN 
PREDVSEM V NOVE PROGRAME MIKROELEKTRONIKE, 
OPTOELEKTRONIKE, PROFESIONALNIH ELEMENTOV, AV- 
TOMATIKE IN TELEKOMUNIKACIJ TER TUDI S TEM USTVA- 
RILA POGOJE ZA BISTVENO POVEČANJE DELEŽA KON- 
VERTIBILNEGA IZVOZA V CELOTNEM PRIHODKU. 

Besedilo četrte alineje se spremeni tako, da se glasi: 
- v dejavnosti proizvodnje računalniške opreme in sistemov 

bodo Sestavljena organizacija združenega dela Iskra; Sestav- 
ljena organizacija združenega dela Elektrotehna — delovna 
organizacija DELTA, Sestavljena organizacija združenega 
dela Gorenje in druge zainteresirane organizacije združenega 
dela, vključno z raziskovalnimi izoblikovale skupni program 
razvoja in proizvodnje enotnega računalniškega sistema ter v 
zvezi s tem sprejele ukrepe za njegovo uresničevanje. Na 
podlagi samoupravnih sporazumov o združevanju dela in 
sredstev ter v skupno dogovorjeni organizacijski obliki bodo 
razvijale, proizvajale, tržile in vzdrževale enoten računalniški 
sistem, ki temelji na domačem znanju oziroma domači indu- 
strijski lastnini, bazno tehnologije in komponente, sklope in 
računalniške periferije ter druge opreme za proizvodne in 
informacijske sisteme. 

- DELOVNA ORGANIZACIJA ISKRA-DELTA BO SKUPNO 
S SOZD GORENJE TER RAZISKOVALNIMI, IZOBRAŽEVAL- 
NIMI IN DRUGIMI PROIZVODNIMI ORGANIZACIJAMI V JU- 
GOSLAVIJI RAZVIJALA ENOTNI RAČUNALNIŠKI SISTEM 
IN SODELOVANJE S TUJIMI FIRMAMI. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospodarska zbornica 
Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino, temeljna in združena banka bodo v okviru 
svojih pristojnosti, nalog in odgovornosti podpirali oblikova- 
nje in uresničevanje samo takšnega enotnega računalniškega 
sistema. 

29. člen 
Za zagotovitev večje proizvodnje osnovnega reprodukcij- 

skega materiala in njene modernizacije bodo organizacije 
združenega dela v panogah črne in barvne metalurgije, 
nekovin, bazne kemije In industrije gradbenega materiala 
na podlagi materialnih bilanc v Sloveniji in Jugoslaviji pri- 
pravile samoupravne sporazume, s katerimi bodo med se- 
boj in s porabniki svojih proizvodov uskladile svoje proiz- 
vodne programe In zanje zagotovile potrebne surovine in 
energijo, INVESTICIJSKA SREDSTVA, kadre In prostor. Di- 
narsko in devizno poslovanje na podlagi programov mora 
zagotoviti lastne vire, združena sredstva in dopolnilna sred- 
stva bank. V tem okviru: 

- v črni metalurgiji bo težišče na pripravi in realizaciji 
programa modernizacije in razširitve kapacitet za proizvodnjo 
elektrojekla; 

- V ŽELEZARNI JESENICE BODO GRADILI NADO- 
MESTNO ZMOGLJIVOST ZA PROIZVODNJO 350.000 ton 
ELEKTROJEKLA, S KATERO SE NADOMEŠČA ZASTARELA 
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TEHNOLOGIJA, V ŽELEZARNI RAVNE BODO PRIČELI S 
PRIPRAVAMI ZA URESNIČITEV MODERNIZACIJE IN 
IZBOLJŠANJA SORTIMENTA IN POVEČANJA PROIZVOD- 
NJE VAUANCEV, V ŽELEZARNI ŠTORE PA BODO PRIČELI 
S PRIPRAVAMI ZA POVEČANJE PROIZVODNJE V JE- 
KLARNI IN VAUARNI; 
- v barvni metalurgiji bo težišče na pripravi in realizaciji 

programa modernizacije in povečanja proizvodnje primar- 
nega in sekundarnega aluminija, doseganja višje stopnje pre- 
delave ter na tej osnovi večiega izvoza; 

- V RUDNIKU SVINCA iN CINKA MEŽICA BODO Z MO- 
DERNIZACIJO RUDARSKIH OBRATOV IN SEPARACIJE 
IZVEDLI SANACIJO RUDNIKA IN POVEČALI PROIZVODNJO 
NA 10.000 TON SVINČENEGA IN NA 10.000 TON CINKO- 
VEGA KONCENTRATA; 

- V TOVARNI GLINICE IN ALUMINIJA KIDRIČEVO BODO 
PRIČELI Z MODERNIZACIJO PROIZVODNJE PRIMARNEGA 
ALUMINIJA, V MARIBORSKI LIVARNI PA POVEČALI PROIZ- 
VODNJO SEKUNDARNEGA ALUMINIJA NA 5.000 TON. 

- v bazni kemiji bo težišče na pripravi in realizaciji progra- 
mov propilenske kemije, pentaeritritola, umetnih smol, furan- 
ske kemije, kaprolaktama, natrijevega tripolifosfata, alkacij, 
perspojin, umetnih gnojil, žveplove in organskih kislin, farma- 
cevtskih surovin ter rafinerijskih kapacitet za potrebe petro- 
kemije; 

- V SOZD KEMIJA LJUBLJANA BODO DO LETA 1985 
POVEČALI PROIZVODNJO ZA 22.500 TON PERSPOJIN (BE- 
LINKA) IN IZGRADILI PROIZVODNE ZMOGLJIVOSTI KOM- 
PLEKSA 9000 TON PENTAERITRITOLA NA LOKACIJI LEN- 
DAVA (BELINKA), POVEČALI PROIZVODNJO ZA 1.200 TON 
KAŠIRANIH LAMINATOV (DONIT) IN ZA 17.600 TON UMET- 
NIH SMOL (COLOR, DONIT, HELIOS, MELAMIN), ZA NA- 
DALJNJIH 29.000 TON PA BODO IZVRŠENA PRIPRAV- 
LJALNA DELA. PRIPRAVILI BODO DOKUMENTACIJO ZA 
PROJEKTE FURANSKE KEMIJE IN IZGRADILI DODATNE 
ZMOGLJIVOSTI ZA 800 TON FURFURALA (BELINKA); 

- V DO LEK LJUBLJANA BODO DO LETA 1985 ZGRADILI 
ZMOGLJIVOST ZA PROIZVODNJO 140 TON FARMACEVT- 
SKIH SUROVIN FLEKSIBILNE ORGANSKE SINTEZE Z 80% 
USMERITVIJO PROIZVODNJE NA KONVERTIBILNA TRŽI- 
ŠČA. V DO KRKA NOVO MESTO BODO IZVEDENA PRI- 
PRAVLJALNA DELA ZA NOVO PROIZVODNJO 300 TON PE- 
NICILINA IN POLSINTETSKIH ANTIBIOTIKOV. V TOVARNI 
ORGANSKIH KISLIN ILIRSKA BISTRICA PA BODO NADA- 
LJEVALI S FAZNO ŠIRITVIJO ZMOGLJIVOSTI ZA PROIZ- 
VODNJO 10.000 TON ORGANSKIH KISLIN IN JO OB 
USTREZNI ZAŠČITI OKOLJA KONČALI PO LETU 1985; 

- V TOVARNI KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK BODO S 
FAZNO IZGRADNJO DO LETA 1986 POVEČALI ZMOGLJIVO- 
STI ZA 40.000 TON NATRIJEVEGA TRIPOLIFOSFATA IN 
PRIPRAVILI PROGRAM ZA POVEČANJE PROIZVODNJE AL- 
KALIJ; 

- V DO CINKARNA CELJE BODO DO LETA 1983 KONČALI 
GRADNJO NOVIH ZMOGLJIVOSTI ZA PROIZVODNJO 
165.000 TON ŽVEPLOVE KISLINE, DO LETA 1985 za 5.000 
TON ŽELEZOVIH PIGMENTOV IN POVEČANJE ZA 4.000 
TON TITANOVEGA BELILA; 

- V TOVARNI DUŠIKA RUŠE BODO DO LETA 1985 RE- 
KONSTRUIRALI ZMOGLJIVOSTI UMETNIH GNOJIL S POVE- 
ČANJEM PROIZVODNJE ZA 20.000 TON LETNO; 

- v industriji gradbenega materiala bo težišče na povečanju 
proizvodnje cementa; 

- pri pridobivanju rud barvnih kovin bo težišče na geoloških 
raziskavah rudnih rezerv svinca in cinka ter na posodobitvi 
rudarske proizvodnje svinca in cinka; 

- bodo proizvajalci termoizolacijskega materiala uskladili 
sortiment in povečanje proizvodnje ter s tem prispevali 

- ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA RUDNIKOV IN 
PREDELAVE NEKOVIN BODO IZVRŠILE OCENO NARAVNIH 
DANOSTI (KREMENČEV PESEK, KALCIT, KAOLIN, KREDA, 
DIABAZ, TUFI, BENTONITI) IN IZPOPOLNILE TEHNOLO- 
GIJO PROIZVODNJE ZARADI ZAŠČITE OKOLJA. V KRKI 
NOVO MESTO BO ZGRAJENA ZMOGLJIVOST ZA PROIZ- 
VODNJO 7.500 TON STEKLENE VOLNE, POVEČANA PA BO 
TUDI PROIZVODNJA DRUGIH TERMOIZOLACIJSKIH MATE- 
RIALOV, KI PRISPEVAJO k racionalnejši Izrabi energije. 

31. člen 
Podpisniki DOGOVORA bodo pomagali pri pripravi planske 

analitične dokumentacije ter pri usklajevanju planov in po- 
spešili samoupravno sporazumevanje o združevanju dinar- 
skih in deviznih sredstev za sofinanciranje programov iz tega 
poglavja. V skladu s I. poglavjem tega dogovora bodo banke 
do 31. 3. 1981 razčlenile sistem kriterijev na vrednotenje 
objektov. Organizacije združenega dela bodo za investicijske 
projekte v okviru proizvodnih programov, navedenih v tem 
poglavju pripravile dokumentacijo tako, da jih bo moč ocenje- 
vati s kriteriji tega odstavka. 

NA OSNOVI SPROTNEGA DRUŽBENOEKONOMSKEGA 
OCENJEVANJA INVESTICJSKIH PROGRAMOV GLEDE NA 
KRITERIJE PRESTRUKTURIRANJA IN POGOJE INVESTI- 
CIJSKE POLITIKE, ZLASTI GLEDE NA IZVOZNO USMERJE- 
NOST IN POVEČANJE NETO DEVIZNEGA PRILIVA S KON- 
VERTIBILNEGA TRŽIŠČA, UGOTAVLJALI PREDNOSTNI 
ZNAČAJ INVESTICIJ TER VZPODBUJALI INTERESNO 
ZDRUŽEVANJE DELA TER DINARSKIH IN DEVIZNIH SRED- 
STEV ZA NJIHOVO REALIZACIJO. 

BANKE BODO ORGANIZIRALE SPREMLJANJE IZVAJA- 
NJA TEH INVESTICIJ V REDNEM OBRATOVANJU Z NAME- 
NOM, DA SE ZAOSTRI ODGOVORNOST ZA NEDOSEGANJE 
Z INVESTICIJSKIMI PROGRAMI PREDVIDENIH REZULTA- 
TOV. 
VI. ENERGIJA 

Podpisniki: Samoupravna interesna skupnost elektrogo- 
spodarstva Slovenije, Samoupravna interesna skupnost za 
nafto In plin Slovenije, Plansko poslovna skupnost za pre- 
mog, Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifika- 
cije Slovenije, Poslovna skupnost energetsko Industrijske 
cone Koper, Splošno združenje energetike, Združena elek- 
trogospodarska podjetja Slovenije, Rudarsko elektroener- 
getski kombinat Titovo Velenje, Revirski energetski kombi- 
nat Edvard Kardelj Trbovlje, RUDNIK RJAVEGA PREMOGA 
LAŠKO, 

Sestavljena organizacija združenega dela Petroi, Ljub- 
ljana, Železniško gospodarstvo, Ljubljana, Delovna organi- 
zacija Istra Benz Koper, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
Gospodarska zbornica Slovenije, temeljne banke v Ljubljan- 
ski banki, Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska 
banka - Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna 
banka Ljubljana, ENOTA ZA ODKRIVANJE IN RAZISKOVA- 
NJE SUROVIN SPLOŠNEGA POMENA PRI RAZISKOVALNI 
SKUPNOSTI SLOVENIJE. 
Besedilo 32. člena ostane nespremenjeno. 

33. člen 
Predzadnji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

Združena elektrogospodarska podjetja Slovenije in Plan- 
ska poslovna skupnost za premog bosta zaradi pomanjka- 
nja domačega premoga v letih 1981-1985 zagotovili Iz SR 
Bosne in Hercegovine, SR Srbije in SAP Kosovo dobavo 
rjavega premoga in lignita skupaj okoli 74 mlo ton, ter okoli 
0,5 0,25 mio ton premoga Iz uvoza. Zato bo del sredstev za 
sovlaganja v premogovnike v drugih SR In SAP zagotovila 
Planska poslovna skupnost za premog v višini 0,83 mlrd din 
in Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva 
Slovenije v višini ..., mlrd din, del sredstev pa se bo zagoto- 
vil iz samoupravno usmerjenih sredstev za pospeševanje 
razvoja manj razvitih SR in SAP Kosova. 

34. člen 
Za pokrivanje potreb po električni energiji v SR Sloveniji v 

obdobju 1981-1985 bodo v tem obdobju zgrajeni novi proiz- 
vodni objekti s skupno Instalirano močjo 706 601 MW, od 
tega v drugih republikah In avtonomnih pokrajinah 250 150 
MW. in v tujini 12 MW. 

V SR Sloveniji bodo zgrajeni in bodo začeli redno obrato- 
vati naslednji proizvodni objekti. 

termoelektrarna - toplarna LJubljana II, 50 MW (1982) 
(1983). 

nuklearna elektrarna Krško, 332, MW (prlčetek obratova- 
nja 1981, prlčetek rednega obratovanja pa najkasneje v 
začetku leta 1983) 

hidroelektrarna Solkan, 21 MW (1983), 31 MW (1984) IN 
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hidroelektrarna Mavčiče, 38 MW (1984) in (1985). 
manjše elektrarne, skupaj 3 MW (1985). 
Izven SR Slovenije bodo za potrebe Slovenije zgrajeni 

objekti termoelekrarna Kosovo 150 MW (1982), 50 MW 
(1983), 

z ustreznim delom premogovnika IN termoelektrarna Ug- 
Ijevik, 100 MW (1983) (1984), z ustreznim delom premogov- 
nika in hidroelektrarna Bistrica (projekt Golica v Avstriji), 12 
MW 

Poleg tega so bo po programu splošne ljudske obrambe v 
letu 1981 pričela izgradnja malih hidroelektrarn in termoe- 
lektrarn s pripadajočimi elementi elektroenergetskega si- 
stema. 

Za preskrbo nuklearne elektrarne Krško z jedrskim gori- 
vom bodo zaključena dela pri odpiranju rudnika urana Žlrov- 
ski vrh. V letu 1983 1984 bo dosegel letno planirano zmoglji- 
vost 160.000 t rude in proizvodnjo 120 t koncentrata urano- 
vega oksida. 

Za zagotovitev potrebne električne energije po letu 1985 
bo slovensko elektrogospodarstvo že v obdobju 1981-1985 
pričelo pripravljati in graditi proizvodne objekte z instalirano 
močjo okoli 850 MW 700 MW. Ti bodo pričeli obratovati v 
obdobju 1986-1990. V TA NAMEN BO ELEKTROGOSPO- 
DARSTVO SLOVENIJE V PRVI POLOVICI LETA 1983 PRI- 
PRAVILO OPTIMIZACIJO IZBORA OBJEKTOV KONTINUI- 
TETE. t 

V tem planskem obdobju bodo potekale tudi priprave za 
izgradnjo nuklearne elektrarne Prevlaka kot skupne na- 
ložbe združenega dela SR Hrvatske in SR Slovenije s pre- 
dvideno instalirano močjo 1000 MW, od tega za potrebe SR 
Slovenije 500 MW 332 MW. Izgradnja tega objekta bo kon- 
čana po letu 1990 1992. 

Za realizacijo omenjenega programa kontinuitete za pri- 
dobivanje električne energije bo porabljeno okoli 13% 19% 
sredstev razpoložljivih za vlaganje v elektrogospodarstvo. 

Celotna vlaganja v osnovna sredstva navedenega raz- 
vojnega programa proizvodnih zmogl|lvosti, za dokončanje 
objektov iz preteklega obdobja, za izgradnjo ustreznega 
prenosnega omrežja 380, 220 in 110 kV, za izgradnjo objek- 
tov distribucije 110 kV, za druge objekte ter za naložbe v 
premogovništvo In rudnik urana Žlrovsk! vrh bodo znašale 
34,8 33 mlrd dfn. 

Ta sredstva se bodo zagotavljala okvirno iz sredstev na 
osnovi ZAKONA O ZDRUŽEVANJU DELA SREDSTEV UPO- 
RABNIKOV DRUŽBENIH SREDSTEV ZA FINANCIRANJE IZ- 
GRADNJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV V LETU 
1981 IN PRENOSA SREDSTEV IZ L. 1980 V ZNESKU 2,9 
MLRD DIN, združenih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela po enotnih virih, osnovah in merilih v višini okoli 
2,4 mlrd din lastnih sredstev, in prispevkov od odjema fn 
prispevkov za povečano priključno moč v višini 29,2 26,3 
mlrd din5, domačih kreditov v višini 0,3 mlrd din In inozem- 
skih kreditov v višini 1,1 mlrd din. Združena sredstva temelj- 
nih organizacij združenega dela po enotnih virih, osnovah in 
merilih bodo v letih 1982-1985 v globalu znašala okoli 2,63 
2,11% sredstev za razširjeno reprodukcijo temeljnih organi- 
zacij združenega dela materialne proizvodnje. 

Poleg teh sredstev bo Samoupravna Interesna skupnost 
elektrogospodarstva za realizacijo programa v drugih repu- 
blikah In SAP Kosovo uporabila za sovlaganja v termoelek- 
trarne s pripadajočimi premogovniki med drugim tudi sred- 
stva za pospeševanje razvoja manj razvitih SR in SAP. 

V skladu z določili dogovora o temeljih družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 o usklajevanju In usmer- 
janju tokov družbene reprodukcije, ki se nanašajo na upo- 
rabo nuklearne energije, se bodo nadaljevale priprave za 
proizvodnjo in postavitev polindustrijske naprave za jedrsko 
gorivo INTENZIVIRALE RAZISKAVE JEDRSKIH SUROVIN IN 
IZBOR TEHNOLOGIJE JEDRSKEGA GORILNEGA CIKLUSA. 

• GLEDE NA OBSTOJEČI SAMOUPRAVNI SPORAZUM O TEMELJIH PLANA 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ELEKTROGOSPODARSTVA BI SE 
PRISPEVKI OD ODJEMA IN ZA POVEČANO PRIKLJUČNO MOČ POVEČALI ZA 
50%, POTREBNA LASTNA SRED8TVA BI ZAOOTOVILI IZ SREDSTEV ZA AMOR- 
TIZACIJO TER IZ SREDSTEV »IZ CENE ELEKTRIČNE ENERGIJE«, V TA NAMEN 
BO PO OCENI TREBA POVEČATI CENO ELEKTRIČNE ENERGIJE NAMENSKO 
ZA RAZŠIRJENO REPRODUKCIJO ZA OKOLI 10%. 

35. člen 
Samoupravna interesna skupnost za nafto in plin Slove- 

nije, Poslovna skupnost za realizacijo programa gazifikacije 
Slovenije, Poslovna skupnost za izgradnjo energetskoindu- 
strijske cone Koper, sestavljena organizacija združenega 
dela Petrol Ljubljana, Istra Benz Koper in druge asociacije 
združenega dela, zainteresirane za izpolnitev posameznih 
delov razvojnega programa Slovenije, bodo pri uresničeva- 
nju energetske bilance in politike glede proizvodnje, na- 
bave, transporta in distribucije naftnih derivatov in zemelj- 
skega plina za energetsko in neenergetsko potrebo v SR 
Sloveniji zagotovili, da se bodo sredstva za investicijo pr- 
venstveno usmerjala v: 

1. geološke raziskave indiciranih nahajališč nafte in ze- 
meljskega plina ter eksploatacijo vrtin; 

2. dograditev magistralnega plinovodnega sistema in fi- 
nančno sanacijo že zgrajenega plinovodnega sistema ozi- 
roma v odplačevanje dela anuitet za plinovodni sistem zgra- 
jen v obdobju 1976-1980; 

3. uresničitev programa za prevzem zemeljskega plina iz 
Alžira; 

4. najnujnejše skladkščne zmogljivosti za tekoča goriva in 
tekoči naftni plin v energetsko-industrijsklh conah v Kopru, 
v Dolskem, Zalogu, v Mariboru in v Celju. 

Za omenjene prednostne naložbe bo potrebno zbrati okoli 
7,34 5,5 mlrd din. Ta sredstva bodo zagotovljena okvirno iz 
naslednjih virov: združena sredstva temeljnih organizacij 
združenega dela po enotnih virih, osnovah in merilih 2,91 
2,11 mlrd din, bančna sredstva 1,9 1,4 mlrd din, lastna 
sredstva 0,5 mlrd din ter inozemski krediti 1,9 1,5 mlrd din. 
Združena sredstva temeljnih organizacij združenega dela 
po enotnih virih, osnovah in merilih bodo v letih 1982-1985 v 
globalu predstavljala okoli 2,33 1,87 % sredstev za razšir- 
jeno reprodukcijo TOZD materialne proizvodnje. 

Če bo zbiranje dodatnih namenskih sredstev iz malopro- 
daje naftnih derivatov mogoče pridobiti vsaj okoli 1,26 mlrd 
din, bodo porabljena za izpolnitev širšega programa izgrad- 
nje rezervnih zmogljivosti za tekoča goriva in pline ter grad- 
njo rafinerije odpadnih olj. 

Doda se novi člen, ki se giasi: 

35. a člen 
SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ELEKTROGO- 

SPODARSTVA, SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST 
ZA NAFTO IN PLIN, PLANSKO POSLOVNA SKUPNOST ZA 
PREMOG IN ENOTA ZA ODKRIVANJE IN RAZISKOVANJE 
SUROVIN SPLOŠNEGA POMENA PRI RAZISKOVALNI 
SKUPNOSTI SLOVENIJE BODO V LETU 1983 SPREJELE 
SKUPEN SREDNJEROČNI PLAN GEOLOŠKO-RUDARSKIH 
RAZISKAV PREMOGA, URANA, NAFTE IN PLINA ZA OB- 
DOBJE 1981-1985. 

VREDNOST CELOTNEGA PLANA GEOLOŠKO-RUDAR- 
SKIH RAZISKAV PREMOGA, URANA, NAFTE IN PLINA JE 
OCENJENA NA OKOLI 3 MLRD DIN. TA SREDSTVA BODO 
ZAGOTOVLJENA NA OSNOVI SAMOUPRAVNEGA SPORA- 
ZUMA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI ELEKTRO- 
GOSPODARSTVA V VIŠINI 586 MIO DIN, SAMOUPRAV- 
NEGA SPORAZUMA SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUP- 
NOSTI ZA NAFTO IN PLIN V VIŠINI 653,6 MIO DIN IN SA- 
MOUPRAVNEGA SPORAZUMA PLANSKO POSLOVNE 
SKUPNOSTI ZA PREMOG V VIŠINI 76,5 MIO DIN. POLEG 
TEH SREDSTEV BO V TA NAMEN ZAGOTOVLJENIH ŠE 
1.683,9 MIO DIN IZ SREDSTEV, ZBRANIH IZ MALOPRODAJ- 
NIH CEN NAFTNIH DERIVATOV, SREDSTEV ENOTE ZA OD- 
KRIVANJE IN RAZISKOVANJE SUROVIN SPLOŠNEGA PO- 
MENA PRI RAZISKOVALNI SKUPNOSTI SLOVENIJE IN 
LASTNIH SREDSTEV ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA. 

VII. KMETIJSTVO, RIBIŠTVO IN ŽIVILSTVO 
Podpisniki: Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva In 

živilske industrije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni sveti skupščin 
občin, Mesta LJubljane, MESTA MARIBOR In Obalne skup- 
nosti Koper, temeljne banke v Ljubljanski banki, Ljubljanska 
banka - Združena banka, Beograjska banka - Temeljna 
banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka Ljubljana, 
ZVEZA KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE, 
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Zveza vodnih skupnosti Slovenije, splošna združenja za 
kmetijstvo, živilsko industrijo in prehrano, za trgovino, za 
turizem in gostinstvo, Gospodarska zbornica Slovenije. 

Besedilo členov 37, 41 in 44 ostane nespremenjeno. 

36. člen 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske industrije 

bo do leta 1985 na podlagi obveznosti, ki so jih prevzele 
podpisnice samoupravnega sporazuma o temeljih njenega 
plana PODPISNICE SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TE- 
MELJIH SREDNJEROČNEGA PLANA POSLOVNE SKUPNO- 
STI ZA RAZVOJ KMETIJSTVA, RIBIŠTVA IN ŽIVILSKE INDU- 
STRIJE ZA OBDOJE 1981-1985 BODO DO LETA 1985 ZAGO- 
TOVILE tako rast proizvodnje hrane, da bo doseženo naj- 
manj 85% pokrivanje bilančnih potreb SR Slovenije po 
hrani. Tržna proizvodnja se bo povečala tako, da bo v letu 
1985 proizvedeno: govejega mesa 56.000 59.000 ton, svinj- 
skega mesa 42.000 49.000 ton, perutninskega mesa 
80.00070.000 ton, mleka 430 400 milijonov litrov, jajc 200 
milijonov kom., pšenico 35.000 70.000 ton, koruze 70.000 ton, 
hmelja 4.100 ton, krompirja 60.000 ton, sladkorne pese 
325.000 ton, sadja 60.000 ton, grozdja 80.000 ton; ulovljeno 
oziroma vzrejeno bo 13.800 ton morskih rib in 1.440 ton 
sladkovodnih rib. 

38. člen 
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva in živilske indu- 

strije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije IN ZVEZA KME- 
TIJSKIH ZEMLJIŠKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE v imenu svo- 
jih članic sprejemajo PRI IZVAJANJU KMETIJSKE ZEMLJI- 
ŠKE POLITIKE IN na področju kmetijske proizvodnje in TER 
ribištva naslednje naloge in ukrepe: 

Doda se nova (tretja) alinea: 
- AGROMELIORACIJE OBDELOVALNIH IN PAŠNIH PO- 

VRŠIN TER VKLJUČEVANJE NEOBDELANIH IN SLABO OB- 
DELANIH KMETIJSKIH POVRŠIN V INTENZIVNO PROIZ- 
VODNJO; 

(zadnja alinea): 
- OBLIKOVANJE PROGRAMOV RAZVOJA ZMOGLJIVO- 

STI ZA IZVOZ KMETIJSKIH PRIDELKOV IN PROIZVODOV 
ŽIVILSKE INDUSTRIJE. 

39. člen 
V prvem odstavku točke 3 se besedilo spremeni tako, da 

se glasi: 
3. V živilski industriji so vlaganja mogoča le ob poprejšnji 

zagotovitvi surovin, od tega najmanj 70 % dolgoročno. Po 
izpolnitvi tega kriterija bodo imele prednosti naložbe, ki inten- 
zivirajo izrabo kmetijskega prostora v SR Sloveniji. 

3. V ŽIVILSKI INDUSTRIJI BODO V OKVIRU ZAGOTOV- 
LJENIH KMETIJSKIH SUROVIN MOGOČA VLAGANJA, KI 
INTENZIVIRAJO IZRABO KMETIJSKEGA PROSTORA. 

40. člen 
Zadružna zveza Slovenije IN ZVEZA KMETIJSKIH ZEMLJI- 

ŠKIH SKUPNOSTI SLOVENIJE se zavezujeta, da bosta z 
oblikami združevanja dela, sredstev in zemlje, ki zagotav- 
ljajo ekonomsko socialno varnost ter višjo produktivnost 
združenih kmetov pospeševale vključevanje kmetov v ra- 
zlične oblike združene proizvodnje In na tej podlagi spreje- 
manje trajnih dohodkovnih vezi z organizacijami živilske 
industrije In trgovine. 

42. člen 
Poslovna skupnost za razvoj kmetijstva In živilske Indu- 

strije Slovenije, Zadružna zveza Slovenije, in Zveza vodnih 
skupnosti Slovenije IN ZVEZA KMETIJSKIH ZEMLJIŠKIH 
SKUPNOSTI SLOVENIJE se zavezujejo, da bodo zaradi po- 
večanja rastlinske proizvodnje, zlasti pšenice, koruze, oljnic 
in sladkorne pese, kmetijske organizacije melolrlrale 15.000 
21.780 ha In v skladu z deagrarizacijo odkupile razpoložljiva 
kmetijska zemljišča, primerna za proizvodnjo osnovnih po- 
ljedelskih proizvodov In sicer do 10.000 6.760 ha. 

43. člen 
1. in 2. odstavek se spremenita tako, da se glasita: 
Za uresničitev navedenih naložb bo vloženo v kmetijstvo 

in ribištvo NA OBMOČJU SR SLOVENIJE 17,6 16,7 mlrd din, 
od tega 14,2 13,3 mlrd družbenih sredstev. 

V okviru predvidene predračunske vrednosti bo 31 33,0% 
sredstev zagotovljeno iz lastnih virov organizacij združe- 
nega dela in sredstev združenih kmetov, 12 9,5,% sredstev 
bo JE zagotovljenih Z ZAKONOM, med intervencijami v ok- 
viru razširjene reprodukcije 5,2% od sredstev odškodnin in 
od sprememb namembnosti kmetijskih zemljišč, 6 7,5% iz 
sredstev hranilno kreditinlh služb; banke pa bodo za pri- 
marno kmetijstvo in ribištvo zagotovile z ugodnimi krediti 
POGOJI dopolnilna sredstva v višini 46,0 48,0%. 

Na koncu 43. člena se doda dva nova odstavka, ki se 
glasita: 

V OKVIRU SREDSTEV ZA SOVLAGANJA V DRUGIH SR IN 
SAP BODO ZA ZAGOTOVITEV POTREBNIH KOLIČIN HRANE 
URESNIČENE NALOŽBE V PRIMARNO KMETIJSKO PROIZ- 
VODNJO NA OBMOČJU DRUGIH REPUBLIK IN POKRAJIN, 
POLEG TEGA BODO ZA ZAGOTOVITEV DOLGOROČNE 
OSKRBE Z UMETNIMI GNOJILI PORABNIKI V SR SLOVE- 
NIJI NA PODLAGI »SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O 
DOLGOROČNEM POSLOVNO TEHNIČNEM SODELOVANJU 
MED INA PETROKEMIJA KUTINA TOZD PROIZVODNJA 
UMETNIH GNOJIL IN SLOVENSKIMI PORABNIKI« ZAGO- 
TOVILI SREDSTVA ZA PROIZVODNJO UMETNIH GNOJIL V 
KUTINI. 

ZA ZAGOTOVITEV OSKRBE Z UMETNIMI GNOJILI BODO 
PORABNIKI NA PODLAGI SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA 
TUDI SOVLAGALI SREDSTVA V REKONSTRUKCIJO TO- 
VARNE DUŠIKA RUŠE. 

45. člen 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Za izvedbo interventnih ukrepov bo zagotovljeno 7,0 mlrd 

din. Tako bo S TEM JE izveden prenos obveznosti Iz prora- 
čunov družbenopolitičnih skupnosti na interventne sklade Iz 
prejšnjega odstavka, tako da bodo zagotavljali sredstva v 
največjem delu porabniki hrane - delavci temeljnih organi- 
zacij združenega dela In delovnih skupnosti ter občani v 
okviru osebnega dela s sredstvi, ki so njihova lastnina. 
Pretežni del intervencijskih sredstev bodo občinski samou- 
pravni skladi združevali na ravni republik, zaradi različne 
lokacije potrošnje in proizvodnje hrane. 

VIII. GOSPODARJENJE Z GOZDOVI IN 
OSKRBA Z LESOM 
Seznam podpisnikov ostane nespremenjen. 

46. člen 
Zaradi boljše Izrabe naravnih bogastev gozdnatega pro- 

stora, nadaljnje krepitve splošno koristnih funkcij gozdov 
ter zagotavljanja 67% 69% pokritje potreb po lesu z doma- 
čimi gozdnimi sortimenti bodo podpisniki s področja gozdar- 
stva v obdobju 1981-1985 zagotovili skupno sečnjo 18,3 
18,85 mio m3, od tega za blagovno proizvodnjo gozdnih 
sortlmentov 13,2 13,50 mio m3. Po dinamiki, bo v letu 1985 
sečnja znašala 3,75 mio m3, blagovna proizvodnja pa 2,70 mio 
m3. Tak obseg proizvodnje gozdnih sortlmentov bo omogo- 
čen z Izvedbo gozdnogojltvenih del, ki bodo zajemala po- 
prečno letno v obnovi 3.700 ha, v negi gozdov 19.000 ha 
20.500 ha ter v izgradnji In rekonstrukciji 350 km 380 km 
gozdnih cest, medtem ko bodo druga gozdnogojltvena dela 
naraščala tako, da bo v letu 1985 doseženo v melioracijah 
3.000 3.200 ha, IN v zakasnelih redčenjih 6.400 ha; OSNO- 
VANO BO POPREČNO LETNO 70 HA PLANTAŽNIH NASA- 
DOV in osnovnih do 50 ha plantaž hltrorastočega drevja. 
Proti koncu srednjeročnega obdobja bo začeto tudi snova- 
nje plantaž Iglavcev v obsegu 2.000 ha. 

47. člen 
Prvi stavek se spremeni tako, da se glasi: 

Za uresničevanje omenjenega programa bo vloženo v 
obdobju 1981-1985 3,7 3,97 mlrd din. 
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48. člen 
V samoupravni interesni skupnosti za gozdarstvo SR Slo- 

venije bo v obdobju 1981-1985 od skupnih potreb po lesu v 
obsegu 19,6 mio m3 zagotovljeno z viri v SR Sloveniji 15,5 
mio m3. 

V letu 1985 bo od skupne porabe 4,1 3,93 mio m3 z viri v SR 
Sloveniji zagotovljeno 3,15 3,10 mio m3 oz. 77 79% pokritja 
kot sledi: 

- les za mehansko predelavo 88% 
- les za proizvodnjo vlaknin 46 44%, 
- les za proizvodnjo plošč 79 87%, 
- tehnični les za neposredno porabo in drva ZA KURJAVO 

(OB VEČJI IZRABI SEČNIH OSTANKOV IN NJIHOVEM BRI- 
KETIRANJU) 100%; 

OB TEM, DA SE PRVENSTVENO ZAGOTOVI LES KON- 
VERTIBILNO IZVOZNO USMERJENIM PORABNIKOM LESA. 

IX. VODNO GOSPODARSTVO 
Seznam podpisnikov ostane nespremenjen. 

49. člen 
Območne vodne skupnosti bodo zagotovile za izvajanje 

programa razvoja vodnega gospodarstva v obdobju 
1981-1985 okoli 7,7 6,9 mlrd din. Po posameznih namenih za 
predvidena naslednja vlaganja: 

1. Za osnovne obve*nosti 3,7 3,4 mlrd din, od tega: 
- za redno vzdrževanje 3,45 3,2 mlrd din, 
- za študijsko-raziskovalno dejavnost 0,25 0,2 mlrd din. 
2. Za investicije 2,1 2,2 mlrd din, od tega: 
- za obrambo pred poplavami oz. za večnamenske ob- 

jekte 1,49 1,1 mlrd din od tega 0,23 0,7 mlrd din za zadrževal- 
nike, ki bodo koristili tudi kmetijskim melioracijam. 

- za osnovno odvodno mrežo 0,61 1,1 mlrd din, s čimer 
bodo izvedene kmetijske melioracije na 15.000 21.780 ha in 
to predvsem na večjih kompleksih, VKLJUČNO Z VIPAVSKO 
DOLINO, na območjih predvidenih za proizvodnjo sladkorne 
pese in pri združevanju kmečke zemlje.' 

3. Za soudeležbo pri investicijah na področju oskrbe z 
vodo, in zaščito vodnih virov ter IN čiščenje voda 1,9 1,3 
mlrd din, od tega: 

- za oskrbo z vodo in zaščito vodnih virov 0,67 0,6 mlrd 
din, 

- za čiščenje voda 1,24 0,7 mlrd din. V okviru tega bodo 
območne vodne skupnosti sodelovale z organizaicjami 
združenega dela, s komunalnimi interesnimi skupnostmi in 
bankami pri gradnji objektov za čiščenje voda ter z drugimi 
ukrepi izboljševale kakovost voda. Sodelovanje za izboljša- 
nje kakovosti voda bo usmerjeno v izvajanje ukrepov in v 
izgradnjo objektov, ki bodo zagotavljali izboljšanje kakovo- 
sti na odsekih vodotokov IV. in III. do IV. kakovostnega 
razreda in so v skladu z izdelanimi sanacijskimi programi. 
Pri tem bodo grajeni predvsem objekti za učinkovito zmanj- 
šanje onesnaževanja industrijskih odpadnih voda in skupne 
čistilne naprave. 

50. člen 
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi: 
- občine, Mesto Ljubljana, MESTO MARIBOR, in Obalna 

skupnost Koper bodo na podlagi dogovorov o skupnih te- 
meljih planov začasno zavarovale površine pred posegi, ki 
bi ovirali kasnejšo gradnjo zadrževalnikov. 

Za potencialne akumulacijske prostore, kjer so interesi 
navzkrižni, bodo nosilci planiranja do leta 1985 proučili in 
sprejeli odločitve glede namembnosti teh območij: Trebuša 
(Idrijca), Planina (Unec), Cerkniško jezero, Radovljica 
(Sava), Padež (Notranjska Reka), Bolehničiči (Ščavnica) in 
Vrbica (Iška). KOORDINATOR STROKOVNIH AKTIVNOSTI V 
ZVEZI Z NAVEDENIMI NALOGAMI JE ZVEZA VODNIH 
SKUPNOSTI SLOVENIJE; 

Peta alineja se spremeni tako, da se glasi: 
- udeleženci dogovora bodo zagotovili ukrepe za prepre- 

čevanje nadaljnjega onesnaževanja in za sanacijo Blej- 
skega jezera, KORDINATOR TE AKTIVNOSTI JE OBČINA 
RADOVUICA. 

X. PROMET IN ZVEZE 
Seznam podpisnikov ter besedilo členov 51, 52 in 63 

ostane nespremenjeno. 

53. člen 
3. odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: 
GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, IZVRŠNI SVET 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE IN ZVEZA OBRTNIH ZDRUŽENJ 
SLOVENIJE BODO V I. 1983 PRIPRAVILI DRUŽBENI DOGO- 
VOR O USKLAJENEM RAZVOJU CESTNIH PREVOZNIKOV. 

54. člen 
Pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije v železni- 

škem gospodarstvu bo uresničevano s povečano učinkovi- 
tostjo poslovanja, s povprečno rastjo cen do splošne rasti 
cen in s povračili. 

Za povečanje učinkovitosti poslovanja oziroma za zmanj- 
šanje stroškov poslovanja bo železniško gospodarstvo 
sprejelo in izvajalo ustrezen program in ukrepe. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, samoupravne intere- 
sne skupnosti za železniški in luški promet ter Gospodarska 
zbornica Slovenije se bodo zavzemali, da se bodo cene 
transportnih storitev v železniškem gospodarstvu gibale na 
ravni splošne rasti cen. 

Povračila bodo zagotovljena z združevanjem sredstev te- 
meljnih organizacij združenega dela po enotnih virih, osno- 
vah in merilih v skupnem znesku okoli 13,9 16,5 mlrd din v 
letih 1981-1985. Ta sredstva se bodo združevala iz dohodka 
TOZD in bodo v letih 1982-1985 v globalu predstavljala okoli 
1 18% dohodka temeljnih organizacij združenega dela mate- 
rialne proizvodnje V LETIH 1982-1985 PO STOPNJI 2,05% 
OD DOHODKA UGOTOVLJENEGA ZA LETO, KI PREDHODI 
LETU, ZA KATEREGA SE PLAČUJE PRISPEVEK. 

55. člen 
V obdobju 1981-1985 bo železniško gospodarstvo Ljub- 

ljana uresničilo naslednji razvojni program: nadaljnjo moder- 
nizacijo prog, modernizacijo vozlišč in ranžirnih postaj, re- 
monte zgornjega in spodnjega ustroja prog, vgraditev sig- 
nalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav na stranskih 
progah, sovlaganje in vlaganje SE BO ŽELEZNIŠKO GOSPO- 
DARSTVO OMEJILO NA NALOŽBE, KI ZAGOTAVLJAJO 
VARNOST PROMETA, ODPRAVO OZKIH GRL IN MODERNI- 
ZACIJO TISTIH ZMOGLJIVOSTI, KI PRISPEVAJO K 
USTVARJANJU VEČJEGA DEVIZNEGA PRILIVA. NA TEJ 
PODLAGI BO IZVRŠENA ZAMENJAVA DOTRAJANIH 
OSNOVNIH SREDSTEV, remont spodnjega in zgornjega 
ustroja prog, nadaljnja modernizacija prog, vozlišč in ranžir- 
nih postaj VKLJUČNO Z USPOSOBITVIJO PROGE JESENI- 
CE-NOVA GORICA-SEŽANA-KOPER ZA VEČJI OBSEG 
PROMETA TER IZVAJANJE NALOŽB v integralni transport, 
nabava potniških in tovornih voz PREDVSEM ZA ENERGET- 
SKE POTREBE ter lokomotiv in vozil za prevoz potnikov. 

56. člen 
Za realizacijo programa razvoja na področju infrastruk- 

ture bo v letih 1981-1985 vloženih 9,7 7,5 mlrd din in sicer iz 
združevanja sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in 
merilih 4,0 3,2 mlrd din, posojil domačih bank 885 635 mio 
din ter iz lastnih sredstev, interesnega združevanja in ino- 
zemskih sredstev. Združena sredstva TOZD po enotnih virih, 
osnovah in merilih bodo v letih 1982-1985 v globalu pred- 
stavljala okoli 2,65 2,13% sredstev za razširjeno reproduk- 
cijo TOZD materialne proizvodnje. 

57. člen 
Za ostale namene v programu razvoja ŽG Ljubljana, to je 

za integralni transport, promet in vleko bo v letih 1981-1985 
vloženih 9,0 6,9 mlrd din. 

Ta program bo financiran z lastnimi sredstvi, z domačimi 
blagovnimi krediti, Inozemskimi sredstvi in sredstvi nepo- 
srednega interesnega združevanja in bančnimi posojili. Za 
Naložbe v integralni transport bodo banke dajale posojila le 
pod pogojem, da pride do skupnega vlaganja večjih udele- 
žencev. 
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Doda se novi 57. a člen, ki se glasi: 

57.a člen 
Pri uresničevanju politike razvoja MAGISTRALNE cestne 

infrastrukture bo Republiška skupnost za cesteSKUPNOST 
ZA CESTE SLOVENIJE prvenstveno usmerjala sredstva v 
vzdrževanje cestne mreže AVTOCEST IN MAGISTRALNIH 
CEST ter v najnujnejše investicijsko vzdrževanje ter rekon- 
strukcije in modernizacijo obstoječe cestne mreže, pri novo- 
gradnjah pa bo dan poudarek NA dokončanju začetih odse- 
kov MAGISTRALNIH CEST ter gradnji prioritetnih odsekov 
na cesti bratsva in enotnosti s tem, da ba v popolnosti 
upoštevana etapnost gradnje. 

V skladu s tem bodo v okviru razpoložljivih sredstev pri 
novogradnjah imeli prednost naslednji odseki v skladu s 
samoupravnim sporazumom o temeljih plana Republiške 
skupnosti za ceste: 

Celovška cesta-Dolgi most, Dolgi most-Dolenjska cesta, 
Naklo-Ljubljana, dodatni pasovi na odsekih Šmarje Sap-Viš- 
nja gora, hitra cesta skozi Maribor v celotni izvedbi, priključek 
Rožna dolina, mejni prehod Šentilj, odsek Solkan-Brdo, pri- 
ključek Semedela, priključek Ruda, odsek Ruda-Strunjan, 
Vrtojba-Selo, druga etapa zahodne magistrate Celje, Tržaška 
cesta v Ljubljani, Uranska cesta in Zasavska cesta. 

DOKONČANJE ŽE ZAČETIH CESTNIH ODSEKOV IN SI- 
CER: MEJNI PREHOD ŠENTILJ, MEJNI PREHOD FERNE- 
TIČI, PRIKLJUČEK SEMEDELA, PRIKLJUČEK RUDA, PRI- 
KLJUČEK ROŽNA DOLINA, ODSEK BRDA-SOLKAN IN ZA- 
HODNA OBVOZNICA V CELJU. ZGRAJEN BO ODSEK CESTE 
NAKLO-LJUBLJANA. SREDSTVA V VIŠINI 3,3 MLRD DIN 
BODO ZA TA NAMEN ZAGOTOVLJENA S TUJIMI KREDITI V 
ZNESKU 840 MIO DIN TER Z NAMENSKIMI SREDSTVI V 
VIŠINI 2.460 MIO DIN IZ DELA PODRAŽITVE BENCINA IN 
PLINSKEGA OLJA DO KONCA L. 1984. PRIČELA SE BODO 
PRIPRAVLJALNA DELA NA ODSEKU VRTOJBA-SELA. 

NADALJEVANJE GRADNJE JUŽNE OBVOZNICE V LJUB- 
LJANI, ODSEKA RUDA-DVORI IN NADALJEVANJE GRAD- 
NJE HITRE CESTE SKOZI MARIBOR BO FINANCIRANA V 
LETIH 1982-1985 V CELOTI IZ SREDSTEV USTREZNIH OB- 
ČINSKIH SIS ZA CESTE. 

Posebna skrb bo namenjena izvajanju meddržavnih po- 
godb in sporazumov. Tako se bo v okviru možnosti nadalje- 
valo z igradnjo cest OPREDELJENIH z osimsklm sporazu- 
mom. Izgradnja predora Karavanke (vključno z ureditvijo 
cestnega prometa skozi Jesenice) po meddržavni pogodbi 
med SFR Jugoslavijo in republiko Avstrijo bo glede na 
jugoslovanski značaj tega projekta potekala na način, kot 
bo skupno dogovorjeno z drugimi republikami in pokraji- 
nama IN V ODVISNOSTI OD NAJEMANJA TUJIH KREDITOV. 

58. člen 
Za uresničitev nalog, opredeljenih v prejšnjem členu, bo 

potrebnih okoli 28,3 21.7 mlrd din sicer za odplačilo anuitet, 
enostavne reprodukcije ter dokončanje objektov okoli 16,7 
milrd din REDNO VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE AVTO- 
CESTE IN MAGISTRALNIH CEST OKOLI 12,4 9,4 MLRD DIN, 
za izvedbo programa novogradenj pa okoli 11,6, 12,3 milrd 
din. 

Viri sredstev so: združena sredstva TOZD PO enotnih virih 
osnovah in merilih v višini 6,3 4,7 mlrd din, sredstva domačih 
bank v višini 1,5 1,0 mlrd din ter namenski prispevki in 
inozemska sredstva skupaj 20,5 17,0 mlrd din. Združena 
sredstva TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih, bodo v 
letih 1982-1985 v globalu predstavljala okoli 4,32 3,47% 
sredstev za razširjeno reprodukcijo TOZD materialne proiz- 
vodnje. 
Kolikor bi zagotovili večji pritok sredstev kot je to predvideno 
v prejšnjem odstavku, zlasti iz naslova pristojnih za domača 
cestna motorna vozila in ljudskega posojila za ceste bodo 
imele prednost izgradnje naslednji cestni odseki: 

Šentilj-Pesnica, vzhodna obvoznica Kranja, odsek Baba 
n>ojane), Hrastje-Mačkove, I. etapa južne magistrate Celje in 
Crnuče-Titova cesta v Ljubljani. 

59. člen 
Luka Koper bo povečala luške zmogljivosti za letni obseg 

dela od 1,75 mio ton v letu 1980 do 3,2 3,6 mio ton v letu 1985. 

Pretežni del vlaganj bo usmerjen v objekte skupnega inte- 
resa: v pridobivanje in urejanje 52,5 ha površin, v izgradnjo 
terminala za sipke tovorć v povečanju zmogljivosti kontej- 
nerskega terminala od 50.000 ha na vsaj 100.000 TEU kon- 
tejnerjev letno, v nadaljnjo tehnološko posodobitev in v iz- 
gradnjo terminala za premog. V IZGRADNJO I. FAZE TERMI- 
NALA ZA PREMOG IN OSTALE RAZSUTE TOVORE ZA 
ZMOGLJIVOST 1,5 MIO TON, DOGRADITEV TERMINALA ZA 
SIPKE TOVORE IN V NADALJNJO TEHNOLOŠKO POSODO- 
BITEV. 

Z interesnim združevanjem OZD s področja energetike, 
industrije, soudeležbe inozemskega partnerja in z drugimi viri 
se bodo zagotovila dodatna sredstva za izvajanje dela vlaganj 
in infrastrukturo I. faze izgradnje terminala za sprejem pre- 
moga in drugih tovorov na lokaciji pomola lil. Luke Koper. 

Za uresničevanje razvojnega programa skupnega inte- 
resa bo poleg 82 MIO DIN ZDRUŽENIH BANČNIH SRED- 
STEV IN drugih virov sredstev, združenih okoli 1,6 1,2 mlrd 
din od sredstev TOZD po enotnih virih, osnovah in merilih. 
Ta sredstva bodo v letih 1982 do 1985 v globalu predstav- 
ljala okoli 1,15 0,92 % sredstev za razširjeno reprodukcijo 
TOZD materialne proizvodnje, za uresničevanje tega raz- 
vojnega programa. 

60. člen 
SIS za elektrogospodarstvo, SIS za nafto in plin, SIS za 

železniški in luški promet (za področje železniškega prometa 
in za področje luškega prometa) in Republiška skupnost za 
ceste bodo v prvem trimesečju 1981. I. v aneksih k samou-, 
pravnim sporazumom o temeljih njihovih planov opredelili 
konkretne osnove in merila za združevanje sredstev TOZD po 
enotnih virih, osnovah in merilih. 

61. člen 
V okviru razvojnega programa PTT prometa bo poudarek 

na naložbah skupnega interesa, v katere bo v letih 
1981-1985 vloženih okoli 7,25 6,2 mlrd din za: mednarodne, 
magistralne in tranzitne tt zmogljivosti, glavne avtomatske 
telefonske centrale, prenosne sisteme med glavnimi avto- 
matskimi telefonskimi centralami in vozliščnimi avtomat- 
skimi telefonskimi centralami, vozllščne avtomatske tele- 
fonske centrale, prenosne sisteme med vozliščnimi avto- 
matskimi telefonskimi centralami in končnimi avtomatskimi 
telefonskimi centralami, rajonske avtomatske telefonske 
centrale, glavni poštni center in poštni centri POŠTNE CEN- 
TRE, informacijski ptt sistem, omrežje za prenos podatkov, 
in objekte na manj razvitih območjih TER OBJEKTE POSEB- 
NEGA POMENA ZA LJUDSKO OBRAMBO IN DRUŽBENO 
SAMOZAŠČITO. 

Program razvoja PTT zmogljivosti bo financiran z intere- 
snim združevanjem v višini 2.340 mio 1,6 MLRD din, s sred- 
stvi domačih bank v višini 468 355 mio din za MEDNARODNE 
MAGISTRALNE IN TRANZITNE TT ZMOGLJIVOSTI ter z last- 
nimi sredstvi, domačimi blagovnimi krediti IN KREDITI TE- 
MELJNIH BANK, sredstvi Poštne hranilnice TER Z DRUGIMI 
VIRI V SKLADU S POSEBNIMI DOGOVORI. 

62. člen 
Letališče Ljubljana bo v obdobju 1981-1985 pričelo s pri- 

pravljalnimi deli na izgradnji izdelalo Idejni In glavni projekt 
južnega potniškega terminala Pripravljalna dela bodo 
usmerjena v izdelavo idejnega in glavnega projekta nove 
potniške stavbe, izgradnje komunalne infrastrukture in v pri- 
ključitev na hitro cesto Naklo-Ljubljana IN ZGRADILO 
CESTNO POVEZAVO NA ODSEK HITRE CESTE NAKLO- 
- LJUBLJANA. 

Za uresničevanje tega programa ter za usposabljanj« 
javnih letališč za varen zračni promet bo predvidoma zdru- 
ženih na podlagi interesnega združevanja 455 134 mlo dirt. 

priloga poročevalca 9 



XI. TURIZEM 
Seznam podpisnikov in besedilo 67. člena ostane nespre- 

menjeno. 

64. člen 
Organizacije združenega dela s področja turizma in go- 

stinstva se v okviru Obalno-kraške turistične poslovne 
skupnosti, Kompasa, Ljubljana, Poslovne skupnosti sloven- 
skih naravnih zdravilišč in Turistične poslovne skupnosti 
Ljubljana zavezujejo, da bodo v SR Sloveniji v obdobju 
1981-1985 dosegle okoli 8% 10% realno rast deviznega 
priliva. OB BOLJŠEM KORIŠČENJU OBSTOJEČIH NOČi- 
TVENIH KAPACITET TAKO DRUŽBENEGA KAKOR ZASEB- 
NEGA SEKTORJA. Z IZBOLJŠANO KVALITETO TURISTIČ- 
NIH STORITEV IN Z IZGRADNJO NOČITVENIH IN DRUGIH 
TURISTIČNIH IN GOSTINSKIH IZVOZNO USMERJENIH OB- 
JEKTOV. 

Drugi stavek se prenese v člen 65. 

65. člen 
V prenočitvenih objektih bo zgrajenih 15.00013.000 ležišč, 

od tega bodo OZD turizma in gostinstva zgradile 5.700 5.300 
ležišč v osnovnih in 2.600 4.000 ležišč v dopolnilnih zmoglji- 
vostih, na kmetijah, ki sodelujejo z zadružnimi organizaci- 
jami združenega dela bo urejenih 6.000 3.000 dopolnilnih 
ležišč, občani pa bodo zgradili 300 ležišč v osnovnih in 400 
ležišč v dopolnilnih zmogljivostih 700 ležišč. 

Za Izgradnjo v tem poglavju navedenih zmogljivosti bodo 
organizacije združenega dela turizma in gostinstva v SR 
Sloveniji investirali okoli 8,2 6,3 mlrd din, od tega bodo v 
gradnjo prenočitvenih zmogljivosti vložile 5,64,6 mlrd din, za 
druge posebne turistične in infrastrukturne objekte 2,6 1,7 
mlrd din. 

ZA URESNIČITEV NAVEDENIH NALOŽB BODO ORGANI- 
ZACIJE ZDRUŽENEGA DELA PREUSMERILE INVESTICIJ- 
SKE PROGRAME TAKO, DA BODO DALE PREDNOST IZ- 
GRADNJI CENEJŠIH IN KONJUKTURNEJŠIH TURISTIČNIH 
OBJEKTOV (BUNGALOVI. APARTMAJI, PENZIONI, KAMPI, 
MARINE IPD.) IN DOPOLNITVAM TURISTIČNE PONUDBE V 
OBSTOJEČIH TURISTIČNIH CENTRIH. 

V okviru predvidenih naložb bodo OZD turizma in gostin- 
stva iz lastnih virov in z združenimi sredstvi zlasti na osnovi 
odstopanja deviz, zagotovile okoli 49% sredstev. 

Banke bodo v okviru razpoložljivih sredstev prednostno 
zagotavljale dopolnilna sredstva za razvoj Inozemskega tu- 
rizma. 

V okviru tega programa bodo: 
- organizacije združenega dela obmorskega turizma 

zgradile prenočitvene objekte z okoli 2.100 3.400 ležišči in 
druge gostinske objekte ter pripadajočo turistično infra- 
strukturo v skupni vrednosti okoli 2,1 1,5 mlrd din; 

- organizacije združenega dela gorskega turizma zgra- 
dile prenočitvene objekte z okoli 1.7002.400 ležišči, druge 
gostinske objekte in turistično infrastrukturo ter druge turi- 
stične objekte v skupni vrednosti 1,6 mlrd din; 

- organizacije združenega dela zdraviliškega turizma 
zgradile prenočitvene objekte s 2.600 1.800 ležišči ter pripa- 
dajočo zdraviliško in ostalo infrastrukturo v skupni vredno- 
sti okoli 2,3 mlrd din; 

- organizacije združenega dela mestnega in tranzitnega 
turizma zgradile prenočitvene objekte z okoli 1.9001.700 
ležišči in druge gostinske in turistične ob|ekte v vrednosti 
2,2 0,9 mlrd din. 

Poleg teh naložb bodo organizacije združenega dela turi- 
zma in gostinstva v SR Sloveniji investirale v turistične ob- 
jekte še okoli 1 mlrd din. 

66. člen 
Udeleženci dogovora soglašajo, da bodo pri sprejemanju 

Investicijskih oziroma razvojnih programov imele prednost 
naložbe: 

- v objekte, ki bodo pretežno namenjeni za povečanje 
inozemskega turizma; pri čemer bo doseženo razmerje med 
domačim in tujih turističnim prometom najmanj 49%:51 %; 

- v dograjevanje obstoječih turističnih centrov v izgrad- 
njo žičnic v okviru kompletiranja sistema žičnic ter z Izgrad- 

njo turističnih, gostinskih in drugih objektov, ki večajo kom- 
pleksnost ponudbe; 

- v izgradnjo novih prenočitvenih zmogljivosti ob pogoju, 
da se s tem doseže povečanje izkoriščenosti vsaj za 10%, če 
so pred tem kapacitete izkoriščene manj kot 55%; 

- ki ne bodo zahtevale večjega povečanja števila zaposle- 
nih; 

- pri katerih obveznosti iz najetih kreditov (tekočih in no- 
vih) v celotni dobi njihovega večanja ne bodo presegle 15% 
celotnega prihodka oziroma 25% dohodka; 

- pri katerih bo dosežen večji delež lastnih in združenih 
sredstev, najmanj 40%. 

68. člen 
Občine, Mesto Ljubljana, MESTO MARIBOR in Obalna 

skupnost Koper bodo sprejele predvsem naslednje ukrepe: 
- odlok za skupne oddaje zasebnih turističnih sob in dru- 

gih gostinskih objektov v zasebnem sektorju v cilju zagotovi- 
tve turistične ponudbe v kraju oziroma turističnem centru; Z 
ODLOKI ZA ORGANIZIRANO SKUPNO TURISTIČNO PO- 
NUDBO KRAJA BODO OPREDELILI POGOJE POVEZOVA- 
NJA ZASEBNIH TURISTIČNIH ZMOGLJIVOSTI Z DRUŽBE- 
NIMI TURISTIČNIMI ZMOGLJIVOSTMI IN SE DOGOVORILI 
ZA NOSILCE; 

- z ukrepi vzpodbujale vlaganja v gostinske in turistične 
objekte; 

- z vidika ustvarjanja celovite turistične ponudbe z 
davčno politiko pospeševale razvoj servisnih dejavnosti ter, 
domače in umetne obrti, PROIZVODNJE SPOMINKOV TER 
GOSTINSKIH PREHRAMBENIH OBRATOV; 

- v sodelovanju z republiko proučile možnost udeležbe 
OZD v sredstvih, ki se ustvarijo s prometnim davkom pri 
prodaji alkoholnih in brezalkoholnih pijač na podlagi ustvar- 
jenega deleža deviznega prihodka v celotnem prihodku; 

- v dokumentih za urejanje prostora upoštevale gradnjo 
drobnih gostinskih in trgovinskih objektov, servisne dejavno- 
sti in turističnih infrastrukturnih objektov. POTREBO PO OB- 
JEKTIH ZA GOSTINSKE, TRGOVINSKE, SERVISNE IN TURI- 
STIČNO-INFRASTRUKTURNE STORITVE; 

- POENOSTAVILE POSTOPKE PRI IZDAJI USTREZNIH 
DOVOLJENJ ZA POSTAVITEV ZAČASNIH IN PREMIČNIH 
OBJEKTOV. 

XII. DROBNO GOSPODARSTVO 
Seznam podpisnikov ter besedilo členov 69, 70 In 71 

ostane nespremenjeno. 

XIII. STANOVANJSKO IN KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO 

Seznam podpisnikov ostane nespremenjen. 

72. člen 
Prva točka se spremeni tako, da glasi: 
1. Stanovanjska skupnost občin, Mesta Ljubljane, MESTA 

MARIBOR in Obalne skupnosti Koper in drugI udeleženci 
tega dogovora bodo ob upoštevanju novih družbenoeko- 
nomskih odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v okviru 
svojega delovnega področja in pristojnosti ustvarjali mož- 
nosti za nadaljevanje intenzivne stanovanjske gradnje tako, 
da bi do leta 1985 zgradili v SR Sloveniji okoli 65.000 58.000 
stanovanj v razmerju 60% v družbeni in 40% v Individualni 
gradnji. 

Šesta točka se spremeni tako, da se glasi: 
Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije bo nadaljevala z 

dosedanjo politiko pospeševanja regionalnega razvoja 
manj razvitih območij in manj razvitih obmejnih območij 
republike tako, da bo dajala pobudo za združevanje sred- 
stev za kreditiranje SOFINANCIRANJE stanovanj za kadre, 
ki so pomembni za razvoj teh območij. 

73. člen 
Prva točka se spremeni tako, da se glasi: 
1. Izvršni sveti skupščin občin, Skupščine mesta Ljub- 

ljana, MESTA MARIBOR, in Skupščine Obalne skupnosti 
Koper, se bodo zavzemali, da bodo občine v svojih planih 
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opredelile in v upravnem postopku zagotovile, da bo na raz- 
polago za komunalno opremljanje takšna količina zemljišča, 
da bo nemoteno potekala stanovanjska in ostala gradnja. 

BODO V DRUŽBENIH PLANIH ZAGOTOVILI, DA SE OPRE- 
DELIJO POSELITVENA OBMOČJA TER ZNOTRAJ NJIH 
PREDNOSTNA OBMOČJA STAVBNIH ZEMUIŠČ ZA KOMU- 
NALNO OPREMLJANJE, KI OMOGOČAJO STANOVANJSKO 
IN DRUGO KOMPLEKSNO GRADITEV. 

2. Za zagotovitev pravočasnega pridobivanja in urejanja 
stavbnih zemljišč bodo podpisniki v procesu izgradnje stano- 
vanjskih sosesk, indutrijskih con in naselij dosledno usklaje- 
vali in spremljali izvajanje svojih planov in programov. 

ZA ZAGOTOVITEV PRAVOČASNEGA PRIDOBIVANJA IN 
UREJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ BODO PODPISNIKI NA 
OSNOVI DOGOVOROV IN SPORAZUMOV O TEMELJIH SVO- 
JIH PLANOV KOORDINIRALI IZVAJANJE NALOG NA PO- 
DROČJU STANOVANJSKE IN DRUGE KOMPLEKSNE IZ- 
GRADNJE. 

2.a. OBČINE, MESTA LJUBLJANA, MESTO MARIBOR IN 
OBALNA SKUPNOST BODO IZVRŠEVALE PRENOVO DO- 
TRAJANIH KOMUNALNIH NAPRAV V STAREJŠIH DELIH 
NASELIJ IN ZAGOTAVLJALE OSKRBO NASELIJ S KOMU- 
NALNIMI DOBRINAMI, ZLASTI S PITNO VODO V SVOJIH 
OBMOČJIH. 

4. Občine, Mesto Ljubljana, MESTO MARIBOR In Obalna 
skupnost Koper bodo prek dogovorov o temeljih svojih pla- 
nov In samoupravnih sporazumov o temeljih planov komu- 
nalnih skupnosti ali posebnih odlokov zagotovile celovit 
sistem zbiranja, ODVOZA IN ODLAGANJA KOMUNALNIH 
ODPADKOV V SANITARNO UREJENE DEPONIJE OZIROMA 
GLEDE NA SPECIFIČNE POGOJE POSAMEZNIH OBMOČIJ 
OMOGOČILE SEŽIGANJE, KOMPOSTIRANJE ALI RECj- 
KLAŽO KOMUNALNIH ODPADKOV. 

Splošno združenje stanovanjskega in komunalnega go- 
spodarstva bo do konca leta 1981 organiziralo, da bodo 
komunalne organizacije posebnega družbenega pomena 
zbirale odpadke tako, da bodo sortirani v papir, steklo, 
teksti! In ostale odpadke. 

XIV. DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
Besedila členov 79, 80, 81, 85, 86, 87,89,90, 92, 93, 94 in 95 

ostane nespremenjeno. 
Podpisniki: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni 

sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, MESTA MARIBOR in 
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 
Izobraževalna skupnost Slovenije, POSEBNE IZOBRAŽE- 
VALNE SKUPNOSTI, Raziskovalna skupnost Slovenije, PO- 
SEBNE RAZISKOVALNE SKUPNOSTI, Kulturna skupnost 
Slovenije, zdravstvena skupnost Slovenije, Skupnost otro- 
škega varstva Slovenije, Skupnost pokojninskega In Invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji, Skupnost starostnega 
zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, Skupnost socialnega 
skrbstva SR Slovenije, Skupnost socialnega varstva Slove- 
nije, Zveza skupnosti za zaposlovanje SR Slovenije, Tele- 
snokulturna skupnost Slovenije. 

74. člen 
1. Občinske izobraževalne skupnosti bodo na podlagi 

svojih samoupravnih sporazumov o temeljih planov In sa< 
moupravnih sporazumov o usklajevanju planov Izobraževal- 
nih skupnosti v obodobju 1981-1985 zagotovile vsem šo- 
loobveznim otrokom obvezno šolanje najmanj v obsegu 
zagotovljenega programa v skladu z zakonom o osnovni ioli 
(Uradni list SRS, št. 5/1980), tako da bodo kot podlago 
solidarnosti zagotavljale sredstva za posamezne vrste od- 
delkov v osnovnih šolah skaldno z enotnimi kriteriji za soli- 
darnost, določenimi v samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana, pri čemer se računa 296.031 din poprečno za oddelek 
v osnovni šoli. 

2. Posebne Izobraževalne skupnosti bodo s samouprav- 
nimi sporazumi o temeljih svojih planov zagotovile nadalje- 
vanje izobraževanja učencem oziroma študentom, vpisanim 
v sedanjih srednjih in visokih šolah, ter v prve letnike sred- 
njih in visokih šol vpisale učence In študente v šole ustrez- 
nih usmeritev, In sicer v naslednjem številu: 

VPIS UČENCEV IN ŠTUDENTOV V 1. RAZRED SREDNJIH IN VISOKIH ŠOL V OBDOBJU 1981-1985 
(IZOBRAŽEVANJE PRED VSTOPOM V DELO) 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA: Srednje šole 
skupaj 

Visoke šole 
skupaj 

Skupaj Sredstva za izvedbe 
vzgojno Izobraževal- 

nih programov 
usmerjenega izobra- 

ževanja v milj. din 

01. agrožlvilstvo 7.370 8.688 2.477 2.123 9.847 11.111 937,3 944 
02 gozdarstvo 600 593 240 243 840 836 115,7 108 
03. rudarstvo In geologija 2.750 2.654 250 358 3.000 3.012 281,7 259 
04. metal, inkov. 

KOV. PRED. IND. IN MET. 33.450 33.459 4.540 4.557 37.900 38.016 2.909,8 2.717 
05. kemija, farm.,gum. In nekov. 3.915 4.838 2.475 2.528 6.390 7.366 667,4 071 
06. elektro 14.100 14.617 4.275 5.118 18.375 19.735 1 477,7 1.407 
07. gradbeništvo 13.200 11.068 3.330 2.975 16.530 14.043 1.329,1 1.138 
08. lesarstvo 4.050 4.438 300 394 4.350 4.832 316,2 314 
09. grafična in pap. ind. TISK IN PAPIR 1.450 1.447 105 - 1.555 1.447 119,1 111 
10. tekstil 5.850 6.317 825 1.069 6.675 7.386 494,8 482 
11. usnjarstvo In USNJ. PRED. IND. 1 200 1.187 75 - 1.275 1.187 90,0 84 
12. promet In zveze 6.790 6.915 950 1.282 7.740 8.197 352,7 429 
13. pomorstvo 700 1.440 2.140 134,0 

13. 14. blagovni in denarni promet 19.500 16.702 7.975 6.845 27.475 23.547 1.547,9 1.297 
14. 15. gostinstvo In turizem 7.530 7.517 175 720 7.705 8.237 492,8 469 
15. 16. družboslov. usmer. 

DRUŽBOSLOVJE 9.150 8.197 5.985 5.710 15.135 13.907 844,2 733 
16. 17. zdravstveno varstvo 6,300 5.216 3.200 2.234 9.500 7.450 1.375,7 1.219 
17. 18. pedag. dejav. 6 050 6.435 5.175 7.486 11.225 13.921 1.443,9 1.371 
18. 19. kulturne dejav. 3.000 2.001 1.050 804 4.050 2.805 619,9 641 
19. 20. naravoslovno-mat. usmeritev 4.050 3.445 500 1.145 4.550 4.590 1.246,2 1.209 
20. 21. neopredeljeno OSEBNE STORITVE 1.800 1.662 150 - 1.950 1.662 

SKUPAJ 152.805 147.396 45.492 46.891 198.297 193.287 16.796,1 16.688 
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VPIS V 1. RAZRED OZIROMA LETNIK USMERJENEGA IZOBRAŽEVANJA V OBDOBJU 1981-1985 
(IZOBRAŽEVANJE OB DELU) 

POSEBNA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST ZA: srednje šole visoke šole skupaj 

01. agroživilstvo 
02. gozdarstvo 
03. rudarstvo in geologijo 
04. metalurgijo in kovinarstvo 

KOV. PRED. IND. IN METALURGIJA 
05. kemijo, FARM., GUM. IN NEKOV. 
06. elektro 
07. gradbeništvo 
08. lesarstvo 
09. grafično in pap. ind. TISK in PAPIR 
10. tekstil 
11. usnjarstvo in usnj. pred. ind. 
12. promet in zveze 
13. pomorstvo 

13. 14. blagovni in denarni promet 
14. 15. gostinstvo in turizem 
15. 16. družboslov. usmeritev DRUŽBOSLOVJE 
16. 17. zdravstveno varstvo 
17. 18. pedagoško dejavnost 
18. 19. kulturno dejavnost 
19. 20. naravoslovno-mat. usmeritev 
20. 21. neopredeljeno OSEBNE STORITVE 

3.430 1.050 
360 

600 450 

9.150 
1.650 

950 
4.400 2.230 

750 
300 

2.010 2.050 
750 600 

6.000 

4.470 
3.600 
2.000 
1.110 

150 

1.020 

620 

120 

3.300 
900 
445 
950 
150 
100 
455 

75 

535 
2.910 

150 
3.800 

750 
2.850 

100 
75 

200 

425 

150 

320 

450 

600 

4.050 1.473 
360 

720 600 

12.450 
2.550 
1.395 
5.350 2.550 

900 
400 300 

2.465 2.500 
825 600 

6.000 6.600 
535 

7.380 
3.750 
5.800 
1.860 
2.850 3870 

100 
75 

350 150 

SKUPAJ 41.320 37.890 18.485 17.200 59.805 55.090 

3. Izobraževalna skupnost Sloveninje bo: 
a) zagotavljala nemoten razvoj šolstva narodnosti in dvo- 

jezičnega šolstva za kar bo v tem planskem obdobju name- 
nila 225,4 mio din; 

b) omogočila izobraževanje otrok in mladostnikov z rnot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju ter deloma razširila 
to dejavnost na področju usmerjenega izobraževanja, za 
kar bo v tem planskem obdobju namenila 844,6 mio din; 

c) vključila v dopolnilno izobraževanje večje število otrok 
delavcev, ki so na začasnem delu v tujini in razširila ob- 
močje delovanja, za kar bo v tem planskem obdobju name- 
nila 84,5 mio din; 

č) omogočila vsakodnevne prevoze učencev in študentov 
v usmerjenem izobraževanju, za kar bo v tem planskem 
obdobju namenila 499,1 mio din. 

75. člen 
Raziskovalna skupnost Slovenije bo zagotavljala uresni- 

čevanje: 
a) skupnega raziskovalnega programa, ki ga sestavljajo: 
- temeljne in dolgoročne raziskave v naravoslovnih, te- 

hničnih, biotehničnih in medicinskih vedao, ki so posebnega 
pomena za skladnejši razvoj raziskovlanih dejavnosti ter 

— raziskave na področju družbenih in humanističnih ved, 
ki imajo poseben nacionalni pomen. 

V ta namen bo zagotovila v 5-letnem obdobju 2915,7 mio 
din, 2565 MIO DIN, v kar je vključena pripadajoča infrastruk- 
tura in ostale naloge, skaldno s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana Raziskovalne skupnosti Slovenije za 
obdobje 1981-1985. 

b) V letu 1981 bodo v Raziskovalni skupnosti Slovenije 
združevali tudi sredstva za naloge posebnih raziskovalnih 
skupnosti v skupni višini 26,8 mio din. V letu 1982, ko bodo 
posebne raziskovalne skupnosti ustanovljene, bodo v njih 
združevali sredstva na podlagi tedaj sklenjenih sporazumov. 
B) UPORABNIKI IN IZVAJALCI V POSEBNIH RAZISKOVLA- 
NIH SKUPNOSTIH BODO OBLIKOVALI RAZISKOVALNE 
PROGRAME, KI BODO USMERJENI H KREPITVI IZVOZNE 
EKONOMSKE IN ZNANSTVENOTEHNOLOŠKE MOČI SR 
SLOVENIJE IN SFR JUGOSLAVIJE TER DRUŽBENEMU IN 
GOSPDOARSKEMU RAZVOJU NA PODORČJIH DOHOD- 
KOVNO, TEHNOLOŠKO IN POSLOVNO POVEZANIH ORGA- 
NIZACIJ ZDRUŽNEGA DELA. ZA TE PROGRAME BODO 
UPORABNIKI V POSEBNIH RAZISKOVLANIH SKUPNOSTIH 

12 

V ODNOSIH SVOBODNE MENJAVE DELA V TEM PLAN- 
SKEM OBDOBJU ZDRUŽILI 1.267,5 MIO DIN. PREOSTALA 
POTREBNA SREDSTVA ZA TE PROGRAME PA BODO UPO- 
RABNIKI ZAGOTOVILI Z NEPOSREDNO SVOBODNO ME- 
NJAVO DELA. 

Sredstva za raziskovalno dejavnost, ki bodo združena iz 
sredstev temeljnih organizacij združenega dela po enotnih 
virih, osnovah in merilih, bodo rasla nekoliko počasneje od 
rasti dohodka, s tem da bodo v petletnem obdobju znesla 
največ 4353 mio din 3.832,5 MIO DIN. 

Konkretno opredelitev skupnega raziskovalnega pro- 
grama in programov posebnih raziskovlanih skupnosti po 
temetiki in raziskovalnih vedah bodo opredelili uporabniki in 
izvajalci v samoupravnih sporazumih teh skupnosti, upošte- 
vaje konkretne potrebe in interese porabnikov. 

76. člen 
Oblikovanje in usmerjanje izvajanja programa odkrivanja 

in raziskovanja surovin splošnega pomena, ki vključuje razi- 
skave energetskih, kovinskih in nekovinskih mineralnih su- 
rovin, podzemnih pitnih, termalnih in mineralnih voda bo 
potekalo v enoti Raziskovalne skupnosti Slovenije. Razisko- 
valna skupnost Slovenije bo za izvajanje tega programa 
zagotovila sredstva v višini 811,3 mio din-723,8 MIO DIN, 
organizacije združenega dela, katerih dejavnosti je pove- 
zana z izkoriščanjem rezultatov ter raziskav, pa bodo na 
podlagi samoupravnih sporazumov za izvajanje tega pro- 
grama zagotovile dogovorjeni del lastnih sredstev. 

Konkretno opredelitev programa odkrivanja in raziskova- 
nja surovin in voda po vrstah raziskav in vrstah surovin 
oziroma vrstah voda, bodo opredelili zbori uporabnikov in 
izvajalcev v skupščini Raziskovalne skupnosti Slovenije in 
zbori uporabnikov in izvajalcev posebnih raziskovalnih skup- 
nosti. ENOTE RAZISKOVALNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA 
ODKRIVANJE IN RAZISKOVANJE SUROVIN SPLOŠNEGA 
POMENA. 

77. člen 
Kulturna skupnost Slovenije bo: 
- pospeševala izdajanje izvirnih leposlovnih in družbeno- 

slovnih del, podpirala izhajanje periodičnega tiska, prevajanje 
pomembnih umetniških del iz drugih jezikov ter z odkupom 
zagotovaljala dotok najpomembnejših izdaj v splošno izobra- 
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ževalne knjižnice, po kriterijih, ki so bili samoupravno dolo- 
čeni v letu 1980; v ta namen bo namenila 550 mio din; 
- podpirala bo spomeniško varstvene posege na najpome- 
mebnejših in najbolj ogroženih spomenikih po prednostnem 
seznamu, določenem v svojem samoupravnem sporazumu, za 
kar bo namenila 137 mio din; 

- ZDRUŽEVALA SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNIH 
DEJAVNOSTI, KI SO SKUPNEGA POMENA, IN ZA PRO- 
GRAME USKLAJEVALNIH, POVEZOVALNIH IN USMERJE- 
VALNIH NALOG V KULTURNIH DEJAVNOSTIH 

- ZDRUŽEVALA SREDSTVA ZA PROGRAME KULTURNIH 
DEJAVNOSTI, KI SO NEPOGREŠLJIVA SESTAVINA KUL- 
TURNEGA ŽIVLJENJA IN UMETNIŠKEGA USTVARJANJA 
SLOVENSKEGA NARODA, ZA PROGRAME VARSTVA IN 
VZDRŽEVANJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE IN ZA 
PROGRAME KULTURNIH DEJAVNOSTI, S KATERIMI ZAGO- 
TAVLJAJO HITREJŠI RAZVOJ MANJ RAZVITIH OBMOČIJ V 
SR SLOVENIJI, IN SICER ZA TISTE IZVAJALCE, KI PRO- 
GRAMA NE MOREJO URESNIČITI V OKVIRU DOHODKOV- 
NIH MOŽNOSTI OZIROMA MEDOBČINSKEGA SODELOVA- 
NJA, ZA KAR BO NAMENILA 2.790 MIO DIN. 

- pospeševala bo kulturno dejavnost Italijanske in mad- 
žarske narodnosti, kulturno ustvarjalnost Slovencev zunaj 
Slovenije; pri sodelovanju med narodi In narodnostmi v 
SFRJ bo skrbela za načrtno in usklajeno izmenjavo najpo- 
membnejših kulturnih stvaritev, ter podpirala kulturne stike 
s tujino, zlasti z neuvrščenimi, sosednjimi in državami v 
razvoju, za kar bo namenila 286 mio din; 

- NA PODLAGI SAMOUPRAVNEGA SPORAZUMA O TE- 
MELJIH PLANA KULTURNE SKUPNOSTI SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1981-1985, SO PREDVIDENA SREDSTVA ZA DE- 
JAVNOST IN DOGRADITEV KULTURNEGA DOMA IVAN 
CANKAR V VIŠINI 258 MIO DIN. TA SREDSTVA SO ZAGO- 
TOVLJENA V OKVIRU SREDSTEV ZA DEJAVNOST V 1. IN 2. 
ALINEJI. 

- zagotovila bo del sredstev za programe kulturnih dejavno- 
sti, ki so republiškega, osrednjega, matičnega ali širšega 
pomena in so s samoupravnim sporazumom Kulturne skup- 
nosti Slovenije opredeljeni kot nujni za pospeševanje kvali- 
tete in razvoja posameznih kulturnih dejavnosti, za kar bo 
namenila 1.039 mio din. 

78. člen 
Zadnji odstavek se spremeni tako, da se v celoti črta: 
Vrednost zagotovljenega programa zdravstvenega varstva v 

SR Sloveniji bo v obdobju 1981-1985 rasla po poprečni stop- 
nji 2,8 odstotka. 

83. člen 
Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji 

bo v skladu s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
za obdobje 1981-1985 uresničevala program dejavnosti 
tako, da bo zagotovila: 

- ostarelim kmetom starostno pokojnino; 
- kmetom, ki so oddali svoje zemljišče družbenim pravnim 

osebam poleg pokojnine tudi preživnino; 
- socialno ogroženim kmetom - borcem narodnoosvobo- 

dilne vojne varstveni dodatek k pokojnini. 
Po tem sporazumu bodo delavci z združevanjem sredstev 

prispevali za pokojnine solidarnostno 70% sredstev in sicer 
v letu 1981 602,0 mio din 538,8 mio din, leta 1982 604,1 mio 
din, 539,6 mio din, leta 1983 614,3 mio din 549,8 mio din, leta 
1984 625,8 mio din 559,8 mio din, leta 1985 638,0 mio din 
570,8 mio din oziroma skupaj v obdobju 1981-1985 3.084,2 
mio din 2.758,0 mio din. 

Kmetje - zavarovanci bodo prispevali 30% sredstev za 
pokojnine, in sicer leta 1981 257,6 mio din 230,5 mio din, leta 
1982 258,3 mio din, 230,6 mio din, leta 1983 262,5 mio din 
234,8 mio din, leta 1984 267,4 mio din 239,0 mio din in leta 
1985 272,4 mio din 243,5 mio din oziroma skupaj v obdobju 
1981-1985 1.318,2 mio din 1.178,5 mio din. 

84. člen 
S solidarnostjo med občinskimi skupnostmi socialnega 

skrbstva bodo v SR Sloveniji zagotovljene: 
a) občanom, ki so brez sredstev za preživljanje in nespo- 

sobni za pridobitno delo, družbene denarne pomoči in sicer: 
- družbena denarna pomoč kot edini vir preživljanja 2.494 

din mesečno na upravičenca; 
- družbena denarna pomoč kot dopolnilni vir preživljanja 

v poprečni višini 1.247 din mesečno na upravičenca. 
b) Sredstva za delovanje centrov za socialno delo po 

kadrovskem normativu 1 strokovni delavec na 4000 prebi- 
valcev DO LETA 1985 v skladu s samoupravnim sporazu- 
mom. 

88. člen 

Telesnokulturna skupnost Slovenije bor podpirala 
nadaljnji razvoj telesne kulture, zagotovila kakovostni 
razvoj vrhunskega športa, prednostnih nalog ter nalog v 
zvezi s pripravo na zimske olimpijske igre. Za to bo 
namenila v tem planskem obdobju 101,6 111,5 mlo din. 

82. člen 
Za uresničevanje programa dejavnosti Skupnosti pokoj- 

ninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji, ki bo 
zagotavljal uživalcem pokojninskih prejemkov usklajevanje 
teh prejemkov z gibanjem osebnih dohodkov, bo v obdobju 
1981-1985 potrebno na enotnih osnovah in merilih zagoto- 
viti v letu 1981 15.549,9 mio din 14.336,4 mlo din, leta 1982 
16.073,5 mio din, 14.592,4 mlo din, leta 1983 16.712,1 mio din 
15.499,9 mio din, leta 1984 17.553,8 mio din 16.244,8 mlo din 
in leta 1985 18.440,2 mio din 16.960,0 mio din oziroma skupaj 
84.329,5 mio din 77.733,5 mlo din. 

V okviru teh sredstev so upoštevana tudi rezervna sred- 
stva. Ob postopnem povečevanju rezervnih sredstev bo leta 
1983 1985 doseženih 10% teh sredstev od planiranih letnih 
odhodkov. 

SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVA- 
ROVANJA V SR SLOVENIJI BO V OBDOBJU 1982 DO 1985 
SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA SR SLOVENIJE ZA- 
ČASNO ZAGOTAVLJALA SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE 
OTROK, MLADOSTNIKOV IN MLAJŠIH POLNOLETNIH 
OSEB TISTIH STARŠEV, KI SO ZAPOSLENI NA OBMOČJU 
SR SLOVENIJE, STALNO PREBIVALIŠČE PA IMAJO V DRU- 
GIH REPUBLIKAH ALI AVTONOMNIH POKRAJINAH, TI 
OTROCI PA ZARADI MOTENJ V TELESNEM IN DUŠEVNEM 
RAZVOJU POTREBUJEJO POSEBNE OBLIKE VZGOJE, IZO- 
BRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA. 

V NAVEDENEM OBDOBJU BO V TA NAMEN SKUPNOST 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA ZA- 
GOTOVILA POTREBNA SREDSTVA V VIŠINI 162,4 MIO DIN. 

91 člen 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije, Kulturna skupnost 
Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna 
skupnost Slovenije bodo v skladu s samoupravnimi 
sporazumi o temeljih planov v letu 1984 zagotovili sredstva 
za začetek gradnje Muzeja ljudske revolucije Slovenije. Leta 
1981, 1982 in 1983 bodo zagotovili sredstva za investicijo 
tehnične dokumentacije in pripravljalna dela za te 
investicije IN IZVRŠNI SVET MESTA LJUBLJANA, BODO 
SVOJE AKTIVNOSTI IN SREDSTVA PRI PRIPRAVI 
ZAČETKA GRADNJE MUZEJA UUDSKE REVOLUCIJE 
SLOVENIJE USMERJALE TAKO, DA BO TEMELJNI 
KAMEN LAHKO POSTAVLJEN OB ŠTIRIDESETLETNICI 
ZMAGE V LETU 1985. ZA TO BODO NAMENILE SKUPAJ 
80,3 MIO DIN. 

91. a) člen 

REPUBLIŠKE SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI IN IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE BODO PRED SPREJEMOM SVOJIH LETNIH 
PLANSKIH AKTOV USKLADILI OBSEG NALOG IN 
SREDSTEV, KI SO JIH SPREJELE Z DRUŽBENIMI 
DOGOVORI O NJIHOVEM IZVAJANJU; V TA NAMEN 
BODO POBUDNIKI DOGOVOROV IN IZVAJALCI NALOG 
PREDLOŽILI ELEMENTE ZA USKLAJEVANJE 
NAJKASNEJE V NOVEMBRU TEKOČEGA LETA ZA 
PRIHODNJE LETO. 
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XV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Seznam podpisnikov ter besedilo členov 96, 97, 98 in 99 
ostane nespremenjeno. 

XVI. SKLADNEJŠI REGIONALNI RAZVOJ 
Seznam podpisnikov ter besedilo členov 100, 101, 102 in 

106 ostane nespremenjeno. 

103. člen 
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: 
- spodbujale, usmerjale in povezovale interese organiza- 

cij združenega dela, in večjih delovnih organizacij, povezane 
s hitrejšim gospodarskim razvojem manj razvitih območij v 
SFDA°BODO ob upoštevanju razvojnih kriterijev 
PRENAŠALE INVESTICIJE NA MANJ RAZVITA OBMOČJA 
IN MANJ RAZVITA OBMEJNA OBMOČJA TER JIH IZVAJALE 
NA PODLAGI SAMOUPRAVNEGA ZDRUŽEVANJA DELA IN 
SREDSTEV. 

104. člen 
Uvodni stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi: 
Banke bodo na podlagi samoupravnega sporazuma o 

temeljih svojih planov ob upoštevanju kriterijev prestruktu- 
riranja iz 1. poglavja tega dogovora pospeševale samou- 
pravno združevanje sredstev in dela za GOSPODARSKA 
VLAGANJA NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH in v ta namen: 

Četrta alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 

- sprejele ugodnejšo obrestno mero in dajale druge kre- 
ditne olajšave investitorjem na manj razvitih območjih, pri 
čemer bodo obrestna mera in druge kreditne olajšave ugo- 
dnejše za Investicije na manj razvitih obmejnih območjih in 
v občini Lenart. V tem okviru bodo uveljavljene kreditne 
olajšave tudi na investicije za komunalno opremljanje stavb- 
nih zemljišč v zvezi z gradnjo gospodarskih objektov v skladu 
s tem členom dogovora. UGODNEJŠI KREDITNI POGOJI SE 
INVESTITORJEM, KI VLAGAJO NA MANJ RAZVITIH OB- 
MOČJIH, DODATNO UPOŠTEVAJO H KREDITNIM OLAJŠA- 
VAM, KI ŽE VELJAJO ZA POSAMEZNE VRSTE VLAGANJ. 

105. člen 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
Davčne olajšave iz 1. in 2. alinee prejšnjega odstavka se 

bodo smiselno uporabljale tudi za investicije, začete pred 1. 
1. 1980 1981, ki so na območjih s statusom prehodnega 
obdobja, vendar največ do konca leta 1983. 
TEMELJNIM ORGANIZACIJAH ZDRUŽENEGA DELA, KI 

BODO INVESTIRALE NA MANJ RAZVITIH OBMOČJIH, BO V 
SKLADU S SAMOUPRAVNIM SPORAZUMOM O TEMELJIH 
PLANA SIS ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE, SIS ZA 
ŽELEZNIŠKI IN LUŠKI PROMET, REPUBLIŠKE SKUPNOSTI 
ZA CESTE IN SIS ZA NAFTO IN PLIN SLOVENIJE ZNIŽANA 
OSNOVA, NA PODLAGI KATERE SE ZDRUŽUJEJO SRED- 
STVA TOZD PO ENOTNIH VIRIH, OSNOVAH IN MERILIH ZA 
DEJAVNOSTI S PODROČJA TEH SAMOUPRAVNIH INTERE- 
SNIH SKUPNOSTI. OSNOVA SE ZNIŽA ZA ENA IN POL- 
KRATNO VIŠINO LASTNIH SREDSTEV, KI JIH TEMELJNE 
ORGANIZCIJE ZDRUŽENEGA DELA USMERIJO ZA GOSPO- 
DARSKA VLAGANJA NA MANJ RAZVITIH OBMEJNIH OB- 
MOČJIH IN V OBČINI LENART, OZIROMA ZA ENKRATNO 
VIŠINO TEH SREDSTEV, ČE JIH USMERIJO NA DRUGA 
MANJ RAZVITA OBMOČJA. 6> 

•> MOREBITNO UKREPANJE NA TEM PODROČJU BO TREBA PRI NADALJNJEM 
USKLAJEVANJU TEGA DOGOVORA šE PROUČITI, OZIROMA PROUČITI DRUGE 
ALTERNATIVNE MOŽNOSTI. 

XVII. UREJANJE PROSTORA IN VARSTVO 
OKOLJA 

Seznam podpisnikov ter besedilo členov 107, 109 in 110 
ostane nespremenjeno. 

108. člen 
Nosilci investicijskih programov na ravni republike bodo 

uskladili posege v prostoru ter zagotovili zemljišča v okviru 
dogovora o temeljih družbenega plana ustrezne občine. OB 
UPOŠTEVANJU PROSTORSKO - EKOLOŠKIH ZAHTEV NA 
PODLAGI PROJEKTOV POSKRBELI ZA USKLADITEV IN 
OPREDELITEV POSEGOV V PROSTOR V DRUŽBENIH PLA- 
NIH OBČIN TER NA PODLAGI SPREMEMB DOGOVORA O 
TEMELJIH DRUŽBENIH PLANOV ZA ZAGOTOVITEV PO- 
TREBNIH ZEMLJIŠČ. 

111. člen 
Za potrebe družbenega sistema informiranja in racio- 

nalno urejanje prostora bodo SR Slovenija in občine zagoto- 
vile s skupnim programom geodetskih del minimalni stan- 
dard obveznih skupnih evidenc na celotnem območju Slove- 
nije, z dodatnimi programi geodetskih del v SR Sloveniji in 
občinah, Mestu Ljubljani, MESTU MARIBOR in Obalni skup- 
nosti Koper, pa posebne teritorialno opredeljene evidence, 
ki so potrebne zlasti na ravni SR Slovenije oziroma občin, 
Mesta Ljubljane, MESTA MARIBOR in Obalne skupnosti 
Koper. 

REPUBLIKA, OBČINE, MESTO LJUBLJANA, MESTO MA- 
RIBOR IN OBALNA SKUPNOST KOPER BODO V DRUŽBE- 
NEM PLANU IN S POSEBNIMI PREDPISI ZAVAROVALE PO- 
SAMEZNE TOČKE GEODETSKIH MREŽ IN VIZIRNE LINIJE 
MED NJIMI, KI SO NUJNO POTREBNE ZA ZAGOTOVITEV 
NEMOTENEGA OPRAVLJANJA GEODETSKIH DEL V SR 
SLOVENIJI. 

Sredstva za izvedbo programov geodetskih del bodo za- 
gotovile SR Slovenija, občine, Mesto Ljubljana, MESTO MA- 
RIBOR in Obalna skupnost Koper v proračunu ter samou- 
pravne interesne skupnosti - podpisnice za izvedbo skup- 
nega In dodatnega republiškega programa. Razčlenitev na- 
log in potrebnih sredstev Je opredeljena v srednjeročnem 
programu geodetskih del NA OBMOČJU SR SLOVENIJE za 
obdobje 1981-1985, ki ga v okviru dogovora o SREDNJE- 
ROČNEM razvoju geodetske službe v SR Sloveniji in o uresni- 
čevanju srednjeročnega programu geodetskih del NA OB- 
MOČJU SR SLOVENIJE za obdobje 1981-1985 IN NJEGO- 
VEM URESNIČEVANJU sprejmejo SR Slovenija, občine, Me- 
sto Ljubljana, MESTO MARIBOR, Obalna skupnost Koper, 
samoupravne interesne skupnosti republiškega pomena ter 
geodetske organizacije združenega dela. 

XVIII. DRUŽBENI SISTEM INFORMIRANJA 
PODPISNIK: Izvršni svet skupščine SR Slovenije, izvršni 

sveti skupščin občin, Mesta Ljubljane, MESTA MARIBOR in 
Obalne skupnosti Koper, Gospodarska zbornica Slovenije, 
samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje 
in družbenih dejavnosti na ravni republike, NARODNA 
BANKA SLOVENIJE, temeljna banka v Ljubljanski banki, 
Ljubljanska banka - Združena banka, Beograjska banka - 
Temeljna banka Ljubljana, Jugobanka - Temeljna banka 
Ljubljana, Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji. 

112. člen 
Udeleženci dogovora ugotavljajo, da je potrebno 

družbeni sistem informiranja razvijati in modernizirati za 
tekoče delo, sedanje in bodoče razvojne potrebe. V zvezi s 
tem bodo pripravili družbeni dogovor o skupnih in 
posamičnih nalogah za razvoj družbenega sistema 
informiranja v SR Sloveniji, tako da bo postopno preseženo 
ponavljanje zajemanja podatkov, da bodo za določene 
skupne in dogovorjene večnamenske baze podatkov, 
vodene kot registri in da bodo statistične raziskave 
postopoma prehajale na registre in se zmanjševalo število 
anket in popisov, da bodo zgrajene informacijsko tehnične 
osnove tako, da bodo subjekti družbenega sistema 
informiranja lahko pridobivali iz skupnih baz in posebnih 
podatkov tisto, kar potrebujejo na racionalen način. 
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V okviru tega dogovora in po njegovih načelih bodo 
posamezni udeleženci med seboj s posebnimi dogovori, 
samoupravnimi sporazumi in planskimi akti določili 
konkretne obveznosti pri izgradnji in uporabi posameznih 
evidenc za nekatere vidike družbene reprodukcije 
(gospodarstvo, prebivalstvo, prostor, ipd.) ter za druge 
konkretne naloge. 

TAKO, DA BO POSTOPOMA PRESEŽENO VEČKRATNO 
ZAJEMANJE IN ZBIRANJE ISTIH PODATKOV IN PONAV- 
LJANJE POSTOPKOV NJIHOVE OBDELAVE, SHRANJEVA- 
NJE IN IZKAZOVANJE, DA BODO ZA ZADOVOLJEVANJE 
SVOJIH SPROTNIH IN OBČASNIH POTREB PO PODATKIH 
DOLOČILI SKUPNE IN DOGOVORJENE EVIDENCE IN REGI- 
STRE VODENE KOT VEČNAMENSKE BAZE PODATKOV, DA 
BODO POSAMEZNE STATISTIČNE RAZISKAVE POSTO- 
POMA NADOMEŠČENE Z EVIDENCAMI IN REGISTRI IN DA 
SE BO ZMANJŠALO ŠTEVILO ANKET IN POPISOV, DA 
BODO INFORMACIJSKI SISTEMI ZGRAJENI IN DELOVALI 
NA SKUPNIH OSNOVAH DRUŽBENEGA SISTEMA INFORMI- 
RANJA TER UPORABI SODOBNIH DOSEŽKOV INFORMA- 
TIKE TAKO, DA BODO SUBJEKTI DRUŽBENEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA LAHKO IZ NJIH PRIDOBIVALI TISTE PO- 
DATKE IN INFORMACIJE, KI JIH POTREBUJEJO NA HITER, 
ENOSTAVEN IN RACIONALEN NAČIN. 

UDELEŽENCI BODO DOLOČILI KONKRETNE MEDSE- 
BOJNE OBVEZNOSTI PRI IZGRADNJI, VZDRŽEVANJU IN 
UPORABI POSAMEZNIH SKUPNIH IN ENOTNIH INFORMA- 
CIJSKIH SISTEMOV ZA NEKATERE VIDIKE DRUŽBENE RE- 
PRODUKCIJE (GOSPODARSTVO, FINANCE, PREBIVAL- 
STVO, PROSTOR ITD.) TER ZA DRUGE KONKRETNE NA- 
LOGE. TE NALOGE BODO URESNIČENE DO KONCA SRED- 
NJEROČNEGA RAZDOBJA. 

XIX. GOSPODARSKO POVEZOVANJE Z 
DRUGIMI REPUBLIKAMI IN POKRAJINAMA 
Seznam podpisnikov ter besedilo 114. člena ostane nespre- 
menjeno. 

113. člen 
Druga točka se spremeni tako, da se glasi: 

2. Za pospeševanje skupnih vlaganj na območju drugih 
republik In pokrajin bodo: 

- Gospodarska zbornica Slovenije, SPLOŠNA ZDRUŽE- 
NJA In medobčinske gospodarske zbornice v SR Sloveniji 
OBVEŠČALE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA O MOŽ- 
NOSTIH ZA SKUPNA VLAGANJA, Inicirale pripravo posa- 
meznih projektov ter nudile pomoč pri usklajevanju samou- 
pravnih sporazumov, PRI ČEMER BODO ZLASTI SKRBELE 
ZA PRIPRAVO PROJEKTOV, KI BODO ANGAŽIRALI ČIM 
VEČJE ŠTEVILO ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA DELA IZ SR 
SLOVENIJE, DA NA DOHODKOVNIH OSNOVAH ZDRUŽU- 
JEJO SREDSTVA, KI JIH OBVEZNO USMERJAJO ZA HI- 
TREJŠI GOSPODARSKI RAZVOJ MANJ RAZVITIH REPU- 
BLIK IN SAP KOSOVO. V TA NAMEN BODO VZDRŽEVALE 
STALNE STIKE Z GOSPODARSKIMI ZBORNICAMI V MANJ 
RAZVITIH REPUBLIKAH IN SAP KOSOVO; 

- banke vzpodbujale vlaganja In sporazume med bankami 

z nuđenjem ugodnejših kreditnih pogojev v manj razvite 
republike in avtonomno pokrajino Kosovo (ugodnejši kre- 
ditni pogoji bodo zasnovani v skladu s samoupravnimi spo- 
razumi o temeljih planov bank) ter oblikovale bančne kon- 
zorcije za skupna vlaganja; 

- SR Slovenija zagotavlja zmanjšanje davčne osnove, ko 
gre za skupna vlaganja iz sredstev, ki JIH ORGANIZACIJE 
ZDRUŽENEGA DELA ne vštevajo v stalna sredstva Sklada 
federacije DODATNO USMERJAJO ZA HITREJŠI GOSPO- 
DARSKI RAZVOJ MANJ RAZVITIH REPUBLIK IN SAP KO- 
SOVO. 

XX. KONČNE DOLOČBE 
Besedilo členov 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122 In 123 

ostane nespremenjeno. 

118. člen 
Udeleženci bodo redno spremljali, analizirali In ocenjevali 

izpolnjevanje obveznosti iz tega dogovora in v primeru takih 
sprememb v razvoju, ki bi v dinamiki, obsegu ali načinu 
onemogočale Izpolnjevanje prevzetih obveznosti, predla- 
gali spremembo dogovora po enakem postopku, kot Je bil 
sprejet. TE AKTIVNOSTI BO KOORDINIRAL ODBOR UDELE- 
ŽENCEV. 

NAVODILO ZA UPORABO KRITERIJEV 
PRESTRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA 

Besedilo ostane nespremenjeno, razen v poglavju »Opre- 
delitev proizvodnje za izvoz In plačllno-bllančnega učinka«, 
kjer se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi: 
Delež deviznega prihodka v višini najmanj 40-50% od proiz- 
vodnje 

KOT DELEŽ PROIZVODNJE ZA IZVOZ se smatra kot delež 
predvidenega deviznega prihodka PRILIVA S KONVERTI- 
BILNEGA PODROČJA TER IZVOZNIH POVRAČIL IN NADO- 
MESTIL USTVARJENIH Z IZVOZOM NA KONVERTIBILNO 
PODROČJE, v celotnem predvidenem prihodku, ki je rezultat 
vlaganj v Investicijski oziroma proizvodni program. 

Za zadnjim odstavkom tega poglavja pa se doda nov 
odstavek, ki glasi: PRI VREDNOTENJU NALOŽBENEGA 
PROGRAMA SE UPOŠTEVA, DA IMAJO OB ENAKI OCENI 
PO KRITERIJIH IZ TEGA DOGOVORA PREDNOST TISTE 
NALOŽBE, KI IZKAŽEJO VEČJO RAZLIKO MED DEVIZNIM 
PRILIVOM IN ODLIVOM. 

Sprememba osnovnih uvoznih in na jugoslovanskem trgu 
deficitarnih surovin in reprodukcijskih materialov: 

V skupini 17 - umetne mase In smole se Izpusti proizvod- 
nja poliestersklh smol. 

V Dogovor bo potrebno vključiti tudi obveznosti in pravice, 
ki jih bo SR Slovenija sprejela v dogovarjanju o spremem- 
bah In dopolnitvah Dogovora o temeljih družbenega plana 
SFR Jugoslavije za obdobje 1981-1986. 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE K DOGOVORU O TEME- 
LJIH DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE V OBDOBJU 
1981-1985 IN NAVODILOM ZA UPORABO KRITERIJEV PRE- 
STRUKTURIRANJA GOSPODARSTVA SO SKLENJENE, KO 
JIH SPREJMEJO ORGANI UDELEŽENCEV IN PODPIŠEJO 
NJIHOVI POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI. 
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