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RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJ 
ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
27. decembra 1983 

Dnevni rad seje Zbora zdru- 
ženega dela in seje Zbora ob- 
čin, kii sta sklicani za torek, 
27. decembra 1983, je razšir- 
jen z obravnavo: 

- predloga zakona o podalj- 
šanju rokov za določitev sto- 
penj in osnov davkov za leto 
1984 (ESA 382); 
- predloga zakona o dopol- 

nitvi zakona o zagotavljanju 

SKLIC SEJE SKUPŠČINE 
SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE 
27. decembra 1983 

Skupščina Skupnost) so- 
cialnega varstva Slovenije bo 
na seji dne 27. decembra 1983 
kot enakopraven zbor z zbori 
Skupščine SR Slovenije 
obravnavala: 

- predlog usmeritev, stališč 
in priporočil k poročilu o ure- 
sničevanju socialne politike; 

- predlog zakona o družbe- 
nem varstvu duševno in tele- 
sno prizadetih odraslih oseb. 

Skupščina Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije bo na 
seji med drugim obravnavala 
tudi predlog resolucije o politi- 
ki uresničevanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1984; 
uresničevanje delegatskega 
sistema v skupnostih socialne- 

ga varstva; predlog samou- 
pravnega sporazuma o social- 
novarstvenih pomočeh in o 
prispevkih za socialnovarstve- 
ne storitve; delovni in finančni 
načrt Skupnosti socialnega 
varstva Slovenije za leto 1984. 

sredstev za pospeševanje kon- 
vertibilnega deviznega priliva 
od izvoza blaga domače proiz- 
vodnje in storitev za leto 1983 
(ESA 379); 

- predloga odloka o odsto- 
pu dela posebnega republi- 
škega davka od prometa proiz- 
vodov občinam v letu 1984 
(ESA 381). 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
25. januarja 1984 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
sredo, 25. januarja 1983. 

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

- uresničevanje preobrazbe 
odnosov v gospodarjenju z de- 
narjem v bankah s področja 
SR Slovenije 

- predlog za izdajo zakona 
o javnem obveščanju; 

- sklep skupščine občine 
Izola o soglasju k pripojitvi po- 
klicne oblačilne kovinarske 
šole z italijanskim učnim jezi- 
kom k Ekonomski šoli z itali- 
janskim učnim jezikom Izola; 

- sklep skupščine občine 

Piran o sogalsju k ustanovitvi 
delovne organizacije »Vzgoj- 
novarstvena organizacija z ita- 
lijanskim jezikom Piran«, s 
sklepom o dopolnitvi in spre- 
membami sklepa; 

- sklep skupščine občine 
Piran o soglasju k združitvi 
osnovnih šol z italijanskim uč- 
nim jezikom Piran in Sečovlje 
v enovito delovno organizacijo 
s sedežem v Piranu. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin bosta obravna- 
vala: 

- osnutek zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o varstvu pred požarom; 

- osnutek zakona o poko- 
pališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč; 

PRILOGA: 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih (ESA-389) 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 
o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih vojne (ESA-386) 
SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije (ESA-327) 
ST ATUT 

Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije (ESA-327) 

PREDLOG DOPOLNITEV 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samoupravne interesne skupnosti 
za nafto in plin 



- predlog za izdajo zakona 
o določitvi stopnje za združe- 
vanje sredstev rezerv v Sklad 
skupnih rezerv gospodarstva 
Slovenije v letu 1984 za zave- 
zance, ki niso sprejeli samou- 
pravnega sporazuma s predlo- 
gom zakona; 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi SIS energetike SR 
Slovenije in Statut SIS energe- 
tike SR Slovenije; 

- samoupravni sporazum o 
ustanovitvi posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za 
elektrogospodarstvo in pre- 

mogovništvo SR Slovenije; 
- samoupravni sporazum o 

ustanovitvi posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za 
nafto in plin SR Slovenije; 

- pobudo za sklenitev druž- 
benega dogovora o enotni 
ureditvi strokovnega naslova o 
končanih študijah na medicin- 
ski in stomatološki fakulteti. 

Zbor združenega dela pa bo 
obravnavat še: 

- osnutek zakona o spre- 
membah zakona o prometu 
blaga in storitev s tujino. 

PREGLED SEJ ZBOROV SKUPŠČINE 
SR SLOVENIJE 
14. decembra 1983 

Delegati Zbora združenega 
dela, Zbora občin in Družbe- 
nopolitičnega zbora Skupšči- 
ne SR Slovenije so na skup- 
nem zasedanju poslušali: 

- poročilo delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku us- 
klajevanja osnutka resolucije o 

družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki 
SFRJ v letu 1984 s spremljajo- 
čimi akti, ki ga je podal Miran 
Potrč, vodja delegacije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so na ločenih sejah spre- 
jeli: 

- sklep k poročilu delegaci- 

NA SEJAH ZBOROV SO RAZPRAVLJALI 

Zbor združenega dela: 
Miran Potrč, Jernej Jan, Jurij Čuk, Janko Veler, Rudi Šepič, 

Marjan Markovič, Drago Škamperle, Bernard Krivic, Lojze 
Senegačnik, Neda Delorenzi, Stane Divjak, Dušan Novak, 
Samo Vidmar, Ivan Kalčič, Fanika Lapornik, Franc Skufca, 
Boris Macarol, Josip Baje, Marija Fajt, Mirko Milavec, Franc 
Pire, Anton Pengov, Janko Brunet, Peter Toš, Danilo Basin, 
Stanko Ornik, Valerija Osterc, Leopold Boh, Franc Kolmanič, 
Jože Marolt, Cvetka Selšek; 

Zbor občin: 
Vladimir Schlamberger, Rudolf Rome, Mijena Borovac, 

Nuša Kerševan, Milivoj Samar, Miran Mejak, Jože Kunič, Milan 
Kneževič Ivo Miklavčič, Niko Vojnovič, Matija Serak, Bojan 
Mozetič, Franc Travnikar, Ciril Meško, Jože Težak, Jože Ghn- 
šek, Giovanni Miglioranza, Anton Pengov, Rudi Zelenjak, Pe- 
ter Hedžet, Jože Florjančič, Vinko Mozetič, Silva Bauman- 
Čenčič, Niko Lukež, Maksimilij Vele, Franc Rajner, Jože Ma- 
rolt; 

Družbenopolitični zbor: 
Jože Sintič, Štefan Korošec, Vinko Hafner, Vinko Kovačič, 

Jože Šušmelj, Viljem Pahor, Jože Marolt, Silva Jereb; 

je Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ o poteku us- 
klajevanja osnutka resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki 
SFRJ v letu 1984, s spremljajo- 
čimi akti. 

Družbenopolitični zbor je ob 
obravnavi osnutka zakona o 
spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih s tuji- 
no sprejel stališča. 

Zbor združenega dela in 
Zbor občin sta sprelela še: 
- sklep ob obravnavi dopol- 

nilnega predloga Zveznega 
izvršnega sveta k osnutku za- 
kona o skupnem obsegu pro- 
računskih odhodkov federaci- 
je za leto 1984; 

- stališča k osnutku zakona 
o začasni prepovedi razpola- 
ganja z delom družbenih sred- 
stev družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih 
dejavnosti za porabo v letu 
1984; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o dopolnitvah in 
spremembah sporazuma o ga- 
ranciji (hidroprojekt na sred- 
njem porečju Neretve) med 
SFR Jugoslavijo in Mednarod- 
no banko za obnovo in razvoj 
(YU-1561); 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
dopolnilnega protokola o spo- 
razumu o sodelovanju med 
SFR Jugoslavijo in Evropsko 
gospodarsko skupnostjo po 
pristopu Republike Grčije k 
Skupnosti; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o rafitikaciji 
dopolnilnega protokola k spo- 
razumu med SFRJ Jugoslavijo 
ter državami članicami Evrop- 
ske skupnosti za premog in je- 
klo in Evropsko skupnostjo za 
premog in jeklo po pristopu 
Republike Grčije k Skupnosti; 

- predlog odloka o soglasju 
k predlogu zakona o ratifikaciji 
sporazuma o garanciji (sedme 
kreditne linije za industrijo) 

med SFR Jugoslavijo in Med- 
narodno banko za obnovo in 
razvoj (YU-2339 in YU 2340); 
- sklep ob obravnavi poročila 
o izvajanju zakona o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spre- 
minjanjem namembnosti od 1. 
1. 1983 do 30. 9. 1983; 

- ugotovitve in stališča ob 
obravnavi poročila o delu in 
problemih kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti v SR Sloveniji 
od ustanovitve do vključno le- 
ta 1982; 

- predlog zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zako- 
na o posebnem republiškem 
davku od prometa proizvodov 
in od plačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obraču- 
navajo in plačujejo davek od 
prometa proizvodov in stori- 
tev; 

- predlog odloka o potrditvi 
Statuta Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavaro- 
vanja v SR Sloveniji; 

- predlog odloka o soglasju 
k imenovanju predsednika in 
članov Upravnega odbora 
Sklada Borisa Kidriča. 

Zbor združenega dela je 
sprejel tudi: 

- sklep ob obravnavi osnut- 
ka poročila o uresničevanju 
preobrazbe odnosov v gospo- 
darjenju z denarjem v bankah 
s področja SR Slovenije. 

Zbor združenega dela, Zbor 
občin in Družbenopolitični 
zbor so sprejeli še: 

- osnutke programov dela 
zborov za leto 1984; 

- mnenje k osnutku delov- 
nega programa Zbora republik 
in pokrajin Skupščine SFR Ju- 
goslavije za leto 1984. 

Vsi trije zbori so sprejeli: 
- predlog odloka o razreši- 

tvi sodnika Višjega sodišča v 
Ljubljani; dolžnosti sodnika 
tega sodišča se z 31. decem- 
brom 1983 razreši Slavko Ru- 
p®'; .. . 

- predlog odloka o izvolitvi 
sodnika za prekrške Republi- 
škega senata za prekrške v 
Ljubljani; za sodnika za prekr- 
ške Republiškega senata za 
prekrške v Ljubljani je bil po- 
novno izvoljen Marijan Golob. 

♦ 
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IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

SKLEP 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem 
namembnosti 

Zbor združenega dela In Zbor občin 
Skupščine S/? Slovenije »ta na svoji 25. 
sej! dne 14. decembra 1983 obravnavala 
poročilo o Izvajanju zakona o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem 
namembnosti od 1.1.1983 do 30.9.1983 
In na podlagi 255. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije sprejela na- 
slednji 

SKLEP 
1. Zbor združenega dela Skupščine SR 

Slovenije sprejema poročilo o izvajanju 
zakona o varstvu kmetijskih zemljišč 
pred spreminjanjem namembnosti od 1. 
1. 1983 do 30. 9. 1983 in podpira ugotovi- 
tve in predloge Izvršnega sveta Skupšči- 
ne SR Slovenije v tem poročilu ter stali- 

šča, predloge in mnenja delovnih teles 
zbora. 

2. Zbor ugotavlja, da so po sprejemu 
zakona dosežene pozitivne spremembe 
na področju varstva kmetijskih zemljišč 
in da so v večini občin bolj zavzeto in 
odgovorno pristopili k pripravam in spre- 
jemanju prostorskih dokumentov, vključ- 
no s kategorizacijo zemljišč kot strokov- 
no podlago za sprejem prostorskih delov 
družbenih planov. Ob tem zbor ugotavlja, 
da kljub določenim zastojem v stano- 
vanjski gradnji ti ne bodo vplivali na ure- 
sničevanje s plani začrtanega obsega 
stanovanjske gradnje v tem srednjeroč- 
nem obdobju. V prihodnjem srednjeroč- 
nem obdobju pa je treba pripraviti take 
prostorske piane, ki bodo ob doslednem 
varstvu kmetijskih zemljišč omogočali 

kontinuiteto stanovanjske graditve. 
3. Zbor priporoča občinskim skupšči- 

nam ter organom in organizacijam, ki so 
zadolžene za pripravo strokovnih podlag 
pri spreminjanju družbenih planov in ki 
kasnijo pri pripravi le-teh, da pospešijo 
svojo aktivnost na tem področju in s tem 
prispevajo, da ne bo prihajalo do zasto- 
jev pri uresničevanju družbeno-gospo- 
darskega razvoja teh občin. Pri tem pa 
naj pristojni organi v republiki nudijo ob- 
činam ustrezno strokovno pomoč. 

4. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
naj po uskladitvi prostorskih delov druž- 
benih pianov občin predloži skupščini 
celovito vsebinsko oceno o tem, kako so 
v praksi uresničene usmeritve zakona o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred spremi- 
njanjem namembnosti. 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
Zbora združenega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
poročila o delu in problemih kmetijskih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji od 
ustanovitve do vključno leta 1982 

Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije sta na svoji 
25. seji dne 14. decembra 1983 obravna- 
vala poročilo o delu in problemih kmetij- 
skih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji 
od ustanovitve do vključno leta 1982 in 
na podlagi 255. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije sprejela naslednje 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA 
i. 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije ugotavlja, da poročilo realno 
prikazuje stanje in dosedanje delo kme- 
tijskih zemljiških skupnosti ter njihove 
zveze in je dobra podlaga za nadaljnje 
dograjevanje njihove vloge pri izvajanju 
kmetijske zemljiške politike. Kmetijske 
zemljiške skupnosti so kljub nekaterim 
pomanjkljivostim in slabostim v doseda- 
njem delu upravičile svoj obstoj, čeprav 
so se v večini primerov premalo ukvarjale 
z vključevanjem neobdelanih in slabo 
obdelanih kmetijskih površin v intenziv- 
no družbeno organizirano kmetijsko pro- 
izvodnjo in v izvajanje ukrepov za večjo 
in cenejšo proizvodnjo hrane. Zveza 
kmetijskih zemljiških skupnosti pa je bila 
usmerjena predvsem na področje varstva 
kmetijskih zemljišč in se je doslej prema- 
lo uveljavila kot spodbujevalka izvajanja 
plana razvoja kmetijstva (združevanje 
zemlje, skrb za ustrezno obdelavo, me- 
lioracije, komasacije). 

II. 

1. Zbor meni, da je za nadaljnje hitrej- 
še podružbijanje kmetijske zemljiške po- 
litike pomembna krepitev vloge samou- 
pravnega načina delovanja in odgovor- 
nosti kmetijskih zemljiških skupnosti, ki 
morajo postati mesto samoupravnega 
povezovanja in usklajevanja vseh inter- 
esov pri gospodarjenju s kmetijskimi 
zemljišči. Takšna vloga zahteva bistveno 
večjo aktivnost in odgovornost ustanovi- 
teljic kmetijskih zemljiških skupnosti pri 
njihovem delovanju in pri izvajanju kme- 
tijske zemljiške politike. 

Zbor meni, da je za uveljavitev te vloge 
kmetijskih zemljiških skupnosti potrebno 
bistveno izboljšati kadrovsko usposob- 
ljenost in strokovno delo pri spremljanju 
usmerjanja in izvajanju posameznih na- 
log. V ta namen se morajo ustanoviteljice 
dogovarjati o medsebojni porazdelitvi 
posameznih nalog ter o financiranju le- 
teh. Zato je treba okrepiti in poenotiti 
delo strokovnih služb v kmetijskih orga- 
nizacijah združenega dela, ki morajo 
prevzeti večji del strokovnih nalog. V tej 
smeri pa morajo delovati tudi upravni 
organi in druge organizacije v občini. 

2. Zaradi dosedanjega zapiranja v ob- 
činske meje zbor poudarja, da morajo 
kmetijske zemljiške skupnosti zagotoviti 
večje medsebojno sodelovanje v regiji in 
v republiki. 

Kmetijske zemljiške skupnosti in Zveza 

kmetijskih zemljiških skupnosti Slovenije 
se morajo bolj intenzivno kot doslej po- 
vezovati s kmetijskimi organizacijami 
združenega dela pri izboljševanju obde- 
lave kmetijskih zemljišč, pri pripravi se- 
tvenih načrtov, pri urejanju in pridobiva- 
nju novih obdelovalnih zemljišč ter 
zmanjševanju razdrobljenosti parcelne 
lastniške zemljiške strukture. Zato mora- 
jo sprejeti konkretna merila za določanje 
zadovoljive obdelanosti kmetijskih zem- 
ljišč. Ta merila morajo biti zlasti zaostre- 
na v nižinskih predelih. Na tej podlagi je 
treba stalno ugotavljati in preverjati 
ustreznost obdelanosti zemljišč in izvaja- 
ti potrebne ukrepe. Zato so odgovorni 
občinski upravni in inšpekcijski organi, 
kmetijske organizacije združenega dela 
in kmetijske zemljiške skupnosti. 

3. Zbor poudarja, da so kmetijske 
zemljiške skupnosti odgovorne za pri- 
pravo elementov in strokovnih osnov za 
razvrstitev kmetijskih zemljišč v prostor- 
skem delu družbenega plana občine. Za- 
to morajo pri usklajevanju družbenih pia- 
nov z zakonom o varstvu kmetijskih zem- 
ljišč pred spreminjanjem namembnosti 
zagotoviti, da bodo strokovne osnove 
(kategorizacija) pripravljene v skladu s 
strokovnimi navodili ter da v postopku 
usklajevanja in sprejemanja družbenega 
plana zagotovijo njihovo dosledno uve- 
ljavitev. 

4. Zaradi zastoja v prenosu kmetijskih 
zemljišč v kmetijski zemljiški sklad in za- 

poročevalec 3 



* 

radi nujnosti hitrejšega povečevanja 
kmetijske proizvodnje je treba pospešiti 
vključevanje teh kmetijskih zemljišč v 
družbeno organizirano obdelavo. Prav 
tako je potrebno pospešiti prilagajanje 
obsega zemljišč nekmetov. To je potreb- 
no izvajati postopno, oziroma tako, da ne 
bo nobeno zemljišče zaradi tega ostalo 
neobdelano. V zvezi z zakupom kmetij- 
skih zemljišč, zbor meni, da ga je treba 
spodbujati v tistih primerih, ko je zago- 
tovljena tržna proizvodnja in ko ni mogo- 
če drugače zagotoviti obdelave teh zem- 
ljišč. 

5. Kmetijske zemljiške skupnosti ima- 
jo posebno odgovornost pri izvajanju 
prostorsko-ureditvenih operacij (melioi- 
racije, komasacije). Pri uresničevanju teh 
nalog morajo bolj kot doslej usmeriti 
svoje delo tudi k vzpostavljanju ustrezne 
proizvodnje in proizvodnih odnosov na 
teh površinah, da bi dosledno izkoristili 
in uveljavili možnosti za organiziranje 
produktivnejše in ekonomičnejše kmetij- 
ske proizvodnje. 

6. Zbor predlaga, da Zveza kmetijskih 

zemljiških skupnosti, Biotehnična fakul- 
teta, Kmetijski inštitut Slovenije, v sode- 
lovanju z Republiškim komitejem za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano čim- 
prej pripravijo program znanstveno-raz- 
iskovalnega dela na področju kmetijske 
zemljiške politike, vključno z vzpostavi- 
tvijo ustreznega informacijskega si- 
stema. 

7. Zbor poudarja, da je potrebno za 
funkcionalno delovanje kmetijskih zem- 
ljiških skupnosti zagotoviti sredstva iz 
7. člena zakona o kmetijskih zemljiščih, 
pri čemer je treba tudi v celoti izterjati 
odškodnino za spremembo namembno- 
sti kmetijskih zemljišč v primerih, ko je 
prišlo do dejanske spremembe namemb- 
nosti, gradnja pa ni bila legalizirana. V 
primeru, da ta sredstva ne omogočajo 
normalnega delovanja kmetijskih zemlji- 
ških skupnosti, pa je treba pristopiti k 
sklenitvi samoupravnega sporazuma s 
kmetijskimi, gozdarskimi in živilskimi or- 
ganizacijami združenega dela o sofinan- 
ciranju dejavnosti kmetijskih zemljiških 
skupnosti. Če pa do sklenitve tega spora- 

zuma ne bo prišlo, morajo občinske 
skupščine predpisati višino prispevka z 
odlokom. Zbor tudi meni, da je treba va- 
lorizirati višino odškodnine zaradi spre- 
membe namembnosti kmetijskih zem- 
ljišč. 

Zbor poudarja, da morajo poleg sred- 
stev za izvajanje konkretnih nalog na po- 
dročju kmetijske zemljiške politike (na- 
kup zemlje, melioracije, komasacije), ki 
so se doslej zagotavljala od odškodnin 
zaradi spremembe namembnosti kmetij- 
skih zemljišč in z zakonom o zagotavlja- 
nju in usmerjanju sredstev za usposab- 
ljanje zemljišč za družbeno organizirano 
proizvodnjo za obdobje 1982-1985, za- 
gotoviti sredstva tudi porabniki hrane na 
podlagi neposrednih in dolgoročnih po- 
vezav s kmetijskimi organizacijami zdru- 
ženega dela. 

8. Kmetijske zemljiške skupnosti in 
Zveza kmetijskih zemljiških skupnosti naj 
pri svojem nadaljnjem delu poleg ugoto- 
vitev in stališč upoštevajo tudi predloge 
in pripombe delovnih teles zbora in stali- 
šča delegatov iz razprave na seji zbora. 

Komisije Skupščine SR Slovenije za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu do pobud za dograjevanje samoupravne organiziranosti organizacij 
združenega dela in do predlogov za ukinjanje temeljnih organizacij združenega 
dela 

1. Komisija je bila seznanjena, da v 
številnih organizacijah združenega dela 
tečejo pobude in postopki za dograjeva- 
nje samoupravne organiziranosti. To po- 
meni, da so delavci sprejeli pobudo repu- 
bliških družbenih svetov, Centralnega 
komiteja ZK Slovenije in Zveze sindikatov 
Slovenije, da je potrebno samoupravno 
organiziranost temeljnih organizacij 
združenega dela in njihovo povezanost v 
delovni organizaciji, samoupravni orga- 
nizaciji združenega dela ter druge oblike 
samoupravne organiziranosti stalno pre- 
verjati zaradi še večje učinkovitosti go- 
spodarjenja in upravljanja z družbenimi 
sredstvi ter samoupravne povezanosti 
združenega dela, pri čemer se mora sa- 
moupravna organiziranost usklajevati z 
razvojem proizvajalnih sil. Pri tem mora 
dograjevanje samoupravne organizira- 
nosti krepiti ekonomsko in tehnološko 
učinkovitost proizvodnih sil v temeljnih 
organizacijah združenega dela in delov- 
nih organizacijah ter položaj delavca pri 
celovitem gospodarjenju in upravljanju z 
družbenimi sredstvi. 
Zato komisija podpira tista preverjanja 
samoupravne organiziranosti, ki poteka- 
jo na podlagi strokovnih podlag, zasno- 
vanih na ustavno opredeljeni vlogi delav- 
ca in upoštevajo vsebino zakona o zdru- 
ženem delu ter ciljev in nalog politike 
gospodarske stabilizacije. Komisija pod- 
pira naravnanost, da se tako zasnovane 
pobude za dograditev družbenoekonom- 
skih odnosov v temeljnih organizacijah 
združenega dela in med njimi v delovnih 
organizacijah, v samoupravnih organiza- 

cijah združenega dela in širše še krepijo 
in ustvarjajo potrebno mobilizacijo širo- 
kega kroga delavcev za uresničevanje 
dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije. 

Odločno pa odklanjamo tiste pobude 
in postopke za spremembo samoupravne 
organiziranosti, ki potekajo mimo delav- 
cev in mimo organiziranih subjektivnih 
socialističnih sil v okviru temeljnih orga- 
nizacij združenega dela, delovnih organi- 
zacij in občin. Komisija zato nasprotuje 
tistim pritiskom za ukinjanje temeljnih 
organizacij združenega dela, ki ne le da 
omejujejo prizadevanja, da bi delavci za- 
gospodarili nad celotnim dohodkom, 
temveč slabijo tudi prizadevanja za go- 
spodarsko stabilizacijo. Komisija meni, 
da moramo z odločno in organizirano 
družbenopolitično akcijo zaustaviti ten- 
dence in pritiske, ki imajo za cilj neureje- 
ne družbenoekonomske odnose preseči 
s spreminjanjem samoupravne organizi- 
ranosti. 

2. Komisija opozarja na določila 326. 
člena zakona o združenem delu, po kate- 
rem imajo delavci pravico in dolžnost 
opraviti ustrezne spremembe v organizi- 
ranju temeljnih organizacij oziroma de- 
lovnih organizacij, če se zaradi spre- 
membe materialne osnove dela, njihovih 
tehničnotehnoloških in naravnih pogo- 
jev, proizvodne usmeritve in kraja, kjer se 
opravlja dejavnost, spremenijo pogoji, ki 
so obstajali ob organiziranju temeljnih 
organizacij, ali če prenehajo pogoji iz 
320. člena zakona. 

Glede na stalno potekajoče spremem- 

be (spremembe v tehnološkem procesu, 
avtomatizacija, zmanjšanje števila zapo- 
slenih) in ob težnji za ekonomičnost, 
učinkovitost in rentabilnost gospodarje- 
nja pa je izhodišče za preverjanje upravi- 
čenosti obstoja temeljne organizacije 
združenega dela ponovna presoja pogo- 
jev organiziranja po 320. členu zakona o 
združenem delu. Družbeno nesprejemlji- 
vo pa je reševati neskladje med samou- 
pravno organiziranostjo in medsebojnimi 
odnosi pri ustvarjanju, pridobivanju, raz- 
porejanju in delitvi dohodka z reorganizi- 
ranjem namesto s spreminjanjem in do- 
polnjevanjem ustavno uveljavljenega sa- 
moupravnega sistema dohodkovnih 
odnosov. Komisija zato tudi meni, da je 
potrebno podpirati prizadevanja za ra- 
cionalnejše poslovanje v smislu združe- 
vanja nekaterih poslovnih funkcij na rav- 
ni delovne organizacije, da bo le-ta de- 
jansko zaživela kot poslovni subjekt, prav 
tako pa tudi tista prizadevanja, ki se zav- 
zemajo za učinkovitejše gospodarjenje s 
finančnimi sredstvi v organizacijah zdru- 
ženega dela preko posebnih finančnih 
služb in internih bank, kar je v težavnih 
pogojih gospodarjenja še posebno po- 
membno. Ta usmeritev je potrebna tudi 
zaradi poenotene aktivnosti po spre- 
membi 146. člena zakona o združenem 
delu. 

3. Komisija za izvajanje zakona o zdru- 
ženem delu Skupščine SR Slovenije po- 
ziva komisije za izvajanje zakona v obči- 
nah, da prevzamejo ob vsakem konkret- 
nem primeru samoupravnega reorganizi- 
ranja stališča in da po potrebi vključujejo 
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v razprave tudi družbene pravobranilce 
samoupravljanja in občinska vodstva 
družbenopolitičnih organizacij. V prime- 
rih, ko bi lahko enostransko zasnovane 
pobude ustvarile pogoje za motnje v sa- 
moupravnih odnosih, pa je potrebno in- 
formirati pristojne zbore občinske skup- 
ščine, ki so dolžni ukrepati, če se za to 
pokaže potreba. 

Komisija bo v začetku leta 1984 skupaj 
z Republiškim svetom Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarsko zbornico Slove- 
nije in Družberiffh pravobranilcem samo- 
upravljanja SRS organizirala posvet, ki 
naj bi pripomogel k oblikovanju jasnejših 
kriterijev za dograjevanje samoupravne 
organiziranosti in izvajanja z zakonom 
določenih funkcij organizacij združene- 
ga dela. 

★★★★★★★ 

Spremembe in dopolnitve 
Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije k sklepu ob obravnavi 
poročila o izvajanju zakona o 
varstvu kmetijskih zemljišč pred 
spreminjanjem namembnosti in 
k poročilu o delu in problemih 
kmetijskih zemljiških skupnosti 
v SR Sloveniji od ustanovitve do 
vključno leta 1982 

1. da sprejme predlog sklepa k poroči- 
lu o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namemb- 
nosti od 1. 1. 1983 do 30. 9. 1983 z na- 
slednjo dopolnitvijo: 

V 4. točki predloga sklepa se za bese- 
dilom »družbenih planov občin«, doda 
besedilo »najkasneje pa do konca leta 
1984«. 

2. da sprejme predlog sklepa k obrav- 
navi poročila o delu in problemih kmetij- 
skih zemljiških skupnosti v SR Sloveniji 
od ustanovitve do vključno leta 1982 sku- 
paj z naslednjima dopolnitvama: 

Začetek 7. točke predloga sklepa naj 
se spremeni tako, da se v celoti glasi: 

»7. Zbor ugotavlja, da sedanji način 
financiranja funkcionalnega delovanja 
kmetijskih zemljiških skupnosti ni ustre- 
zen, zato poudarja, da je treba zagotav- 
ljati sredstva za ta namen v skladu s 7. 
členom zakona o kmetijskih zemlji- 
ščih ...«. Ostalo besedilo te točke ostane 
nespremenjeno. 

Na koncu 8. točke naj se doda nov 
odstavek, ki se glasi: 

»Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
pa naj razpravo k poročilu upošteva tudi 
pri pripravi sprememb in dopolnitev za- 
konov s področja kmetijstva.« 

SKLEP 
Zbora združenega dela ob obravnavi predloga zakona o posebnem republiškem 
davku proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in 
zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev 

Zbor združenega dela Skupščine SR 
Slovenije Je na tvoji 25. meji dne 14. 
decembra 1983 ob obravnavi predloga 
zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o posebnem republiškem davku 
od prometa proizvodov In od plačil za 
storitve ter o načinu, po katerem občani 
In zasebne pravne osebe obračunavajo 
In plačujejo davek od prometa proiz- 
vodov In storitev na podlagi 255. člena 

poslovnika Skupščine SR Slovenije 
sprejel tale 
sklep 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj 
v I. trimesečju 1984 predloži Skupščini 
SR Slovenije celovito analizo o učinkih 
vseh vrst prometnih davkov (občinskih, 
republiškega in zveznega), tako z vidika 
njihovega vpliva na proizvodnjo kot na 
povečanje cen in življenjskega standarda 

prebivalstva. V analizi naj bo posebej pri- 
kazna problematika prometnih davkov 
na pivo in drugih predlogov, danih ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o posebnem 
republiškem davku od prometa proiz- 
vodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in zasebne pravne 
osebe obračunavajo in plačujejo davek 
od prometa proizvodov in storitev. 

MNENJE 
Odbora za družbenoekonomske odnose Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije h gradivu o aktualnih vprašanjih zaposlenosti in zaposlovanja v 
gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo s smermi njihovega 
razreševanja 

Gradivo o aktualnih vprašanjih za- 
poslenosti In zaposlovanja v goapo- 

manj razvitih republikah In 
SAP Kosovo s smermi njihovega ra- 
zreševanja Je Mo objavljeno v Poro- 
čevalcu štev. 20, dne 27. g. 1993 ng 
9tmn! B. 

Odbor za družbenoekonomske odnose 
Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije je na seji dne 15. novembra 
1983 obravnaval gradivo o aktualnih 
vprašanjih zaposlenosti in zaposlovanja 
v gospodarsko manj razvitih republikah 
In SAP Kosovo s smermi njihovega reše- 
vanja, ki ga je Skupščini SR Slovenije 

poslal v obravnavo Zbor republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ. 

Predstavnik delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je člane odbora podrob- 
neje seznanil z zmerom bolj zaostreno 
problematiko zaposlovanja v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo in s stališčem delegacije do navede- 
ne problematike. Zlasti je opozoril na po- 
glavitne vzroke za zaskrbljujoče stanje 
na področju zaposlovanja v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo, 
kot so neustrezne investicije, med kateri- 
mi Je še vrsta nedokončanih, prepočasna 
gospodarska rast, izobraževanje kadrov, 
ki ni usklajeno s potrebami združenega 
dela In visoka nataliteta. 

Člani odbora so se strinjali s stališčem 
delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine 
SFRJ glede pristopov k razreševanju te 
problematike. Menili so, da daje gradivo 
dobro pregledno sliko stanja glede zapo- 
slovanja v gospodarsko manj razvitih re- 
publikah In SAP Kosovo in da so delovni 
ljudje in občani v SR Sloveniji s to pro- 
blematiko dosti premalo seznanjeni. 

Člani odbora so bili mnenja, da so po- 
glavitni vzrok za tako kritično stanje na 
področju zaposlovanja v gospodarsko 
manj razvitih republikah in SAP Kosovo 
neustrezne investicije, ki imajo za posle- 
dico manjše število delovnih mest. Zato 
so v razpravi posvetili pozornost pred- 
vsem vprašanju združevanja sredstev z 
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organizacijami združenega dela na ob- 
močju gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo, ker so bili mnenja, da 
je to najprimernejši način pomoči pri ra- 
zreševanju perečega problema brezpo- 
selnosti. V razpravi je bilo izrecno po- 
udarjeno, da bi morale biti gospodarsko 
manj razvite republike in SAP Kosovo 
deležne čimveč pomoči pri njihovem go- 
spodarskem razvoju z neposrednim 
združevanjem sredstev med njihovimi or- 

ganizacijami združenega dela in organi- 
zacijami združenega dela iz drugih repu- 
blik in čim manj prek Sklada federacije 
za kreditiranje hitrejšega razvoja gospo- 
darsko manj razvitih republik in pokrajin. 

Člani odbora so se v razpravi dotaknili 
še nekaterih drugih vprašanj v zvezi s 
problematiko zaposlovanja v gospodar- 
sko manj razvitih republikah in SAP Ko- 
sovo, kot je izobraževanje kadrov, ki ni 
usklajeno s potrebami združenega dela, 

vprašanje migracije teh kadrov in vpraša- 
nje populacijske politike. Menili so, da je 
treba čimprej aktivno pristopiti k razreše- 
vanju teh vprašanj in jih tudi v večji meri 
obravnavati s strokovnega vidika. 

Odbor meni, da bi bilo glede na aktual- 
nost in razsežnost problematike zaposlo- 
vanja v gospodarsko manj razvitih repu- 
blik in SAP Kosovo prav, da bi se tudi 
delegati v zboru seznanili s to problema- 
tiko. 

DELEGATI IZ SR SLOVENIJE V ZVEZNEM 
ZBORU SKUPŠČINE SFRJ 

Informacija o 23. seji Zveznega zbora Skupščine 

SFRJ, 7. 12. 1983 

Dopolnitev informacije o obravnavanju predloga zakona 

o spremembi zakona o združenem delu 

na 19. in na 20. seji Zveznega zbora Skupščine SFRJ 

(Poročevalec št. 21 - Priloga str. 17) 

Informacija o 23. seji Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ, 7. 12. 1983 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na 23. seji imel na dnevnem 
redu tale vprašanja: osnutek proračuna federacije za leto 
1984; predlog za izdajo zakona o izvrševanju proračuna fede- 
racije za leto 1984; informacija o politiki in odnosu cen in o 
politiki tečaja dinarja; osnutek zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih 
s tujino; analiza združevanja dela in sredstev med proiz- 
vodnimi in prometnimi organizacijami združenega dela s po- 
sebnim poudarkom na izvajanju zakona o obveznem združe- 
vanju; predlog za izdajo zakona o začasni prepovedi razpola- 
ganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skup- 
nosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav- 
nosti za porabo v letu 1984; predlog za izdajo zakona o 
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za nakup dieselskega goriva in motornega bencina; predlog 
za izdajo zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom 
družbenih sredstev za financiranje graditve novih termoelek- 
trarn, toplarn, energetskih objektov in kotlovnic na tekoča 
goriva; predlog zakona o spremembi zakona o začasni prepo- 
vedi dajanja garancij in drugih listin o zagotovitvi sredstev iz 
bodočega priliva sredstev in dajanja kreditov in garancij za 
kritje prekoračitev pri financiranju investicij; predlog zakona 
o začasni prepovedi dajanja garancij in drugih listin o zagoto- 
vitvi sredstev iz bodočega priliva sredstev in dajanja kreditov 
in garancij za kritje prekoračitev pri financiranju investicij; 
predlog odloka o spremembi odloka o razporejanju sredstev 
za negospodarske investicije, ki so določena v proračunu 
federacije za leto 1983; predlog zakona o svobodnem prihodu 
tujcev - udeležencev XIV. zimskih olimpijskih iger - Sarajevo 
84 v Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in osnu- 
tek delovnega programa Zbora republik in pokrajin Skup- 
ščine SFRJ za leto 1984. 

V tej informaciji je vsebovana obravnava le nekaterih aktov, 
ki jih je zbor obravnaval in sprejel, med temi še zlasti predlogi 
petih »intervencijskih zakonov«, od katerih jih je zbor sprejel 
štiri, odločanje o enem pa je odloži! na eno izmed prihodnjih 
sej. 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s tujino in osnutek 
delovnega programa Zbora republik in pokrajin za leto 1984, 
je Zbor obravnaval kot zainteresiran. O obeh aktih je sprejel 
mnenje, ki ga je poslal Zboru republik in pokrajin. 

Osnutek proračuna federacije 
Uvodni razpravi o tem osnutku sta imela član ZIS in zvezni 

sekretar za ljudsko obrambo Branko Mamula in namestnik 
zveznega sekretarja za finance Dragutin Grupkovič. 

Razprave o osnutku proračuna se je udeležil tudi delegat iz 
SR Slovenije Marjan Rožič, ki je poudaril veliko odgovornost 
delegatov pri razpravi o osnutku proračuna. Ta odgovornost 
se kaže v tem, da morajo s svojimi odločitvami in težnjami, ko 
obravnavajo problematiko funkcioniranja federacije ustvarjati 
in zagotavljati pogoje za materialno delovanje federacije in za 
izvrševanje vseh njenih funkcij. 

Omenil je kritičnost razprav o tem osnutku kar je prav, ki pa 
ne pomenijo zanikanje potrebe izvrševanja vseh funkcij, ki se 
tičejo varnosti dežele, zagotavljanja sredstev za nerazvite in 
za varstvo borcev in invalidov. 

Poudaril pa je tudi pomen realnih materialnih možnosti 
naše družbe in naše velike težave pri pridobivanju dohodka 
ter upravičeno občutljivost naših ljudi in tudi delegatov do 
uporabe družbenih sredstev. 

Pripomni! je, da je bila razprava morda bolj usmerjena k 
porabi, manj pa k razsežnosti realnih možnosti. 

Podprl je sklepe, ki jih je predložil odbor za proračun 
federacije in v katerih se zahteva pri pripravi predloga prora- 
čuna po novem pregled vseh postavk upoštevajoč zamisel 
dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije in temeljita 
argumentacija. 

Omenil je tudi logiko povezovanja proračunske porabe z 
rastjo načrtovanega družbenega proizvoda, ne pa dejansko 
ustvarjenega. 

Strinjal se je tudi s stališčem, da je treba preseči vse 
možnosti in vire deficitarnega financiranja federacije, ter skle- 
nil razpravo z mislijo, da ne namerava oporekati osnutku 
proračuna oziroma, da ne dvomi v potrebe, ki so bile poudar- 
jene v obeh uvodnih razpravah, da pa vseeno opozarja na to, 
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da je treba v vseh okoljih bojevati se za racionalnejšo porabo 
in za dolgoročni program ekonomske stabilizacije ter da je 
treba pri pripravi predloga proračuna dosledno spoštovati vse 
predložene sklepe odbora za proračun federacije. 

Po razpravi je zbor sprejel osnutek proračuna federacije za 
leto 1984 in sklepe, ki jih je predložil odbor za proračun 
federacije ter še štiri sklepe na podlagi stališč in pobud 
odbora za vprašanja borcev in vojaških invalidov, odbora za 
delo, zdravstvo in socialno politiko ter razprave delegatov na 
seji zbora. 

Analiza združevanja dela in sredstev med 
proizvodnimi in prometnimi organizacijami 
združenega dela s posebnim poudarkom na 
izvajanju zakona o obveznem združevanju 

V razpravi je sodelovala tudi delegatka iz SR Slovenije 
Sonja Krašovec, ki je poudarila, da problematika obveznega 
združevanja dela in sredstev na tem področju terja komple- 
ksno proučitev s stališča zakona o obveznem združevanju, 
ustave in zakona o združenem delu ter dejanskih in vsebin- 
skih potreb tesnejšega sodelovanja med proizvodnjo in trgo- 
vino. 

Podprla je stališča delovnih teles, ki so obravnavala to 
analizo in predložila, da je treba ponovno preveriti ustreznost 
temeljnih usmeritev tega zakona in oceniti, ali je sploh takšen 
zakon potreben. 

Poudarila je tudi spornost enostranske obveznosti trgovine, 
ki je danes še bolj sporna pa tudi obojestranske, ki bi jo 
morala nadomestiti ekonomska prisila, ki naj bi te organiza- 
cije združenega dela vzpodbujala k vzpostavljanju tesnejših 
odnosov v skupnem poslovanju. 

Zamerila je predlagatelju analize, da ni nakazal nobenih 
konkretnih izhodišč za spremembe in dopolnitve tega zakona 
oziroma takih, ki bi pospešile procese združevanja. 

Podprla je predlog, da se podaljša rok za uveljavitev tega 
zakona do konca leta 1985 in predložila, da ZIS pripravi 
terminski in vsebinski načrt aktivnosti, ki so potrebne, da bi se 
zagotovila operativnost tega zakona s 1. 1. 1986. V tem času 
pa kaže dati tudi odgovor na temeljno vprašanje, ki se dosti- 
krat postavlja tudi v gospodarstvu - ali je v današnjih, kot tudi 
v pričakovanih gospodarskih razmerah nadaljni obstoj takš- 
nega zakona sploh mogoče načelno in praktično utemeljiti. 

Zbor je po razpravi sprejel predlog sklepov, ki jih je pripravil 
odbor za družbenoekonomske odnose ter predlog delegatke 
Sonje Krašovec. 

Predlog zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
porabo v letu 1984. 

V razpravi o predlogu dnevnega reda, je delegatka iz SR 
Slovenije Zora Tomič opozorila, ali je mogoče sprejeti pred- 
log tega zakona že na tej seji zbora, ko pa še ni usklajen 
osnutek resolucije za leto 1984. 

Namestnik zveznega sekretarja za finance Dragutin Grup- 
kovič ji je odgovoril, da besedilo resolucije ni pogoj za spre- 
jem tega zakona. 

Delegat iz SR Hrvatske Zvonko Špoljar je predložil, da naj 
zbor na tej seji opravi le načelno razpravo o predlogu tega 
zakona, sprejme pa naj ga na prihodnji seji. 

Podpredsednik zbora delegat Vančo Nikolovski in predsed- 
nik odbora za družbenoekonomske odnose delegat Stojan 
Jaramas pa sta vztrajala, da se predlog tega zakona obrav- 
nava in sprejme na tej seji, ker resolucija ni pogoj za sprejetje 
določenega intervencijskega zakona, kot je n.pr. tudi ta. 

Predsednik zbora je po tej razpravi dal na glasovanje vse tri 
predloge. Z večino glasov je bil sprejet predlog, da naj se 
predlog tega zakona uvrsti v dnevni red te seje zbora in da se 
sprejme po hitrem postopku. 

Predlog zakona določa, da je del družbenih sredstev za 
porabo družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih inte- 
resnih skupnosti družbenih dejavnosti v letu 1984 lahko za 
19% večji kot pa je bil v letu 1983. 

Predlog določa tudi nekatere izjeme od predložene omeji- 

tve kot n. pr.: prispevke SR in SAP proračunu federacije, 
sredstva za odstranjevanje posledic elementarnih nesreč, po- 
kojnine in invalidnine z dodatki in prispevki na ta izplačila, 
sredstva ustvarjena od davkov in prispevkov občanov in še 
nekatere druge. 

Družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti morajo planirane zneske sredstev poslati SDK do 
15. 2. 1984 z dinamiko kumulativno po mesecih, sredstva pa 
planirajo po trimesečjih takole: prvo trimesečje do 22% let- 
nega plana, prvo polletje do 46% letnega plana in obdobje 
januar-september do 72% letnega plana in sicer na obrazcu 
»Plan sredstev za splošne družbene in skupne potrebe za leto 
1984 - PS«, ki je sestavni del tega zakona. 

SDK bo mesečno kumulativno za predhodno obdobje ugo- 
tavljala del sredstev, katerih uporaba se začasno prepove- 
duje, v roku deset dni po koncu meseca, prvič pa za obdobje 
januar in februar leta 1984. 

Viške sredstev bo SDK izločila na poseben račun, ta se ne 
smejo vključiti v bančne depozite in se ne smejo uporabiti do 
konca leta 1985. 

Republike in avtonomni pokrajini lahko s predpisom ali 
dogovorom določijo tudi drugačen znesek sredstev, diferen- 
cirano glede na uporabnike, vendar v okviru omejitve 19 % v 
primerjavi z letom 1983. 

Pred sejo zbora so predlog tega zakona obravnavali: odbor 
za delo, zdravstvo in socialno politiko, ki je besedilo predloga 
zakona podprl; odbor za družbenoekonomske odnose, ki je 
sprejel amandma delegatov iz Slovenije- članov tega odbora, 
da naj se iz omejitve izvzamejo tudi ustavne obveznosti SR in 
SAP do narodnosti v tujini ter predložil še nekaj popravkov 
besedila predloga zakona. Predlog zakona je obravnavala 
tudi zakonodajnopravna komisija. 

Pred začetkom obravnave predloga tega zakona, je pred- 
sednik zbora obvestil delegate, da je dobil pismo od predsed- 
nika Zbora republik in pokrajin, ki ga obvešča, da bo ta zbor v 
primeru tega zakona zainteresiran in da bo na prihodnji seji 
sprejel o tem mnenje, da bi ga poslal Zveznemu zboru. 

Zato je Zvezni zbor opravil na tej seji le splošno razpravo o 
predlogu tega zakona, razpravo o besedilu predloga zakona 
in sklepanje o njem pa preložil na eno prihodnjih sej zbora. 

V splošni razpravi je sodeloval tudi delegat iz SR Slovenije 
Rado Roter, ki je predložil, da se ponovno prouči možnost, da 
se za to področje sprejme dogovor republik in pokrajin, ne pa 
zakon, na temelju ustreznih določb resolucije za leto 1984, 
ker bi ta predstavljal močno podporo pri opredeljevanju po- 
gojev gospodarjenja za združeno delo v letu 1984, kar mora 
biti tudi interes Zveznega zbora. 

K predlogu tega zakona so sprejeli stališča tudi zbori SR 
Slovenije na sejah 14. 12. 1983: da je nesprejemljiva opredeli- 
tev v predlogu tega zakona, ki opredeljuje 19% rast skupnih 
sredstev za skupno in splošno porabo v republikah in pokraji- 
nah v odnosu na dovoljeno raven te porabe v letu 1983; da je 
potrebno v predlogu zakona opredeliti relativno zaostajanje 
rasti sredstev za skupno in splošno porabo v republikah in 
pokrajinah za rastjo ustvarjenega dohodka; za zagotavljanje 
takega oblikovanja sredstev skupne in splošne porabe naj se 
do periodičnega obračuna določi rast sredstev za skupno in 
splošno porabo in da se po periodičnem obračunu prilagodi 
priliv sredstev relativnemu zaostajanju rasti sredstev za 
splošno in skupno porabo za rastjo ustvarjenega dohodka in 
da se na koncu leta opravi poračun. 

Predlog zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
nakup dieselskega goriva in motornega 
bencina 

Odbor za družbenoekonomske odnose Zveznega zbora je 
predložil, da se predlog tega zakona obravnava in sprejme po 
hitrem postopku, kar je zbor tudi sprejel. 

Ta odbor je tudi poudaril, da bi moral predlagatelj ta zakon 
predložiti že preje, da bi se obravnaval po rednem postopku, 
ne pa, da se nadaljuje praksa, da se konec leta predlagajo 
zakoni po hitrem postopku in se tako degradijo funkcije 
delegatskega sistema in otežujejo inovacije rešitev. 

Poudaril je tudi potrebo, da se pripravi analiza o doseženih 
učinkih pri izvajanju zakona, ki je veljal v letu 1983 in da naj 
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bodo za vse SR in SAP enotne rešitve, ki omogočajo uresniče- 
vanje enakih pravic. 

Odbor je predložil zboru več amandmajev, ki jih je zbor 
sprejel. Zbor je sprejel predlog tega zakona, pri glasovanju se 
je pet delegatov glasovanja vzdržalo. 

Predlog zakona o začasni prepovedi 
razpolaganja z delom družbenih sredstev za 
financiranje graditve novih termoelektrarn, 
toplarn, energetskih objektov in kotlovnic na 
tekoča goriva 

Zbor je soglasno in brez razprave sprejel predlog tega 
zakona z amandmaji odbora za družbenoekonomske odnose. 

Na predlog odbora za družbenoekonomske odnose, je zbor 
sprejel tudi sklep: »Zvezni izvršni svet bo v letu 1984 komple- 
ksno proučil način urejanja materije, ki je vsebovana v tem 
zakonu in na podlagi ustreznih določb Ustave SFRJ predložil 
Skupščini SFRJ trajnejšo zakonsko rešitev.« 

Predlog zakona o spremembi zakona o 
začasni prepovedi dajanja garancij in drugih 
listin o zagotovitvi sredstev iz bodočega priliva 
sredstev in dajanja kreditov in garancij za 
kritje prekoračitev pri financiranju investicij 

Zbor je brez razprave soglasno sprejel predlog tega zakona 
z amandmaji odbora za družbenoekonomske odnose. 

Tudi ob tej priliki je odbor za družbenoekonomske odnose 
poudaril, da teh vprašanj v bodoče ne kaže več urejevati z 
intervencijskim zakonom, temveč na trajnejši način z zako- 
nom o temeljih kreditnega in bančnega sistema. 

Ta zakon je bil spremenjen zato, da bi se lahko nadaljevala 
in dokončala gradnja termoelektrarn: Novi Sad I. faze - 135 
MW, Novi Sad II. faza - 100 MW in Zrenjanin - 135 MW, ter 
termoelektrarna - toplarna Osijek - 45 MW. 

Predlog zakona o začasni prepovedi dajanja 
garancij in drugih listin o zagotovitvi sredstev 
iz bodočega priliva sredstev in dajanja 
kreditov in garancij za kritje prekoračitev pri 
financiranju investicij 

Zbor je soglasno sprejel predlog tega zakona z amandmaji 
odbora za družbenoekonomske odnose za zakonodajno- 
pravne komisije. 

Tudi pri tem zakonu je odbor za družbenoekonomske 
odnose poudaril, da te materije ne bi več smeli urejati z 
intervencijskim zakonom, temveč na trajnejši način z ustrez- 
nim zveznim zakonom - z zakonom o temeljih kreditnega in 
bančnega sistema. 

Pri predlogu tega zakona je treba poudariti amandma od- 
bora za družbenoekonomske odnose, s katerim je ta dopolnil 
prvi člen predloga zakona, tako da lahko med sredstva za 
investicije, ki se izločajo na poseben račun lahko pridejo 
poleg lastnih in združenih sredstev tudi druga sredstva, kot so 
npr. finančni in blagovni krediti. Na ta način bodo odstranjene 
morebitne težave, ki so se pojavljale že doslej pri uresničeva- 
nju veljavnega zakona v letu 1983. 

Podoben amandma so predložili tudi delegati iz SR Slove- 
nije - člani tega odbora, ki ga je odbor podprl in ki je v bistvu 
izražen v amandmaju tega odbora. 

★ ★ ★ 

Na tej seji sta postavila delegatsko vprašanje dva delegata 
iz SR Slovenije. 

Delegatka Zora Tomič je postavila Zveznemu izvršnemu 
svetu tole delegatsko vprašanje: »Ali se v času pred prihodom 
naših občanov na začasnem delu v tujini iz tujine predvideva 
sprejetje in uveljavitev carinskih predpisov, oziroma spre- 
membe odloka o določitvi predmetov, količin in vrednosti, za 
katere se pri uvozu blaga uporabljajo carinske olajšave in če 
se na tem dela, kakšne spremembe so predvidene in kdai 
bodo začele veljati določbe, ki se nanašajo na naše občane, ki 
začasno prihajajo v državo. 

Ali v organih zveznega izvršnega sveta planirajo, da se naši 
občani v tujini čim bolj popolno in na pristopen način pravo- 
časno obveste o svojih pravicah glede carinskih predpisov 
bodisi kot povratniki bodisi kot občani, ki začasno prihajajo v 
državo. 

V kakšni fazi je delo na spremembah ustreznih predpisov, ki 
jih je iniciral koordinacijski odbor zvezne konference SZDL 
Jugoslavije za vprašanja naših delavcev na začasnem delu v 
tujini in ali se uresničujejo sklepi Zbora republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ z dne 17. 11. 1983.« 

Delegat Savin Jogan je postavil Zveznemu izvršnemu svetu 
pisno dopolnilno delegatsko vprašanje: »Kako Zvezni izvršni 
svet ocenjuje celovite (pozitivne in negativne) učinke uresiče- 
vanja uredbe in polaganju depozita na pravico iznosa dinarjev 
pri potovanju naših občanov v tujino, izhajajoč od sklepov in 
sugestij, ki so bili sprejeti na seji Zveznega zbora 1. 6.1983 ob 
razpravi o dobrososedskem sodelovanju (zlasti šeste točke 
sklepov).« 

Delegat Savin Jogan je svoje dopolnilno vprašanje tudi 
obrazložil in prosil za pisni odgovor do 25. 12. 1983. 

Dopolnitev inforamcije o obravnavanju 
predloga zakona o spremembi zakona 
o združenem delu na 19. in na 20. seji 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ 
(Poročevalec št. 21 - Priloga str. 17) 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je na 20. seji, 28. 9. 1983 
odložil obravnavo predloga tega zakona, ki se je nadaljevala 
na 21. seji 2. 11. 1983, ko je bil tudi sprejet. 

Na 20. seji je zbor sprejel tudi sklep, da mora ZIS kot 
predlagatelj zakona ponovno proučiti razprave delegatov na 
tej seji in probleme, ki so bili poudarjeni, kar bodo storila tudi 
delovna telesa zbora in delegati v delegatski bazi. 

1. Aktivnost delegatov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru po 20. seji Zveznega zbora 

V skladu s sprejetim sklepom zbora, smo v času do 21. seje 
opravili številne razgovore v različnih organizacijah združe- 
nega dela na območju Slovenije, ki so pokazali, daje predla- 
gana rešitev o možnosti žiro računa na ravni delovne organi- 
zacije sicer sprejemljiya, vendar pa mora imeti vsaka temeljna 
organizacija interni račun. 

Dne 13. 10. 1983 je bil o predlogu tega zakona razgovor pri 
predsedniku republiškega družbenega sveta za vprašanja 
družbene ureditve Romanu Albrehtu, ki se ga je udeležilo tudi 
več delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru. 

Po obširni in temeljiti razpravi, je bilo sklenjeno, da bi moral 
predlagatelj pripraviti vse potrebne spremembe zakona o 
združenem delu na podlagi programa ekonomske stabiliza- 
cije hkrati in ne začeti z delnimi spremembami. Če predlaga- 
telj ne bi sprejel tega predloga potem pa kaže vztrajati pri 
internih računih temeljnih organizacij in ponovno predložiti 
ustrezen amandma. 

Dne 21. 10. 1983 je bil sestanek delovne skupine za pripravo 
amandmaja k 2. odstavku 1. člena predloga zakona, ki je 
pripravila takle amandma: »Če delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela v sestavi delovne organizacije sklenejo, 
da bodo preko žiro računa delovne organizacije ustvarjali 
celoten prihodek in razpolagali s sredstvi, ki jih upravljajo, z 
internim računom za vsako temeljno organizacijo združenega 
dela oziroma delovno skupnost redno zagotavljajo ugotavlja- 
nje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka, s samou- 
pravnim sporzumom urejajo medsebojne pravice in obvezno- 
sti na tej podlagi v skladu z zveznim zakonom.« 

2. Obravnava predloga zakona o spremembi 
zakona o združenem delu pred 21. sejo 
Zveznega zbora 

Pred 21. sejo Zveznega zbora so obravnavali predlog tega 
zakona ponovno: Odbor za družbenoekonomske odnose, Ko- 
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■misija Skupščine SFRJ za spremljanje izvajanje zakona o 
združenem delu in Zakonodajno-pravna komisija. 

Na seji odbora za družbenoekonomske odnose 25.10.1983 
so člani odbora - delegati iz SR Slovenije predložili že preje 
navedeni amandma, ki ga je odbor sprejel oziroma še neko- 
liko dopolnil. 

Na seji Komisije Skupščine SFRJ za spremljanje uresniče- 
vanja zakona o združenem delu 26. 10. 1983 je komisija 
sklenila, da predloži Zveznemu zboru amandma in sicer tako, 
da mora besedilo 146. člena zakona o združenem delu ostati 
nespremenjeno, dopolni pa naj se le z dvema novima odstav- 
koma. 

Poleg tega je komisija predložila, da se mora k tako dopol- 
njenemu 146. členu zakona o združenem delu določiti tudi 
čas za njegovo uporabo zaradi priprave in sprejetja spre- 
memb in dopolnitev predpisov, ki jih je treba uskladiti s 
predloženo dopolnitvijo tega člena zakona o združenem delu 
in zaradi organizacijskih in drugih priprav v organizacijah 
združenega dela. 

Na seji Zakonodajno-pravne komisije 2. 11. 1983, je ta na 
podlagi predloženih amandmajev odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in Komisije Skupščine SFRJ za spremljanje 
uresničevanja zakona o združenem delu predložila še svoje 
amandmaje, s katerimi je: spremenila naslov predloženega 
zakona - zakon o dopolnitvi zakona o združenem delu; izvr- 
šila redakcijske popravke predloženih amandmajev k 1. členu 
predloga zakona in predložila novi 2. člen predloga zakona - 
da se določbe tega zakona uporabljajo od 31. 3. 1984. 

3. Obravnavanje predloga zakona o 
spremembi zakona o združenem delu na 21. 
seji Zveznega zbora, 2. 11. 1983 

Na tej seji je zbor po razpravi poročevalca zakonodajno- 
pravne komisije soglasno sprejel predlog zakona o dopolnitvi 
zakona o združenem delu z amandmaji te komisije k naslovu 
zakona in k 1. členu predloga zakona (amandma odbora za 
družbenoekonomske odnose in amandma komisije Skup- 
ščine SFRJ za spremljanje uresničevanja zakona o združe- 
nem delu z redakcijskimi popravki komisije) ter novi 2. člen 
predloga zakona. 

Zbor je na tej seji na predlog odbora za družbenoekonom- 
ske odnose sprejel tudi tale sklep: »Zvezni izvršni svet bo 
storil vse potrebno da bi bile pravočasno pripravljene spre- 
membe in dopolnitve tistih zveznih zakonov in drugih predpi- 
sov, ki jih je treba uskladiti s sprejetimi dopolnitvami 146. 
člena zakona o združenem delu. To se nanaša zlasti na bližnje 
spremembe in dopolnitve zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva, zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev, zakona o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka in zakona o temeljih kreditnega in banč- 
nega sistema ter predpisov, ki se izdajo na podlagi navedenih 
zakonov. Spremembe in dopolnitve naj zagotovijo odločilno 
vlogo delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela v 
sestavi delovne organizacije pri ugotavljanju celotnega pri- 
hodka in dohodka in pri razpolaganju s sredstvi, ki jih uprav- 
ljajo.« 

Sprejeti zakon o dopolnitvi zakona o združenem delu (Ura- 
dni list SFRJ, št. 57 z dne 4. 11. 1983) sedaj glasi: 

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O 
ZDRUŽENEM DELU 

1. člen 
V 146. členu zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ št. 

53/76) se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo: 

»Delavci v temeljni organizaciji lahko sklenejo, da bodo 
namesto preko žiro računa temeljne organizacije ustvarjali 
celotni prihodek temeljne organizacije in razpolagali s sred- 
stvi, ki jih uporabljajo, preko žiro računa delovne organiza- 
cije, v katere sestavi je temeljna organizacija. 

Če delavci v vseh ali posameznih temeljnih organizacijah v 
sestavi delovne organizacije sklenejo, da bodo preko žiro 
računa delovne organizacije ustvarjali celotni prihodek te- 
meljne organizacije in razpolagali s sredstvi, ki jih upravljajo, 
uredijo s samoupravnim sporazumom medsebojne pravice, 
obveznosti in odgovornosti na tej podlagi v skladu z zveznim 
zakonom. 

V primeru iz drugega odstavka tega člena ima vsaka te- 
meljna organizacija interni račun, s katerim se zagotavlja, da 
delavci v temeljni organizaciji ugotavljajo in razporejajo ce- 
lotni prihodek temeljne organizacije in razpolagajo s sredstvi, 
ki jih upravljajo in da uresničujejo medsebojne pravice, ob- 
veznosti in odgovornosti, urejene s samoupravnim sporazu- 
mom iz 3. odstavka tega člena, v skladu z zveznim zakonom.« 

2. člen 
Določbe tega zakona se uporabljajo od 31. marca 1984. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati dan po objavi v Uradnem listu SFRJ. 

4. Sklep 
S sprejetjem predloga zakona o dopolnitvi zakona o zdru- 

ženem delu na 21. seji Zveznega zbora 2. 11. 1983 je bila 
končana obravnava predloga tega zakona, ki se je začela že 
sredi julija. 

Delegati iz SR Slovenije smo predložili navedeni amandma, 
ki ga je sprejel odbor za družbenoekonomske odnose in s tem 
tudi zbor in s katerim se zagotavlja delavcem v vseh ali v 
posameznih temeljnih organizacijah v sestavi delovne organi- 
zacije, ki so sklenili, da bodo ustvarjali celotni prihodek te- 
meljne organizacije preko žiro računa delovne organizacije in 
razpolagali s sredstvi, ki jih upravljajo, da s samoupravnim 
sporazumom uredijo medsebojne pravice, obveznosti in od- 
govornosti, kar se zagotavlja preko internega računa za vsako 
temeljno organizacijo zaradi ugotavljanja in razporejanja ce- 
lotnega dohodka in prihodka, ki predstavlja neodtujljivo pra- 
vico delavcev po ustavi in zakonu o združenem delu. 

Po sprejetju tega zakona, je o dopolnitvi 146. člena zakona 
o združenem delu že razpravljalo Predsedstvo republiškega 
sveta zveze sindikatov Slovenije ter o možnih posledicah, ki bi 
jih lahko povzročila neenotna in nekoordinirana aktivnost pri 
njegovem uresničevanju. 

Predsedstvo je predložilo komisiji Skupščine SR Slovenije 
za spremljanje uresničevanja zakona o združenem delu da 
izoblikuje enotne usmeritve za izvajanje dopolnjenega 146 
člena zakona o združenem delu. 

Predsedstvo tudi meni, da bi stališče te komisije lahko 
služilo kot usmeritev za poenoteno aktivnost organov in orga- 
nizacij Zveze sindikatov Slovenije pri spreminjanju samou- 
pravnih splošnih aktov v organizacijah združenega dela. 

Pri urejanju finančnih tokov v temeljnih organizacijah in v 
delovnih organizacijah pa bi po mnenju Predsedstva morali 
dati poudarek predvsem ustanavljanju in krepitvi internih 
bank oziroma posebnih finančnih služb. 

Za delegate v Zveznem zboru bo v prihodnje pomembna 
naloga, da spremljajo izvajanje dopolnitev 146. člena zakona 
o združenem delu in da zaradi tega zahtevajo od Zvezneaa 
izvršnega sveta po določenem času ustrezno poročilo ter 
izvršitev sklepa, ki ga je sprejel Zvezni zbor. 
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SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SRBIJA 
Skupščina SR Srbije 

SKLEP 

o sprožitvi pobude za sklenitev družbenega dogovora o 

skupnih temeljih sistema telesne kulture v Socialistični 

federativni republiki Jugoslaviji* 

Skupščina Socialistične republike Srbije je na sejah 
Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora 22. aprila 1983 sprejela Pobudo za začetek 
postopka za sklenitev družbenega dogovora o skupnih 
temeljih urejanja sistema telesne kulture v Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji. 

Skupščina je sklenila, da Pobudo pošlje v obravnavo 
udeležencem pri družbenem dogovarjanju. 

V prilogi vam, skladno s sklepom Skupščine, pošiljamo 
omenjeno Pobudo. 

Hkrati vam v informacijo prilagamo sklep Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ o sprejetju Pobude. 

Prosimo vas, da obvestite Skupščino SR Srbije o stali- 
ščih vaše Skupščine glede omenjene Pobude. 

Na podlagi 124. člena Ustave SFRJ in 378. člena Poslov- 
nika Skupščine Socialistične republike Srbije je 

Skupščina Socialistične republike Srbije na sejah Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora 
22. aprila 1983 sprejela 

SKLEP 
O SPROŽITVI POBUDE ZA SKLENITEV 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O SKUPNIH 
TEMELJIH UREJANJA SISTEMA TELESNE 
KULTURE V SOCIALISTIČNI FEDERATIVNI 
REPUBLIKI JUGOSLAVIJI 

1. Skupščina Socialistične republike Srbije sproža Pobudo 
za sklenitev družbenega dogovora o skupnih temeljih ureja- 
nja sistema telesne kulture v Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji. 

2. S tem družbenim dogovorom naj bi se na skupnih teme- 
ljih uredila naslednja vprašanja, ki imajo pomen za vso dr- 
žavo: 

1. Uresničevanje ustavnih pravic delavcev in delovnih ljudi, 
otrok, mladine in občanov (v nadaljnjem besedilu: delavci in 
delovni ljudje), da se svobodno družbeno organizirajo v druž- 
bene organizacije in združenja občanov za telesno kulturo, 
način ustanovitve in organiziranja takih organizacij in njihove 
pravice ter obveznosti v sistemu telesne kulture; 

2. Način urejanja in uresničevanja samoupravnih pravic 
delavcev in delovnih ljudi na področju telesne kulture v njiho- 
vih samoupravnih organizacijah in skupnostih; 

3. Družbena razredna vsebina vrhunske športne ustvarjal- 
nosti v samoupravni socialistični družbi, ki je skupna potreba 
vseh delavcev in delovnih ljudi, družbeni položaj vrhunskih 
športnikov in njihove pravice ter obveznosti, temelji in merila 
za izenačevanje njihovega družbenega in materialnega polo- 
žaja z družbenim položajem drugih ustvarjalcev vrhunskih 
dosežkov, kakor tudi temelji za premagovanje in ukinjanje 
buržoaznomeščanske delitve na tako imenovani »amaterski« 
in tako imenovan »profesionalni« šport; 

4. Način usklajevanja načrtov in programov razvoja telesne 

' Predvideno v strokovni službi Skupščine SR Slovenije 

kulture republik in pokrajin v delu teh programov, ki zadevajo 
vso državo, še posebej pa uresničevanje mednarodnih pro- 
gramov, ki se določajo in sprejemajo na ravni federacije, 
glede tega pa tudi pogoji in način kandidiranja, sprejemanj, 
organizacije in skupnega financiranja velikih mednarodnih 
športnih tekmovanj, ki imajo pomen za vso državo; 

5. Skupni temelji dolgoročnega programa razvoja telesne 
kulture za vso državo; 

6. Položaj organizacij združenega dela, ki opravljajo dejav- 
nosti v telesni kulturi in po načelih nudenja storitev neposre- 
dno zadovoljujejo osebne in skupne potrebe, ki jih imajo 
delavci in delovni ljudje na tem področju družbenih dejavno- 
sti, kakor tudi njihovo mesto in vloga v sistemu telesne kul- 
ture; 

7. Pogoji in način uresničevanja sodelovanja in usklajeva- 
nja razvojnih planov z drugimi družbenimi subjekti, ki imajo 
ob vzpostavljeni delitvi dela določene obveznosti in delujejo 
na področju telesne kulture, še posebej pa z organizacijami s 
področij otroškega varstva, izobraževanja, zdravstva, kulture, 
znanosti, z enotami JLA, milice in drugimi; 

8. Dolgoročni skupni temelji in program za oblikovanje 
enotnega informacijskega sistema na področju telesne kul- 
ture, ki ima pomen za vso državo, temelji in merila za združe- 
vanje sredstev za oblikovanje in delovanje takega sistema, 
kakor tudi za skupno uporabo teh informacij; 

9. Temelje skupne dolgoročne politike in programa razvoja 
znanstveno-raziskovalnega dela v telesni kulturi in pogoji ter 
način prenosa rezultatov znanstvenega napredka v neposre- 
dno prakso, kakor tudi osnove in merila za združevanje sred- 
stev za uresničevanje takega dolgoročnega programa; 

10. Položaj Zveze za telesno kulturo Jugoslavije, način 
njenega nadaljnjega financiranja, kakor tudi vprašanja ure- 
sničevanja razrednega vpliva na dejavnost te organizacije; 

11. Način uresničevanja sodelovanja SIS telesne kulture 
socialističih republik in socialističnih avtonomih pokraji in 

12. Druga vprašanja, ki jih je po oceni skupščin socialistič- 
nih republik in socialističnih avtonomnih pokrajin treba ure- 
diti s tem družbenim dogovorom. 

Skupščina socialistične republike Srbije je ocenila, da bi 
morali pri sklepanju tega družbenega dogovora sodelovati: 

- Skupščina SFRJ in skupščine socialističnih republik in 
socialističnih avtonomnih pokrajin, 

- Zvezna konferenca SZDLJ in republiške ter pokrajinske 
konference SZDL, 

- Svet Zveze sindikatov Jugoslavije in sveti Zveze sindika- 
tov republik in pokrajin, 

- Zvezna konferenca ZSMJ in republiške ter pokrajinske 
konference ZSM, 

- Zveza za telesno kulturo Jugoslavije in ustrezne zveze 
republik in pokrajin, 

- samoupravne interesne skupnosti za telesno kulturo so- cialističnih republik ter avtonomnih pokrajin. 
Pri sprejemanju Sklepa o Pobudi, je Skupščina sociali- 

stične republike Srbije upoštevala: 
a) da se na tem področju družbenih dejavnosti že dalj časa 

kaže vrsta slabosti in težav, ki v največji meri izvirajo iz 
birokratsko dogmatskih odporov proti spremembam realnih 
odnosov znotraj telesne kulture in med telesno kulturo ter 
združenim delom, posledica tega pa je upočasnjen razvoj 
samoupravnih odnosov; 

b) da se ne uresničujejo družbene opredelitve glede pove- 
čevanja števila aktivnih udeležencev na področju telesne kul- 
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ture, predvsem iz vrst delavcev v OZD in občanov v krajevnih 
skupnostih; 

c) da dejavnosti na področju telesnokulturne vzgoje otrok 
in mladine, ki se izvajajo v vzgojnoizobraževalnih organizaci- 
jah združenega dela, niso na zadovoljivi ravni, te dejavnosti 
pa tudi ustrezno ne vplivajo, predvsem na psihofizični razvoj 
mladih generacij, tako da njihov prispevek ni sorazmeren 
pomenu teh dejavnosti in družbenim vlaganjem v minulem 
obdobju, o čemer zgovorno pričajo podatk: rekrutnih komisij 
in drugi podatki o stanju fizičnih in funkcionalnih sposobnosti 
mladine; 

č) da vrhunski šport kot oblika dejavnosti v telesni kulturi 
in nesporna skupna potreba teh delavcev in delovnih ljudi ter 
pomemben dejavnik za mednarodno uveljavitev države in 
demonstracijo prednosti samoupravnega socializma, že dalj 
časa resno stagnira, kakor tudi, da se na tem področju telesne 
kulture poudarjeno kažejo tehnokratske in druge protisamou- 
pravne težnje; 

d) da na področju telesne kulture še vedno obstaja prepad 
med tako imenovano »množično telesno kulturo« in tako 
imenovanim »vrhunskim športom«, ta razdvojenost pa je po- 
sledica ostankov ideologije in oblik organiziranja meščanske 
družbe, čeprav so opredelitve naše družbe že dovolj dolgo 
usmerjene k premagovanju tega dualizma s prizadevanji za 
kakovostno individualno telesno kulturo množic; 

e) da organizacijske oblike še vedno niso v dovolj veliki 
meri usklajene s spremembami v političnem sistemu in da 
zaradi tega še vedno niso v funkciji temeljnih strateških ciljev 
koncepcije telesne kulture v samoupravni socialistični družbi; 

f) da tehnologija in organizacija, ki sta izhodišči strokov- 
nega dela v posameznih dejavnostih, ne zadovoljujeta oseb- 
nih ter skupnih potreb delavcev in delovnih ljudi na področju 
telesne kulture, precej pa tudi zaostajata glede na razvoj v 
svetu, zaradi česar se že dalj časa ne uresničujejo družbene 
opredelitve o nujnosti kvalitativnih sprememb pri razvoju tega 
področja družbenih dejavnosti; 

g) da so precejšnje razlike pri načinih urejanja sistema 
telesne kulture v posameznih socialističnih republikah in so- 
cialističnih avtonomnih pokrajinah, kakor tudi pri načinu re- 
ševanja drugih vprašanj s tega področja v telesni kulturi, 
predvsem v sistemu financiranja oziroma načinih izločanja in 
združevanja sredstev za financiranje razvoja tega področja 
družbenih dejavnosti, kar v praksi povzroča velike težave pri 
uresničevanju medrepubliškega sodelovanja v telesni kulturi 

in pri krepitvi sodelovanja s pokrajinama, kakor tudi pri uskla- 
jevanju interesov in programov na ravni federacije; 

h) da je v vseh socialističnih republikah in socialističnih 
avtonomnih pokrajinah, zahvaljujoč pomembnim vlaganjem 
družbenih sredstev v zadnjih desetih do petnajstih letih, zgra- 
jeno veliko število novih objektov za telesno kulturo, tako da 
so se bistvenejše spremenili in izboljšali prostorsko tehnični 
pogoji za neposredno športno in športno rekreacijsko dejav- 
nost delavcev in delovnih ljudi ter njihovih temeljnih družbe- 
nih organizacij za telesno kulturo, vendar pa vprašanje pravic 
do uporabe novo zgrajenih in obstoječih objektov v največjem 
številu okolij ni pravilno rešeno, tako da so te pomembne 
družbene dobrine-postale zelo nedostopne delavcem in de- 
lovnim ljudem; 

i) da je v zadnjih letih v državi prevladala težnja po organi- 
ziranju velikih mednarodnih športnih tekmovanj, za njihovo 
ogranizacijo pa se porabljajo ogromna družbena sredstva, kar 
samo po sebi ni problem, saj take manifestacije prispevajo k 
mednarodni uveljavitvi države, vendar pa take težnje niso 
spremljali ustrezni ukrepi in dejavnosti za hitrejši razvoj tele- 
sne kulture na gospodarsko manj razvitih območjih posamez- 
nih socialističnih republik in socialističnih avtonomnih pokra- 
jin, in sicer v smislu izenačevanja pogojev za neposredno 
športno in športno rekreacijsko dejavnost delavcev in delov- 
nih ljudi z gospodarsko manj razvitih delov države, kar je 
povzročilo povečanje razlik pri stopnji razvitosti telesne kul- 
ture med razvitejšimi in manj razvitimi deli države; 

j) da je še vrsta drugih aktualnih vprašanj, katerih reševanje 
se zelo dolgo odlaga, kar vse ima zelo neugodne posledice na 
razvoj tega področja družbenih dejavnosti v SFR Jugoslaviji 
in v posameznih socialističnih republikah in socialističnih 
avtonomnih pokrajinah. 

Ob upoštevanju vseh prej omenjenih okoliščin, kakor tudi 
ob upoštevanju izjemnega pomena telesne kulture na obliko- 
vanje vsestranske, svobodne, ustvarjalne in za delo ter 
obrambo države sposobne osebnosti, za razvijanje in ohrani- 
tev zdravja, podaljševanja aktivnega življenja in bogatenje 
vsebin prostega časa, Skupščina Socialistične republike Sr- 
bije ocenjuje, da je s sklenitvijo pedlaganega družbenega 
dogovora mogoče zagotoviti nujne družbene in sistemske 
pogoje ter skupne programske temelje za uspešnejše prema- 
govanje sedanjega neugodnega položaja in za hitrejši ter 
uspešnejši razvoj telesne kulture v SFR Jugoslaviji in sociali- 
stičnih republikah ter avtonomnih pokrajinah. 

SKUPŠČINA SFRJ 
ZVEZNI ZBOR 

Obveščamo vas, da je Zvezni zbor Skupščine SFRJ na 
20. seji, ki je bila 28. 9. 1983 obravnaval Pobudo Skup- 
ščine Socialistične republike Srbije o sprožitvi postopka 
za sklenitev družbenega dogovora o skupnih temeljih 
urejanja sistema telesne kulture v SFRJ in sklenil: 

1. Zvezni zbor Skupščine SFRJ bo udeleženec družbe- 

nega dogovora o skupnih temeljih urejanja sistema tele- 
sne kulture v SFRJ. 

2. Zbor zadolžuje svoj Odbor za delo, zdravstvo in so- 
cialno politiko, da sodeluje pri pripravi besedila tega druž- 
benega dogovora in ga, ko bo dosežena delovna usklaje- 
nost njegovih udeležencev, predloži Zboru v sprejem. 
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Iz Skupščine SFRJ 

RAZVOJNA POLITIKA 

Družbenoekonomski razvoj v prihodnjem 

letu v celoti uskladiti s stabilizacijskim 

programom 

• Vse republiške in pokrajinski skupščini so podprle temeljne cilje razvoja v letu 
1984, pokazale pa različna gledanja na njihovo uresničevanje 

• Točneje določiti ukrepe za izvajanje prve etape dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije 

• Združenemu delu morajo biti čimprej znani pogoji gospodarjenja 
• Začetek delovanja enotnega jugoslovanskega trga je eden bistvenih pogojev 

za povečanje proizvodnje in izvoza, kot tudi za redno poravnavo obveznosti do 
tujine 

• Predloženi konkretni ukrepi za spodbujanje razvoja gospodarsko manj razvitih 
republik in SAP Kosovo 

Zbor republik in pokrajin 
Skupščine SFRJ je dobil pri- 
pombe in predloge skupščin 
republik in avtonomnih pokra- 
jin k Osnutku resolucije o 
družbenoekonomskem raz- 
voju in ekonomski politiki SFR 
Jugoslavije v letu 1984. (AS 
281) 

Vse republiške in pokrajin- 
ske skupščine so podprle te- 
meljne opredelitve in cilje 
družbenoekonomskega raz- 
voja v prihodnjem letu - oživ- 
ljanje proizvodnje, izboljšanje 
kakovosti gospodarjenja in 
krepitev materialnega položaja 
gospodarstva, povečevanje 
izvoza, odpravljanje vzrokov 
inflacije in zaustavitev upada- 
nja produktivnosti dela ter 
realnih osebnih dohodkov. 

Hkrati je bilo več načelnih 
pripomb k posameznim delom 
Osnutka resolucije, skupščine 
pa so dale tudi konkretne 
predloge za njegovo spre- 
membo in dopolnitev. Ena te- 
meljnih pripomb je, da niso 

navedene naloge iz Dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije. Treba pa bi bilo 
opredeliti tudi temeljne smeri 
uresničevanja tega Programa 
in določiti naloge, ki jih bo mo- 
goče realizirati v letu 1984. Do- 
ločiti pa je treba tudi konkret- 
ne ukrepe in dejavnosti za nji- 
hovo uresničevanje. 

Tako je splošna pripomba, 
da predvidene kvalifikacije o 
razvoju v prihodnjem letu ne 
izhajajo v celoti iz realnih mož- 
nosti, tako da ni jasno, kako jih 
bo mogoče realizirati. 

Sicer pa se vse republiške in 
pokrajinske skupščine zavze- 
majo, da so hkrati z resolucijo 
sprejeti tudi vsi spremljajoči 
dokumenti, kakor tudi, da bi 
čimprej, v skladu s stabilizacij- 
skim programom, spremenili 
sistemske zakone, ki določajo 
pogoje gospodarjenja. Tako bi 
bilo združeno delo pravočasno 
seznanjeno z gospodarsko po- 
litiko v prihodnjem letu. V tem 
pa bi omogočili tudi konkretno 

spreminjanje razvojne politike 
in strukture v gospodarstvu. 

PREMAGOVANJE 
STRUKTURNIH 
NESKLADIJ 

Med načelnimi pripombami 
Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine sodi, daje treba, gle- 
de na pomen tuje finančne 
podpore pri uresničevanju do- 

ločenih razvojnih ciljev in na- 
log, nujno celoviteje preučiti in 
natančneje določiti obseg in 
način realizacije te podpore. 

Prav tako je treba zagotoviti, 
da uporaba te finančne pod- 
pore ne povečuje stopnje in 
obsega zadolženosti države v 
prihodnjem letu. 

Osnutek resolucije pa bi mo- 
ral veliko bolj natančno opre- 
deliti vprašanja s področja 
ekonomskih odnosov s tujino 

»scoooeeeoosoooosoooeosoooeoseoBec  
PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN PO- 
KRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKO- 
NOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI V LETU 
1984 — K AS 281 

%eocos«oceosQooosooooeaeoaoo9oosoososo! 

IZ SKUPŠČINE SFRJ: 

RAZVOJNA POLITIKA 
PRIPOMBE IN PREDLOGI SKUPŠČIN REPUBLIK IN PO- 
KRAJIN K OSNUTKU RESOLUCIJE O DRUŽBENOEKO- 
NOMSKEM RAZVOJU IN EKONOMSKI POLITIKI V LETU 
1984- K AS 281 

NOVI PREDPISI 
DOPOLNILNI PREDLOG ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
K OSNUTKU ZAKONA O DOLOČANJU SKUPNEGA ZNE- 
SKA IZDATKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1984 
- K AS 303 

IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 
OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA ZVEZNEGA ZBORA 
SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1984 

poročevalec 13 



in tudi dati ustrezne predloge. 
Posebno pozornost terjajo od- 
plačila fiksnih in garantiranih 
obveznosti tujini, devizno trži- 
šče, plačilni promet s tujino, 
nezakonito plačevanje v devi- 
zah na domačem tržišču, po- 
goji in spodbujevalni ukrepi za 
združevanje deviz na podlagi 
skupnih izvoznih programov in 
spremembe, ki jih je treba 
predložiti glede enotnih krite- 
rijev, ki opredeljujejo 68. člen 
Zakona o deviznem poslova- 
nju in kreditnih odnosih v tu- 
jino. 

Kot eno temeljnih nalog je 
nujno treba določiti tudi ukre- 
pe ekonomske politike, s kate- 
rimi bo mogoče premagati 
strukturna neskladja, in sicer s 
hitrejšim razvojem in večjo 
uporabo domačih virov oziro- 
ma precej hitrejšo in učinkovi- 
tejšo zamenjavo uvoza. To bo 
omogočilo, da bi se naša drža- 
va vsaj delno izognila uvozu 
energije, železove rude, hrane, 
jekla in nekaterih reprodukcij- 
skih materialov. 

V okviru ekonomskih odno- 
sov s tujino je treba posebno 
pozornost nameniti politiki 
realnega tečaja dinarja. Veliko 
zmanjšanje njegove vrednosti 
vpliva, ob različnih izvoznih 
ugodnostih, na prelivanje dela 
narodnega dohodka v tujino. 

Prihodnje leto bi moralo biti 
težišče postopno opravljanje 
disparitete cen, pri čemer mo- 
ra biti politika korekcij dina- 
mična in aktivna, tako da bo 
dala pozitivne učinke. V okviru 
tega pa je treba zagotoviti tudi, 
da se dogovorjene cene ne bo- 
do oblikovale le na starih 
odnosih, kakor tudi ne samo 
navzgor, temveč je treba s po- 
litiko tečaja dinarja, obrestnih 
mer, z davčno politiko in kre- 
ditno-monetarno politiko, z in- 
tervencijami iz blagovnih re- 
zerv in nujnim uvozom doseči, 
da bodo cene ostale na dogo- 
vorjeni ravni in da bomo na ta 
način prispevali k zmanjševa- 
nju inflacije. 

Skupščina SR Bosne in Her- 
cegovine je opozorila na pro- 
blem nelikvidnosti gospodar- 
stva in politiko realnih obrest- 
nih mer, ki bi ju bilo treba po- 
drobneje obravnavati in preu- 
čiti določene opredelitve v 
Osnutku resolucije. Zaradi 
normalizacije finančnih odno- 
sov v gospodarstvu, Skupšči- 
na meni, da bi bilo nujno treba 
del denarnega »kapitala« iz 
primarne emisije odstopiti go- 
spodarstvu ali organizacijam 
združenega dela ob ugodnej- 
ših pogojih (nižja obrestna 
mera), saj bi na ta način ustva- 
rili temelje za oblikovanje za- 
četnih obratnih sredstev go- 
spodarstva. 

Osnutek resolucije je, kakor 
je omenjeno, v precejšnji meri 
obremenjen z normativizmom. 
Veliko je govora o spremem- 
bah zakonov in sprejetju ra- 
zličnih predpisov, dogovorov 
in sporazumov, hkrati pa tudi o 
večjem upoštevanju ekonom- 
skih zakonitosti. 

PREDNOSTNI POMEN 
ENERGETIKI 

Ko je Skupščina SR Črne 
gore podprla temeljno usmeri- 
tev o življenju gospodarske ak- 
tivnosti in večjem naraščanju 
izvoza, je predlagala, da bi mo- 
rala vsebovati resolucija na- 
tančnejše ukrepe in dejavnosti 
za uresničevanje teh ciljev. 

Ker bo energetski položaj v 
državi v prihodnjem letu zelo 
zaostren, je nujno treba temu 
vprašanju v resoluciji določiti 
prednostni pomen in opredeli- 
ti konkretne naloge pri uresni- 
čevanju stablizacijskega pro- 
grama ter določene razvojne 
politike na energetskem po- 
dročju. Dejansko bi morali do- 
ločiti tudi obveznost, da bo le- 
ta 1984 določena skupna ener- 
getska politika, zagotoviti pa 
tudi pogoje za začetek gradi- 
tve novih energetskih zmoglji- 
vosti za proizvodnjo električne 
energije. 

Resolucija naj tudi predpiše, 
da bo z dinarskimi čeki Naro- 
dne banke Jugoslavije, poleg 
plačevanja turističnih storitev, 
omogočen tudi nakup blaga v 
trgovinah, kakor tudi, da bo 
določena uporaba čekov v ce- 
loti (transfer, nakup blaga, rea- 
lizacija pri Narodni banki). 

Skupščina je nadalje opozo- 
rila, da je treba preučiti per- 
spektivo blagovne menjave s 
klirinškim območjem, tako da 
ne bi prišlo do problemov zao- 
strovanja v trgovinskih odno- 
sih s temi državami, in sicer 
zaradi pomembne odvisnosti 
naše države od uvoza energet- 
skih goriv in surovin s tega ob- 
močja. 

Pripomnila pa je še, da reso- 
lucija ne omenja konkretnega 
podatka glede stopnje inflaci- 
je, kar pomeni, da ni mogoče 
določiti niti konkretnih ukre- 
pov. Zaradi tega je treba vsaj 
globalno določiti realen cilj na 
področju zmanjševanja inflaci- 
je in predlagati ustrezne 
ukrepe. 

Vprašanje tečajnih razlik je 
posebej pereče v gospodarsko 
manj razvitih republikah in 
SAP Kosovo. Zaradi tega ga bi 
morali konkretneje opredeliti v 
delu resolucije o razreševanju 
tečajnih razlik za tuje kredite 
in sprejeti zakonske predpise, 
ki bi zagotovili prednost tečja- 
nim razlikam, ki so nastale iz 

finančnih kreditov, odstoplje- 
nih Narodni banki Jugoslavije 
zaradi prodaje deviz na deviz- 
nem tržišču drugim kupcem, 
kakor tudi za tiste razlike, ki so 
posledica večje depresiacije 
dinarja od rasti inflacije. 

Resolucija naj prinese tudi 
temeljne okvire za določanje 
obsega splošne in skupne po- 
rabe, da bi na tej podlagi lahko 
planirali dohodek in obseg 
storitev v družbenih dejavno- 
stih, s tem da omejitve ne bi 
veljale za namenska sredstva 
za intervencije v gospodar- 
stvu, kakor tudi ne za graditev 
proge Titograd-albanska 
meja. 

Pri opredeljevanju politike 
hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in 
SAP KosovO, je treba bolj po- 
udariti probleme, ki so se zao- 
strili v zadnjem času. Naštevati 
jih je mogoče začeti z visoko 
zadolženostjo, nelikvidnostjo 
in obremenitvami zaradi tečaj- 
nih razlik, mednje pa sodijo tu- 
di problemi na področju skup- 
ne, splošne in investicijske po- 
rabe. 

PRAVICA 
RAZPOLAGANJA 
Z USTVARJENIMI 
DEVIZAMI 

Sabor SR Hrvatske je 
podprl resolucijsko usmeritev 
o povečanju izvoza in oživlja- 
nju proizvodnje kot temeljnih 
cijev družbenoekonomskega 
razvoja v prihodnjem letu. So- 
di pa, da bi bilo treba nekatere 
druge cilje in naloge, še pose- 
bej pa predlagane metode, 
ukrepe in dejavnosti za njiho- 
vo uresničevanje temeljiteje 
preučiti. To predvsem velja za 
vprašanja deviznega tržišča, 
kreditno-monetarno politiko, 
potrebo zmanjševanja stopnje 
zadolženosti, zaviranje upada- 
nja osebnega in družbenega 
standarda ter investicij, kakor 
tudi za potreben večji uvoz 
energije, surovin in reproduk- 
cijskega materiala. 

Pri določanju skupne eko- 
nomske politike na ravni drža- 
ve je treba upoštevati proble- 
me posameznih dejavnosti, 
kakor tudi dejstvo, da ukrepi, 
sprejeti na ravni federacije, ra- 
zlično vplivajo na pogoje go- 
spodarjenja in možnosti reali- 
zacije skupno določenih ciljev 
in nalog ekonomske politike v 
posameznih republikah in po- 
krajinah. Zaradi tega potrebu- 
jemo take ekonomske ukrepe 
in tako usmerjanje, da bodo 
zagotovljeni objektivni pogoji, 
ki bodo omogočili združene- 
mu delu, da dajo svoj razvojni 
prispevek. 

Tak pristop je posebej treba 
izpeljati na področju pravic 
razpolaganja z ustvarjenimi 
devizami na podlagi izvoza 
storitev, selektivne kreditne 
politike in enakomernejše raz- 
poreditve negativnih razlik pri 
uvozu energetskih surovin. 

Ukrepi morajo biti selektivni 
in morajo razširiti možnosti ter 
zagotoviti pogoje za hitrejši 
razvoj tiste proizvodnje in sto- 
ritev, ki so lahko nosilci izvoza 
in pospeševanja produktivno- 
sti. 

Prav tako so potrebna na- 
daljnja analitična preučevanja 
temeljnih opredelitev, okvirov 
in konkretnih ukrepov eko- 
nomske politike. Pri tem mora 
biti poudarek na poglobljeni 
oceni vzrokov stanja ter spre- 
jetih ukrepov in dejavnosti 
ekonomske politike v letu 
1983, kakor tudi na razčlenje- 
vanju učinkov tistih ukrepov, 
ki so predlagani za leto 1984. 
Podlaga pa je tudi realna ana- 
liza in ocena razpložljivih sred- 
stev, proučitev proizvodnih 
potencialov in pogojev za nji- 
hovo povečano aktiviranje v 
prihodnjem letu. 

SVOBODNEJŠE 
DELOVANJE TRŽNIH 
ZAKONITOSTI 

Sobranje SR Makedonije je 
opozorilo, da Osnutek resolu- 
cije ne prinaša smernic za 
spremembo gospodarskega 
sistema in drugih materialnih 
predpostavk za uresničevanje 
prve etape izvajanja Dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije, s tem pa tudi ne 
razvoja v letu 1984. 

Sobranje meni, daje še veli- 
ko odprtih vprašanj, ki bodo 
neugodno vplivala na proces 
dogovarjanja in sprejemanje 
planskih aktov pri vseh nosil- 
cih planiranja. Zato je nujno 
treba intenzivirati dejavnosti 
pri konkretiziranju pogojev 
gospodarjenja in njihovi nor- 
mativni ureditvi, da bi tako hi- 
treje reševali ključna vpraša- 
nja, kot so energetska bilanca, 
uporaba tujih kreditov, prora- 
čun federacije, plačilna in de- 
vizna bilanca itd. S tem pa bi 
tudi c?'oviteje ocenili razvojne 
možnost v celoti. 

Ko je Sobranje načeloma 
podprlo temeljne smeri uresni- 
čevanja prve etape stabilizacij- 
skega programa, je ocenilo, da 
je posebej pomembno zagoto- 
viti pogoje, da bo združeno de- 
lo odločalo o dohodku in celo- 
ti reprodukcije, pogoje za svo- 
bodnejše delovanje tržnih za- 
konitosti, maksimalno mobili- 
zacijo vseh razpoložljivih sil in 
sredstev za njihovo večjo upo- 
rabo, o zmanjševanju inflacije 
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in odpravljanju disparitet cen 
na posameznih pomembnih 
področjih. 

Nujno je treba tudi zagotovi- 
ti bistvene spremembe na vi- 
talnih razvojnih področjih, saj 
bo to omogočilo premaganje 
sedanjega neugodnega in za- 
pletenega stanja. To pa bo pri- 
spevalo tudi k trdnemu in kon- 
tinuiranemu družbenoeko- 
nomskemu razvoju. 

DOPOLNITVE 
MEHANIZMA 
EKONOMSKEGA 
SISTEMA 

Skupščina SR Slovenije je 
predvsem ugotovila, da se 
Družbeni plan Jugoslavije za 
obdobje od 1981 do 1985 ne 
uresničuje, tako da bi bilo tre- 
ba opredeliti neizpolnjene na- 
loge v resoluciji na novih te- 
meljih. Treba bi bilo tudi do- 
polniti mehanizme ekonom- 
skega sistema s tem, da se 
praviloma uporabljajo šele po 
1. januarja 1985, tako da se 
prihodnje leto pogoji gospo- 
darjenja ne bi spremenili. 

Hkrati je Skupščina ugotovi- 
la, da niso opredeljeni pogoji 
gospodarjenja na deviznem 
področju. Določiti pa je treba 
tudi konkretne pogoje za raz- 
polaganje izvoznikov z ustvar- 
jenimi devizami za njihove 
družbeno priznane reproduk- 
cijske potrebe, vključno z uvo- 
zom najnujnejše opreme, za 
združevanje deviz za izvozno 
proizvodnjo medsebojno po- 
vezanih OZD, dajati prednost 
preskrbi z domačimi surovina- 
mi in reprodukcijskimi mate- 
riali predvsem izvozni proiz- 
vodnji, ki jo je treba podpreti 
tudi z ukrepi kreditno-mone- 
tarne politike. Prav tako je tre- 
ba zagotoviti redno izplačeva- 
nje izvoznih stimulacij. 

Prizadevati si je treba, da bi 
se deleži za zadovoljevanje 
skupnih potreb v perspektivi 
realno zmanjšali, s čimer bi 
omogočili povečevanje deleža 
deviznih sredstev za enostav- 
no in razširjeno reprodukcijo 
OZD. 

Ko je Skupščina podprla 
smernice izvajanja restriktivne 
kreditno-monetarne politike, 
je tudi ocenila, da bi morali za 
reševanje problemov dinarske 
nelikvidnosti čimprej sprejeti 
celovit progrma premagovanja 
teh težav. Njegov sestavni del 
bi morali biti tudi povečanje 
deleža gospodarstva v družbe- 
nem proizvodu, realno ugotav- 
ljanje in prikazovanje ter 
ustreznejše namensko razpo- 
rejanje dohodka, kakor tudi 
večje samofinanciranje gospo- 
darstva. 

Glede smernic za selektivno 

programiranje in konvertiranje 
dolgov, Skupščina SR Sloveni- 
je poudarja, da niso opredelje- 
na merila. Zaradi tega bi bilo 
treba določiti temeljno poiitiko 
na tem področju in naloge ter 
nosilce v skladu s skupno do- 
govorjenimi merili in v skladu s 
prioritetnimi nalogami razvoja, 
saj brez tega ne bo mogoče 
odpraviti problemov medse- 
bojne zadolženosti. 

Prav tako slovenska Skup- 
ščina sodi, daje treba program 
za odpravljanje disparitete cen 
postopno izvajati, pri čemer je 
treba upoštevati kriterije za 
oblikovanje cen iz Protiinflak- 
cijskega programa in zagoto- 
viti, da bosta raven produktiv- 
nosti dela in ekonomičnosti 
poslovanja eno od vsebinskih 
meril pri ocenjevanju položaja 
posameznih OZD v primarni 
delitvi. 

Skupščina je tudi pripomni- 
la, da je združevanje dela in 
sredstev, predvsem na ključ- 
nih področjih družbene repro- 
dukcije, kot so vlaganja v ener- 
getiko, del agrokompleksa in 
železniški transport, v resolu- 
ciji preveč posplošeno ureje- 
no, povezano s tem pa še tudi 
niso dovolj jasni koncepti, ni 
pa tudi predvidene ustrezne 
dejavnosti. 

Nadalje je Skupščina opozo- 
rila, da so določene prednosti 
investiranja preširoko zajete 
glede na razpoložljiva sred- 
stva. Zato je potrebna selekcija 
po enotnih merilih z namenom 
zagotavljanja planskega pove- 
čevanja izvoza, čimbolj nemo- 
tene preskrbe z energijo in do- 
govorjene proizvodnje hrane. 

Glede razporejanja dohod- 
ka, če ne bo sprejet poseben 
družbeni dogovor, je treba v 
skladu z mnenjem Skupščine 
SR Slovenije v resoluciji dolo- 
čiti skupne osnove in merila, ki 
bodo usklajene s stabilizacij- 
skim programom. 

S predloženo politiko po- 
speševanja razvoja manj razvi- 
tih republik in SAP Kosovo se 
je Skupščina SR Slovenije stri- 
njala. Zavzela pa se je, da je 
treba pri samoupravnem zdru- 
ževanju dela in sredstev bolj 
upoštevati obojestransko izra- 
žen skupni interes. Temu cilju 
mora biti v celoti podrejena 
nadaljnja preobrazba Sklada 
federacije za kreditiranje raz- 
voja manj razvitih republik in 
SAP Kosovo. Temeljni nosilci 
spodbujanja in usmerjanja pa 
morajo biti gospodarske zbor- 
nice. 

Skupščina SR Srbije sodi, da 
je do konca leta nujno treba 
spremeniti devizni sistem, in 
sicer v skladu s stabilizacij- 
skim programom. V resoluciji 
pa je treba določiti naloge in 
ukrepe, s katerimi bi do prvega 
četrtletja 1984 zagotovili delo- 
vanje deviznega tržišča. Nujno 
je treba določiti tudi naloge, 
ukrepe in dejavnosti glede za- 
dolževanja v tujini, kakor tudi 
glede obveznosti uporabnikov 
deviz za poravnavanje tujih 
dolgov. 

Zaradi zahtevnega položaja 
na področju cen, je treba opra- 
viti spremembe pri njihovi pa- 
riteti, tako da bodo precej bolj 
usklajene z relativnimi razmer- 
ji in ravnijo svetovnih cen. Za 
ohranjanje tako usklajenih pa- 
ritet pa je za določeno obdobje 
nujno potrebna neposredna 
kontrola cen, in sicer koordini- 
rano na ravni države. 

Zaradi popolnejšega odra- 
žanja učinkov politike enotne- 
ga tečaja dinarja, realnih obre- 
sti in amortizacije, je nujno tre- 
ba vzpostaviti skladnejše bla- 
govno denarne odnose in bi- 
stveneje umiriti inflacijo. Gle- 
de tega bi se morale bolj kon- 
kretizirati rešitve, postopek in 
način uresničevanja tega cilja. 

Načelna opredelitev o po- 
trebnosti krepitve notranje lik- 
vidnosti je po mnenju Skupšči- 
ne SR Srbije sprejemljiva. Ven- 
dar pa je nujno treba, glede na 
vzroke in težo motenj v eko- 
nomskem razvoju in povezano 
s tem potrebno razreševanje 
dolžniško-upniških razmerij, 
reprogramiranje dolgov in po- 
večanje obratnih sredstev, že 
sedaj predvideti natančne 
ukrepe in aktivnosti za izvaja- 
nje neposrednih nalog pri kre- 
pitvi likvidnosti gospodarstva. 

O ključnih vprašanjih davč- 
nega sistema, ki jih je treba 
enotno urediti za vso državo v 
skladu s stabilizacijskim pro- 
gramom, je nujno treba izena- 
čiti stališča do konca leta 
1983, da bi prihodnje leto lah- 
ko podrobneje opredelili ta 
merila. 

NUJNE SPREMEMBE 
V DEVIZNEM SISTEMU 

Ker je delovanje deviznega 
tržišča eno ključnih vprašani. 

ZAGOTAVLJANJE 
HITREJŠEGA 
RAZVOJA 
SAP KOSOVO 

Skupščina SAP Kosovo je 
opozorila, da Osnutek resolu- 
cije pomembno razčlenjuje 
ukrepe in aktivnosti za hitrejši 
razvoj gospodarsko manj raz- 
vitih republik in te Pokrajine. 
Vendar pa ekonomske težave 
na ravni države in linearno 
sprejemanje različnih omeje- 
valnih ukrepov za njihovo pre- 
magovanje, zelo neugodno 

vplivajo na tekočo razvojno 
politiko Pokrajine. Posebej bo 
to izrazito pri koncipiranju 
ekonomske politike za leto 
1984, pa tudi za daljše obdob- 
je, tako da Skupščina sodi, ka- 
ko je nujno treba upoštevati 
specifičnosti pri razvoju te Po- 
krajine. 

Za konkretizacijo ukrepov in 
dejavnosti pri premagovanju 
omenjenih težav, je nujno tre- 
ba izpeljati opredelitve iz Plat- 
forme o Kosovu, kongresnih 
dokumentov, dogovora o hi- 
trejšem razvoju SAP Kosovo, 
Družbenega plana Jugoslavije 
in Dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije. 

Skupščina SAP Kosovo je 
podprla predvidene rešitve pe- 
rečih ekonomskih problemov 
in resolucijsko opredelitev, da 
je treba zagotoviti pogoje za 
najhitrejši razvoj Pokrajine. 
Meni pa, da je treba te oprede- 
litve vključiti tudi v druge akte, 
ki se sprejemajo hkrati s tem 
najpomembnejšim planskim 
dokumentom. 

ODPRAVLJANJE 
DISPARITET CEN 

Po mnenju Skupščine SAP 
Vojvodine je eno bistvenih 
vprašanj pri zagotavljanju po- 
gojev gospodarjenja oziroma 
proizvodnje, vprašanje preskr- 
be z energijo. Opozorila je, da 
energetska bilanca še ni pri- 
pravljena, da ni opredeljen 
uvoz energetskih virov, čeprav 
je to odločilno za proizvodnjo 
v mnogih predelovalnih zmog- 
ljivostih. Poseben pomen ima 
uvoz plina ter zagotavljanje 
surove nafte za potrebe petro- 
kemične industrije, saj so od 
njene proizvodnje odvisne 
mnoge predelovalne zmoglji- 
vosti, ki v pomembnem obse- 
gu zamenjujejo uvoz. 

Skupščina SAP Vojvodine 
sodi, kako je nujno treba storiti 
vse, kar je potrebno za začetek 
delovanja enotnega deviznega 
tržišča, saj je to nujen pogoj za 
povečanje proizvodnje in nje- 
ne normalne tokove, kakor tu- 
di za povečanje izvoza in re- 
dnega poravnavanja dolgov 
tujini. 

Skupščina je posebej opo- 
zorila, da Osnutek resolucije 
ne omenja vseh problemov, ki 
se pojavljajo na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino. Po- 
temtakem pa tudi niso predvi- 
dene ustrezne rešitve za njiho- 
vo premagovanje. Gre za de- 
vizno nelikvidnost, visoko 
stopnjo zadolženosti, zaosta- 
janje deviznega priliva in nei- 
zvajanje predpisov o obveznih 
izločanjih za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih potreb, za 
nerešene odnose med Naro- 
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dno banko Jugoslavije in dru- 
gimi bankami glede vprašanja 
preje izkoriščenih deviznih po- 
sojil, tečajnih razlik in deviznih 
kompenzacij. Predlagane niso 
niti rešitve za izvoz kmetijsko 
prehrambenih izdelkov, za ka- 
tere velja režim prepovedi ali 
omejevanja izvoza, in sicer v 
primeru, če ne bi poiskali 
ustrezne rešitve za uresničeva- 
nje pravice do devizne kom- 
penzacije. 

Spremembe v sistemu cen v 
letu 1984 je nujno treba in je 
tudi edino mogoče izpeljati z 
odstranjevanjem temeljnih 
vzrokov inflacije (premajhna 
proizvodnja, nizka stopnja 
produktivnosti, visoka poraba 
na tržišču, nedelovanje enot- 
nega jugoslovanskega tržišča, 
odsotnost zakonitosti pri obli- 
kovanju cen, način izvajanja 
realnega tečaja dinarja in real- 
nih obrestnih mer), kakor tudi 
s postopnim odpravljanjem di- 
sparitete cen v primerjavi s 
svetovnimi cenami, in sicer 
znotraj in med posameznimi 
območji v državi. 

AKTIVNA POLITIKA 
ŽIVLJENJSKEGA 
STANDARDA 

Mimo načelnih pripomb so 
vse republiške in pokrajinske 
skupščine predlagale več 
sprememb in dopolnitev posa- 
meznih delov resolucije. Tako 
Sabor SR Hrvatske sodi, da je 
treba v tem dokumentu preciz- 
neje določiti, kaj je razumljeno 
pod »aktivno politiko življenj- 
skega standarda«. Zavzema se 
nadalje, da je treba med najpo- 
membnejše razvojne naloge v 
letu 1984 uvrstiti tudi zaustavi- 
tev teženj nadaljnjega upada- 
nja življenjskega standarda. 

Sabor se tudi zavzema, da je 
treba prihodnje leto zavreti 
zmanjševanje investicij v 
osnovna sredstva gospodar- 
stva, saj večletno upočasnje- 
vanje investicijske dejavnosti 
vse bolj postaja omejitveni de- 
javnik dinamiziranja proizvod- 
nje in izvoza, otežuje reševanje 
tekočih in dolgoročnih razvoj- 
nih problemov, posebej z vidi- 
ka zaostajanja v tehnološkem 
razvoju. Odpira se tudi vpraša- 
nje, če je mogoče tudi nadalje 
hkrati planirati naraščanje in- 
dustrijske proizvodnje za 3 od- 
stotke in upadanje investicij v 
osnovna sredstva za okoli 10 
odstotkov glede na delež, ki ga 
ima v celotni industrijski proiz- 
vodnji, proizvodnja investicij- 
skih dobrin. 

Skupščina SR Slovenije so- 
di, da predvideno povečanje 
kmetijske proizvodnje v pri- 
hodnjem letu ni dovolj veliko, 
saj ti moralo biti ambicioznej- 

še. Zavzema pa se tudi, da bi 
določili naloge pri izvozu pre- 
sežkov prehrambenih proiz- 
vodov. 

Med drugimi prioritetami bi 
morali, predlaga Skupščina 
SR Bosne in Hercegovine, 
predvideti tudi razvoj železni- 
ce, saj je pomemben dejavnik 
uresničevanja stabilizacijske- 
ga programa. 

Zmanjševanje porabe naft- 
nih derivatov najmanj za 5 od- 
stotkov v primerjavi z letom 

. 1983, je po mnenju Sabora SR 
Hrvatske, glede na predvideno 
naraščanje proizvodnje, ne- 
realno. Sabor pa tudi predla- 
ga, naj resolucija predpiše, da 
bo z energetsko bilanco Jugo- 
slavije, ob upoštevanju speci- 
fičnosti republik in pokrajin, 
zagotovljena količina energije 
(nafta, plin in naftni derivati), 
ki je potrebna za oživljanje 
proizvodnje, in sicer najmanj v 
takih količinah, kot so predvi- 
dene z Energetsko bilanco za 
leto 1983. Predvidi pa naj še, 
da bo v okviru skupne energet- 
ske politike tudi v energetski 
bilanci Jugoslavije zagotovlje- 
no obratovanje termoelektrarn 
na mazut. 

Predvideno zmanjševanje 
porabe naftnih derivatov po 
mnenju Skupščine SAP Vojvo- 
dine ne bi smelo biti predvide- 
no za kmetijstvo. Načrtovano 
je namreč povečanje površin, 
posejanih z intenzivnimi kultu- 
rami, ki zahtevajo več strojne 
obdelave, večji pa bo tudi ob- 
seg strniščnih setev. 

VARČEVANJE VSEH 
VRST ENERGIJE 

Namesto predlaganega 
družbenega dogovora o varče- 
vanju in racionalni porabi 
električne energije, Skupščina 
SR Srbije predlaga sprejetje 
takega dogovora, ki bi zadeval 
vso energijo. V tem pogledu je 
treba predvideti solidarnost 
republik in pokrajin, pogoje 
preskrbovanja z energijo pa 
povezati z načinom financira- 
nja nabave posameznih ener- 
getskih virov. Zato bi morala 
resolucija predvideti tudi ob- 
veznost zagotavljanja preskr- 
bovanja vseh območij države z 
nafto in naftnimi derivati, in si- 
cer enakomerno in pod enaki- 
mi pogoji. 

Skupščina SAP Vojvodine je 
predlagala, da se v resolucijo 
vnese novo stališče, ki bi pred- 
videlo sprejemanje ukrepov za 
hitrejši razvoj prireje živine, 
posebej na družbenem sektor- 
ju, izboljšanje položaja te pa- 
noge v primarni delitvi, izbolj- 
šalo kreditne pogoje, zagoto- 
vilo usmerjanje sredstev za in- 
vesticije pod najugodnejšimi 

pogoji in reševanje poudar- 
jenih problemov pri preskrbo- 
vanju s proteinsko hrano, od- 
stopanje določenega dela de- 
viznih sredstev, ustvarjenih z 
izvozom mesa in mesnih izdel- 
kov. 

Sabor SR Hrvatske se zavze- 
ma, naj resolucija predvidi, da 
bo določen program izvoza 
kmetijskih proizvodov v letu 
1984. Določeni pa morajo biti 
tudi pogoji za njegovo realiza- 
cijo, in sicer najmanj v takem 
obsegu, da kmetijstvo z izvo- 
zom in deležem pri deviznem 
prilivu od turizma poravna fik- 
sne in garantirane obveznosti 
in zagotovi potreben repro- 
dukcijski material, opremo in 
rezervne dele. 

Osnutek resolucije, ki govori 
0 gradbeništvu, je treba po 
predlogu Sabora SR Hrvatske 
dopolniti tako, da bi bile izena- 
čene stimulacije za dela grad- 
bene operative v tujini in dolo- 
čene rešitve za probleme, ki 
nastajajo pri odpremljanju in 
vračanju mehanizacije v dr- 
žavo. 

Skupščina SR Srbije pa se 
zavzema, da bi v delu resoluci- 
je, ki omenja razvoj turizma, 
določili, da spodbude za turi- 
stične, prometne in druge sto- 
ritve izenačujemo s spodbuda- 
mi za izvoz blaga. Skupščina 
tudi sodi, da bi morali predvi- 
deti izločanje sredstev za 
skupno propagando v znesku 
1 odstotka od registriranega 
deviznega priliva v letu 1983, 
in sicer za kontinentalni turi- 
zem. 

OMEJEVANJE 
ZAPOSLOVANJA 
V NEGOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTIH 

Skupščina SAP Vojvodine je 
predlagala, da se v delu reso- 
lucije o problematiki zaposlo- 
vanja, doda novo stališče, po 
katerem bi zaposlovanje v ne- 
gospodarskih dejavnostih in 
administrativnih delih omejili 
na najnujnejšo možno mero. 
Zapisali naj bi tudi stališče, da 
se število zaposlenih, z izjemo 
pripravnikov, ne bo povečeva- 
lo v organih družbenopolitič- 
nih skupnosti, samoupravnih 
interesnih skupnostih, združe- 
nih OZD in družbenopolitičnih 
organizacijah. 

Sabor SR Hrvatske je pred- 
lagal, da bi v resolucijo vključi- 
li stališče, ki bi zahtevalo, da 
organizacije združenega dela, 
ki ustvarijo večji dohodek in 
več vlagajo v razširitev mate- 
rialnih temeljev dela, pri čemer 
se njihov večji osebni dohodek 
od povprečnega na delavca ne 
smatra kot odstopanje od do- 

govorjene politike, lahko izlo- 
čajo nadpovprečna sredstva 
za osebne dohodke. 

Predlagane omejitve rasti 
prihodkov od posebnega pro- 
metnega davka za izdelke in 
storitve v republikah, pokraji- 
nah in občinah, v višini 5 od- 
stotkov, po oceni Skupščine 
SR Srbije ne bi smeli sprejeti, 
saj bi njegovo zmanjšanje po- 
vzročilo prerazporeditev zaje- 
manj sredstev v breme gospo- 
darstva. Zaradi tega predlaga, 
naj bo rast prihodkov iz tega 
vira v višini dogovorjene rasti 
sredstev za splošne družbene 
potrebe v letu 1984. 

Skupščina SR Črne gore je 
predlagala, da bi resolucija na- 
tančneje navedla ukrepe za 
spodbujanje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih re- 
publik in SAP Kosovo. Pred- 
vsem se zavzema, da bi podprli 
organizacije združenega dela 
na gospodarsko manj razvitih 
območjih z rednim izpolnjeva- 
njem fiksnih in garantiranih 
obveznosti za tuje kredite. Na- 
dalje se zavzema, da je treba 
zagotoviti uvoz specifične 
opreme in rezervnih delov, ki 
jih ne proizvajamo v državi, ob 
carinskih olajšavah za objekte, 
ki se gradijo z združevanjem 
dela in sredstev. 

Del sredstev Sklada federa- 
cije, predviden za združevanje, 
naj bi se po predlogu Skupšči- 
ne te republike, vplačeval na 
posebne račune pri združenih 
bankah gospodarsko manj 
razvitih republik, da bi jih lah- 
ko uporabili za izboljšanje lik- 
vidnosti njihovega gospodar- 
stva. 

Predlagano pa je tudi, da ZIS 
do konca marca 1984 analizira 
stanje in predlaga ukrepe in 
rešitve za vprašanja zadolže- 
nosti, izgub in izboljšanja likvi- 
dnosti gospodarstva gospo- 
darsko manj razvitih republik. 

OLAJŠANJE 
POLOŽAJA SAP 
KOSOVO Z 
EKONOMSKIMI 
UKREPI 

Skupščina SAP Kosovo je 
predlagala, da bi zaradi olajše- 
vanja ekonomskega položaja 
te Pokrajine, odložili rok od- 
plačila za kredite, zagotovljene 
na podlagi samoupravnega 
sporazuma o združevanju 
sredstev glede na 26. člen Do- 
govora o posebnih ukrepih za 
uresničevanje politike najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosovo v 
obdobju od 1981 do 1985, in 
sicer za trajna obratna sred- 
stva v gospodarstvu SAP Ko- 
sovo za leta 1982, 1983 in 
1984, tako da bi prva anuiteta 
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dospela v plačilo 1. januarja 
1987. Obresti za ta združena 
sredstva bi se morale določiti v 
višini obresti, po katerih so 
banke združevale ta sredstva 
po samoupravnem sporazumu 
za leti 1982 in 1983. 

Preučiti je treba tudi mož- 
nost, da se v prihodkih od 

obresti za leti 1983 in 1984, 
Narodna banka Kosova oprosti 
obveznosti participiranja za 
kredite iz primarne emisije v 
prihodkih Narodne banke Ju- 
goslavije za leti 1984 in 1985. 

Nadalje naj bi z dopolnitvijo 
Zakona o konverziji kratkoroč- 
nih kreditov iz primarne emisi- 

je vgradili dodatna merila, ki bi 
omogočila konverzijo kratko- 
ročnih kreditov v gospodar- 
stvu SAP Kosovo v odstotku, ki 
bi bil za 60 odstotkov večji od 
splošnega odstotka, ki sa bo 
določil s tem Zakonom. 

Po mnenju Skupščine SR 
Srbije pa bi bilo treba v resolu- 

cijo vnesti stališče o uresniče- 
vanju opredelitev iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske 
stabilizacije in sprejemanju 
ustreznih dejavnosti pri zago- 
tavljanju pogojev za ustavitev 
relativnega zaostajanja gospo- 
darskega razvoja območja SR 
Srbije brez avtonomnih pokra- 
jin. 

NOVI PREDPISI 

Rast proračuna federacije usklajena s 

stopnjo rasti družbenega proizvoda 

Po novem predlogu se bo proračun federacije povečal za 374 milijard dinarjev, 
ne bo pa trimesečnega in šestmesečnega usklajevanja 

Za financiranje JLA je predvideno 231 milijard dinarjev, za dopolnilna sredstva 
manj razvitih 29,7 milijarde, za varstvo borcev in invalidov in pokojnine vojaških 
zavarovancev 73,9 milijarde dinarjev, kar je skupaj 90,3 odstotka proračuna 

Sredstva za delo vseh zveznih organov in organizacij znašajo 26,3 milijarde 
dinarjev, kar je 7,4 odstotka proračuna 

Nov način priprave zveznega 
proračuna za leto 1984 ni dobil 
podpore nekaterih republik in 
pokrajin. Zaradi tega je Zvezni 
izvršni svet moral Skupščini 
SFRJ poslati Dopolnilni pred- 
log k Osnutku zakona o skup- 
nem obsegu proračunskih od- 
hodkov za leto 1984 (k AS 303). 

Prvotni Osnutek proračuna, 
ki smo ga predstavili v eni 
prejšnjih številk Glasila Skup- 
ščine SFRJ, je izhajal iz nove- 
ga pristopa k planiranju prora- 
čunske porabe v federaciji. 
Gre za realno načrtovanje pri- 
hodkov zveznega proračuna, 
ki vnaprej izključuje vpliv infla- 
cije in gibanje tečaja dinarja. 
Zaradi tega je bilo predvideno, 
da bi prihodnje leto vsake tri 
mesece in vsakih šest mesecev 
preučili gibanje osnovnih pa- 
rametrov, ki so odločilni za ob- 
seg prihodkov in odhodkov 
proračuna, med katerimi sta 
najpomembnejša gibanje cen 
in tečaja dinarja. V skladu s 
tem bi, če bi ugotovili po- 
membnejša odstopanja v pri- 

merjavi s predvidenimi gibanji, 
sprožili postopek usklajevanja 
obsega proračunske porabe z 
realnimi potrebami njegovih 
uporabnikov. 

Dopolnilni predlog Zvezne- 
ga izvršnega sveta proračun 
sedaj ponovno načrtuje na sta- 
ri način - z določanjem skup- 
nih prihodkov in odhodkov 
(brez njegovega analiziranja 
med letom) in v skladu z oce- 
njeno stopnjo rasti družbene- 
ga proizvoda vsega gospodar- 
stva Jugoslavije v letu 1984, 
kakor tudi v skladu z realnimi 
potrebami uporabnikov prora- 
čuna. 1 

Povečanje za 60 
milijard dinarjev 

V primerjavi s prej predlaga- 
nim proračunom (311 milijard 
dinarjev), je po novem predlog 
proračuna povečan za 60 mili- 
jard dinarjev in znaša 374 mili- 
jard 22 milijonov dinarjev. 

Sredstva za pokritje odhod- 
kov proračuna federacije se 
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DOPOLNILNI PREDLOG ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA 
K OSNUTKU ZAKONA O DOLOČANJU SKUPNEGA ZNE- 
SKA IZDATKOV PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 
1984- K AS 303 
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bodo zagotavljala z izvirnimi 
prihodki federacije (prometni 
davek, carine in druge dajatve) 
v višini 243,4 milijarde dinar- 
jev, razliko v višini 130,6 mili- 
jard dinarjev pa bodo pokrile 
republike in pokrajini s svojimi 
prispevki. 

Tako predviden obseg pro- 
računa federacije za leto 1984 
je za 42,9 odstotka večji v pri- 
merjavi z rebalansom proraču- 
na federacije v letu 1983 ali za 
35,2 odstotka, če v osnovo za 
leto 1983 vključimo tudi sred- 
stva, zagotovljena za tekoče fi- 
nanciranje JLA. Ker je po indi- 
katorjih z dne 23. septembra 
1983 mogoče oceniti, da bo 
stopnja rasti družbenega pro- 
izvoda celotnega gospodar- 
stva Jugoslavije znašala leta 
1984, po tekočih cenah, 48,2 
odstotka v primerjavi o ocenje- 
nim družbenim proizvodom v 
resoluciji za leto 1983, to po- 
meni, da je v dopolnilnem 
predlogu predvidena manjša 
rast celotnega obsega odhod- 
kov od ocenjene rasti družbe- 
nega proizvoda. 

Temeljne značilnosti dopol- 
nilnega predloga celotnega 
obsega proračuna federacije v 
letu 1984 so naslednje: 

- za redno financiranje JLA 
so predvidena sredstva v višini 
231 milijard 608 milijonov di- 

narjev ali 5,2 odstotka ocenje- 
nega narodnega dohodka za 
leto 1984; 

- za gospodarsko manj ra- 
zvite republike in SAP Kosovo 
so predvidena dopolnilna 
sredstva (za družbene dejav- 
nosti) v znesku 29 milijard 735 
milijonov dinarjev ali 20 od- 
stotkov več glede na odobrena 
sredstva za leto 1983; 

- za invalidsko-borčevsko 
varstvo in pokojnine vojaških 
zavarovancev znašajo odhodki 
73 milijard 978 milijonov dinar- 
jev in so za 34,5 odstotka večja 
v primerjavi z rebalansom pro- 
računa za leto 1983; 
- sredstva za omenjene ob- 

veznosti (JLA, nerazvite repu- 
blike in SAP Kosovo in invalid- 
sko-borčevsko varstvo) anga- 
žirajo kar 90,3 odstotka celot- 
nih planiranih odhodkov pro- 
računa federacije za leto 1984, 
tako da je le 9,7 odstotka sred- 
stev namenjenih za financira- 
nje vseh drugih obveznosti in 
nalog federacije; 

- za delo vseh zveznih 
upravnih organov in zveznih 
organizacij je predvidenih 26 
milijard 370 milijonov dinarjev, 
kar je za 20 odstotkov več kot 
je bilo določeno z rebalansom 
proračuna za leto 1983, čeprav 
gre le za 7,4 odstotka vseh 
proračunskih sredstev. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

Hitrejše premagovanje težav in ustvarjanje 

pogojev za nadaljnji dinamični razvoj 

države 

• Največji del aktivnosti Zveznega zbora v letu 1984 bo usmerjen k spremljanju 
ukrepov za dosledno uresničevanja družbenih opredelitev, ki so vsebovane v 
dolgoročnem programu ekonomske stabilizacije 

• Zbor se bo zavzemal za nadaljnji razvoj dohodkovnih samoupravnih odnosov, s 
tem pa tudi za krepitev položaja delavcev v združenem delu 

• Zaradi nadaljnje graditve in razvoja družbenopolitičnega sistema bo zbor 
posvetil posebno pozornost uresničevanju z ustavo SFRJ določenih skupnih 
interesov v federaciji 

• V skladu s svojimi ustavnimi pooblastili bo zbor spremljal ukrepe za 
zagotavljanje socialne in materialne varnosti delavcev na podlagi vzajemnosti 
in solidarnosti 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ je določil Osnutek delovnega 
programa za leto 1984 in ga dal v razpravo in pričakuje 
pripombe, sugestije in dopolnitve predvsem z samoupravne 
delegatske baze. Dokončno sprejetje tega programa je pred- 
videno konec januarja 1984. 

Pri določanju glavnih smeri in okvirov aktivnosti zbora v 
letu 1984 je bilo izhodišče potreba, da se v delovni program 
zbora predvidijo obravnave najpomembnejših in najaktual- 
nejših vprašanj družbenega življenja, posebej tistih, ki izvirajo 
iz dolgoročnega programa ekonomske stabilizacije. Z obrav- 
navanjem teh vprašanj bo zbor, v okviru svojega z ustavo 
določenega delovnega področja, dal prispevek k celotnim 
prizadevanjem družbe za premagovanje težav v družbenopo- 
litičnem in družbenoekonomskem razvoju. 

Zbor se bo v glavnem usmeril k sprejemanju ukrepov za 
dosledno uresničevanje družbenih opredelitev iz dolgoroč- 
nega programa ekonomske stabilizacije oziroma k hitrejšemu 
reševanju in premagovanju težav ter k ustvarjanju pogojev za 
nadaljnji dinamični razvoj države. 

V ta namen bo zbor določal politiko glede vseh bistvenih 
vprašanj družbenega razvoja, spremljal izvajanje določene 
politike in izvrševanje zveznih zakonov zaradi čim popolnej- 
šega uresničevanja dogovorjene politike in preverjanja za- 
konskih rešitev v praksi, hkrati pa bo politično nadzoroval 
delo Zveznega izvršnega sveta in zveznih upravnih organov. 

RAZVOJ DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 
Na podlagi ocen in stališč iz sklepnega dela dolgoročnega 

programa ekonomske stabilizacije ter na podlagi drugih do- 
kumentov tega programa in sprememb, ki jih predlaga dolgo- 
ročni program, da bi se zagotovili stabilnejši pogoji za razvoj 
naše družbe, se bo zbor zavzemal za dosledno izvajanje 
ustave SFRJ in zakona o združenem delu in za nadaljnji razvoj 
dohodkovnih samoupravnih družbenoekonomskih odnosv, s 
tem pa tudi za krepitev položaja delavcev v združenem delu, 
da bi samo odločalo o pogojih in rezultatih svojega dela in o 
delitvi dohodka v celoti in krepilo materialno podlago svojega 
dela. 
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OSNUTEK DELOVNEGA PROGRAMA 
ZBORA SKUPŠČINE SFRJ ZA LETO 1984 
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Zbor bo posebej analiziral prakso samoupravnega združe- 
vanja in povezovanja na enotnem jugoslovanskem trgu in 
učinke storjenih ukrepov za spodbujanje procesa združevanja 
družbenega dela. 

Zbor bo obravnaval in sprejel ustrezne ukrepe v zvezi za 
uresničevanje koncepcije družbenega planiranja, delovanje 
in nadaljnje dograjevanje monetarno-kreditnega in bančnega 
sistema, obravnaval bo stanje likvidnosti gospodarstva in 
bank, zmanjševanje splošne in skupne porabe in njeno ome- 
jevanje v okvire materialnih možnosti združenega dela ter 
ugotavljanje in razporejanje celotnega prihodka in dohodka. 

DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 
Zaradi nadaljnje graditve in razvoja družbenopolitičnega 

sistema na podlagi ustave SFRJ in idejnih opredelitev ZKJ, 
zlasti pa na podlagi stališč XII. kongresa ZKJ o razvoju politič- 
nega sistema socialističnega samoupravljanja, bo Zvezni zbor 
posvetil posebno pozornost uresničevanju z ustavo SFFU 
določenih skupnih interesov v federaciji. Zbor bo prav tako 
analiziral uresničevanje in delovanje delegatskega skupščin- 
skega sistema, da bi učinkovito in neposredno izražal skupne 
interese delovnih ljudi in občanov o vprašanjih, o katerih 
odločajo skupščine družbenopolitične skupščine. 

Zbor bo posvetil posebno pozornost uresničevanju stališč 
in političnih izhodišč za delovanje ZKJ pri razvoju socialistič- 
nega samoupravljanja, bratstva in enotnosti na Kosovu in 
uresničevanju sklepov Zveznega zbora o izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev s Kosova pod pritiskom. 

Pomembno pozornost bo Zvezni zbor posvetil boju za kre- 
samoupravnih javnih in drugih družbenih funkcij, zlasti tistih 
subjektov, ki so neposredno odgovorni za izvrševanje ciljev in 
nalog, ki izvirajo iz doslednega uresničevanja politike eko- 
nomske stabilizacije. 

Glavna dejavnost Zveznega zbora na področju splošne ljud- 
ske obrambe bo usmerjena k nadaljnjemu razčlenjevanju 
koncepcije splošne ljudske obrambe in k zagotavljanju vseh 
nujnih pogojev za krepitev obrambne moči države. 

Zbor bo spodbujal nadaljnje podružbljanje splošne ljudske 
obrambe, izpopolnjevanje obrambnega in samozaščitnega 
sistema in krepitev enotnosti splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 
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ZUNANJA POLITIKA 
Kriza politike popuščanja napetosti v mednarodnih odno- 

sih, krizna žarišča v svetu in problemi v mednarodnih eko- 
nomskih odnosih, zahtevajo nadaljnjo intenzivno dejavnost 
zbora na področju zunanje politike naše države. Zbor se bo še 
naprej usmerjal in spodbujal aktivno mednarodno sodelova- 
nje SFRJ in hkrati sprejemal ukrepe in sprožal pobude za 
premostitev navedenih problemov in težav. Pri svojem delu bo 
zbor na ustrezen način obravnaval tudi vprašanje zunanje 
politike Jugoslavije in mednarodnega sodelovanja s poseb- 
nim poudarkom na ekonomskem sodelovanju naše države z 
neuvrščenimi državami in državami v razvoju. 

Zbor bo spremljal uresničevanje programa ukrepov in de- 
javnosti za uresničevanje sklepov VII. konference voditeljev 
držav in vlad v New Delhiju in vse druge pobude za krepitev 
mednarodnega ekonomskega sodelovanja, s tem pa tudi za 
krepitev mednarodnega položaja Jugoslavije. 

Pri izvajanju enotne zunanje politike SFRJ se bo nadaljeval 
proces demokratizacije in podružbljanja del s tega področja v 
skladu z nadaljnjim razvojem naše samoupravne socialistične 
družbe. 

Zbor bo obravnaval vprašanja proračunske porabe in finan- 
ciranja dela uporabnikov proračuna federacije ter zaključni 
račun proračuna federacije za leto 1983 in proračun federa- 
cije za leto 1985. 

SOCIALNA POLITIKA 
Dosledno uresničevanje dolgoročnega programa ekonom- 

ske stabilizacije, zlasti stališča o spoštovanju ekonomskih 
zakonitosti in tržnih pogojev gospodarjenja, bodo neposre- 
dno vplivali na socialni položaj delavcev in vseh delovnih 
ljudi, zato bo zbor nenehno spremljal stanje in probleme, ki se 
pojavljajo na področju socialnega položaja delavcev, in bo v 
skladu s svojimi ustavnimi pooblastili ukrepal, da bi zagotovil 
socialno in materialno varnost delavcev na podlagi vzajemno- 
sti in solidarnosti. 

Poleg tega bo zbor spremljal ukrepe, da se z družbenimi 
dogovori in na drug način zagotovijo pogoji za uveljavitev 
temeljnih pravic delovnih ljudi. Zbor bo spremljal izvajanje in 
nadaljnje pospeševanje politike zaposlovanja in skrbel za 
doslednejše varstavo državljanov SFRJ, ki začasno delajo v 
tujini. 

Na področju temeljnega varstva borcev in invalidov bo zbor 
spremljal izvajanje določene politike in izvrševanje zveznih 
zakonov, obenem pa bo spremljal ukrepe, da bi zavaroval, 
materialni in socialni položaj uživalcev varstva borcev in inva- 
lidov. 

TEMATSKI DEL 

I. DRUŽBENOEKONOMSKA UREDITEV 

Uresničevanje dolgoročnega programa 
ekonomske stabilizacije 

Preučiti je treba, kako se ta program v celoti uresničuje 
in kako po posameznih delih. 

Samoupravno združevanje in povezovanje 
Na podlagi stališč iz dolgoročnega programa ekonomske 

stabilizacije, da je samoupravno združevanje, povezovanje in 
sodelovanje delavcev na celotnem jugoslovanskem območju 
na podlagi ekonomskih interesov proizvajalcev po načelu 
dohodka in na podlagi reprodukcijskih povezav in odnosov, 
ena od odločilnih sprememb, od katerih je odvisen prihodnji 
razvoj gospodarstva in družbe, je treba preučiti, kako sistem- 
ski in drugi ukrepi in akcije delujejo na spodbujanje procesa 
združevanja družbenega dela in v zvezi s tem na zatiranje 
etatizma, avtarkije, regionalnega zapiranja, ekonomskega na- 
cionalizma ipd. 

Delovanje enotnega jugoslovanskega trga 
Analizirati je treba delovanje jugoslovanskega trga in oce- 

niti učinek in rezultate sprejetih ukrepov in delovanja družbe- 
nopolitičnih skupnosti za odpravo tendenc in pojavov njego- 
vega spodkopavanja in dezintegriranja ter za ustvarjanje po- 
gojev za njegovo popolnejšo delovanje. 

Akumulativna in reproduktivna sposobnost 
združenega dela na področju gospodarstva 

Na podlagi rezultatov poslovanja temeljnih organizacij 
združenega dela v gospodarstvu v letu 1983 je treba pripraviti 
celovito analizo o akumulativni in reproduktivni sposobnosti 
gospodarstva ter predlagati smeri nadaljnjega delovanja in 
konkretne ukrepe. 

Uresničevanje sistema družbenega planiranja 
Na podlagi ustavne koncepcije sistema družbenega plani- 

ranja analiz in stališč iz separatov dolgoročnega programa o 
prilagajanju gospodarskega sistema zahtevam stabilizacije 
ter glede na velike probleme pri uresničevanju sistema plani- 
ranja je treba vsestransko oceniti izvajanje zakona sistema 
družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije. 
Analizirati je treba delovanje tega sistema in poiskati ustrezne 
rešitve in mehanizme za njegovo nadaljnje usklajevanje z 
razvojnimi potrebami samoupravljanja in materialnih proiz- 
vodnih sil. , 

Delovanje in nadaljnja dograditev monetarno- 
kreditnega in bančnega sistema 

S spremembami in dopolnitvami kreditnega in bančnega 
sistama je treba zagotoviti nadaljnjo preobrazbo bank v sa- 
moupravne finančne asociacije združenega dela, v katerih 
bodo o njihovem poslovanju odločali delavci, ki bodo odgo- 
vorni za to in ki bodo prevzeli nase rizik za investicijske 
odločitve in odobrene kredite; zagotoviti je treba večjo fi- 
nančno disciplino, tako da se lahko angažira in porabi samo 
dejanski kreditni potencial bank, da se depoziti na vpogled v 
bankah uporabljajo samo za kratkoročne potrebe, da se 
trajna obratna sredstva zagotavljajo predvsem iz lastne aku- 
mulacije idr. 

Izvajanje zakona o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu 

Vsestransko je treba preučiti pogoje za uporabo tega za- 
kona (od 1. januarja 1984) in določiti, ali je morda potrebno 
sprejeti podzakonske predpise, družbene dogovore in druge 
ukrepe ter aktivnosti za uresničevanje določb zakona. 

Delovanje sistemov blagovnih rezerv 
Preučiti je treba realizacijo določenih stališč in sprejetih 

obveznosti v zvezi z delovanjem sistema blagovnih rezerv. V 
okviru tega bi preučili tudi uresničevanje dogovora republik 
in avtonomnih pokrajin o zagotovitvi stalnih in stabilnih virov 
za financiranje blagovnih rezerv. 

Poročilo o izvajanju zakona o sanaciji In 
prenehanju organizacij združenega dela 

V poročilu je treba opozoriti na že sprejete rešitve in ukrepe 
za odpravljanje vzrokov za izgube in za zmanjšanje teh izgub. 
Pri tem je treba preučiti, kako se uresničujejo opredelitve iz 
protiinflacijskega programa o odgovornosti za izgube in pre- 
prečevanje njihove socializacije ter o izvajanju stečaja nad 
organizacijami združenega dela, za katere se niso našli sena- 
torji idr. 
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Porodilo o izvajanju zakona o amortizaciji in o 
revolarizaciji osnovnih sredstev in sredstev 
skupne porabe uporabnikov družbenih 
sredstev 

Predvsem je treba ugotoviti, ali se vrednost vseh poslovnih 
sredstev realno izkazuje in ali se s sistemskimi rešitvami o 
stopnjah in obračunu amortizacije omogoča obnavljanje 
ustreznih sredstev po njihovi dejanski fizični in ekonomski 
izrabi oziroma razvrednotenju. Na podlagi analize dosega- 
njega izvajanja teh zakonov bi se videlo, ali ju je treba spreme- 
mniti in dopolniti. 

Poročilo o Izvajanju zakona o zavarovanju 
plačil med uporabniki družbenih sredstev 

Pri razreševanju problemov dolžniškonjpniških razmerij je 
treba preučiti učinke uporabe določb tega zakona, če je treba 
pa predlagati njihove nadaljnje spremembe in dopolnitve. 

Notranja likvidnost gospodarstva in bank 
V letu 1984 je treba preučiti rezultate teh ukrepov, da bi, če 

je treba, sprejeli nove ukrepe za uspešnejše reševanje proble- 
mov na področju notranje likvidnosti. 

Poročilo o uresničevanju skupnega programa 
zmanjievanja splošne in skupne porabe 

Pripravlja se skupni program socialističnih republik in avto- 
nomnih pokrajin, v katerem bodo predvidene smeri, etape in 
ukrepi za zmanjševanje udeležbe sredstev za zadovoljevanje 
splošnih in skupnih potreb v nacionalnem dohodku za okoli 5 
odstotkov. Spremljati je treba uresničevanje tega programa in 
o tem obveščati Skupščino SFRJ. 

Poročilo o uresničevanju družbenega 
dogovora o enotnih osnovah za razporejanje 
čistega dohodka 

Pripravlja se družbeni dogovor o enotnih osnovah za razpo- 
rejanje čistega dohodka na sredstva za osebne dohodke, 
skupno porabo, razširitev materialne osnove združenega dela 
in rezerve, da bi se za vso državo zagotovila enotna načela in 
Izvajanje načela delitve po delu in rezultatih dela. 

Spremljati je treba uresničevanje tega dogovora in o tem 
obveščati Skupščino SFRJ. 

Poročilo o prometu In preskrbljenosti z zdravili 
V poročilu le treba navesti podatke o preskrbljenosti trga z 

zdravili, zlasti z vitalnimi zdravili, ter o Izvajanju dogovorjene 
oziroma predpisane politike na področju proizvodnje In pro- 
meta z zdravili, 

Analiza neopravičenega odliva družbenih 
sredstev v tujino zaradi napak ali zlorabe ob 
vplačilih v blagajne tujih ustanov socialnega 
zavarovanja s predlogom ustreznih ukrepov. 

V analizi bo prikazano sedanje stanje in predlagani bodo 
ukrepi in aktivnosti, s katerimi naj bi pristojni organi In orga- 
nizacije preprečili nadaljnji neopravičen odliv deviz, dosegli 
vračanje vplačanih prispevkov In davkov ter uskladili obsto- 
ječe predpise In samoupravne splošne akte na tem področju 
glede na določbe sklenjenih konvencij o socialnem zavarova- 
nju in tujo zakonodajo. 

Informacija o uresničevanju politike osebnih 
dohodkov, pokojnin In Življenjskega standarda 
v letu 1983 In prvih mesecih leta 1964 

V informaciji bo analizirano uresničevanje politike osebnih 
dohodkov, pokojnin In življenjskega standarda v letu 1083 In 
prvem trimesečju leta 1984 s stališča uresničevanja družbeno 
dogovorjene politike na teh področjih z oceno In predlogi 
ukrepov In aktivnosti. 

Poročilo o izvajanju resolucije o osnovnih 
smereh družbenega delovanja za zboljšanje 
družbenoekomomskega položaja in vloge 
žensk v socialistični samoupravni družbi 

II. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

Uresničevanje z ustavo SFRJ določenih 
skupnih Interesov v federaciji 

V okviru te tematske naloge bo analizirano uresničevanje 
skupnih interesov v federaciji prek organov, organizacij in 
drugih oblik, prek katerih se uresničujejo ti interesi. Predmet 
analize niso samo organi, organizacije in oblike, prek katerih 
se uresničujejo skupni interesi v federaciji, temveč tudi vse- 
bina uresničevanja posameznih skupnih interesov. 

Uresničevanje delegatskih odnosov 
v delegatskem skupščinskem sistemu 

V okviru te teme bi bilo treba preučiti: volilni sistem za 
izvolitev članov delegacij in delegatov v skupščine družbeno- 
političnih skupnosti; uresničevanje ustavnega položaja in 
vloge delegacij pri opravljanju funkcij skupščin družbenopoli- 
tičnih skupnosti in oblike njihovega povezovanja, da bi se 
določila stališča in smernice, zlasti za delo delegatov v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ; uresničevanje vloge skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti kot organov samoupravljanja in 
krepitev te njihove vloge in položaja; mesto in vlogo izvršnih 
in upravnih organov skupščin družbenopolitičnih skupnosti v 
delegatskem sistemu; mesto in vlogo družbenopolitičnih or- 
ganizacij v delegatskem skupščinskem sistemu; ter druga 
vprašanja, v zvezi s katerimi so se v dosedanji praksi pokazale 
določene težave in pomanjkljivosti. 

Družbeno varstvo družbene lastnine 
Glede na pomen družbene lastnine kot enega bistvenih 

temeljev družbenoekonomske in politične ureditve ter glede 
na pojave oškodovanja družbene lastnine je treba temeljiteje 
preučiti, kako se urasničuje družbeno varstvo družbene last- 
nine na podlagi ustave SFRJ. Zato bi bilo treba v okviru te 
teme posvetiti posebno pozornost naslednjim vprašanjem: 
pomenu in vlogi družbenega varstva družbene lastnine; naj- 
pogostejše oblike oškodovanja družbene lastnine, posebej 
skupinsko-lastninske tendence in druge oblike privatizacije in 
nezakonitega odtujevanja družbene lastnine; glavnim vzro- 
kom oškodovanja družbene lastnine; družbenoekonomskim, 
družbenopolitičnim in drugim škodljivim posledicam oškodo- 
vanja družbene lastnine, subjektom in mehanizmom družbe- 
nega varstva družbene lastnine. 

Uresničevanje odgovornosti v socialistični 
samoupravni družbi 

V okviru te teme bi bilo treba obravnavati naslednja vpraša- 
nja: ustavno in zakonsko urejanje odgovornosti s stališča 
celovite obravnave posameznih področij družbenega življe- 
nja; urejanje odgovornosti prek samoupravnih splošnih ak- 
tov; uresničevanje samoupravne politične In drugih oblik od- 
govornosti; uresničevanje načela o kolektivnem delu, odloča- 
nju In odgovornosti; uresničevanje odgovornosti delavcev v 
združenem delu pri uveljavljanju pravic do dela z družbenimi 
sredstvi; uresničevanje odgovornosti delovnih ljudi In obča- 
nov v samoupravnih Interesnih skupnostih In drugih samou- 
pravnih organizacijah In skupnostih; Institucionalni mehani- 
zem, njegovo delovanje In povezanost pri uporabi sistema 
odgovornosti. 

Analiza delovanja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja v SFRJ 

Namen te analize Je, da v skladu z dokumenti XI. In XII. 
kongresa ZKJ In opredelitvami ustave določi jasna stališča o 
smereh In sredstvih, poteh In oblikah reševanja problemov pri 
delovanju političnega alstema socialističnega samoupravlja- 
nja. V analizi delovanja političnega sistema je treba predvsem 
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zelo natančno določiti področje, kjer so se pojavili določeni 
problemi in kaj je vzrok zanje in na podlagi tega poiskati 
odgovore na vprašanja: koliko politični sistem logično raste 
in ustrezno izraža sedanje družbenoekonomske odnose in v 
kolikšni meri je v funkciji samoupravne preobrazbe proiz- 
vodnih odnosov; koliko so institucije in mehanizmi politič- 
nega sistema v skladu in v funkciji uresničevanja naših temelj- 
nih opredelitev o vladajočem položaju delavskega razreda v 
proizvodnji in družbeni reprodukciji v celoti; kateri odnosi, 
pojavi in sile, pa tudi metode in oblike dela v družbi motijo ali 
preprečujejo, da bi bil sedanji politični sistem učinkovitejši, 
smotrnejši in stabilnejši. 

Torej niso potrebne korenite spremembe v razvojni usmeri- 
tvi političnega sistema, pa tudi osnovnih ustavnih opredelitev 
ni treba spreminjati, saj gre predvsem za dinamičen razvoj 
tega sistema in za stalno zboljševanje odnosov, oblik in delo- 
vanja v skladu s spremembami in razvojem družbenoekonom- 
skih odnosov. 
Naloge iz programa dejavnosti pri nadaljnji 
preobrazbi zvezne uprave 

V okviru te teme bo treba posebej obravnavati: 
a) Analiza pristojnosti in javnih pooblastil iz 
okvira pravic in dolžnosti federacije 

Ta analiza bo pripravljena na podlagi evidence o pristojno- 
sti in javnih pooblastilih, ki se vodi v zvezni upravi. Zajela naj 
bi obseg, vrste in značaj teh pristojnosti in javnih pooblastil 
njihove nosilce, vpliv zaupanih in javnih pooblastil na oprav- 
ljanje funkcij zvezne uprave in njeno organizacijo ter druga 
relevantna vprašanja. 
b) Analiza družbenoekonomskega položaja 
delavcev, dohodka in samoupravnega 
organiziranja delavcev v delovnih skupnostih 
v zvezni upravi 

Ta analiza mora zajeti vprašanja, ki se nanašajo na pridobi- 
vanje, ugotavljanje in razporejanje dohodka in delitev sred- 
stev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v 
delovnih skupnostih v zvezni upravi, način uresničevanja sa- 
moupravnih pravic in obveznosti delavcev v teh delovnih 
skupnostih; samoupravno organiziranje in druga vprašanja s 
področja družbenoekonomskega položaja delavcev. 
c) Analiza položaja, vloge, organizacije in dela 
zveznih inšpekcijskih in drugih kontrolnih in 
nadzornih služb 

V okviru te analize bi bilo treba obdelati: položaj in organi- 
zacijo teh služb; njihovo delovno področje in pristojnosti; 
oblike, metode in postopke pri delu; tehnično opremljenost in 
modernizacijo dela; kadrovsko usposobljenost; tehnično 
opremljenost in modernizacijo dela. Ta vprašanja zahtevajo 
temeljito obdelavo, ker je treba izenačiti stališča o njih, spre- 
meniti sedanje zakonske rešitve in preučiti številne probleme, 
ki pri tem nastajajo. 
d) Predlog temeljne organizacijske strukture 
zvezne uprave 

Ta predlog naj bi vseboval, na podlagi celotne kritične 
analize, bodočo temeljno organizacijsko strukturo: zveznih 
upravnih organov in organizacij, ustanov ustanovljenih na 
podlagi zveznega zakona za opravljanje del, pomembnih za 
uresničevanje funkcij federacije, strokovnih in drugih služb 
Zveznega izvršnega sveta, zvezne uprave, družbenopolitičnih 
organizacij in samoupravnih interesnih skupnosti v federaciji, 
ustanovljenih na podlagi dogovora teh organov, organizacij 
in skupnosti za opravljanje strokovnih in drugih del za njihove 
potrebe (v smislu 86. člena sistemskega zakona o državni 
upravi). 

Poročilo o uresničevanju programa dejavnosti 
Zveznega izvršnega sveta pri nadaljnji 
preobrazbi zvezne uprave 

Zvezni izvršni svet mora najmanj enkrat na leto obveščati 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ o uresničevanju programa de- 
javnosti Dri nadaljnji preobrazbi zvezne uprave in o ukrepih, ki 

jih je sprejel in o njihovih učinkih. Prvo poročilo mora dati 
januarja 1984, zadnje pa po izvršitvi celotnega programa. 
Poročilo o izvajanju sklepov Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ o izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev s Kosova pod pritiskom 

V poročilu bi bilo treba oceniti dejavnosti in rezultate pri 
izvajanju sklepov Zveznega zbora Skupščine SFRJ o izselje- 
vanju Srbov in Črnogorcev pod pritiskom, ki so bili določeni 
na sejah Zveznega zbora 16. in 17. novembra 1982 ter 5. in 6. 
julija 1983. 
Poročilo Zveznega izvršnega sveta o delu 
v obdobju od 15. maja 1982 do 15. maja 1984 

V amandmaju k ustavi SFRJ je določeno, da mora Zvezni 
izvršni svet dve leti po izvolitvi predsednika in članov Zvez- 
nega izvršnega sveta poročati zboroma Skupščine SFRJ o 
svojem delu, o stanju na vseh področjih družbenega življenja, 
o izvajanju politike in izvrševanja zveznih zakonov, drugih 
predpisov in splošnih aktov Skupščine SFRJ in o usmerjanju 
in usklajevanju dela zveznih upravnih organov. 
Analiza stanja, osnovnih problemov in glavnih 
smeri nadaljnjega zboljšanja pravnega 
sistema SFRJ 

Zaradi priprave resolucije o nadaljnji graditvi in zboljševa- 
nju pravnega sistema SFRJ, je treba pripraviti analizo stanja, 
osnovnih problemov in glavnih smeri nadaljnjega zboljšanja 
pravnega sistema SFRJ, zlasti zvezne zakonodaje. 

Analiza pojavov spodkopavanja zakonitosti, ki otežujejo 
izvajanje ukrepov ekonomske stabilizacije. Analiza mora celo- 
vito opozoriti na stanje in pojave kršenja zakonitosti, ki otežu- 
jejo izvajanje politike in ukrepov ekonomske stabilizacije, ter 
na dejavnosti organov odkrivanja in pravosodnih organov pri 
odkrivanju, pregonu in sojenju za kazniva dejanja in prekrške 
s tega področja. 
Politična delikvenca in dejavnost javnih 
tožilstev in sodišč pri zatiranju politične 
delikvence v letu 1983 

Analiza naj bi zajela prijavljena in obsojena kazniva dejanja 
politične kriminalitete, določena v kazenskem zakonu SFRJ in 
v republiških oziroma pokrajinskih kazenskih zakonih ter pre- 
krške, ki imajo politične posledice, gibanje politične delik- 
vence s posebnim poudarkom na hujših oblikah teh kaznivih 
dejanj; dejavnost Zveznega sekretariata za notranje zadeve, 
javnih tožilstev in sodišč pri zatiranju politične delikvence, 
zlasti pa politiko pregona in obsodbe za posamezne oblike 
političnega kriminala in kazensko politiko. 

★ ★ ★ 
V okviru tega tematskega področja bo Zvezni zbor, kot 

vsako leto, obravnaval tudi poročila o delu Zveznega sodišča, 
Zveznega javnega tožilstva, Zveznega javnega pravobranil- 
stva in Zveznega sekretariata za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave v letu 1983. 

Obravnaval bo tudi več informacij s področja pravosodja 
kot so: stanje in aktualni problemi uresničevanja funkcije 
rednih sodišč pri spremljanju in preučevanju družbenih odno- 
sov in pojavov; praksa izvajanja zveznih zakonov s področja 
pravosodja z vidika različnih rešitev organizacije in pristojno- 
sti pravosodnih organov; kazensko-pravni ukrepi in dejavnost 
sodišč pri zatiranju pojavov nedovoljene proizvodnje, dajanja 
v promet in omogočanja uživanja mamil; delo in delovanje 
skupne seje Zveznega sodišča, republiških in pokrajinskih 
vrhovnih sodišč in Vrhovnega vojaškega sodišča; uporaba 
stranskih kazni s posebnim poudarkom na uporabi kazni 
zaplembe premoženja; uporaba veljavnih pravnih norm v po- 
godbah organizacij združenega dela z mednarodnim elemen- 
tom; aktivnost in rezultati dela za zatiranje kaznivih dejanj 
gospodarskeg'a kriminala in za zatiranje gospodarskih pre- 
stopkov. 

lil. ZUNANJA POLITIKA 
Mednarodni položaj in varnost SFRJ 

S stališča ohranitve in utrjevanja neodvisnega in neuvršče- 
nega mednarodnega položaja Jugoslavije bo zbor obravnaval 
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stanje in gibanje v mednarodnih odnosih, ki neposredno 
zadevajo odvisnost in varnost Jugoslavije, ekonomske in fi- 
nančne odnose s tujino, vojaško-varnostno situacijo v svetu, 
Evropi in na ožjih sosednjih območjih (Balkan, Sredozemlje, 
Bližnji vzhod), zunanjepolitične aktivnosti SFRJ, dvostranske 
odnose s posameznimi državami; pritiske in poskuse vmeša- 
vanja v notranje zadeve SFRJ; notranja gibanja ter politično in 
ekonomsko situacijo v SFRJ in njihov vpliv na njen medna- 
rodni položaj, protijugoslovanske dejavnosti in propagando v 
tujini ipd,; ravnanje vseh udeležencev v mednarodnih eko- 
nomskih, političnih, kulturnih in drugih odnosih v duhu načel 
zunanje politike in mednarodnih odnosov v SFRJ in njihovo 
koordinacijo in usmerjanje pri uresničevanju enotne zunanje 
politike SFRJ. 
Cilji in naloge in nadaljnja aktivnost SFRJ za 
pospeševanje mednarodnega ekonomskega 
sodelovanja na načelih gibanja neuvrščenosti 

Glede na mednarodni položaj SFFU Jugoslavije, na sedanjo 
varnostno situacijo v svetu in nadaljnje poglabljanje ekonom- 
ske krize in recesije, zlasti v državah v razvoju in v nerazvitih 
državah in tudi glede na specifične interese naše države, 
izvirajoč iz sklepov Skupščine SFRJ o rezultatih sedmega 
vrha šefov držav ali vlad neuvrščenih držav v New Delhiju, VI. 
UNCTAD v Beogradu in iz rezultatov 38. zasedanja Generalne 
skupščine Organizacije združenih narodov, bo po razpravah v 
zborih in delovnih telesih zborov sprejet poseben dokument 
Skupščine SFRJ v obliki resolucije z navedenim delovnim 
naslovom. - 
Izvršitev programa ukrepov in aktivnosti SFRJ 
za izvajanje sklepov sedme konference šefov 
držav ali vlad neuvrščenih držav 

Glede na naloge, ki so določene za Zvezni izvršni svet, 
zvezne organe in organizacije ter vse druge subjekte v zvezi z 
uresničitvijo sklepov sedme konference šefov držav ali vlad 
neuvrščenih držav v New Delhiju bo izdelana analiza doseda- 
njih ukrepov aktivnosti o tem. 
Sodelovanje Skupščine SFRJ s 
predstavniškimi telesi drugih držav v letu 1984 

Skupščina SFRJ bo v letu 1984 še naprej navezovala stike in 
izmenjave parlamentarne delegacije s predstavniškimi telesi 
drugih držav. Zlasti bo upoštevala enakomerno zastopanost o 
naši prisotnosti v vseh regijah sveta, zlasti v nerazvitih drža- 
vah, prav tako pa tudi perspektive širjenja prijateljskih odno- 
sov naše države s tistimi državami, ki prav tako želijo sodelo- 
vati z nami na političnem, ekonomskem, kulturnem in drugih 
področjih. 
Odnosi s sosednimi državami 

V skladu s sklepi Zveznega zbora iz leta 1980 bo zbor 
» obravnaval dvostranske in večstranske odnose o sosednimi 

državami in bo določil ukrepe za pospeševanje tega sodelova- 
nja. 

Sodelovanje Jugoslavije s tujino na področju, 
znanosti, izobraževanja in kulture 

Nujno je vsestransko obravnavati dosedanji razvoj in strate- 
gijo znanstvenega, prosvetno-kulturnega in izobraževalnega 
sodelovanja SFRJ s tujino. Razpravo je treba usmeriti zlasti k 
uresničevanju sedanjih večstranskih in dvostranskih pogodb, 
na podlagi katerih se uresničuje to sodelovanje, zlasti sodelo- 
vanje znanstvenih institucij s tujino. 

Obravnavana bo tudi problematika položaja študentov iz 
drugih držav, kot tudi položaj naših študentov, ki jih pošiljamo 
na šolanje in izpopolnjevanje v tujino. Zlasti bo posvečana 
pozornost sodelovanju in dejavnosti Jugoslavije v okviru 
UNESCO. 

IV. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN 
DRUŽBENA SAMOZAŠČITA 

Stanje in problemi obmejnega območja s 
stališča splošne ljudske obrambe 

Zbor bo s stališča splošne ljudske obrambe obravnaval 

celotno stanje in probleme, ki zadevajo varnost meja in zava- 
rovanje obmejnih območij. 

Usposobljenost gospodarstva za delo v vojnih 
razmerah 

Zbor bo obravnaval pripravljenost in usposobljenost go- 
spodarstva za delo v vojnem stanju. 

Stanje obrambnih priprav SFRJ 
V gradivu o celotni obrambni sposobnosti družbe je treba 

zlasti prikazati aktualna vprašanja s področja civilne zaščite 
za delovanje v izrednih okoliščinah in v vojnih razmerah. 

Analiza stanja organizacije in pripravljenosti 
za obrambo in zaščito pred požarom v miru in 
vojni 

Glede na splošne ocene, da je stanje zaščite pred požarom 
zaskrbljujoče, bo analizirano stanje varnosti pred požarom v 
miru in vojni s stališča obrambe in bodo predlagani ukrepi, da 
bi se zaščita pred požarom zboljšala. 

Aktualna vprašanja in problemov civilne 
zaščite v večjih mestih 

Zbor bo analiziral stanje in opozoril na najaktualnejše pro- 
bleme civilne zaščite v večjim mestih, zlasti s stališča graditve 
zaklonišč, urbanistične ureditve in uvedbe drugih preventiv- 
nih ukrepov. 
Poročilo o stanju in problemih zaščite pred 
požarom in eksplozijami 

Naša družba ima veliko materialno škodo, ki jo skoraj vsako 
leto povzročajo požari in eksplozije. Zato naj informacija 
zajame podatke o stanju na tem področju v celoti, o sistemu 
preventivne zaščite, tehnični opremljenosti in strokovni izur- 
jenosti kadrov, ki neposredno skrbijo za zaščito pred poža- 
rom. 
Poročilo o stanju in problemih varnosti 
rečnega in pomorskega prometa 

Usmeritev prometne politike k nagli modernizaciji rečnega 
in morskega prometa opozarja, da je potrebna analiza stanja 
varnosti v teh prometnih panogah. Poročilo bi vsebovalo 
oceno stanja ter probleme varnosti, tako rečnega kot tudi 
morskega prometa 
Aktualna varnostna situacija v državi 

Gradivo naj vsebuje pregled glavnih kazalcev stanja varno- 
sti; prikaz aktivnosti notranjega in zunanjega sovražnika in 
njegovo povezanost s sovražno emigracijo ter ukrepe in de- 
javnosti organov za notranje zadeve pri zatiranju sovražnega 
delovanja. 

NORMATIVNI DEL 

I. SISTEM SOCIALISTIČNIH SAMOUPRAVNIH 
DRUŽBENOEKONOMSKIH ODNOSOV 

Zakon o temeljih kreditnega in bančnega 
sistema 

S spremembami sedanjega kreditnega in bančnega sistema 
je treba ustvariti pogoje za preobrazbo bančnih organizacij, 
da bi postale dejanske finančne asociacije združenega dela. 

Zakon o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije 

Na podlagi analize uresničevanja zasnove sistema družbe- 
nega planiranja bodo pripravljene ustrezne spremembe in 
dopolnitve določb tega zakona. 
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Zakon o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka 

S spremembami in dopolnitvami zakonskih rešitev o ugo- 
tavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka je 
treba predvsem opredeliti razporejanje ustvarjenega do- 
hodka, nato možnosti za izključitev nekaterih izdatkov iz 
materialnih stroškov izločanje ustreznega zneska v poslovni 
sklad za zagotovitev večjih lastnih zneskov obratnih sredstev, 
realnejše izkazovanje izgub in onemogočanje njihovega po- 
krivanja brez realnega kritja idr. 

★ ★ ★ 

Na tem zakonodajnem področju bodo sprejete spremembe 
in dopolnitve tudi več drugih zakonov: o zveznih blagovnih 
rezervah; o evidencah na področju dela; o prvomajski na- 
gradi; o zdravstveni neoporečnosti živil in predmetov za 
splošno rabo; o dajanju zdravil v promet; o Zveznem zavodu 
za zdravstveno varstvo; o proizvodnji in prometu mamil 

Delegati bodo obravnavali tudi osnutke nekaterih družbe- 
nih dogovorov: o posameznih elementih stanovanjske in ko- 
munalne politike; o temeljih skupne politike na področju 
zaposlovanja in o njenem uresničevanju v SFRJ; o temeljih 
skupne socialne politike Jugoslavije; o skupnih temeljih in 
merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in 
razporejanju dohodka in čistega dohodka, delitvi sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo 

II. TEMELJI POLITIČNEGA SISTEMA 

Resolucija o uresničevanju ustavne zasnove 
občine 

2 resolucijo je treba oceniti stanje glede uresničevanja 
ustavne zasnove v občini in določiti smeri njenega nadalj- 
njega uresničevanja ter tudi ukrepe in aktivnosti za realizacijo 
tega. Z resolucijo bi ocenili oziroma določili stališča, zlasti o 
naslednjih vprašanjih: vloga občine pri samoupravnem orga- 
niziranju in dohodkovnem povezovanju združenega dela; 
vloga občine v razvoju osebnega dela in drobnega gospodar- 
stva; zadovoljevanje skupnih potreb v občini na temeljih sa- 
moupravnega združevanja dela in sredstev; ustvarjanje in 
zagotavljanje življenjskih in delovnih razmer delovnih ljudi in 
občanov v občini; usmeritev družbenega razvoja v občini; 
uresničevanje delegatskega skupščinskega sistema v občini; 
teritorialno organiziranje občin ter sodelovanje in združeva- 
nje občin. 

Resolucija o razvoju znanstvenega dela v 
SFRJ 

V resolucijo naj bi uvrstili vprašanja glede popolnejšega, 
učinkovitejšega in racionalnega uresničevanja družbene 
vloge znanosti pri reševanju problemov ekonomske stabiliza- 
cije in v razvoju celotne družbe. Posebno pozornost bi posve- 
tila vprašanjem dohodkovnega povezovanja in integracije 
znanosti z materialno proizvodnjo ter drugimi področji druž- 
benega dela v enotni sistem združenaga dela. V zvezi s tem bi 
preučili aktualne spremembe, ki so potrebne v družbenoeko- 
nomskih odnosih, pri samoupravnem organiziranju in odloča- 
nju, vštevši tudi samoupravno interesno organiziranje, uskla- 
jevanje znanstvenega in raziskovalno-razvojnega dela v SFRJ 
ter tudi uresničevanje mednarodnega sodelovanja na tem 
področju. 

Zako o uporabi in varstvu imena in podobe 
Josipa Broza Tita 

Z zakonom bosta urejena uporaba in varstvo imena in 
podobe Josipa Broza Tita ter določena merila in pogoji, pod 
katerimi se lahko uporabljata ime in podoba Josipa Broza 
Tita. 

Resolucija o nadaljnji graditvi in 
izpopolnjevanju pravnega sistema SFRJ 
Resolucija o nadaljnji graditvi in izpopolnjevanju pravnega 
sistema SFRJ, ki bi jo pripravili na podlagi analize stanja in 
glavnih problemov pravnega sistema SFRJ, bi določili te- 
meljne smeri nadaljnjega izpopolnjevanja pravnega sistema 
SFRJ. 

Zakon o Interesni skupnosti za stanovanjsko 
graditev in upravljanje stanovanj za potrebe 
delavcev in funkcionarjev zveznih organov 

S tem zakonom se urejajo pravice, dolžnosti in odgovorno- 
sti, organizacija in način dela interesne skupnosti ter medse- 
bojna razmerja, pravice in dolžnosti združevalcev v interesno 
skupnost glede pridobivanja stanovanj, upravljanja stano- 
vanjskega sklada ter njegove uporabe in vzdrževanja. 

Zakon o enotni evidenci teritorialnih enot 
Ta zakon bo urejal ugotavljanje in vodenje enotne evidence 

teritorialnih enot na področju SFRJ, način evidentiranja in 
vsebino podatkov, ki so potrebni za vodenje enotne evidence 
teritorialnih enot. 

★ ★ ★ 

Na tem zakonodajnem področju je predvideno sprejetje in 
dopolnitev večjega števila veljavnih zakonov predvsem s pra- 
vosodnega področja: o kazenskem postopku; o gospodarskih 
prestopkih; o prekrških, s katerimi se kršijo zvezni predpisi; o 
pravdnem postopku; o obligacijskih razmerjih; o avtorski 
pravici. 

Spremenjeni bodo tudi naslednji zakoni: o temeljih sistema 
državne uprave in o Zveznem izvršnem svetu ter zveznih 
upravnih organih; o temeljih sistema državne varnosti; o 
opravljanju notranjih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih 
organov; o službi v oboroženih silah; o sredstvih in financira- 
nju JLA; o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških 
zavarovancev; o dodatku za otroke in drugih oblikah otro- 
škega varstva otrok vojaških zavarovancev; o zračni plovbi; o 
prevozu nevarnih snovi; o temeljih sistema zvez; o opravljanju 
hidrometeoroloških del, pomembnih za vso državo; o sklepa- 
nju in izvrševanju mednarodnih pogodb; o opravljanju zuna- 
njih zadev iz pristojnosti zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij; o konzularnih funkcijah. 

III. PRORAČUN IN ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA FEDERACIJE 

Zaključni račun proračuna federacije za leto 
1983 

Predlog zaključnega računa proračuna federacije bo pred- 
ložen skupščini SFRJ s poročilom Zveznega izvršnega sveta o 
obravnavi in določitvi predlpga zaključnega računa prora- 
čuna federacije ter o obravnavi predlogov zaključnih računov 
zveznih direkcij za rezerve industrijskih proizvodov in za re- 
zerve živil. 

Proračun federacije za leto 1985 
V postopku za sprejetje proračuna federacije za leto 1985 

bo zbor obravnaval: 
- osnutek proračuna federacije; 
- predlog proračuna federacije, z aneksi; 
a) finančni načrt Zvezne direkcije za rezerve živil za leto 1985, 
b) finančni načrt Zvezne direkcije za rezerve industrijskih 
proizvodov za leto 1985 

Zakon o Izvršitvi proračuna federacije za leto 
1985 

Z zakonom bo urejen vir sredstev za izpopolnitev obvezno- 
sti v proračunu federacije za leto 1985, način razpolaganja in 
uporabe sredstev ter druga vprašanja, ki zadevajo določena 
sredstva. 

poročevalec 23 



Izdajata Skupščina SR Slovenije in Skupščina SFRJ • Uredniški odbor glasila Skupščine SR Slovenije: Silva Jereb (predsednica), llija Bregar, Marko Herman. Gojmir Komar 
Marjan Kotar, Janez Kučan, Janez Lukač, Dušan Merhar, Gregor Moder, Vili Pšeničny, Boža Smagur, Vid štempihar, Andrija Vlahovič, Janez Zaje in Marjan Gogala - 
Odgovorni urednik Marjan Gogala - Naslov uredništva: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, telefon (061) 217-123 • Uredniški odbor glasila Skupščine SFRJ 
Ranko Djukič (predsednik), dr. Trajče Grujoski, Milibor Jovanovič, Milenko Lojič, Janez Lukač, Slavica Markovič, Zija Novobrdalija, Huso Radončič, Irena Uszodi, Boris 
Stefanovski, Aleksandar Vujin, Zoran Miškovič in Teodor Olič - Glavni in odgovorni urednik: Teodor Olič - Naslov uredništva: Skupščina SFRJ, Beograd, Trg Marksa i Engelsa 
13, telefon (011) 334-149 • Tisk ČGP Delo Cena posameznega izvoda 5 oziroma 10 dinarjev - Letna naročnina 120 dinarjev - Žiro račun: Skupščina SR Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Maročninske zadeve: telefon (061) 219-914   _____  



PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora Skupščine 

SR Slovenije za I. trimesečje 1983 

Periodični delovni načrt Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za I. trimesečje 1983 izhaja iz 
letnega programa dela zborov za leto 1983 in vse- 
buje naloge, ki so in bodo v tem obdobju predlo- 
žene skupščini v obravnavo. Pri tem je potrebno 
poudariti načelo odprtosti programa. Periodični de- 
lovni načrt bo namreč mogoče v tem obdobju spre- 
minjati oziroma dopolnjevati, odvisno od ocene ra- 
zmer in potreb v republiki. To pomeni, da bo skup- 
ščini omogočeno sproti reagirati na tiste po- 
membne pojave, bodisi v družbenoekonomskem ali 

družbenopolitičnem življenju, ki zahtevajo poseg 
republiške skupščine v skladu z njenimi pristoj- 
nostmi. 

Seje zborov so terminsko določene tako, da omo- 
gočajo pošiljanje gradiv v rokih, določenih s poslov- 
nikom Skupščine SR Slovenije in so pri tem upošte- 
vani tudi večkratni predlogi delegatov po krajših 
dnevnih redih sej zborov. Predloge dnevnih redov 
posameznih sej zborov pa bo potrebno dopolniti 
tudi še z zveznimi akti, ki bodo predloženi Skupščini 
SR Slovenije v soglasje. 

SEJE ZBOROV 9. FEBRUARJA 1983 

A. REPUBLIŠKI AKTI 

1. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o usmerjenem 
izobraževanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Izobraževalne skupnosti Slovenije 
Pristojni delovni telesi: 
Odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

2. Osnutek zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o samoprispevku 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

3. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva 
Pristojen: 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor Zbora občin za družbenopolitični in komunalni 
sistem in Odbor Družbenopolitičnega zbora za družbe- 
nopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

4. Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah obrtnega zakona 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije in Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

5. Problematika domače in umetne obrti 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

6. Predlog 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 
V obravnavi sodeluje: 
RK SZDL Slovenije 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

7. Predlog za izdajo zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o tržni inšpekciji s 
tezami 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 



Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in odbori za 
družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

8. Poročilo o uresničevanju zakona o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih in resotucije o 
načrtovanju družine in družbenih 
prizadevanjih za njen nastanek in varnost in 
zakona o zdravstvenih ukrepih pri 
uresničevanju pravic za svobodne 
odločanje o rojstvu otrok 
Pristojni: <1 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojno delovno telo: 
medzborovska skupina delegatov 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, RK ZSMS, Zdravstvena skupnost 
Slovenije ter ustrezne strokovne in znanstvene institu- 
cije * 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

9. Osnutki poslovnikov Zbora združenega 
dela, Zbora občin in DružbenopoMtičnega 
zbora 
Pristojni: 
vsak zbor za svoj poslovnik 
Pristojna delovna telesa: 
komisije zborov za pripravo poslovnika zbora 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

10. Predlog pravilnika o ravnanju z gradivi 
zaupne narave 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

B. ZVEZNI AKTI 

1. Osnutek zakona o podaljšanju roka za 
vračanje kreditov iz primarne emisije, danih 
za selektivne namene organizacijam 
združenega dela, ki so pretrpele škodo 
zaradi potresa na ozemlju socialistične 
republike Črne gore v letu 1979 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacij Skupščine 9tevefwje v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

2. Osnutek odloka o obveznostih socialističnih 
republik in socialističnih avtonomnih 
pokrajin za leto 1983, določenih z zakonom 
o sredstvih za odpravo posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel 
območje socialistične republike Črne gere v 
letu 1979 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

3. Osnutek zakona o podaljšanju roka za 
odplačilo kredita, danega na podlagi 
zakona o dovolitvi začasnega kredita 
socialistični republiki Bosni in Hercegovini 
za obnovo objektov, ki jih je poškodoval 
potres v dneh 26. in 27. oktobra 1969 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: ' 
Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

4. Osnutek zakona o spreminjanju 
kratkoročnih kreditov narodnih bank 
republik in Narodne banke avtonomne 
pokrajine Vojvodine, danih jugoslovanski 
banki za mednarodno ekonomsko 
sodelovanje, v dolgoročne kredite za 
dopolnilno kreditiranje izvoza opreme in 
ladij ter izvajanja investicijskih del v tujini 
na kredit 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance in odbora za družbenoekonomske 
odnose 
Koordinator: 
Mirari Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

5. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma 
med zveznim izvršnim svetom skupščine 
SFRJ in vlado islamske republike Pakistan o 
odložitvi dela dolgov islamske republike 
Pakistan Socialistični federativni republiki 
Jugoslaviji 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za firmnce 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

SEJE.ZBOROV 16. MARCA 1983 

1. 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 družbeno nadzorstvo 
Koordinator: 
dr."Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

2. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem 
pravobranilstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna teiesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

3. Predlog zakona o družbenem sistemu 
informiranja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za informiranje, odbori 
za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije in Republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

4. Uresničevanje ugotovitev, priporočil in 
sklepov Skupščine SR Slovenije za izvajanje 
zakonov s področja kmetijstva 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko, Odbor 
Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

5. Poročilo o izvajanju zakona o zagotavljanju 
in usmerjanju sredstev za intervencije v 
proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 in 
zakona o zagotavljanju in usmerjanju 
sredstev za usposabljanje zemljišč za 
družbeno organizirano kmetijsko 
proizvodnjo v obdobju 1982-1985 v letu 1982 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko, odbor 
Zbora občin za družbenoekonomske odnose in razvoj 
Koordinator: 
Marjin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

6. Osnutek zakona o kulturnoumetniških 
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 

7. Predlog za izdajo zakona o pokopališki in 
pogrebni dejavnosti ter o urejanju 
pokopališč 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbora za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo 
okolja in odbora za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

8. Stališča in sklepi o uresničevanju 
samoupravnega razvoja krajevnih 
skupnosti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna tefesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

SEJE ZBOROV30. MARCA 1983 

1. Poročilo o izvajanju nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Ko- 
misija za mednarodne odnose 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

2. Informacija o obmejnem sodelovanju SR 
Slovenije s sosednjimi državami in 
pokrajinami 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, Komi- 
sija za mednarodne odnose 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Samoupravna intere- 
sna skupnost za ekonomske odnose s tujino 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

3. Poročilo o stanju In razvoju turizma v SR 
Sloveniji 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije in Turistična zveza Slo- 
venije 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predšednik Zbora združenega dela 



4. Informacija o sodelovanju in povezovanju 
organizacij združenega dela v SR Sloveniji z 
organizacijami združenega dela v drugih 
republikah in pokrajinah glede združevanja 
dela in sredstev združenega dela v SR 
Sloveniji z gospodarsko manj razvitimi 
republikami in SAP Kosovo 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenoekonomske odnose in razvoj in Od- 
bora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

5. Predlog za izdajo zakona o določanju 
namenske rabe prostora 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za 

urbanizem, stanovanjsko-komunalna vprašanja in var- 
stvo okolja, Odbor Družbenopolitičnega zbora za druž- 
benoekonomske odnose 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

6. Predlogi poslovnikov Zbora združenega 
dela,Zbora občin iftDružbenopolitičnega 
zbora 
Pristojni: 
vsak zbor za svoj poslovnik 
Pristojna delovna telesa: 
Komisije zborov za pripravo poslovnika zbora 
Koordinator: 
dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopolitičnega zbora 

7. Poročilo o posvetih o nadaljnjem razvoju 
delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 



25.1. 1983 

Gradivo za seje zborov Skupščine SR Slovenije 

16. marca 1983 

PREDLOG ZAKONA 

o družbenem sistemu informiranja 

(ESA-797) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja vprašanja, ki se nanašajo na iz- 

gradnjo. razvoj in delovanje družbenega sistema 
informiranja v SR Slovenji, organiziranje informa- 
cijskih sistemov in izvajanje dejavnosti, skupne 
osnove, zagotavljanje javnosti in dostopnosti ter 
zaščite in varnosti podatkov, podružbljanje dejav- 
nosti in zagotavljanje družbenega vpliva ter financi- 
ranje dejavnosti na področju družbenega sistema 
informiranja. 

Družbeni sistem informiranja v SR Sloveniji je del 
enotnega družbenega sistema informiranja v SFR 
Jugoslaviji in se gradi ter deluje v skladu in na 
podlagi skupnih osnov družbenega sistema infor- 
mirania 2. člen 

Delavci, delovni ljudje in občani imajo pravico in 
dolžnost biti informirani in informirati. V družbe- 
nem sistemu informiranja si zagotavljajo podatke in 
informacije, potrebne za življenje, delo, samo- 
upravno delegatsko odločanje, za spremljanje, 
usmerjanje in planiranje družbenega razvoja, us- 
klajevanja odnosov v družbeni reprodukciji, uresni- 
čevanje oblasti in upravljanje drugih družbenih za- 
dev. 

Delavci, delovni ljudje in občani neposredno in 
združeni v organizacijah združenega dela, v krajev- 
nih skupnostih ter drugih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih 
ter družbenih organizacijah in društvih (v nadalj- 
nem besedilu: subjekti družbenega sistema infor- 
miranja) so nosilci vseh pravic in dolžnosti v druž- 
benem sistemu informiranja. 

Pravico in dolžnost planiranja, organiziranja, 
upravljanja in usmerjanja razvoja družbenega siste- 
ma informiranja ter zagotavljanja njegovega delo- 
vanja v skladu s svojimi, skupnimi in splošnimi 
družbenimi potrebami in interesi uresničujejo de- 
lavci, delovni ljudje in občani, združeni v organiza- 
cijah in skupnostih iz prejšnjega odstavka. 

3. člen 
Delovanje družbenega sistema informiranja te- 

melji na medsebojnih odnosih med subjekti druž- 
benega sistema informiranja, ki so urejeni z zako- 
nom, drugimi predpisi in samoupravnimi splošnimi 
akti. 

4. člen 
Družbeni sistem informiranja se uresničuje z de- 

lovanjem informacijskih sistemov, ki temeljijo na 
enkratnem zajemanju podatkov o dogodkih in v 
kraju, kjer ti dogodki nastanejo, racionalni poraz- 
delitvi njihove obdelave ter shranjevanju in združe- 
vanju v družbeno dogovorjene skupine in večna- 
menske baze podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
enotne baze podatkov) ter na zagotavljanju njihove 
enostavne in hitre dostopnosti vsem subjektom 
družbenega sistema informiranja v organizacijah 
združenega dela, drugih samoupravnih organizaci- 
jah in skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah 
in družbenopolitičnih skupnostih. 

5. člen 
Subjekti družbenega sistema informiranja mora- 

jo dajati informacijskim službam podatke samo, če 
zbiranje in zajemanje teh podatkov temelji na zako- 
nu oziroma odloku, izdanem na podlagi zakona, 
samoupravnem sporazumu in družbenem dogo- 
voru. 

Zbirati in zajemati iste podatke o nekem pojavu 
ali dejstvu sme samo en organ ali organizacija. 

6. člen 
Vsak dajalec podatkov v družbenem sistemu in- 

formiranja je odgovoren za njihovo resničnost, ce*- 
lovitost, pravočasnost in dostopnost.'Pri vsaki upo- 
rabi podatkov uporabnik navede vir podatkov in je 
odgovoren za njihovo celovito, dosledno in pravil- 
no uporabn ? č|en 

Dejavnosti družbenega sistema informiranja so 
posebnega družbenega pomena. Poseben družbe- 
ni interes se uresničuje v skladu z zakonom ali 

OPOMBE: 
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OPOMBE: odlokom, ki temelji na zakonu. V organizacijah združenega dela, ki opravljajo 
dejavnosti družbenega sistema informiranja kot 
glavno dejavnost, in v delovnih skupnostih, v kate- 
rih se opravljajo dela na tem področju, se uresniču- 
je posebni družbeni interes v skladu s tem zako- 
nom. 

8. člen 
Podatki in informacije, ki se zagotavljajo v okviru 

družbenega sistema informiranja, so javni in pod 
enakimi z zakonom oziroma drugimi predpisi in 
samoupravnimi splošnimi akti določenimi pogoji 
dostopni vsem subjektom družbenega sistema in- 
formiranja. Z zakonom oziroma z drugim predpi- 
som ali samoupravnim splošnim aktom na podlagi 
zakona se določijo tudi načini in oblike zagotavlja- 
nja javnosti podatkov in informacij. 

9. člen 
Zakon ali drugi predpisi, izdani na podlagi zako- 

na, oziroma samoupravni splošni akti določajo 
vrste podatkov, ki so predmet posebne zaščite in 
varovanja, način njihove zaščite in varovanja ter 
ukrepe in postopke, s katerimi se preprečuje njiho- 
vo nepravilno, zlonamerno ali nepooblaščeno rav- 
nanje, prikrivanje, spreminjanje, uničenje ali po- 
škodovanje, kakor tudi poškodovanje in uničenje 
opreme za obdelavo in prenos podatkov. 

Zaradi varstva osebne svobode in zaščite oseb- 
nosti ter z ustavo in zakonom zagotovljenih pravic 
človeka in občana sd osebni podatki in informacije 
predmet posebne zaščite, ki jo ureja zakon. 

10. člen 
Subjekti družbenega sistema informiranja mora- 

jo pri izvajanju dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja sprejemati in izvajati ukrepe 
družbene samozaščite ter naloge v zvezi s pripravo 
in delovanjem splošne ljudske obrambe. 

II. SKUPNE OSNOVE DRUŽBENEGA 
SISTEMA INFORMIRANJA 

11. člen 
Subjekti družbenega sistema informiranja zago- 

tavljajo v medsebojnih odnosih na področju druž- 
benega sistema informiranja usklajeno in enotno 
delovanje družbenega sistema informiranja. 

S tem namenom se določijo skupne osnove druž- 
benega sistema, informiranja, ki zagotavljajo: racio- 
nalno, usklajeno in povezano delovanje informacij- 
skih sistemov; odpravo večkratnega zbiranja in ne- 
potrebne dvojne obdelave in prenosa podatkov; 
primerljivost podatkov po vsebini, v prostoru in 
času, uporabo istih programskih rešitev pri obdela- 
vi podatkov; usklajen razvoj in racionalno uporabo 
tehnične in tehnološke osnove družbenega sistema 
informiranja. 

Subjekti družbenega sistema informiranja mora- 
jo upoštevati pri organiziranju in delovanju svojih 
informacijskih sistemov in vseh medsebojnih odno- 
sih na področju družbenega sistema informiranja 
skupne osnove družbenega sistema informiranja 
ter v okviru svojih pravic in dolžnosti sodelovati pri 
njihovem določanju. 

12. člen 
Skupne osnove družbenega sistema informiranja 

so zlasti: 
1. usklajeno planiranje informacijskih potreb ter 

razvoja informacijskih sistemov oziroma izvajanja 
dejavnosti na področju družbenega sistema infor- 
miranja; 

2. enotne evidence in registri, enotne baze po- 
datkov in programa statističnih, raziskovanj; 

3. standardi družbenega sistema informiranja; 
4. enotne metodologije zbiranja, obdelave, hra- 

njenja in izkazovanja podatkov; 
5. katalogi podatkov: 
6. javno omrežje za prenos po'datkov. 
Skupne osnove iz prejšnjega odstavka se urejajo 

z zakonom in predpisi ter samoupravnimi splošnimi 
'* akti na podlagi zakona. 

13. člen 
Subjekti družbenega sistema informiranja plani- 

rajo in usklajujejo razvoj informacijskih sistemov 
ter urejajo medsebojne pravice, obveznosti in od- 
govornosti s samoupravnimi sporazumi in dogovori 
o temeljih planov, plani samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenimi plani družbenopolitič- 
nih skupnosti. Pri tem urejajo zlasti vprašanja 
glede: 

1. nosilcev, rokov in načinov zadovoljevanja po- 
treb po posameznih vrstah podatkov oziroma glede 
zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja podat- 
kov; 

2. vodenja in vzdrževanja evidenc in registrov ter 
enotnih baz podatkov; 

3. enotnih standardov in metodologije za zbira- 
nje. obdelavo, hranjenje in izkazovanje podatkov; 

4. načina zagotavljanja dostopnosti in izmenjave 
podatkov in informacij; 

5. nabave, vzdrževanja in racionalne uporabe 
opreme; 

6. raziskovalne dejavnosti in načrtnega izobraže- 
vanja kadrov; 

7. razvoja in enotne uporabe dosežkov informa- 
tike kot skupne strokovne osnove družbenega si- 
stema informiranja. 

14. člen 
Zadovoljevanje potreb po podatkih se zagotavlja 

z organiziranjem njihovega tekočega zajemanja, 
obdelave, shranjevanja, prenosa in izkazovanja. Ti 
podatki se urejajo v enotnih bazah podatkov, regi- 
strih in evidencah. Vzdržujejo, hranijo in prenašajo 
se v dokumentacijskem, kartografskem, mikrofilm- 
skem, knjižničnem in drugem gradivu ter računalni- 
ških in komunikacijskih sredstvih. 

Izjemoma, kadar podatkov ni mogoče dobiti iz 
obstoječih baz podatkov, evidenc in registrov, se 
lahko za enkratno ali občasno potrebo po podatkih 
posebej pripravi in izvede njihovo zbiranje ali zaje- 
manje na drug način. 

V družebnopoiitičnih skupnostih se kot skupni 
registri organizirajo in vzdržujejo: 

1. register prebivalstva, 
2. register organizacij in skupnosti 
3 register nepremičnin in drugih prostorskih 

enot. 
Subjekti družbenega sistema informiranja mora- 

jo uporabljati kot identifikacijske podatke o osebi, 
organizaciji oziroma skupnosti ter prostorski enoti 
podatke iz skupnih registrov, določenih v prejšnjem 
odstavku tega člena. 

Evidence in skupni registri se določajo z zako-, 
nom oziroma odlokom, izdanim na podlagi zakona. 

15. člen 
Register prebivalstva v občini vodi upravni organ, 

pristojen za notranje zadeve. Register prebivalstva 
v republiki vodi Zavod SR Slovenije za statistiko. 

Metodologijo za vodenje in vzdrževanje registra 
prebivalstva določi in predpiše Republiški sekreta- 
riat za notranje zadeve v soglasju z Zavodom SR 
Slovenije za statistiko. 

Register organizacij in skupnosti v republiki vodi 
Zavod SR Slovenije za statistiko. Metodologijo za 
vodenje in vzdrževanje registra določi in predpiše 
Zavod SR Slovenije za statistiko v skladu s predpisi 
ter v soglasju z Republiškim komitejem za družbe- 
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no planiranje in Republiškim komitejem za informi- 
ranje. 

Register nepremičnin in drugih prostorskih enot 
v občini in republiki vodi upravni organ, pristojen 
za geodetske zadeve. Metodologijo za vodenje in 
vzdrževanje registra določi in predpiše Republiška 
geodetska uprava v soglasju z Republiškim komite- 
jem za varstvo okolja in urejanje prostora in Repu- 
bliškim komitejem za informiranje 

16. člen 
S srednjeročnim in letnimi programi statističnih 

raziskovanj, pomembnih za republiko, ki jih sprej- 
me Skupščina SR Slovenije, se določajo dopolnilni 
podatki o stanju in gibanjih na posameznih področ- 
jih družbenega življenja in prebivalstva ter o eko- 
nomskih in drugih pojavih, ki so pomembni za 
subjekte družbenega sistema informiranja in ki niso 
zajeti v programu statističnih raziskovanj, po- 
membnih za vso državo. 

Programe statističnih raziskovanj iz prejšnjega 
odstavka izvajajo informacijske službe, ki so skup- 
nega pomena v republiki. Strokovni nosilec pove- 
zovanja in usklajevanja izvajalcev programa stati- 
stičnih raziskovanj v SR Sloveniji je Zavod SRS za 
statistiko. 

17. člen 
S standardi družbenega sistema informiranja: 
- definicijami, klasifikacijami, nomenklaturami 

in identifikacijami 
- tehniko in tehnologijo hrambe, prenosa in iz- 

kazovanjem podatkov 
- dokumentacijo informacijskih sistemov in dru- 

gimi standardi 
se zagotavlja usklajenost, primerljivost in enotna 

uporaba podatkov omogoča povezovanje podatkov 
in postopki njihovih obdelav, neposreden prenos in 
izmenjava podatkov znotraj in med posameznimi 
informacijskimi sistemi ter poenotenje tehnike in 
tehnologije obdelave in prenosa podatkov. 

18. člen 
Za zagotovitev usklajevanja in povezovanja, evi- 

dentiranja, zbiranja, obdelave, hranjenja, izkazova- 
nja, prenosa in uporabe podatkov se predpišejo 
enotne metodologije zbiranja, obdelave, hranjenja 
in izkazovanja podatkov družbenega sistema infor- 
miranja. 

Metodologija za zajemanje in zbiranje podatkov 
mora omogočati statistično posploševanje in izka- 
zovanje zbirnih podatkov ter zagotavljati usklaje- 
nost baz podatkov v skladu s 16. členom tega za- 
kona. 

19. člen 
Za zagotovitev preglednosti ih dostopnosti po- 

datkov informacijskih sistemov se vzpostavi in 
vzdržuje v vsakem informacijskem sistemu katalog 
podatkov. 

Katalog podatkov zajema informacije o podatkih, 
ki jih vsebuje posamezni informacijski sistem, nji- 
hovo vsebino, oznake, roke zajemanja, stopnjo 
združevanja, namen, obseg in način uporabe, hra- 
njenja, dostopa in varovanja. 

Podatki o katalogih in njihovi vsebini so v skup- 
nem katalogu podatkov, ki ga vodi Republiški ko- 
mite za informiranje. Republiški komite za informi- 
ranje predpiše tudi metodologijo za vodenje katalo- 
gov podatkov informacijskih sistemov. 

20. člen 
Javnost in dostopnost podatkov in informacij, ki 

se zbirajo in obdelujejo v informacijskih sistemih, 
se zagotavlja: 

1. z izkazovanjem podatkov na enostaven in OPOMBE: 
razumljiv način in zagotavljanjem njihovega nepo- 
srednega dostopa v enotnih bazah podatkov; 

2. z izmenjavo podatkov in informacij; 
3. s posredovanjem podatkov in informacij; 
4. z objavljanjem podatkov v sredstvih javnega 

obveščanja, publikacijah in na drug način; 
5. z neposrednim obveščanjem. 

21. člen 
V družbenem sistemu informiranja se prenašajo 

podatki in izmenjujejo informacije po javnem 
omrežju za prenos podatkov. 

Javno omrežje za prenos podatkov iz prejšnjega 
odstavka mora zagotoviti hiter, varen, zanesljiv in 
racionalen prenos podatkov in sporočil za vse sub- 
jekte družbenega sistema informiranja ter medse- 
bojno povezavo računalniške in druge informacij- 
ske opreme pod enakimi pogoji in stroški uporabe 
na celotnem območju republike. 

Javno omrežje mora zagotoviti zveze za prenos 
podatkov na območju Jugoslavije, kakor tudi zveze 
z omrežji drugih držav in mednarodnih skupnosti. 

Javno omrežje na območju republike sestavljajo 
posredovalne in prenosne naprave ter omrežni kr- 
milni center. 

Nosilec tega omrežja so v SR Sloveniji Združene 
PTT organizacije Slovenije 

III. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI NA PODROČJU 
DRUŽBENEGA SISTEMA 
INFORMIRANJA 

22. člen 
V družbenem sistemu informiranja se povezujejo 

vsi informacijski sistemi samoupravnih organizacij 
in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Subjekti družbenega sistema informiranja v skla- 
du s svojimi pristojnimi in potrebami določajo s 
predpisi oziroma samoupravnimi splošnimi akti 
vsebino, organizacijo in delovanje informacijskih 

Dejavnosti družbenega sistema informiranja ter 
strokovne naloge v zvezi z razvojem in delovanjem 
informacijskih sistemov opravljajo organizacije 
združenega dela, delovne skupnosti, upravni orga- 
ni in organizacije ter notranje organizacijske enote 
oziroma druge oblike organiziranja in izvajanja v 
organizacijah združenega dela, drugih družbenih 
pravnih oseb ter državnih organih (v nadaljevanju: 
informacijske službe). 

Vse informacijske službe so odgovorne v mejah 
svojega delovnega področja za resničnost, celovi- 
tost. pravočasnost, razumljivost in dostopnost po- 
datkov in informacij, ki jih zbirajo, obdelujejo in 
izkazujejo ter za usklajen razvoj in uporabo skupnih 
osnov družbenega sistema informiranja. 

24. člen 

Informacijske službe v okviru svojih pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti: 

1. evidentirajo, zbirajo, obdelujejo/hranijo, izka- 
zujejo ter zagotavljajo hitro in enostavno dostop- 
nost, prenos in izmenjavo podatkov in informacij; 

2. zagotavljajo javnost in dostopnost podatkov in 
informacij; 

3. pripravljajo in posredujejo gradivo za samo- 
upravno delegatsko odločanje; 

4. vzpostavljajo in vodijo enotne registre in evi- 
dence, enotne baze podatkov in kataloge podatkov; 

5. pripravljajo in izvajajo enotne metodologije 
zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja podat- 
kov, standarde družbenega sistema informiranja in 
informatike na svojem področju dela in druge skup- 
ne osnove: 
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OPOMBE: 6. usklajujejo nabavo in zagotavljajo učinkovito 
uporabo in vzdrževanje računalniške programske 
in druge opreme; 

7. spremljajo stanje in pospešujejo razvoj infor- 
matike na področjih družbenega sistema informira- 
nja, za katera so pristojne; 

8. izvajajo druge strokovne naloge v zvezi z raz- 
vojem in delovanjem informacijskih sistemov. 

Informacijske službe morajo glede zadev skupne- 
ga pomena medsebojno sodelovati tako, da uskla- 
jujejo priprave in izvajanje svojih programov dela. 

25. člen 
V informacijskih službah, ki so ustanovljene kot 

organizacije združenega dela ali delovne skupnosti 
iz 7. člena tega zakona, se posebni družbeni interes 
zagotavlja s soodločanjem delegatov ustanovitelja, 
organov družbenopolitičnih skupnosti, družbeno- 
političnih organizacij in uporabnikov v organih 
upravljanja ter organizacij združenega dela (v na- 
daljevanju; delegati družbene skupnosti). 

Delegati družbene skupnosti v delavskem svetu 
oziroma drugem njemu ustreznem organu upravlja- 
nja organizacije združenega dela soodločajo: 

- o predlogu statuta, 
- o smernicah za plan in o razvojnih programih, 
- o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in 

poslovnaja, 
- o doočanju cen storitev, 
- o sprejemanju finančnega načrta in o določa- 

nju periodičnega in zaključnega računa, 
- o imenovanju in razrešitvi poslovodnega or- 

gana, 
- o statusnih spremembah, 
- o drugih vprašanjih, za katera je tako določeno 

v statutu organizacije združenega dela. 
Odločitve v delavskem svetu oziroma drugem 

njemu ustreznem organu so glede zadev, o katerih 
soodločajo delegati družbene skupnosti, sprejete, 
če jih je v enakem besedilu sprejela večina delega- 
tov delavcev in večina delegatov družbene skupno- 
sti. 

Način delegiranja delegatov družbene skupnosti 
določijo sporazumno organi družbenopolitične 
skupnosti, družbenopolitične organizacije, ustano- 
vitelji in uporabniki. 

Organizacije združenega dela in delovne skupno- 
sti s statutom določijo število delegatov družbene 
skupnosti v svojih organih upravljanja in postopek 
njihovega soodločanja in pri tem upoštevajo spora- 
zum iz prejšnjega odstavka. 

26. člen 
Delavci v informacijskih službah, ki so organizira- 

ne kot organizacije združenega dela, pridobivajo 
dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvarjajo: 

- s svobodno menjavo dela, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku in 

na podlagi združevanja dela in sredstev, 
- s prodajo storitev, 
- na drugi podlagi, določeni z zakonom aii sa- 

moupravnim sporazumom oziroma pogodbo v 
skladu z zakonom. 

27. člen 
Delavci v delovnih skupnostih, ki opravljajo posa- 

mezna dela iz dejavnosti družbenega sistema infor- 
miranja skupaj z drugimi nalogami skupnega po- 
mena za eno ali več organizacij združenega dela, 
pridobivajo dohodek delovne skupnosti iz celotne- 
ga prihodka, ki ga delovna skupnost ustvari s svo- 
bodno menjavo dela z delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela oziroma skupnostih, za katere opravlja 
dela skupnega pomena. 

28. člen 
Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na 

skupnem planiranju potreb in interesov po podat- 

kih in informacijah, dejavnosti in zmogljivosti na 
področju družbenega sistema informiranja (izgrad- 
nje, razvoja in delovanja informacijskih sistemov) 
ter na ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu 
z obveznostmi, ki so jih na podlagi samoupravnega 
sporazuma prevzeli subjekti družbenega sistema 
informiranja. 

Medsebojne odnose v svobodni menjavi dela ure- 
jajo subjekti družbenega sistema informiranja s sa- 
moupravnimi sporazumi in s pogodbami. 

Predmet svobodne menjave dela so dejavnosti v 
zvezi z izgradnjo, razvojem in delovanjem informa- 
cijskih sistemov, programi storitev oziroma posa- 
mezne storitve na področju družbenega sistema 
informiranja. 

29. člen 
Upravni organi in upravne organizacije ter drugi 

državni organi izvajajo naloge glede izgradnje in 
razvoja informacijskih sistemov ter dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja na pod- 
lagi in v skladu s tem in drugimi zakoni in odloki, 
sprejetimi na njihovi podlagi. 

Upravne organizacije in upravni organi lahko na 
podlagi sporazuma opravljajo dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema informiranja tudi za sa- 
moupravne interesne skupnosti, družbenopolitične 
organizacije in družbene organizacije. 

Sredstva za delo informacijskih služb, organizira- 
nih kot upravni organi oziroma organizacije ali v 
okviru drugih državnih organov, se zagotavljajo na 
podlagi njihovih delovnih programov z zakonom ali 
odlokom v proračunih družbenopolitičnih skupno- 
sti. Upravni organi in upravne organizacije lahko 
pridobivajo sredstva tudi na podlagi sporazuma, s 
katerirti, v skladu z zakonom, prevzemajo opravlja- 
nje dejavnosti na področju družbenega sistema in- 
formiranja in zadev glede izgradnje, razvoja in delo- 
vanja informacijskih sistemov za samoupravne in- 
teresne skupnosti, družbenopolitične organizacije 
ali druge organizacije in organe. 

IV. INFORMACIJSKI SISTEMI 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN 
SKUPNOSTI TER 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

30. člen 
Organizacije združenega dela, krajevne skupno- 

sti in samoupravne interesne skupnosti urejajo vse- 
bino in obseg, organizacijo in delovanje svojih in- 
formacijskih sistemov oziroma izvajanje dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja s 
svojimi samoupravnimi splošnimi akti ter z drugimi 
splošnimi akti v skladu z zakonom in drugimi pred- 
pisi. 

31. člen 
Informacijski sistem organizacije združenega de- 

la mora biti urejen tako, da pravočasno zagotavlja 
delavcem v vsakem delu delovnega procesa in v 
vsakem delu temeljne organizacije združenega dela 
informacijsko osnovo za odločanje o vprašanjih 
njihovega dela in drugih interesih, za uresničevanje 
njihovih samoupravnih pravic in skupnih interesov 
ter za nadžor nad izvrševanjem sklepov in odločitev 
ter dela vseh organov in služb v organizacijah zdru- 
ženega dela in drugih oblikah združevanja dela in 
sredstev ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Na zahtevo delavcev, njihovih delegatov ali orga- 
nov upravljanja morajo informacijske službe zago- 
toviti pravočasno tudi tiste podatke, ki niso v evi- 
dencah in bazah podatkov njihovega informacij- 
skega sistema, so pa dostopni v drugih informacij- 
skih sistemih. 

Za vzpostavljanje informacijskega sistema in de- 
lovanje informacijskih služb v skladu s prvim in 
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drugim odstavkom tega člena je odgovoren poslo- 
vodni organ oziroma tudi drug organ, določen z 
zakonom in samoupravnim splošnim aktom. 

32. čien 
Informacijski sistem v krajevni skupnosti mora 

biti organiziran tako, da zagotavlja delavcem, de- 
lovnim ljudem in občanom v krajevni skupnosti ter 
njihovim delegacijam in delegatom podatke in in- 
formacije, nujne za uresničevanje njihovih skupnih 
interesov pri opravljanju nalog ter solidarnem za- 
dovoljevanju skupnih potreb na področjih, ki se 
uresničujejo v krajevni skupnosti. 

Informacijski sistem v samoupravni interesni 
skupnosti mora biti organiziran tako, da zagotavlja 
delavcem, delovnim ljudem in občanom, ki svoje 
potrebe in interese zadovoljujejo s svobodno me- 
njavo dela v odnosih neposrednega združevanja 
dela in sredstev v samoupravni interesni skupnosti 
ali po njih ter njihovim delegacijam in delegatom v 
skupščinah in drugih organih upravljanja samo- 
upravne interesne skupnosti, podatke in informaci- 
je, potrebne za zadovoljevanje njihovih osebnih in 
skupnih potreb in interesov v samoupravnih in- 
teresnih skupnostih. 

Obdelavo podatkov in informacij za krajevne 
skupnosti in samoupravne interesne skupnosti za- 
gotavljajo v sodelovanju z informacijskimi službami 
v družbenopolitičnih skupnosti pristojnimi organi 
krajevne skupnosti -in samoupravnih interesnih 
skupnosti v skladu s samoupravnimi splošnimi akti 
krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti ter sporazumi, ki jih te sklenejo na podla- 
gi svojih potreb z informacijskimi službami. 

33. člen 
Informacijski sistem občine sestavljajo na podla- 

gi skupnih osnov ustrezno povezani informacijski 
sistemi organizacij združenega dela, krajevnih 
skupnosti in drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti v občini, občinskih organov in organiza- 
cij ter podatki in informacije iz drugih informacij- 
skih sistemov. 

Izhodišča pri urejanju vsebine, organiziranja in 
izvajanja dejavnosti ter tehničnih in tehnoloških 
osnov informacijskega sistema občine so zlasti: 

1. zahteve po podatkih, ki so potrebni delavcem, 
delovnim ljudem in občanom za njihovo življenje in 
delo ter samoupravno delegatsko odločanje; 

2. potrebe po sprejemanju, spremljanju in ure- 
sničevanju planskih aktov občine, usmerjanju druž- 
benega razvoja ter uveljavljanju samoupravnih in- 
tresov; 

3. potrebe v zvezi s samoupravnim sporazume- 
vanjem in družbenim dogovarjanjem; 

4. možnost dopolnjevanja in neposrednega pre- 
verjanja posameznih podatkov in informacij, ki jih 
delavcem, delovnim ljudem in občanom ter njiho- 
vim delegatom in delegacijam zagotavljajo infor- 
macijski sistemi organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti in 
informacijske službe; 

5. potrebe v zvezi z uresničevanjem funkcij dr- 
žavne uprave ter drugih državnih organov v občini; 

6. uresničevanje in pospeševanje samoupravnih 
odnosov in samoupravnega odločanja v krajevnih 
skupnostih na posameznih področjih življenja in 
dela; 

7. potrebe v zvezi z neposrednim izvrševanjem 
zakonov in drugih predpisov ter potrebe v zvezi s 
sprejemanjem odlokov in drugih predpisov občin- 
skih skupščin in drugih občinskih organov in 
spremljanje njihovega izvajanja; 

8 uresničevanje varstva ustavnih svoboščin, 
pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov; 

9. potrebe v zvezi z delovanjem splošne ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 

34. člen OPOMBE: 
Občina v skladu z izhodišči iz prejšnjega člena 

določi: 
1. nosilca del in nalog v zvezi z vzpostavljanjem 

in delovanjem informacijskega sistema občine in 
vzdrževanjem skupnih registrov družbenega siste- 
ma informiranja; 

2. nosilca usklajevanja programov evidentiranja, 
zbiranja, obdelave, hranjenja in izkazovanja podat- 
kov, v katerih so določeni podatki in informacije, ki 
so pomembne za vse subjekte družbenega sistema 
informiranja; 

3. nosilca del in nalog planskih kazalcev in zbir- 
nih podatkov informacijskih sistemov samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter kataloga podatkov 
informacijskega sistema občine; 

4. organizacijo informacijsko dokumentacijske 
in komunikacijske dejavnosti za delegatsko obve- 
ščanje in odločanje občinskega informacijskega si- 
stema; 

5. ukrepe za postopno izgradnjo skupne tehnič- 
ne infrastrukture in program izdelave in uporabe 
enotnih tehnoloških rešitev avtomatske obdelave 
podatkov ter izvajanje zaščite in varnosti podatkov 
v informacijskih sistemih; 

6. nosilce drugih skupnih strokovnih nalog v 
zvezi z izgradnjo in razvojem informacijskega siste- 
ma občine ter razvojem informatike in uvajanjem 
informacijske tehnologije na območju občine. 

Opravljanje določenih skupnih nalog in del, po- 
membnih za vse subjekte družbenega sistema in- 
formiranja v občini, lahko občina poveri INDOK 
centrom oziroma drugi informacijski službi v ob- 
čini. 

35. člen 
Za zagotavljanje in uresničevanje družbenega 

vpliva na izgradnjo in delovanje informacijskega ' 
sistema občine se ustanovi svet družbenega siste- 
ma informiranja občine. 

Občine, ki se združujejo v mestne oziroma regio- 
nalne skupnosli kot posebne družbenopolitične 
skupnosti, lahko ustanovijo skupen svet družbene- 
ga sistema informiranja. 

Občinska skupščina oziroma skupščina skupno- 
sti občin kot posebne družbenopolitične skupnosti 
z odlokom ustanovi svet iz prejšnjega odstavka ter 
določi organe, organizacije, skupnosti in druga te- 
lesa, ki delegirajo delegate v svet ter njihovo število. 

36. čten 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na občinski 

informacijski sistem, se primerno uporabljajo tudi 
za informacijske sisteme posebne družbenopolitič- 
ne skupnosti. 

37. člen 
Občinski informacijski sistemi in informacijski si- 

stemi organov, organizacij in skupnosti v republiki 
se na skupnih osnovah povezujejo v informacijski 
sistem republike. 

38. člen 
Izhodišča pri urejanju vsebine organiziranja in 

izvajanja dejavnosti ter tehničnih in tehnoloških 
osnov v informacijskem sistemu republike so zlasti 
potrebe v zvezi: 

1. z interesi delavcev v organizacijah združenega 
dela in drugih oblikah združevanja dela in sredstev 
ter potrebe in interesi delovnih ljudi in občanov ter 
njihovih delegatov in delegacij v krajevnih skupno- 
stih, samoupravnih interesnih skupnostih in drugih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih, obči- 
nah, skupnostih občin in republiki ter družbenopo- 
litičnih in drugih družbenih organizacijah; 

2. s pripravo dogovorov o temeljih družbenega 
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OPOMBE: plana, določanju predlogov družbenih planov repu- 
blike ter njihovem spremljanju in uresničevanju, 
določanju skupnih interesov in ciljev ter usmerjanju 
družbenoekonomskega razvoja in aktov za njihovo 
vzdrževanje ter pripravljanje in izvajanje zakonov in 
drugih splošnih aktov; 

3. s podatki za planiranje in odločanje v organi- 
zacijah združenega dela in drugih oblikah združe- 
vanja dela in sredstev s področja denarnega poslo- 
vanja, ekonomskih odnosov s tujino, prenosa te- 
hnologije in drugih področij, potrebni za gospodar- 
jenje z družbenimi sredstvi; 

4. s samoupravnim sporazumevanjem in družbe- 
nim dogovarjanjem; 

5. z izvrševanjem funkcij državne uprave in dru- 
gih državnih organov v republiki; 

6. z neposrednim izvrševanjem zakonov in dru- 
gih predpisov; 

7. z uresničevanjem varstva ustavnih svoboščin, 
pravic in dolžnosti delovnih ljudi in občanov; 

8. z delovanjem splošne ljudske obrambe, in 
družbene samozaščite; 

9. s podatki s področja znanosti in tehnologije; 
10. z obveznostmi do informacijskih sistemov fe- 

deracije ter drugih republik in avtonomnih pokrajin 
ob zagotavljanju skladnosti med temi informacijski- 
mi sistemi; 

11. z obveznostmi SR Slovenije in SFR Jugosla- 
vije, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb in bilateral- 
nih odnosov in obveznosti do mednarodnih organi- 
zacij. 

39. člen 
Informacijski sistemi v SR Sloveniji morajo biti 

urejeni tako, da omogočajo povezavo s podatki 
informacijskega sistema federacije in primerljivost 
s podatki in informacijami informacijskih sistemov 
v drugih republikah in avtonomnih pokrajinah. 

40. člen 
Zavod SR Slovenije za statistiko, Narodna banka 

Slovenije, Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji, Republiška geodetska uprava ter druge 
informacijske službe, ki opravljajo dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja skupne- 
ga pomena za republiko, obvezno usklajujejo svoje 
dejavnosti na pobudo katerekoli izmed njih ali pa 
na pobudo Republiškega komiteja za informiranje. 

Poleg nalog iz 24. člena tega zakona medsebojno 
usklajujejo svoje plane razvoja in programe dela ter 
obveznosti glede; 

1. izvajanja nalog v zvezi z izdelavo in uresniče- 
vanjem skupnih osnov družbenega sistema infor- 
miranja zlasti pri nastavitvi, vzdrževanju in uporabi 
skupnih registrov družbenega sistema informiraja 
in enotnih baz podatkov, uvajanju standardov druž- 
benega sistema informiranja in informatike ter 
enotnih metodologij zbiranja, obdelave, hranjenja 
in izkazovanja podatkov na posameznih področjih; 

2. vzpostavitve in vzdrževanja informacijskih si- 
stemov, ki so pomembni za delo republiških orga- 
nov in organizacij ter povezovanja z ostalimi infor- 
macijskimi sistemi; 

3. poenotenja, racionalizacije, delitve dela in 
specializacije pri obdeiavi in prenosu podatkov; 

4. poenotenja in skupne nabave, uporabe in 
vzdrževanja sodobne računalniške in komunikacij- 
ske opreme ter organiziranje izdelave in uporab^ 
enotnih standardnih programskih rešitev avtomat- 
ske obdelave in prenosa podatkov; 

5. izobraževanja in usposabljanja kadrov, raz- 
iskovalnega dela in prenosa znanja na področju 
družbenega sistema informiranja in informatike; 

6. organizacije in izvajanja dokumentacijskih, 
analitskih ter informacijsko-komunikacijskih nalog, 
potrebnih pri izgradnji in razvoju družbenega siste- 
ma informiranja in pospeševanju razvoja informa- 
tike; 

7. drugih strokovnih in razvojnih nalog, ki so 
skupnega pomena za subjekte družbenega sistema 
informiranja v republiki 

41. člen 
Pri opravljanju del in nalog s svojega delovnega 

področja informacijske službe v republiki sodeluje- 
jo v vprašanjih skupnega pomena, usklajujejo pro- 
grame dela. izmenjujejo mnenja in izkušnje ter po- 
datke in informacije z informacijskimi službami, 
organi in organizacijami v občinah in drugih druž- 
benopolitičnih skupnostih ter samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi. 

42. člen 
Informacijske službe v republiki dajejo in objav- 

ljajo podatke in informacije, ki jih evidentirajo, zbi- 
rajo, obdelujejo in izkazujejo ter zagotavljajo njiho- 
vo dostopnost na način, ki ustreza potrebam orga- 
nizacij združenega dela in drugih samcupravnih 
organizacij, občin in republike ter družbenopolitič- 
nih in drugih družbenih organizacij in društev 

Informacijske službe v republiki obvezno prilaga- 
jajo programe svojega dela aktualnim in planiranim 
informacijskim potrebam združenega dela, družbe- 
nopolitičnih skupnosti in drugih uporabnikov po- 
datkov in informacij. 

43. člen 
Za zagotovitev družbenega vpliva na delovanje in 

. razvoj družbenega sistema informiranja in usklaje- 
vanja dela informacijskih služb v republiki se usta- 
novi svet za družbeni sistem informiranja SR Slove- 
nije (v nadaljnjem besedilu: svet). 

Skupščina SR Slovnije določi s svojim aktom 
organe, organizacije, skupnosti in druga telesa, ki 
delegirajo svoje delegate v svet ter njihovo število. 

Pri delu sveta sodelujejo po potrebi predstavniki 
Informacijskih služb, ki so skupnega pomena za 
republiko. 

■■ 44. člen 
Svet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na: 
1. urejanje temeljev družbenega sistema informi- 

ranja; 
2. spremljanje stanja in izvajanje družbenega 

nadzora na področju družbenega sistema infomira- 
nja in informatike; 

3. razvoj informacijskega sistema republike; 
4. povezovnje informacijskih sistemov subjektov 

družbenega sistema informiranja; 
5. usklajevanje in izvajanje planov in programov 

za delo in razvoj informacijskih služb v republiki; 
6. pripravljanje in usklajevanje predlogov za do- 

ločanje programov statističnih in drugih raziskova- 
nj, pomembnih za republiko; 

7. predloge predpisov o standardih in metodolo- 
giji družbenega sistema informiranja in organizaci- 
jo sistema evidenc, registrov in baz podatkov; 

8. tehnično-tehnološko enotnsot družbenega si- 
stema informiranja; 

9. kakovost podatkov in informacij informacij- 
skih služb, oziroma informacijskih sistemov v okviru 
družbenega sistema informiranja; 

10. vprašanja glede nabave, vzdrževanja in upo- 
rabe računalniške, strojne in programske opreme; 

11. oblikovanje vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov na področju družbenega sistema informiranja; 

12. druga vprašanja s področja družbenega si- 
stema informiranja. 

O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema svet sta- 
lišča ter daje mnenja, pobude in priporočila infor- 
macijskim službam, organom in organizacijam v 
republiki. 

Informacijske službe in drugi organi in organiza- 
cije, na katere se nanašajo stališča, mnenja, pobu- 
de in priporočila, so dolžne obravnavati in upošte- 
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vati stališča, mnenja, pobude in priporočila sveta. 
Če informacijska služba oziroma drugi organ ali 

organizacija iz tretjega odstavka tega člena ne upo- 
števa stališča, mnenja, priporočila in pobude sveta, 
mora o tem obvestiti svet in pristojni organ, katere- 
mu je odgovorna, ter navesti razloge, zaradi katerih 
ni mogla upoštevati stališč, mnenj, priporočil in 
pobud. 

Svet delovno sodeluje pri svojem delu s sveti 
drugih družbenopolitičnih skupnosti. 

Svet daje pobude v republiških organih in organi- 
zacijah in na ravni federacije. Svet spremlja izvaja- 
nje svojih stališč, mnenj, pobud in priporočil in o 
tem obvešča Skupščino SR Slovenije. 

45. člen 
Svet dela po poslovniku. 
Svet vodi predsednik sveta, ki ga imenuje Skup- 

ščina SR Slovenije za dobo štirih let. 
Strokovne naloge za potrebe sveta opravlja Re- 

publiški komite za informiranje. 
Svet enkrat letno poroča o svojem delu Skupščini 

SR Slovenije. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela, 

banke in druge finančne organizacije, samouprav- 
ne interesne skupnosti, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, splošna združenja ter druge samoupravne 
organizacije in skupnosti morajo uskladiti svoje 
samoupravne splošne akte z določbami tega zako- 
na v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

47. člen 
Zavod SR Slovenije za statistiko, Služba družbe- 

nega knjigovodstva v SR Sloveniji, Narodna banka 
Slovenije, Republiška geodetska uprava v sodelo- 
vanju z drugimi informacijskimi službami, ki oprav- 
ljajo dejavnosti na področju družbenega sistema 
informiranja skupnega pomena za republiko, mora- 
jo v enem letu po uveljavitvi tega zakona: 

1. določiti medsebojne obveznosti ori vodenju, 
vzdrževanju in uporabi skupnih registrov družbene- 
ga sistema informiranja iz 14. člena tega zakona ter 
drugih evidenc in registrov, pomembnih za repu- 
bliko; 

2. zagotoviti enoten in enostaven dostop in izka- 
zovanje podatkov in informacij republiškega infor- 
macijskega sistema ter sprejeti ukrepe za njihovo 
zaščito in varovanje; 

3. predložiti program uvajanja in poenotenja 
standardov in enotnih metodologij zbiranja, obde- 
lave, hranjenja, izkazovanja in prenosa podatkov na 
posameznem področju; 

4. določiti tehnične in tehnološke osnove za po- 
vezovanje in združevanje podatkov za statistično 
posploševanje in njihovo primerljivost po vsebini, v 
prostoru in času; 

5. sprejeti ukrepe in program poenotenja in 
skupne nabave, uporabe in vzdrževanja računalni- 
ške, komunikacijske in druge opreme ter tehnolo- 
ških rešitev; 

6. vzpostaviti zbirko enotnih splošnih program- 
skih rešitev avtomatske obdelave podatkov; 

7. odpraviti podvajanje zbiranja, obdelave, hra- 
njenja in izkazovanja podatkov. 

Informacijske službe iz prejšnjega odstavka mo- 
rajo o uresničevanju teh nalog poročati Skupščini 
SR Slovenije. 

Republiški komite za informiranje spremlja de- 
javnost informacijskih služb iz prejšnjega odstavka 
in po potrebi daje pobude za reševanje tistih skup- 
nih vprašanj, ki zadevajo vse informacijske službe. 

48. člen 
Republiški komite za informiranje vzostavi skup- 

ni katalog podatkov v enem letu po sprejetju tega 
zakona. Metodologijo za vodenje katalogov podat- 
kov informacijskih sistemov predpiše v šestih me- 
secih po uveljavitvi tega zakona. 

49. člen 
Sveti družbenega sistema informiranja se usta- 

novijo v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
50. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 
dnem listu SRS. 

OPOMBE: 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

l. 
Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 26. 10. 1982 

sprejela osnutek zakona o družbenem sistemu informiranja in 
naložila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog zakona, pri tem 
pa upošteva stališča Družbenopolitičnega zbora, pripombe, 
predloge in mnenja, dane v poročilih delovnih teles zborov in 
Skupščine, pripombe skupin delegatov in pripombe iz 
razprave delegatov na sejah zborov. O osnutku zakona so 
razpravljali tudi v Gospodarski zbornici Slovenije in medob- 
činske gospodarske zbornice, široko razpravo je organizirala 
SZDL, razprave so potekale v nekaterih strokovnih združenjih. 
V vseh teh razpravah je bil osnutek zakona podprt z ugotovi- 
tvijo, da so v osnutku zakona ustrezno opredeljena temeljna 
izhodišča za učinkovito, racionalno in usklajeno urejanje 
odnosov na področju družbenega sistema informiranja. Pred- 
lagatelj je pri pripravi predloga zakona proučil vse predloge, 
mnenja, stališča in pripombe in jih tudi večino ustrezno upo- 
števal. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona sledil izhodi- 
ščem in načelom, ki so bila postavljena v osnutku zakona in 
sprejeta v Skupščini SR Slovenije. Pri pripravi predloga, kot 
že prej pri pripravi osnutka, je upošteval zvezni zakon o 
temeljih družbenega sistema informiranja in o informacij- 
skem sistemu federacije. V skladu z Resolucijo o temeljih 
zakonodajne politike v SR Sloveniji predlog zakona ne ponav- 
lja določb iz zveznega zakona, razen tistih, ki so potrebne 

zaradi celovitosti ureditve družbenega sistema informiranja v 
republiki. 

Pri pripravi predloga zakona zato ni bilo mogoče upoštevati 
tistih pripomb, mnenj in stališč, ki niso v skladu z zveznim 
zakonom aH s konceptom osnutka zakona ter danimi usmeri- 
tvami ali ker je ta materija že urejena v drugih zakonih. Precej 
koristnih predlogov ni bilo mogoče vključiti v besedilo pred- 
loga zakona zato, ker po vsebini ne sodijo v druge predpise 
oziroma samoupravne splošne akte ter druge akte. Nekaterih 
pripomb in predlogov pa ni bilo mogoče upoštevati, ker so si 
bile med seboj nasprotujoče. Vendar je tudi v teh primerih 
predlagatelj skušal ustrezno upoštevati vsebino takih pri- 
pomb. 

Osnovna zgradba zakona in število poglavij je v primerjavi z 
osnutkom zakona ostalo nespremenjeno. V posameznih po- 
glavjih pa je zaradi vsebinskih dopolnitev spremenjena siste- 
matika posameznih določb in členov. 

Predlagatelj si je prizadeval, da bi tekst predloga zakona 
prispeval k boljši opredelitvi družbenega sistema informira- 
nja, s čimer naj bi se zagotavljal še bolj povezan, usklajen in 
poenoten družbeni sistem informiranja. Ob tem se posebej 
poudarja dinamična razsežnost družbenega sistema informi- 
ranja, ki je splet urejenih medsebojnih odnosov med subjekti 
družbenega sistema informiranja. Poudarjene so naloge in 
odgovornosti posameznih nosilcev in celotni odnosi v okviru 
družbenega sistema informiranja. Podrobneje se opredeljuje 
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vloga, pravice, obveznosti in odgovornosti delovnega človeka 
in občana kot posameznika in družbenopolitično ter samo- 
upravno združenega oziroma organiziranega v organizacijah 
združenega de/a, krajevnih skupnostih in drugih samouprav- 
nih organizacijah in skupnostih ter družbenopolitičnih orga- 
nizacijah in skupnostih. Dopolnjene so opredelitve v zvezi z 
informacijskimi službami tako. da je jasneje razvidno, da pri 
tem ne gre za nikakršno oblikovanje novih služb, ampak za 
obstoječe službe, katerih delovanje bo potrebno v skladu s 
tem zakonom ustrezno uskladiti in dopolniti. 

Ustrezneje je opredeljena tudi vloga informacijskih siste- 
mov v samoupravnih organzacijah in skupnostih in družbeno- 
političnih skupnostih ter vloga svetov družbenega sistema 
informiranja. Predlagatelj je še konkretneje kot v osnutku 
zakona določil, na katerih področjih se posamezna vprašanja 
še podrobneje urejajo s podzakonskimi akti oziroma izvršil- 
nimi predpisi, kar naj prispeva tudi k še jasnejšemu opredelje- 
vanju odgovornosti posameznih organov in služb in učinkovi- 
tejšem izvajanju zakona. 

II. 
I. Na prvo poglavje •>Splošne določbe« je bilo v razpravah 

dano več pripomb in mnenj v zvezi z opredelitvijo družbenega 
sistema informiranja in odnosi subjektov družbenega sistema 
informiranja, razmejitvijo pravic in obveznosti delavcev, de- 
lovnih ljudi in občanov kot posameznikov ter samoupravno in 
družbenopolitično združenih, glede uresničevanja družbe- 
nega sistema informiranja v samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, vloge družbenopolitičnih organizacij, opredelitve 
odgovornosti za dajanje in uporabo podatkov ter posebnega 
družbenega pomena dejavnosti družbenega sistema informi- 
ranja. Zato je večina členov tega poglavja spremenjenih, čr- 
tana pa sta člana 7 in 8 osnutka zakona. 

V skladu s pripombo, da je potrebno bolj razmejiti pravice 
in obveznosti delavcev in občanov kot posameznikov v druž- 
benem sistemu informiranja na eni strani in družbenopoli- 
tično in samoupravno organiziranih na drugi strani, se v 2. 
členu določa, da imajo delovni ljudje in občani kot posamez- 
niki pravico in dolžnost biti informirani in informirati, zato si v 
družbenem sistemu informiranja zagotavljajo vse potrebne 
podatke in informacije. Delavci, delovni ljudje in občan so 
nosilci vseh pravic in dolžnosti, ki jih uresničujejo neposre- 
dno in združeni v družbenopolitične in samoupravne organi- 
zacije (subjekti družbenega sistema informiranja). Samo- 
upravno in družbenopolitično organizirani delavci, delovni 
ljudje in občani uresničujejo svojo pravico in dolžnost, da 
planira/o. organizirajo, upravljajo in usmerjajo razvoj družbe- 
nega sistema informiranja ter zagotavljajo njegovo delovanje 
v skladu s svojimi, skupnimi in splošnimi družbenimi potre- 
bami in interesi. V zakonu so praviloma vedno kadar gre za 
uresničevanje teh pravic in obveznosti kot subjekti mišljeni 
samoupravno in družbenopolitično organizirani delavci, de- 
lovni ljudje in občani (subjekti cružbenega sistema informira- 
nja). 

V skladu s pripombami, da je potrebno jasneje opredeliti 
družbeni sistem informiranja glede na učinkovitejše sodelo- 
vanje vseh subjektov je v 3 členu določeno, da njegovo 
delovanje temelji na urejenih medsebojnih odnosih, ki se 
vzpostavljajo med subjekti, s čimer se še bolj poudarja celovi- 
tost in dinamičnost družbenega sistema informiranja. 

S tem namenom je preoblikovan tudi 4. člen. v katerem se 
jasneje kot v osnutku določa, da se družbeni sistem informira- 
nja uresničuje z delovanjem informacijskih sistemov, ki teme- 
ljijo na načelih enkratnega zajemanja podatkov na enotni 
metodologiji in sicer tam in tedaj, ko nastajajo, racionalni 
obdelavi in shranjevanju ter zagotavljanju njihovega enostav- 
nega in hitrega dostopa vsem subjektom v organizacijah 
združenega dela, drugih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih, družbenopolitičnih organizacijah in družbenopo- 
litičnih skupnostih. 

V skladu s pripombo, da je bilo v dosedanjem 5. členu 
preveč poudarjeno, da lahko podatke zbirajo in zajemajo z 
zakonom in odlokom pooblaščeni organi in organizacije in s 
tem postavljena v ozadje vsebina podatkov, se sedaj določa, 
da subjekti družbenega sistema informiranja morajo dajati 
podatke informacijskim službam samo. če zbiranje in zajema- 
nje teh podatkov temelji na zakonu oz. odloku, izdanem na 
podlagi zakona, samoupravnem sporazumu in družbenem 

dogovoru, s čimer so zajete vse možne oblike določanja 
obveznega dajanja podatkov. Nadalje je dosledno uveljav- 
ljeno. da sme zbirati aH zajemati iste podatke o nekem pojavu 
ali dejstvu samo en organ aH organizacija, s čimer se prepre- 
čuje večkratno dajanje podatkov in s tem razbremenjuje zdru- 
ženo delo in posameznike. Ob odgovornosti dajalcev podat- 
kov za resničnost, celovitost, pravočasnost in pravilnost se 
skladno z danimi pripombami uveljavlja tudi obveznost upo- 
rabnikov. da pri uporabi podatkov obvezno navajajo vir po- 
datkov ter njihova odgovornost za celovito, dosledno in pra- 
vilno uporabo. 

Pripomba, da ob ustavnih načelih in določbah o vlogi druž- 
benopolitičnih organizacij na področju družbenega sistema 
informiranja njihove vloge v tem zakonu ni potrebno posebej 
opredeljevati, je upoštevana in je ta člen v predlogu zakona 
izpuščen. 

Črtan je tudi 8. člen osnutka zakona, ki govori o ustanavlja- 
nju svetov družbenega sistema informiranja v družbenopoli- 
tičnih skupnostih, ker je to načelno določeno že v zveznem 
zakonu. 

V 7. členu se določa posebni družbeni pomen dejavnosti na 
področju družbenega sistema informiranja. Poseben druž- 
beni pomen se uresničuje v skladu z zakonom ali odtokom na 
podlagi zakona. 

V 2. odstavku tega člena pa se jasneje ureja uresničevanja 
posebnega družbenega interesa v organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih. V organizacijah združenega deta. 
ki opravljajo dejavnosti družbenega sistema informiranja kot 
glavno dejavnost, prav tako pa tudi v delovnih skupnostih, v 
katerih se opravljajo dela na tem področju, se poseben druž- 
beni interes uresničuje v skladu s tem zakonom. Podrobneje 
je to urejeno v členih 25 in 29 predloga zakona. 

V skladu s pripombami se v sedanjem 8. členu jasneje 
urejajo načela javnosti in dostopnosti podatkov in informacij. 
Pogoji ter načini in oblike zagotavljanja javnosti se določijo z 
zakonom oziroma drugimi predpisi ali samoupravnimi sploš- 
nimi akti na podlagi zakona. Tako se npr. v 24. členu določa, 
da so informacijske službe v okviru svojih pravic in obveznosti 
dolžne zagotavljati javnost in dostopnost podatkov in infor- 
macij. 

Glede zaščite in varovanja podatkov se na novo opredeljuje, 
da se z zakonom ali drugim predpisom, izdanim na podlagi 
zakona oziroma samoupravnimi splošnimi akti. določa vrste 
podatkov, ki so predmet posebne zaščite in varovanja in način 
njihove zaščite za razliko od osnutka zakona, ko je bilo 
določeno, da je to mogoče določiti samo z zakonom. 

Predmet posebne zaščite, ki jo ureja zakon, so tudi osebni 
podatki in informacije, ker gre pri tem za varstvo osebne 
svobode in zaščite osebnosti ter z ustavo in zakoni zagotov- 
ljenih pravic človeka in občana. 

2. V poglavju ■■Skupne osnove družbenega sistema infor- 
miranja" so posamezne določbe v skladu s pripombami do- 
polnjene. Konkretneje se zavezuje določene nosilce za posa- 
mezne naloge v zvezi s skupnimi osnovami. Vsebina nekaterih 
členov je bolj razumljivo opredeljena. 

V uvodnem. 11 členu tega poglavja je v skladu v pripombo, 
sedaj jasneje določeno, da subjekti družbenega sistema infor- 
miranja v vseh medsebojnih razmerjih na področju družbe- 
nega sistema informiranja zagotavljajo racionalnost, usklaje- 
nost, povezanost, enotnost delovanja družbenega sistema 
informiranja, zlasti z določanjem, spoštovanjem in izvajanjem 
skupnih osnov družbenega sistema informiranja. S tem je 
posebej poudarjeno, da je družbeni sistem informiranja splet 
medsebojnih razmerij vseh subjektov tega sistema, skupne 
osnove pa so ena od podlag za urejanje teh razmerij. 

Predlog, da se v 14. členu osnutka zakona doda kot 6. točka 
javno omrežje za prenos podatkov, je bil upoštevan in je ta 
točka vnešena v sedanji 12. člen. Poteg tega se v tem členu v 
skladu s pripombami določa, da se skupne osnove urejajo z 
zakonom in predpisi ter samoupravnimi splošnimi akti na 
podlagi zakona. 

V sedanjem 14. členu se konkretneje opredeljuje način 
zadovoljevanja potreb po podatkih. Pri tem gre predvsem za 
težnjo, da bi se podatki najprej iskati v že obstoječih bazah 
podatkov, šele izjemoma na drug način. S tem se tudi ne 
zapirajo možnosti za pridobivanje podatkov za kakršnekoli 
enkratne namene (npr. podatkov za raziskovalno delo). Nada- 
lje se v tem členu še jasneje določa, kateri skupni registri se 

8 priloga poročevalca 



organizirajo in vzdržujejo v družbenopolitičnih skupnostih. 
Pri tem se kot novost določa, da so vsi subjekti družbenega 
sistema informiranja dolžni uporabljati kot identifikacijske 
podatke o sebi, organizaciji oziroma skupnosti ter prostorski 
enoti podatke iz skupnih registrov. 

V zvezi s pripombo na 16. člen osnutka zakona, da bi bilo 
potrebno konkretneje določiti nosilce skupnih registrov iz 
tega člena, se v novem 15. členu konkretno določijo nosilci 
posameznih skupnih registrov. Nadalje je določeno, da no- 
silci posameznih zapiskov predpisujejo tudi metodologije za 
vodenje in koriščenje posameznih zapiskov in sicer v soglasju 
s pristojnimi organi. 

Nadalje je v sedanjem 16. členu določeno, da se s srednje- 
ročnim in letnimi programi statističnih raziskovanj, pomemb- 
nih za republiko, določajo dopolnilni podatki o stanju in 
gibanjih na posameznih področjih družbenoekonomskega 
življenja. Pri tem so mišljeni vsi programi statističnih razisko- 
vanj v republiki, ki jih v republiki povezano izvajajo Zavod SR 
Slovenije za statistiko ali druge informacijske službe, ki so 
skupnega pomena v republiki, Strokovni nosilec povezovanja 
in usklajevanja izvajalcev je Zavod SR Slovenije za statistiko. 
S tem se še jasneje opredeljuje vloga in odgovornost Zavoda 
SR Slovenije za statistiko za razvoj statističnega informacij- 
skega sistema, kar je sicer že opredeljeno v 37. členu zakona 
o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih 
organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih 
služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list 
SRS, S-279/80). 

Glede na pripombo, da je nejasno določeno, kdo določa 
posamezne enotne metodologije, je predlagatelj že v 12. 
členu določil, da se skupne osnove urejajo in določajo z 
ustreznimi predpisi. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da 
so posamezne metodologije že določene z ustreznimi pred- 
pisi s tega področja. 

Pripombe na 22. člen osnutka zakona, ki govori o javnem 
omrežju za prenos podatkov, da se uskladi z določili zakon o 
sistemu zvez in PTT prometa, so upoštevane. Novi 21. člen je 
usklajen in dopolnjen v sodelovanju s predlagateljem osnutka 
zakona o sistemu zvez. 

3. Predlagatelj je v 3. poglavju v skladu s pripombami še 
bolj jasno opredelil način organiziranja in izvajanja dejavnosti 
na področju družbenega sistema informiranja. Pri tem je še 
jasneje določeno, da pri predpisovanju organizacijskih oblik 
ne gre za ustanavljanje novih služb, ampak za opredelitev 
možnih oblik, v katerih se lahko opravljajo dejavnosti družbe- 
nega sistema informiranja. Poleg tega pa je še natančneje 
opredeljene dolžnosti informacijskih služb v okviru svojih 
pravic, obveznosti in odgovornosti. 

V skladu s pripombo, da je 23. člen osnutka nejasen, se v 
sedanjem 22. členu jasneje določa, da se v družbeni sistem 
informiranja povezujejo vsi informacijski sistemi samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter družbenopolitičnih skupnosti. 
Subjekti družbenega sistema informiranja s predpisi oziroma 
samoupravnimi splošnimi akti v okviru svojih pristojnosti do- 
ločajo vsebino, organizacijo in delovanje informacijskih siste- 
mov oziroma so le-te v skladu z določili zakona dolžni vzpo- 
staviti in organizirati ter zagotoviti njihovo delovanje tudi na 
področjih, kjer takih sistemov ni, v skladu z ugotovljenimi 
potrebami. 

Preoblikovan je tudi 24. člen osnutka. Tako sedanji 23. člen 
določa, da dejavnosti družbenega sistema informiranja ter 
strokovne naloge v zvezi z razvojem in delovanjem informacij- 
skih sistemov opravljajo informacijske službe. Te so lahko 
organizacije združenega dela, delovne skupnosti, upravni or- 
gani in organizacije ter notranje organizacijske enote oziroma 
druge oblike organiziranja in izvajanja v organizacijah zdru- 
ženega dela, drugih družbenopravnih osebah ter državnih 
organih. Naštevanje organizacijskih oblik ne predstavlja usta- 
navljanja, že apriori, zaradi zakona - kakršnihkoli novih služb, 
ampak gre za možne in praktično obstoječe oblike, v katerih 
se opravljajo dejavnosti družbenega sistema informiranja in 
se zato po tem zakonu štejejo za informacijske službe. Pri tem 
je potrebno poudariti osnovno intenco, da se opravljanje 
nalog na področju družbenega sistema informiranja poveri že 
obstoječim službam Te službe pa morajo organizirati zbira- 
nje podatkov in njihovo obdelavo tudi na področjih, ki do 
sedaj niso bila pokrita, pa bi morala biti glede na pomčn takih 
podatkov za planiranje in odločanje o družbenih sredstvih in 

drugih zadevah (npr. področje denarnega poslovanja, pre- 
nosa znanja in tehnologije, blagovnega prometa). 

Glede pripombe, da ni nujno, da se informacijske službe v 
organizacijah združenega dela, drugih družbenopravnih ose- 
bah ter državnih organih, v katerih se ne opravljajo dejavnosti 
družbenega sistema informiranja kot glavne dejavnosti, orga- 
nizirajo kot organizacijske enote, je predlagatelj poleg orga- 
nizacijskih enot posebej dodal tudi še druge načine in oblike 
organiziranja in izvajanja dejavnosti, zato da bi s tem bilo 
mogoče ohraniti tudi druge oblike, ki že obstajajo v organiza- 
cijah združenega dela, drugih družbenopravnih osebah ter 
državnih organih. 

Poleg tega je v tem členu jasno določeno, da so vse infor- 
macijske službe odgovorne v mejah svojega delovnega po- 
dročja za resničnost, celovitost, pravočasnost, razumljivost in 
dostopnost podatkov in informacij, ki jih zbirajo, obdelujejo in 
izkazujejo ter za skladen razvoj in uporabo skupnih osnov 
družbenega sistema informiranja. 

V 24. členu predloga je v skladu s pripombo dodana nova 3. 
točk?: - pripravljanje in posredovanje gradiv za samo- 
upravno, delegatsko odločanje ter dodano, da informacijske 
službe zagotavljajo javnost in dostopnost podatkov in infor- 
macij. 

V skladu s pripombo je v 2. odstavku sedanjega 25. člena 
določeno, da delegati družbene skupnosti v delavskem svetu 
oziroma drugem njemu ustreznem organu upravljanja organi- 
zacije združenega dela soodločajo o predlogu statuta, pri 
čemer je mišljeno, da soodločajo o predlogu statuta v celoti. 

V 24. členu predloga zakona, ki govori o možnosti, da 
upravni organi in organizacije opravljajo dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema informiranja tudi za samoupravne 
interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije in druž- 
bene organizacije, je na podlagi pripombe črtano določilo o 
oblikovanju skupnega organa uporabnikov. 

4. Na podlagi pripomb je spremenjeno tudi 4. poglavje. 
Dodana so nova določila o informacijskih sistemih temeljnih 
organizacij združenega dela, krajevnih skupnosti, samo- 
upravnih interesnih skupnosti ter informacijski sistem občine. 
Določbe o svetih družbenega sistema informiranja so preobli- 
kovane in usklajene s pripombami. 

Pripomba na 32. člen je upoštevana, tako da se v sedanjem 
30. členu določa, da organizacije združenega dela, krajevne 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti urejajo vsebinp 
in obseg, organizacijo in delovanje svojih informacijskih si- 
stemov oziroma izvajanje dejavnosti na področju družbenega 
sistema informiranja s svojimi samoupravnimi splošnimi akti 
ter drugimi internimi akti v skladu s tem zakonom. 

V sedanjem 31. členu pa je poleg jasnejše opredelitve 
informacijskega sistema organizacij združenega dela in nje- 
gove vloge bolj natančno opredeljena tudi odgovornost za 
delovanje informacijskih služb v organizacijah združenega 
dela. Poudarjena je odgovornost poslovodnega organa in 
drugih organov, določenih z zakonom in samoupravnim 
splošnim aktom, kar je v skladu s pripombami, da je potrebno 
natančneje določiti odgovornost za vzpostavitev in delovanje 
informacijskih sistemov v organizacijah združenega dela. 

V skladu s pripombami, da so premalo opredeljeni informa- 
cijski sistemi v krajevnih skupnostih in samoupravnih in- 
teresnih skupnostih, se v sedanjem 32. členu opredeljujeta 
vloga in smoter informacijskega sistema krajevne skupnosti 
in samoupravnih interesnih skupnosti. Pri tem se določa, da 
mora biti informacijski sistem v krajevni skupnosti organizi- 
ran tako, da zagotavlja delavcem, delovnim ljudem in obča- 
nom v krajevni skupnosti ter upravnim delegacijam in delega- 
tom podatke in informacije, nujne za uresničevanje njihovih 
skupnih interesov pri opravljanju nalog ter solidarno zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področjih, ki se uresničujejo v 
krajevni skupnosti. Podobno je določena tudi za samo- 
upravne interesne skupnosti, kjer mora informacijski sistem 
zagotavljati delovnim ljudem in občanom ter njihovim delega- 
tom podatke in informacije, potrebne za zadovoljevanje njiho- 
vih osebnih in skupnih potreb in interesov v samoupravnih 
interesnih skupnostih. 

Zakon določa, da se obdelava podatkov in informacij za 
potrebe krajevnih skupnosti in samoupravnih interesnih 
skupnosti praviloma zagotavlja v sodelovanju z informacij- 
skimi službami družbenopolitičnih skupnosti na podlagi spo- 
razuma. Pri tem gre za strokovno pomoč pri obdelavi in 
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shranjevanju informacij, za racionalno izrabo tehnične 
opreme itd., v nobenem primeru pa ne gre za pravico, po 
kateri bi informacijske službe družbenopolitičnih skupnosti 
oblikovale aH pa vplivale na podatke za potrebe krajevnih 
skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. 

V skladu s pripombami na 35. člen osnutka zakona, da je 
vsebina in organizacija informacijskega sistema občine neja- 
sno opredeljena in nedosledna, se v sedanjem 33. členu 
natančneje določa, da informacijski sistem občine tvorijo na 
podlagi skupnih osnov ustrezno povezani informacijski si- 
stemi samoupravnih organizacij in skupnosti v občini, občin- 
skih organov in organizacij ter podatki in informacije iz dru- 
gih informacijskih sistemov. 

Dopolnjena izhodišča pri urejanju vsebine, organizacije in 
izvajanja dejavnosti ter tehničnih in tehnoloških osnovah in- 
formacijskega sistema občine izhajajo iz ustavne vloge ob- 
čine. Tako se poleg že v osnutku zakona določenih potreb 
opredeljujejo tudi dodatna izhodišča, tudi potrebe v zvezi s 
samoupravnim sporazumevanjem in družbenim dogovarja- 
njem, potrebe v zvezi z delovanjem splošne ljudske obrambe 
in družbene samozaščite in potrebe v zvezi z uresničevanjem 
varstva ustavnih svoboščin, pravic in dolžnosti delovnih ljudi 
in občanov. 

Nadalje se sedanji 34. člen v skladu s pripombami podrob- 
neje določa, da določi občina na podlagi izhodišč nosilca del 
in nalog v zvezi z vzpostavljanjem in delovanjem informacij- 
skega sistema občine, nosilca evidentiranja, zbiranja, obde- 
lave, hranjenja in izkazovanja podatkov, nosilca del in nalog v 
zvezi s planskimi kazalci in zbirnimi podatki informacijskih 
sistemov samoupravnih organizacij in skupnosti ter druge 
nosilce, ukrepe in način organizacije za izvajanje dejavnosti 
družbenega sistema informiranja in posameznih nalog na tem 
področju. Pri tem je potrebno poudariti, da zakon ne izklju- 
čuje možnosti, da so nosilci za več nalog v občini isti. Zaradi 
racionalnosti in drugih praktičnih razlogov bo v občinah ver- 
jetno praviloma uvaljavljena taka praksa. 

V tem členu 'se v skladu s pripombami, da bi moralo biti 
določneje opredeljeno, kako naj se v družbeni sistem informi- 
ranja vključijo že obstoječe službe, zlasti INDOK centri, do- 
loča. da opravljanje določenih skupnih nalog in del, pomem- 
bnih za vse subjekte v občini, lahko poveri INDOK centrom 
oziroma drugi ustrezni informacijski službi, ki jo določi skup- 
ščina občine. S tem se upošteva predlog o opredelitvi vloge in 
položaja dejavnosti INDOK centrov, ki zaradi del in nalog, ki 
jih opravljajo, lahko bistveno prispevajo k hitrejšemu izvaja- 
nju zakona na občinskem nivoju in s tem nadomeščajo tudi. 
potrebo po ustanavljanju novih informacijskih služb. 

V skladu z zveznim zakonom 35. člen predvideva ustanovi- 
tev svetov za družbeni sistem informiranja kot posebne oblike 
družbenega vpliva v družbenopolitičnih skupnostih. Poleg 
tega se v skladu s pripombami, ki so bile dane glede sveta 
družbenega sistema informiranja v občini (da se z določili 
osnutka zakona preveč posega v pristojnosti občine), črtana 
druga določila o svetu družbenega sistema informiranja ob- 
čine. 

V skladu s pripombami v zvezi z ustanavljanjem svetov 
družbenega sistema informiranja v občini je tudi določeno, da 
lahko občine, ki se združujejo v skupnosti, ustanovijo skupen 
svet družbenega sistema informiranja. Določbe zakona, ki se 
nanašajo na informacijski sistem občine, primerno uporab- 
ljajo tudi za informacijske sisteme posebne družbenopoli- 
tične skupnosti. 

Določbe o informacijskem sistemu republike so glede na 
osnutek zakona spremenjene in dopolnjene v skladu s pri- 
pombami, vendar ne bistveno. V 38. členu so dopolnjena 
izhodišča za urejanje vsebine informacijskega sistema repu- 
blike. Vnešena so konkretnejša določila o potrebah po podat- 
kih za planiranje in odločanje v organizacijah združenega 
dela in drugih oblikah združevanja dela in sredstev z raznih 
področij. V zakonu so le primeroma našteta nekatera po- 
dročja glede na pomen teh področij za razvoj družbe kot 
celote. Poleg teh se v skladu s pripombami opredeljuje, da je 
potrebno pri urejanju vsebine in izvajanju informacijskega 
sistema republike upoštevati tudi potrebe v zvezi s področja 
znanosti in tehnologije, delovanjem SLO in družbene samo- 
zaščite in varstva ustavnih svoboščin, pravic in dolžnosti 
delovnih ljudi in občanov. 

V sedanjem 40. členu se v skladu s pripombo jasneje in 

konkretneje opredeljuje informacijske službe v republiki, ki 
obvezno usklajujejo svoje dejavnosti. To so Zavod SRS za 
statistiko, Narodna banka Slovenije, Služba družbenega knji- 
govodstva v SR Sloveniji, Republiška geodetska uprava ter 
druge informacijske službe, ki opravljajo dejavnosti na po- 
dročju družbenega sistema informiranja skupnega pomena 
za republiko. Tu so mišljene npr. temeljne banke, splošna 
združenja, gospodarske zbornice, sestavljene organizacije 
združenega dela itd. Nadalje se v tem členu določa, da te 
organizacije obvezno usklajujejo svoje dejavnosti na pobudo 
katerekoli izmed njih ali na pobudo Republiškega komiteja za 
informiranje. Poleg nalog iz 24. člena, ki določa, kaj informa- 
cijske službe v okviru svojih pravic in obveznosti zagotavljajo 
in morajo medsebojno usklajevati, so v tem členu naštete še 
druge naloge, glede katerih morajo te organizacije obvezno 
medsebojno usklajevati programe dela, plane ter druge ob- 
veznosti. 

Pri tem je potrebno opozoriti tudi na 47. člen, ki te organiza- 
cije konkretne zavezuje, katere naloge so dolžne opraviti v 
enem letu po sprejetju zakona. 

Glede sveta družbenega sistema informiranja SR Slovenije 
je bilo precej pripomb, ki so se nanašale na vlogo, sestavo, 
naloge in način dela in glede obveznega obravnavanja stališč, 
mnenj in predlogov sveta. Pri pripravi predloga zakona je 
predlagatelj temeljito preučil vse predloge in pripombe, kot 
tudi sistemska izhodišča zakona o družbenih svetih ter druž- 
beno vlogo in funkcijo družbenih svetov v sistemu. Na podlagi 
tega in v skladu s sklepi zborov skupščine SRS, da sveti 
skladno s svojo funkcijo ne morejo prevzemati funkcij odloča- 
nja in nadzora ter odgovornosti za stanje na področju družbe- 
nega sistema informiranja, ki pripadajo skupščinam družbe- 
nopolitičnih skupnosti, njenim organom, samoupravnim in- 
teresnim skupnostim in družbenopolitičnim organizacijam, je 
opredelil predlagatelj njihovo vlogo in položaj. Tako se v 
sedanjem 43. členu določa, da se za zagotovitev družbenega 
vpliva na delovanje in razvoj družbenega sistema informiranja 
in usklajevanje dela informacijskih služb v republiki ustanovi 
svet družbenega sistema informiranja SR Slovenije. Skup- 
ščina SR Slovenije določi organizacije, skupnosti in druga 
telesa, ki delegirajo svoje delegate v svet in njihovo število v 
nasprotju s prej taksativno naštetimi organi, ki naj bi delegi- 
rali delegate. Prav tako je določeno, da pri delu sveta sodelu- 
jejo po potrebi predstavniki informacijskih služb, ki so skup- 
nega pomena za republiko, pri čemer se misli vse službe 
oziroma organizacije v republiki, ki so skupnega pomena za 
republiko. 

Glede vprašanj, ki naj bi jih obravnaval svet, so ta nekoliko 
preoblikovana. V skladu s pripombo, da bi bilo potrebno 
informacijske službe, organe in organizacije v republiki še 
konkretneje zavezati, da upoštevajo stališča, mnenja, priporo- 
čila in pobude sveta, ki jih ta sprejme, se določi, da je informa- 
cijska služba, organ in organizacija v republiki, ki ne upošteva 
stališča, mnenja, priporočila in pobude sveta, dolžna o tem 
obvestiti in pristojni organ, kateremu je za svoje delo odgo- 
vorna. Predlagatelj je v skladu s pripombo črtal določilo, da 
svet družbenega sistema informiranja SR Slovenije nadzoruje 
izvajanje svojih sklepov in določil, da svet spremlja izvajanje 
svojih stališč, mnenj, priporočil in pobud in o tem obvešča 
Skupščino SR Slovenije. 

V skladu s pripombo o premajhni povezanosti sveta družbe- 
nega sistema informiranja SR Slovenije z občinskimi sveti je 
predvideno, da svet družbenega sistema informiranja SR Slo- 
venije sodeluje pri svojem delu s sveti drugih družbenopolitič- 
nih skupnosti. 

Na podlagi predlogov je prdlagatelj v sedanjem 45. členu 
tudi bolj zavezujoče opredelil odgovornost sveta družbenega 
sistema informiranja SR Slovenije, ki bi moral enkrat letno o 
svojem delu poročati Skupščini SR Slovenije. 

5. V poglavju Prehodne in končne določbe je predlagatelj 
določil način in roke za obveznosti, ki izhajajo iz zakona. 

Predlagatelj je v skladu s pripombo še natančneje opredelil 
dolžnosti informacijskih služb, ki so skupnega pomena za 
republiko. 

V sedanjem 47. členu je določeno, da morajo te informacij- 
ske službe o opravljanju nalog, ki jim jih nalaga zakon, poro- 
čati Skupščini SR Slovenije, Republiški komite za informira- 
nje pa spremlja dejavnost teh informacijskih služb in po 
potrebi daje pobude za reševanje tistih skupnih vprašanj, ki 
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zadevajo vse informacijske službe. 
Pri tem je potrebno opozoriti na povezavo med tem členom 

in členom 24 oziroma 40, v katerih se določa, kaj so informa- 
cijske službe dolžne v okviru svojih pravic in obveznosti, ter 
katere obveznosti in dolžnosti medsebojno usklajujejo. V do- 
ločbah 40. člena so vnešene naloge, ki so trajne narave, 
medtem ko se v 47. členu določajo obveznosti, ki so sicer 
enkratnega značaja, njihova uresničitev pa je podlaga za 
povezovanje in izvajanje dejavnosti družbenega sistema in- 
formiranja vseh subjektov družbenega sistema informiranja. 

V tem poglavju se določa tudi nov šestmesečni rok za 
ustanovitev vseh svetov družbenega sistema informiranja v 
SR Sloveniji. 

III. 
Predlagatelj ni mogel upoštevati naslednjih mnenj, stališč 

in predlogov: 
- V razpravah je bilo postavljeno vprašanje, kakšna je po- 

vezava med tem zakonom in zakonom o zadevah posebnega 
družbenega pomena in postopka obveznega sporazumevanja 
na področju računalništva. Predvideni zakon je sistemski in 
ureja celotno področje družbenega sistema informiranja, 
medtem ko zakon o zadevah posebnega družbenega pomena 
in postopka obveznega sporazumevanja na področju računal- 
ništva ureja proizvodnjo in povezovanje na področju računal- 
ništva. Nadalje je bila dana pripomba, da zakon predvideva 
vrsto novih zakonov. S tem v zvezi je bila dana tudi pripomba, 
naj bi zakoni in predpisi, izdani na podlagi tega zakona, glede 
standardov družbenega sistema informiranja, zaščite in var- 
nosti, metodologije itd. stopili v veljavo istočasno s tem zako- 
nom. Predlagatelj pri tem poudarja, da so posamezna po- 
dročja družbenega sistema informiranja že urejena s posa- 
meznimi zakoni in drugimi predpisi. V zakonu je zato le več 
napotilnih določb, s katerimi naj bi se še jasneje opredelila 
odgovornost za potrebne spremembe predpisov, ki že urejajo 
določena vprašanja s tega področja ter zagotovijo njihovo 
usklajeno nadaljnje izvajanje. 

- V razpravah je bila dana pripomba, da posamezne do- 
ločbe osnutka zakona niso v skladu z obrazložitvijo. Nekateri 
so menili, da zakon predpisuje ustanavljanje novih informacij- 
skih služb, medtem ko se v obrazložitvi navaja, da zakon ne 
ustanavlja novih informacijskih služb, ampak da se opravlja- 
nje nalog na področju družbenega sistema informiranja po- 
veri obstoječim službam. Predlagatelj meni, da take neskla- 
dnosti ni, saj se pri določbah, ki govore o organiziranosti na 
področju družbenega sistema informiranja, ne predpisuje ob- 
veznosti ustanavljanja oblik, ki so tam navedene, ampak gre le 
za navajanje možnih oblik organiziranosti. 

- Ob pripombi, da ni jasna enotnost družbenega sistema 
informiranja na podlagi skupnih osnov in da bi bilo potrebno 
jasneje določiti, za koga so te skupne osnove obvezne, pred- 
lagatelj meni, da je sedaj v predlogu zakona še jasneje kot v 
osnutku določeno (člen 11), da so vsi subjekti družbenega 
sistema informiranja dolžni upoštevati pri organiziranju in 
delovanju informacijskih sistemov in vseh medsebojnih odno- 
sih na področju družbenega sistema informiranja skupne 
osnove družbenega sistema informiranja, s čemer se zagotav- 
lja enotnost družbenega sistema informiranja. Pri tem je treba 
tudi poudariti, da zakon ni tehničen predpis in zato v njem ni 
mogoče določiti vseh podrobnosti, kar je bilo predlagano v 
posebnih pripombah, zlasti glede tehnično-tehnoloških in 
organizacijskih vidikov družbenega sistema informiranja. 

- Glede pripombe, da bi v 14. členu osnutka zakona, kjer se 
opredeljujejo skupni registri, predpisali tudi vodenje evidenc 
sprejetih samoupravnih sporazumov in družbenih dogovorov, 
predlagatelj meni, da pripomba ni v skladu s funkcijo skupnih 
registrov, kajti te evidence so sicer izredno pomembne, ven- 
dar predlog zakona konkretneje ne našteva posameznih vrst 
evidenc, temveč opredeljuje le temeljna načela za njihovo 
vzpostavljanje in vodenje. 

- Predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe, da v zakonu 
ni dovolj določil o informacijskih službah v organizacijah 
združenega dela in občinah, ker je sledil veliki večini pripomb 
oziroma stališčem, da s tem zakonom ne bi podrobneje pred- 
pisovali oblik informacijskih služb v organizacijah združe- 
nega dela in v občinah, temveč naj bi to le-te urejale v skladu z 
zakonskimi načeli, s svojimi samoupravnimi splošnimi akti in 
drugimi akti. 

- Predlagatelj je proučil pripombo aH ne bi namesto preko 
svetov družbenega sistema informiranja družbeni vpliv na 
delovanje subjektov družbenega sistema informiranja zago- 
tavljali preko Republiškega komiteja za informiranje glede na 
njegovo sestavo. Predlagalj ugotavlja, da že zvezni zakon 
določa, da se za zagotovitev najširšega družbenega vpliva v 
družbenopolitičnih skupnostih obvezno ustanavljajo sveti 
družbenega sistema informiranja in da Republiški komite za 
informiranje kot upravni organ v skladu s svojo vlogo, položa- 
jem in pristojnostmi teh teles ne more nadomestiti. 

- Glede pripombe, kakšna je povezava sveta družbenega 
sistema informiranja občine s sveti za informiranje in poli- 
tično propagando pri občinski konferenci SZDL, občinskem 
svetu Zveze sindikatov in drugih družbeno-političnih organi- 
zacijah, predlagatelj meni, da se naloge, ki jih imajo sveti za 
družbeni sistem informiranja in druga omenjena telesa ne 
prekrivajo, temveč le dopolnjujejo oziroma prispevajo k učin- 
kovitemu izvajanju nalog, ki jih imajo posamezni dejavniki v 
zvezi z razvojem usklajenega in racionalnega družbenega 
sistema informiranja. 

- Pripombe, naj bi zakon vseboval tudi podrobnejša dolo- ■ 
čila o zaščiti in varovanju podatkov, predlagatelj ni mogel 
upoštevati, ker je mnenja, da je to področje delno že urejeno v 
nekaterih že obstoječih zakonih (tudi v Zakonu o združenem 
delu) iu ga zato ni potrebno v celoti urejati s tem zakonom. Za 
področja, kjer takih določb še ni, pa predlagatelj meni, naj bi 
se urejala z drugimi predpisi. Tako je v 9. členu predloga 
določeno, da se z zakonom aH drugim predpisom, izdanim na 
podlagi zakona oziroma samoupravnim splošnim aktom, do- 
loča vrste podatkov, ki so predmet posebne zaščite in varova- 
nja in način njihove zaščite. Pri tem je potrebno poudariti, da 
bo predlagatelj še proučil, kako bi bilo najbolj primerno 
urediti to materijo glede na to, da že sedaj obstajajo določeni 
predpisi, ki urejajo to področje. 

- V mnenjih in pripombah k osnutku zakona je bilo predla- 
gatelju naloženo, naj prouči možnost določitve kazenskih 
določb. Predlagatelj je to proučil in o tem konzultiral tudi 
druge pristojne organe. Predlagatelj je mnenja, da je zakon o 
družbenem sistemu informiranja po svoji vsebini in družbenih 
smotrih sistemski zakon, zaradi česar so njegove določbe 
splošnješe kot so določbe zakonov in drugih predpisov, ki 
urejajo posamezna ožja področja družbenega sistema infor- 
miranja (statistiko, knjigovodstvo, itd. in v katerih so tudi 
kazenske določbe). Gre za zakon, ki dograjuje naš politični 
sistem in ki bi naj zagotavljal oziroma omogočal nadaljnji 
razvoj in boljše delovanje delegatskega sistema, planiranje 
družbenega razvoja, uresničevanje oblasti in upravljanje dru- 
gih družbenih zadev. Ob takšnem namenu zakona bi bilo 
nesmotrno, da bi morebitno neizvajanje posameznih določb 
zakona sankcionirali s predpisovanjem gospodarskih pre- 
stopkov in prekrškov. Uveljavitev tega zakona je v prvi vrsti 
stvar ustrezne družbeno-politične aktivnosti oz. bi morali za 
njegovo neizvajanje in neupoštevanje sprejeti ustrezne 
ukrepe, zaostrovati družbeno-politično odgovornost. 

Le del ravnanj, ki jih nalaga ta zakon neposredno, je take 
narave, ki bi jih bilo mogoče neposredno kazensko-pravno 
sankcionirati (resničnost in celovitost podatkov in informacij 
itd.). Ta pa so delno že sankcionirana bodisi v kazenskem 
zakonu bodisi v kazenskih določbah zakonov ali drugih pred- 
pisov, ki urejajo posamezne ožje dele družbenega sistema 
informiranja (npr. statistika, SDK), pa tudi v Zakonu o združe- 
nem delu. 

- Glede pripomb in razprav, da iz določil zakona ni 
razvidno, ali je skupen katalog podatkov dostopen za vse 
subjekte družbenega sistema informiranja, predlagatelj po- 
udarja, da je v skladu s konceptom zakona katalog dostopen 
vsem subjektom družbenega sistema informiranja ter meni, 
da to ustrezno izhaja iz določb 19. in 48. člena predloga 
zakona. 

- Glede pripombe, da so roki za izvedbo zakona nerealni, 
predlagatelj poudarja, da gre za uresničitev nekaterih nalog, 
za katere so določeni roki, ne pa za uresničitev celotnega 
zakona, poleg tega so nekateri roki določeni že z zveznim 
zakonom. 

V razpravah o osnutku zakona o družbenem sistemu infor- 
miranja so bila zastavljena tudi vprašanja v zvezi s potrebami 
in možnostmi zagotavljanja finančnih sredstev in ustreznega 
strokovnega kadra za hitrejše in učinkovitejše uresničevanje 
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ciljev in nalog, ki izhajajo iz zastavljenih načel in smernic 
nadaljnje izgradnje, razvoja in delovanja družbenega sistema 
informiranja. 

Nadaljnji razvoj družbenega sistema informiranja bo glede 
na predvideno dinamiko izgradnje in zahtevano kvaliteto de- 
lovanja odvisen tudi od razpoložljivih finančnih sredstev ter 
šrevila in usposobljenosti strokovnega kadra. Anketa o upo- 
rabi, zaščiti in zavarovanju podatkov ter opreme za AOP v SR 
Sloveniji iz leta 1981, je pokazala, da v republiki razpolagamo 
z ne tako majhnim številom računalniških sistemov in kadra, 
ki neposredno dela na področju avtomatske obdelave podat- 
kov. 

1 Za smotrno in učinkovito uporabo okoli 300 računalni- 
ških sistemov, naj bi danes skrbelo že okoli 5300 delavcev. 
Vendar pri tem številu delavcev predvsem zaskrbljuje njihova 
izobrazbena struktura. Največ, dobri 2/3, jih dela na manj 
zahtevnih operativnih nalogah, npr. vnosu podatkov, kar kaže 
na nizko raven razvitosti, oz. uporabe informacijske tehnolo- 
gije. Obremenjenost instalirane računalniške opreme je 
majhna, saj 1/3 obratuje le v eni izmeni, oziroma naslednja 
tretjina le v dveh izmenah. Pa tudi zasedenost te opreme je 
pod pričakovanji. Nezasedene računalniške kapacitete pa se 
lahko le malokdaj ponudijo drugim uporabnikom, ki imajo 
prezasedano opremo, predvsem zaradi nekompatibiinosti 
tako strojne kot programske opreme. Vzroki za tako stanje so 
znani in terjajo pospešene akcije in ukrepe. Zlasti če upošte- 
vamo, da prihranki, ki jih prinaša uvajanje informacijske te- 
hnologije pri delovnih opravilih strokovnjakov in vodstvenega 
kadra znašajo 40%, kar kaže na možnost 60% zvišanja nji- 
hove produktivnosti. Ti prihranki so pri administrativnih de- 
lavcih še večji in znašajo do 47% prihranka časa, kar kaže na 
možnost zmanjšanja potrebe po teh delavcih tudi do 50%. 
Vendar je rast števila teh delavcev v zadnjih treh srednjeroč- 
nih obdobjih bila pri nas več kot 25% na srednjeročno ob- 
dobje. 

Pri določanju kadrovske politike in programov usmerje- 
nega izobraževanja ne smemo prezreti vloge in pomena infor- 
macijske tehnologije in njenih kadrov, ki ga imajo na stopnjo 
rasti družbenega proizvoda oziroma produktivnosti v celoti. 

Predmet računalništva smo v štiriletne srednje šole začeli 
uvajati že s šolskim letom 1974/75 in sicer v obsegu 53 ur v 
vsem času štiriletnega izobraževanja. Tak obseg tega pred- 
meta seveda ni dajal dovolj praktičnega znanja za delo na 
računalniku, pač pa je imel predvsem informativni in usmerje- 
valni pomen. 

Programske zasnove srednjega usmerjenega izobraževa- 
nja, ki smo ga začeli uvajati s šolskim letom 1981/82 pa 
določajo posebni program srednjega izobraževanja računal- 
ništvo z dvema smerema in sicer: računalniški tehnolog in 
programerski tehnik. Za ta program je planiranih 330 prostih 
mest za vpis in toliko jih letno tudi razpisujejo štiri šole v naši 
republiki. 

Prve računalniške strokovnjake z visoko strokovno izobra- 
zbo je dal visokošolski študij smeri uporabna matematika. Že 
dve leti pa obstaja visokošolski študij računalništva in infor- 
matike s tremi smermi oziroma izbirnimi deli in sicer: računal- 
niška logika in sistemi, programska oprema in informatika. V 
skladu s planom se razpisuje letno za ta študij 170 prostih 
mest za vpis. 

Računalniški kader pa dobiva osnovno znanje tudi v izobra- 
ževalnih centrih dobaviteljev oziroma proizvajalcev opreme 
(Intertrade - IBM, Iskra - Delta). 

2. Zaradi omejevanj finančnih sredstev za nove naložbe, 
zlasti v negospodarski dejavnosti ter pomanjkanja ustreznega 
informacijskega kadra, bosta izgradnja in razvoj družbenega 
sistema informiranja bistveno otežena, če ne bomo v največji 
možni meri izkoristili že obstoječo informacijsko opremo in 
kadre. To pa zahteva hitrejše uvajanje standardov in uveljav- 
ljanje enotnih programskih rešitev, skupno nabavo, uporabo 
in vzdrževanje informacijske, procesne in komunikacijske 
opreme ter dosledno delitev dela pri zagotavljanju posebnih 
in splošnih informacijskih potreb subjektov družbenega si- 
stema informiranja. 

Več kot polovico problemov, ki se nanašajo na racional- 
nejšo in učinkovitejšo uporabo in gospodarjenje s sredstvi, 
metodami in organizacijo informatike, bomo lahko eliminirali 
le s pravočasnim uvajanjem sodobnih tehničnih in tehnolo- 
ških predpisov ter vsebinskih standardov oziroma ustrezne 

reguiative. 
Zato moramo pospešiti sprejemanje standardov na po- 

dročju informatike in obdelave podatkov, ki naj bi med dru- 
gim zajeli: slovar pojmov, znake, kode in šifrirane sisteme: 
magnetne nosilce podatkov; prenos podatkov: projektiranje 
informacijskih sistemov, programiranje in dokumentacijo 
projektov avtomatske obdelave podatkov; terminalske na- 
prave; programske jezike; računalniške sisteme ter nume- 
rično krmiljenje strojev. Standarde, ki imajo pomen za vso 
državo ureja zvezni zakon ali predpisi na podlagi zveznega 
zakona. 

Hkrati bomo morali dosledno uveljaviti vsebinske stan- 
darde, ki so: definicije, klasifikacije, nomenklature in identifi- 
kacije za posamezna področja oziroma dejavnosti, 

3. Že dosedaj so bila za izvajanje dejavnosti družbenega 
sistema informiranja angažirana znatna sredstva. Vrednost 
instalirane strojne in programske opreme je v SR Sloveniji cca 
3 mlrd din, skupaj s pomožno opremo in prostori pa znaša že 
čez 5 mlrd din, K temu moramo prišteti še stroške najemnine 
uvožene opreme, ki presegajo 10 mio dolarjev letno. 

Družbeno žirijo bremeni tudi najmanj 2500 delavcev v te- 
meljnih organizacijah združenega deta, ki izpolnjujejo me- 
sečno obrazce in poročila, namenjena informacijskim služ- 
bam na ravni republike. 

Družben/ in ekonomski vidiki uvajanja informatike ter odvi- 
snost družbene reprodukcije od razvitosti ie-te, je pri nas še 
vedno premalo raziskano ter pojasnjeno. Bolj znani so pri- 
hranki, ki jin dosegamo z uvajanjem sodobne informacijske 
tehnologije. Tako je npr. uvedba mikrofilmske tehnike pri 
izkazovanju, shranjevanju, prenosu in uporabi računalniških 
podatkov v Ljubljanski banki prineslo samo v letu 1981 prihra- 
nek v višini 50 mio din. Še večje prihranke pa dolgoročno 
prinaša skupna uporaba enotnih uporabniških programov - 
računalniških aplikacij. Prihranki stroškov organizacije in 
programiranje avtomatske obdelave podatkov v tem primeru 
dosegajo tudi znižanje na samo 5% celotnega stroška. In če 
upoštevamo, da sedaj tudi pri nas znaša strošek za program- 
sko opremo že več kot 65% celotnih stroškov v računalniško 
opremo, je jasno, kje mora biti težišče racionalizacije. 

4. Glede informacijskih sistemov občin lahko že sedaj ugo- 
tovimo, da razpolagajo z določeno tehnično osnovo, saj od 65 
občin v SR Sloveniji le v 4 (Cerknici, Hrastniku, Metliki in 
Tržiču) nimajo svoje informacijske dejavnosti podprte z raču- 
nalniško tehnologijo. 

Predvideni skupni razvoj informacijskega sistema republike 
in informacijskih sistemov občin pa upošteva možnosti, ki jih 
ponuja delitev dela in smotrnejše koriščenje že obstoječe 
informacijske in komunikacijske opreme ter zlasti že uveljav- 
ljenih programskih in metodoloških rešitev. 

V Sloveniji je v obdobju 1981-85 predvidena izgradnja jav- 
nega omrežja za prenos podatkov, in sicer na principu pa- 
ketne komutacije (vključeno naj bi bilo leta 1984). Seveda bo 
to omrežje povezano z enotnim jugoslovanskim omrežjem. 
Slovensko omrežje bo sestavljalo vozlišče v Ljubljani s kon- 
centratorji v večjih centrih Slovenije. Predvidena začetna ka- 
paciteta omrežja je 200 priključenih točk. Če računamo, da bo 
na začetku vključenih v omrežje približno 20 odstotkov vseh 
podatkovnih priključkov, ostali pa bodo uporabljali še vedno 
zakupljene vode in komutirano telefonsko omrežje, zadošča 
ta kapaciteta do leta 1989. Če pa upoštevamo, da bo v omrežje 
vključen tudi teleteks, bo moralo imeti omrežje leta 2000 že 
približno 5.000 priključkov. 

5. Uresničevanje posameznih določb predloga zakona o 
družbenem sistemu informiranja še ne pomeni takojšnje reši- 
tve vseh informacijskih potreb ter nakopičenih problemov na 
področju družbenega sistema informiranja, temveč zagotavlja 
izhodišča za reševanje problemov na novih osnovah. Od vseh 
nosilcev razvoja posameznih informacijskih sistemov oziroma 
subjektov družbenega sistema informiranja se zahteva, da 
oblikujejo in sprejmejo usklajene kratkoročne in dolgoročne 
razvojne programe. V ta okvir sodijo: 

- dosledna realizacija programa del in nalog v zvezi z 
razvojem družbenega sistema informiranja, ki so si ga zasta- 
vili podpisniki dogovora o temeljih plana v SR Sloveniji za 
obdobje 1981-85. Za večino teh nalog lahko ugotovimo, da so 
se začele izvajati vendar z veliko zamudo in manjšo dinamiko 
od načrtovane. 

- Pospešena izgradnja tehnično-tehnološke infrastrukture 
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družbenega sistema informiranja na enotnih osnovah, tako 
po posameznih območjih kot po posameznih področjih 

- Izdelava projekcije potreb po kadrih ter izoblikovanje 
enotnega programa izobraževanja na področju informatike in 
družbenega sistema informiranja. 

- Sprotno ugotavljanje stroškov procesiranja podatkov ter 
vrednosti pridobljenih informacij, vključno s srednjeročno in 
dolgoročno projekcijo financiranja dejavnosti na področju 
družbenega sistema informiranja. 

- Analiza potreb ter razvojnih možnosti domače proizvod- 
nje. aparaturne in programske računalniške opreme ob dolo- 
čanju njenih obveznosti pri modernizaciji in nadaljnjem raz- 
voju informacijskih sistemov. 

- Pospešeno določanje, izdelava in uresničevanje skupnih 
osnov družbenega sistema informiranja. 

- Revizija oz. preureditev ter usklajevanje in povezovanje 
informacijskih sistemov organov in organizacij in služb v 
republiki z namenom dosega večje racionalnosti in kvalitete 
pri procesiranju podatkov. To naj bi imelo za posledico racio- 
nalizacijo in poenotenje v delovanju vseh informacijskih siste- 
mov, ki se po horizontali in vertikali povezujejo v družbenopo- 

litičnih skupnostih, torej tudi na ravni občine. 
- Delna izpeljava načela enkratnega zajemanja in zbiranja 

istih podatkov ter eliminiranje podvajanja postopkov njihove 
obdelave, shranjevanja, prenosa in izkazovanja z uvedbo 
enotnih metodologij in striktno delitvijo dela pri' informacij- 
skih službah, zlasti na ravni republike. 

- Takojšnja zagotovitev ažurnega pregleda nad vsebino 
posameznih informacijskih sistemov in komunikacijskih poti 
v družbenem sistemu informiranja z vzpostavitvijo in vzdrže- 
vanjem katalogov podatkov informacijskih sistemov in skup- 
nega kataloga podatkov družbenega sistema informiranja v 
SR Sloveniji ob postavitvi in vzdrževanju evidenc o opremi, 
kadrih in aplikacijah na področju informatike ter vzdrževanju 
ustrezne zbirke enotnih programskih rešitev in aplikacij avto- 
matske obdelave podatkov. 

V zvezi z vsemi naštetimi nalogami bo Republiški komite za 
informiranje pripravil poseben dokument, v katerem bo de- 
tajlno predstavil stanje na posameznem problemskem po- 
dročju, pregled aktivnosti in nosilcev ter predlagani programi 
za dosego začrtanih ciljev. 

OSNUTEK ZAKONA 

o kulturnoumetniških dejavnostih in o 

posredovanju kulturnih vrednot (ESA-232) 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA KULTURO 

POVZETEK 

Osnutek zajema vse kulturne dejavnosti, ki jih opravljajo 
kulturne organizacije združenega dela. razen tistih, ki so 
zakonodajno že urejene z zakonom o založništvu, zako- 
nom o knjižničarstvu ali zakonom o naravni in kulturni 
dediščini. Z njim so torej prvikrat tudi vse posredovalne 
defavnosti razglašale kot dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena. Naloge in poslanstvo kulturnih organizacij 
opredeljuje široko. Zakon bo nadomestil doslejšnji zakon 
o gledališčih in zakon o filmu. Osnutek zajema tudi radio- 
fuzne organizacije v njihovi vlogi ustvarjalca aH posredo- 
valca kulturnih vrednot. Pri njih in tudi pri drugih kulturnih 
organizacijah, za katere bo zakon veljal, upošteva, da se 
pretežno ukvarjajo z več kulturnimi dejavnostmi ah z njimi 
in še drugimi (družbenimi) dejavnostmi. Nekatere določbe 
pa bodo bolj ali manj neposredno veljale tudi za druge 
izvajalce kulturnih dejavnosti (društva i. pd.) Določa po- 

sebne pogoje za ustanavljanje kulturne organizacije, kul- 
turni skupnosti daje pravico soglasja k ustanovitvi. Uvaja 
sodelovanje delegatov družbene skupnosti v organu 
upravljanja kulturne organizacije, kulturnim ustvarjalcem 
daje pri upravljanju nekaterih vrst kulturnih organizacij 
poudarjene pravice soodločanja. Uzakonja programski 
svet kot obvezen svetovalni organ sveta kulturne organi- 
zacije, za kinematagrafe pa skupen programski svet. Do- 
loča, da morajo kulturne organizacije, za katere tako do- 
loči skupščina KSS, opraviti postopek usklajevanja 
osnutka delovnega programa. Vsebuje določbe o obvezni 
rabi slovenščine pri pripravljanju aH posredovanju kultur- 
nih prireditev. Vsebuje posebne določbe o delovnih raz- 
merjih, ki ustrezajo specifičnostim posameznih od obrav- 
navanih dejavnosti aH posameznih kategorij delavcev v 
njih. Uzakonja med drugim obveznost, da kulturne organi- 
zacije posnamejo in tkko dokumentirajo in ohranjajo svoje 
kulturnoumetniške dosežke. Vsebuje še posebne določbe 
za posamezne kulturne dejavnosti. Določa, s katerimi od 
dejavnosti se občan ali civilna pravna oseba ne more 
samostojno za plačilo ukvarjati. 

I. Temeljne določbe 
1. člen 

Ta zakon ureja kulturnoumetniške dejavnosti in dejavnosti 
posredovanja kulturnih vrednot, zagotavljanje posebnega 
družbenega interesa in druga vprašanja na področju teh de- 
javnosti. 

2. člen 
Kulturnoumetniške dejavnosti in dejavnosti posredovanja 

kulturnih vrednot, ki jih ureja ta zakon, obsegajo pripravljanje 
in izvajanje umetniških in drugih kulturnih prireditev; organi- 
zacijsko pripravo in izvedbo takih prireditev; razstavljanje, 
sposojanje in prodajo likovnih del; proizvodnjo, sposojanje in 
javno predvajanje filmov, radijskih in televizijskih oddaj in 
posredniške ppsle med organizatorji in izvajalci kulturnih 
prireditev (v nadaljnjem besedilu: kulturnoumetniške in po- 
sredovalne dejavnosti). 

3. člen 
Kulturnoumetniške in posredovalne dejavnosti so name- 

njene zadovoljevanju kulturnih potreb občanov, kulturnemu 
bogatenju njihovega življenjskega in delovnega okolja, raz- 
voju slovenske umetniške ustvarjalnosti in njenemu uveljav- 
ljanju v svetu in pomembno sooblikujejo slovensko narodno 
bit. 

Kulturnoumetniške in posredovalne dejavnosti so poseb- 
nega družbenega pomena. v 

4. člen 
Določbe tega zakona veljajo za kulturnoumetniške in po- 

sredovalno dejavnosti, kadar jih kot svojo glavno ali registri- 
rano stransko dejavnost opravlja organizacija združenega 
dela (v nadaljnjem besedilu: kulturna organizacija). 

Določbe toga zakona veljajo tudi za druge družbene in 
civilne pravne osebe in za občane, kadar ta zakon tako do- 
loča. 

5. člen 
Poseben družben interes se v kulturnoumetniških in posre- 

dovalnih dejavnostih zagotavlja z določitvijo pogojev in na- 
čina opravljanja teh dejavnosti, s sodelovanjem delegatov 
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družbene skupnosti pri upravljanju kulturnih organizacij in z 
drugimi oblikami družbenega vpliva v mejah in na način, ki ga 
določa zakon. 

VARIANTA: Ta člen se črta. 

6. člen 
Kulturne organizacije sodelujejo med seboj in usklajujejo 

svoje delo v Kulturni skupnosti Slovenije in v drugih kulturnih 
skupnostih, z raznimi oblikami medsebojnega sodelovanja, 
da bi zagotavljale celovitost kulturnoumetniške ponudbe in 
njeno dostopnost občanom, razvoj vseh področij umetni- 
škega ustvarjanja in kulturnega dela ter gospodarnost pri 
delu in porabi sredstev. 

VARIANTA: Ta člen odpade. 

7. člen 
Pri oblikovanju skupnih osnov kulturne politike v Sloveniji 

in zagotavljanju skladnega razvoja kulturnih dejavnosti od- 
loča skupščina Kulturne skupnosti Slovenije o temeljnih vpra- 
šanjih razvoja mreže kulturnih organizacij. 

II. Kulturne organizacije 
8. člen 

Kulturne organizacije pri opravljanju dejavnosti iz drugega 
člena tega zakona zlasti: 

- zagotavljajo razvoj slovenske umetniške ustvarjalnosti. 
- skrbijo za dostopnost slovenskih, jugoslovanskih in sve- 

tovnih kulturnih vrednot občanom. 
- zbujajo zanimanje občanov za kulturo, prispevajo k nji- 

hovi kulturni vzgoji in k razvoju ljubiteljskih kulturnih dejav- 
nosti, 

- redno in načrtno sodelujejo z izobraževalnimi organiza- 
cijami pri njihovem delu, 

- uveljavljajo slovensko umetnost in umetnost na Sloven- 
skem v drugih republikah in pokrajinah SFRJ in v tujini. 

- omogočajo kulturnim delavcem na Slovenskem uveljav- 
ljanje v javnosti. 

Kulturne organizacije, ki pripravljajo in izvajajo umetniške 
in druge kulturne prireditve, opravljajo naloge iz prejšnjega 
odstavka s svojimi umetniškimi ansambli in s posameznimi 
umetniškimi ustvarjalci samostojno, v skupnih projektih z 
drugimi kulturnimi organizacijami in v sodelovanju z njimi. 

9. člen 
Elaborat o družbenoekonomski in kulturnopolitični upravi- 

čenosti ustanovitve kulturne organizacije mora. odvisno od 
dejavnosti in nalog, ki jih bo opravljala, obsegati tudi podatke 
o tem, , 

- ali se te dejavnosti in naloge po vsebini in obsegu skla- 
dajo s planom ali s predvidevanji razvoja na področju oziroma 
območju, 

- ali opravljanje teh dejavnosti ni mogoče uspešneje in bolj 
gospodarno zagotoviti v obstoječih organizacijah, z njihovo 
krepitvijo, povezovanjem ali sodelovanjem.. 

10. člen 
Ustanovitelj podrobneje določi, katere kulturnoumetniške 

ali posredovalne dejavnosti iz drugega člena tega zakona bo 
kulturna organizacija opravljala in v kakšnem obsegu. 

11. člen 
Preden ustanovitelj sprejme elaborat iz prejšnjega člena, si 

mora od kulturnih skupnosti na območju, na katerem bo 
organizacija zadovoljevala kulturne potrebe občanov, priskr- 
beti soglasje o upravičenosti njene ustanovitve. Kulturne 
skupnosti dajo soglasje, če ustanovitev ustreza kriterijem iz 
prejšnjega člena in razvoju mreže kulturnih organizacij, načr- 
tovanem v Kulturni skupnosti Slovenije. 

Hkrati z elaboratom mora ustanovitelj predložiti Kulturni 
skupnosti, odvisno od dejavnosti in nalog, ki jih bo nova 
kulturna organizacija opravljala, tudi dokaze o tem, kako so 
izpolnjeni tile pogoji za ustanovitev in začetek dela organiza- 
cije: 

- potrebni kadri za opravljanje kulturnoumetniških, drugih 
strokovnih in tehničnih nalog, 

- finančna sredstva za začetek dela in za delovanje v enem 
srednjeročnem obdobju, 

- ustrezni prostori za pripravljanje in izvajanje prireditev in 
za občinstvo, 

- tehnična oprema, ki omogoča sodobno in uspešno te- 
hnologijo dela. 

VARIANTA: besedilo drugega odstavka se črta. doda pa se: 
11. a člen 

»Kulturna organizacija lahko začne z delom, ko republiški 
upravni organ, pristojen za kulturo, ugotovi, da so zagotov- 
ljeni: 

- potrebni kadri za opravljanje kulturnoumetniških. drugih 
strokovnih in tehničnih nalog, 

- finančna sredstva za začetek dela in za delovanje v enem 
srednjeročnem obdobju, 

- ustrezni prostori za pripravljanje in za izvajanje prireditev 
in za občinstvo, 

- tehnična oprema, ki omogoča sodobno in uspešno te- 
hnologijo dela. 

Podrobnejše določbe o pogojih iz prejšnjega odstavka izda 
republiški upravni organ, pristojen za kulturo«. 

12. člen 
Določbe 11.. do 13 člena tega zakona se primerno uporab- 

ljajo tudi pri razširitvi dejavnosti organizacije združenega dela 
s katero od dejavnosti iz 2. člena tega zakona. 

13. člen 
Ustanovitelj daje soglasje k statutu kulturne organizacije, 

potrdi pa ga izvršni svet občine, na območju katere ima 
organizacija svoj sedež, razen kadar je ustanovitelj družbeno- 
politična skupnost. 

14. člen 
Kulturno organizacijo upravljajo delegati delavcev te orga- 

nizacije, v zadevah posebnega družbenega pomena, določe- 
nih s tem zakonom, pa enakopravno z njimi odločajo tudi 
delegati organov družbenopolitičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij, ustanovitelja in uporabnikov, ki imajo 
dolgoročen interes za delo organizacije. 

15. člen 
Organ upravljanja kulturne organizacije je svet, ki ga se- 

stavljajo delegati delavcev te organizacije (oziroma vsi delavci 
te organizacije, če jih ni več kot 30) in drugi delegati iz 14. 
člena tega zakona. 

Število delegatskih mest v svetu, uporabnike ter organe 
družbenopolitičnih skupnosti in družbenopolitičnih organiza- 
cij, ki delegirajo v svet. določa statut organizacije. 

16. člen 
Vsi delegati iz 14. člena tega zakona odločajo zlasti: 
- o, predlogu statuta, 
- o sprejemanju drugih samoupravnih splošnih aktov, 

razen, tistih, ki urejajo delitev dela dohodka, namenjenega za 
osebno in skupno rabo, in delovna razmerja, 

- o kulturnoumetniški usmeritvi in o letnih repertoarriih 
načrtih, 

- o razvojnih programih in o razširitvi prostorskih in te- 
hničnih zmogljivosti. 

- o predlogih smernic za pripravo plana, 
- o predlogih elementov za sklepanje samoupravnih spora- 

zumov o temeljih planov organizacije ter dogovorov o teme- 
ljih plana družbenopolitične skupnosti in o planu kulturne 
organizacije, 

- o letnem delovnem načrtu in zaključnem poročilu, 
- o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka, 
- o finančnem načrtu in zaključnem računu, 
- o. okvirnem določanju cen storitev, 
- o določanju elementov in okvirov za povračila za kultur- 

noumetniške storitve in za umetniška dela, ki jih organizacija 
posreduje, 

- o višini plačil neposrednih uporabnikov, 
- o načelih in merilih kadrovske politike ter o njenem 

izvajanju, o imenovanju in razrešitvi ter o volitvah in odpo- 
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klicu poslovodnih in izvršilnih organov ter delavcev s poseb- 
nimi pooblastili in odgovornostmi, 

- o ukrepih za zavarovanje dokumentarnega gradiva in 
drugih vrednosti pred uničenjem, poškodovanjem in odtuji- 
tvijo v izrednih razmerah, neposredni vojni nevarnosti ali vojni 
ter ob naravnih in drugih hudih nesrečah, 

- o drugih zadevah, določenih z zakonom. 

17. člen 
V zadevah iz prejšnjega člena je odločitev sprejeta, če sojo 

z ločenim glasovanjem sprejeli v enakem besedilu delegati 
delavcev organizacije in drugi delegati iz 14. člena tega za- 
kona. 

V svetu organizacije, ki se ukvarja s proizvodnjo filmov, je 
odločitev o zadevah iz prejšnjega člena sprejeta, če so jo z 
ločenim glasovanjem sprejeli v enakem besedilu delegati de- 
lavcev organizacije, delegati filmskih delavcev in drugi dele- 
gati iz 14. člena tega zakona. 

V svetu organizacije, ki se ukvarja s posredniškimi posli 
med izvajalci in organizatorji kulturnih prireditev, je odločitev 
o zadevah iz prejšnjega člena sprejeta, če so jo z ločenim 
glasovanjem sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev 
organizacije, delegati izvajalcev kulturnih prireditev in drugi 
delegati iz 14. člena tega zakona. 

V svetu organizacij, ki se ukvarja z razstavljanjem, izposoja- 
njem in prodajanjem likovnih del, je odločitev o zadevah iz 
prejšnjega člena sprejeta, če so jo z ločenim glasovanjem 
sprejeli v enakem besedilu delegati delavcev organizacije, 
delegati likovnih ustvarjalcev in drugi delegati iz 14. člena 
tega zakona. 

VARIANTA: v drugem, tretjem in četrtem odstavku tega 
člena se besede: »V zadevah iz prejšnjega člena« nadomesti z 
besedami: »O zadevah iz tretje in sedme alinee prejšnjega 
člena«. 

VARIANTA: drugi, tretji in četrti odstavek tega člena odpa- 
dejo. 

Če soglasje ni doseženo, se začne usklajevalni postopek, ki 
ga določa statut organizacije. 

18. člen 
Določbe 14. do 17. člena tega zakona ne veljajo za kulturne 

organizacije, ki opravljajo dejavnost iz drugega člena tega 
zakona kot registrirano stransko dejavnost. V organih uprav- 
ljanja teh organizacij mora sestav delegatov iz 14. člena tega 
zakona ustrezati tudi kulturnoumetniškim ali posredovalnim 
dejavnostim, ki jih opravljajo kot registrirano stransko dejav- 
nost. 

Kadar je kulturna organizacija temeljna organizacija zdru- 
ženega dela v sestavi delovne organizacije, morajo biti s 
samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno organiza- 
cijo zagotovljeni tak obseg samostojnosti kulturne organiza- 
cije in taka razmerja z drugimi temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki ustrezajo posebnemu družbenemu in- 
teresu za dejavnost kulturne organizacije. 
VARIANTA: Drugi odstavek odpade. 

19. člen 
Svet kulturne organizacije ima za dajanje mnenj o vpraša- 

njih kulturnoumetniškega programa strokovno svetovalno 
telo (v nadaljnjem besedilu: programski svet). Člane program- 
skega sveta izbere svet izmed delavcev organizacije in drugih 
kulturnih delavcev. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za kinematografe. 
Individualni poslovodni organ oz. predsednik kolektivnega 

poslovodnega organa ter umetniški vodja, oz. delavci, ki so 
zadolženi za načrtovanje kulturnoumetniškega programa or- 
ganizacije imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu pro- 
gramskega sveta. 

20. člen 
Programski svet v skladu s sprejeto kulturnoumetniško 

usmeritvijo organizacije in na temelju predlogov njenega 
umetniškega vodje oz. programske službe, daje svetu organi- 
zacije mnenja o vprašanjih kulturnoumetniškega programa za 
posamezno leto, sezono ali drugo zaokroženo obdobje dela 
organizacije. 

Preden svet organizacije odloča o predlogih umetniškega 

vodje oziroma programske službe o zadevah iz prejšnjega 
odstavka, mora obravnavati mnenje programskega sveta. 

Programski svet mora biti obveščen o odločitvah sveta 
glede vprašanj o katerih je dal svoje mnenje. 
VARIANTA: Zadnji odstavek odpade. 

21. člen 
Kulturna organizacija, ki opravlja več dejavnosti iz drugega 

člena tega zakona, ali ki.opravlja dejavnost na več področjih 
(gledališkem, glasbenem, plesnem, likovnem) lahko imenjuje 
programski svet za vseko od teh poročij). 

22. člen 
Sveti kinematografov v Sloveniji imajo skupen programski 

svet, ki na enoten način ocenjuje filme, namenjene javnemu 
predvajanju. Člane izberejo izmed uglednih filmskih in film- 
skovzgojnih delavcev ter drugih poznavalcev filmske umetno- 
sti. 

Kinematografi morajo pri najavljanju filmskih predstav na- 
vajati oceno, ki jo je filmu dal skupni programski svet. 

Republiški upravni organ, pristojen za kulturo, izda navo- 
dila o delu skupnega programskega sveta, o načinu ocenjeva- 
nja in o obveznem navajanju ocen. 

23. člen 
Delavci kulturne organizacije ustvarjajo, odvisno od dejav- 

nosti, ki jih opravljajo celotni prihodek: 
- s svobodno menjavo dela, 
- s plačili neposrednih uporabnikov (gledalcev, poslušal- 

cev, obiskovalcev, naročnikov), 
- s prodajo storitev doma in v tujini, 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem prihodku od skupnega 

projekta z drugimi kulturnimi organizacijami, 
- s povračili drugih kulturnih organizacij, s katerimi sode- 

lujejo, 
- z nagradami, dotacijami, darili ali na kakšni drugi osnovi 

določeni z zakonom ali s samoupravnim sporazumom, oz. 
pogodbo v skladu z zakonom. 

24. člen 
Preden kulturne organizacije odločajo o svojem delovnem 

programu, morajo opraviti postopek medsebojnega usklaje- 
vanja osnutkov teh programov. 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije odloči, katere kul- 
turne organizacije morajo opraviti postopek iz prejšnjega 
odstavka, in določi pravila izpeljave tega postopka. 

Kulturne organizacije ne morejo predstaviti osnutka delov- 
nega programa javnosti, niti ga predložiti v kulturni skupnosti, 
dokler ne opravijo postopka medsebojnega usklajevanja. 

25. člen 
Delo kulturne organizacije je javno. 
Organizacija predstavi javnosti osnutek ovrednotenega de- 

lovnega programa za naslednje leto, usklajenega po določ- 
bah prejšnjega člena, in ga utemelji, pri tem pa posebej 
navede, katere dele programa načrtuje skupaj z drugimi kul- 
turnimi organizacijami ali v sodelovanju z njimi; obvešča 
javnost o temeljnih sestavinah svojega kulturnoumetniškega 
ali posvetovalnega dela in o zanimanju občanov za to delo; 
obvešča javnost o svojem delovanju v drugih republikah in 
pokrajinah SFRJ in o svojih mednarodnih stikih. Način obve- 
ščanja javnosti podrobneje določa statut organizacije. 

26. člen 
Kulturne organizacije pripravljajo in izvajajo svoje umetni- 

ške in druge kulturne prireditve v slovenščini. Filme predva- 
jajo v slovenščini ali s slovenskimi podnaslovi. 

Izjeme od določb prejšnjega odstavka dovoli na predlog 
sveta kulturne organizacije republiški upravni organ, pristo- 
jen za kulturo. 

Kulturne organizacije najavljajo, propagirajo in pojasnju- 
jejo kulturne prireditve v slovenščini. 

27. člen 
Na območjih, kjer živijo poleg pripadnikov slovenskega 
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naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske naro- 
dnosti in ki so s statutom občine določena kot narodnostno 
mešana območja, kulturne organizacije pripravljajo in izva- 
jajo, najavljajo. propagirajo in pojasnjujejo kulturnoumetni- 
ške prireditve tudi v italijanščini oz. madžarščini. 

Kadar kulturne organizacije pripravljajo in izvajajo posebne 
kuiturnoumetniške prireditve za pripadnike drugih narodov in 
narodnosti Jugoslavije, jih lahko pripravljajo in izvajajo, na- 
javljajo, propagirajo in pojasnjujejo v njihovih jezikih. To velja 
tudi za predvajanje filmov. 

28. člen 
Dokumentarno gradivo kulturne organizacije obsega tudi 

dokumente o nastajanju umetniške ali druge kulturne priredi- 
tve in posnetek prireditve na ustreznem nosilcu zvoka in slike. 
To dokumentarno gradivo je treba trajno hraniti. 

29. člen 
Dokumentarno gradivo iz prejšnjega člena mora biti do- 

stopno za potrebe kulturne vzgoje in raziskovanja. Pogoje za 
to dostopnost podrobneje določi svet kulturne organizacije. 

30. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za kulturo izda navodila 

za izpolnjevanje določb 28. in 29. člena tega zakona. 

III. Delovna razmerja 
31. člen 

Poleg del in nalog delavcev s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi lahko kulturna organizacija s samoupravnim 
splošnim aktom določi tudi posebno pomembna dela oz. 
naloge, pri pripravi in izvedbi kulturnoumetniških prireditev 
(režija, koreografija, najzahtevnejše dramske, pevske in ple- 
sne vloge, naloge šefa-dirigenta, vodij instrumentalnih skupin 
v simfoničnem orkestru in podobno), za opravljanje katerih 
bodo delavci izbrani in čas, za katerega bodo izbrani. 

32. člen 
Delovni čas umetniških ustvarjalcev in drugih članov umet- 

niškega ansambla obsega tudi čas. ko se samostojno priprav- 
ljajo za opravljanje svojih nalog v kulturni organizaciji. 

V Kulturni skupnosti Slovenije se uporabniki in izvajalci 
sporazumejo o normativih iz prejšnjega odstavka za posa- 
mezne kulturne dejavnosti. 

V skladu s temi normativi kulturna organizacija s samo- 
upravnim splošnim aktom o delovnih razmerjih določa pri- 
mere uporabe te določbe in koliko časa potrebujejo delavci za 
pripravo pri opravljanju posameznih nalog. 

33. člen 
V delovni čas delavca kulturne organizacije se lahko šteje 

tudi čas njegovega sodelovanja z drugimi kulturnimi organi- 
zacijami ter čas sodelovanja s šolami, kulturnimi društvi in 
drugimi organizacijami, če je tako sodelovanje predvideno v 
delovnem načrtu kulturne organizacije. 

VARIANTA: Ta člen odpade. 
34. člen 

Kadar je to potrebno zaradi uresničevanja dogovorjenega 
sodelovanja med kulturnimi organizacijami, je lahko delavec 
(varianta: z njegovo privolitvijo) ob pogojih določenih v samo- 
upravnem splošnem aktu kulturne organizacije ter na podlagi 
predhodno sklenjenega sporazuma med kulturnimi organiza- 
cijami, začasno razporejen na delo v drugo kulturno organi- 
zacijo, vendar le za določen čas. ki sme trajati največ eno leto 
in ne dalj kot traja delo, pri katerem organizaciji sodelujeta. 

Sporazum iz prejšnjega odstavka mora vsebovati določbe o 
pravicah pri razporejanju ustvarjenega dohodka na podlagi 
združevanja dela delavcev v drugi kulturni organizaciji ter o 
načinu zagotavljanja pravice do samoupravljanja in drugih 
pravic v zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi 
sredstvi v kulturni organizaciji, v katero je bil delavec začasno 
razporejen na delo. 

Delavec, ki je začasno razporejen na delo v drugo temeljno 
organizacijo, obdrži vse pravice, obveznosti in odgovornosti 
iz delovnega razmerja v kulturni organizaciji, iz katere je 
razporejen. 

35. člen 
Kulturna organizacija lahko določi, da traja delovni čas med 

sezono ali v drugem obdobju povečane dejavnosti več kot 42. 

zunaj tega pa manj kot 42 ur na teden, vendar v povprečju 
istega leta ne več kot 42 ur na teden. 

36. čien 
Razporeditev, začetek in konec delovnega časa določajo 

delavci v kulturni organizaciji s samoupravnim splošnim ak- 
tom v skladu z naravo dela in posebnostmi delovnega pro- 
cesa. Čas začetka kulturnih prireditev določi svet erganiza- 
Cij6 37. člen 

Svet kulturne organizacije lahko sklene, da bodo kulturne 
prireditve tudi ob praznikih SFRJ in ob praznikih SR Slove- 
nije, ki so z zakonom določeni kot dnevi, ko se ne dela. Delo 
na te dni se pri odmerjanju pravic delavcev pri delu in iz dela 
šteje za poseben delovni pogoj v smislu zakona o delovnih 
razmerjih. 

38. člen 
Delavec v kulturni organizaciji, ki zaradi narave dela in 

potreb delovnega procesa opravi v posameznem obdobju več 
dela, kot je določeno za delo s polnim delovnim časom, lahko 
zahteva, da se mu ure preračunajo v delovne dni s polnim 
delovnim časom. Tako izračunani delovni dnevi se štejejo 
delavcu v delovno dobo, kot da bi jih prebil na delu. vendar pa 
sme skupen delovni čas med letom dosegati dobo največ 12 
mesecev.    39. člen 

Delavec, ki je bil v skladu s 31. členom tega zakona izbran 
za opravljanje posebno pomembnih del oziroma nalog, lahko 
nadaljuje delovno razmerje tudi potem, ko je izpolnil pogoje 
za polno osebno pokojnino po zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, dokler mu ne poteče čas. za kate- 
rega ie bil izbran, če svet kulturne organizacije v sestavi iz 15. 
člena tega zakona ugotovi, da sta kulturna organizacija in 
delavec o tem soglasna. 

40. člen 
Kulturna organizacija v letnem delovnem načrtu določi tudi 

obseg sodelovanja samostojnih kulturnih delavcev v posa- 
meznem letu. Svet kulturne organizacije v okviru zaključnega 
poročila obravnava obseg sodelovanja samostojnih kulturnih 
delavcev v preteklem letu. 

IV. Druge določbe za posamezne vrste 
kulturnih organizacij 

41. člen 
Kulturna organizacija za proizvodnjo filmov, ki upravlja š 

tehničnimi sredstvi za proizvodnjo filmov, mora ta sredstva 
prednostno uporabljati za proizvodnjo filmov, dogovorjeno v 
kulturni skupnosti. 

42. člen 
Kulturna organizacija, ki se ukvarja s posredniškimi posli 

med organizatorji in izvajalci kulturnoumetniških prireditev, 
ne sme izvajalcu odreči svojih posredniških storitev, razen če 
njegova prireditev ne ustreza programski usmeritvi in kako- 
vostnim merilom, ki jih je sprejel svet te organizacije. 

Kulturna organizacija iz prejšnjega odstavka ne sme svojih 
storitev vezati na pogoj, da bi bila izključen posrednik za 
prireditve nekega izvajalca ali organizatorja. 

43. člen 
Kulturna organizacija, ki se ukvarja s posredniškimi posli ali 

z organizacijsko pripravo in izpeljavo kulturnoumetniških pri- 
reditev, se mora pri oblikovanju cene oblikovalčeve storitve 
ali pri določanju nadomestila zanjo ravnati po merilih, spreje- 
tih v kulturni skupnosti. 

Merila za določanje cene posredovanja ali organiziranja 
kulturnoumetniških prireditev določijo uporabniki in izvajalci 
v kulturnih skupnostih. ^ g(en 

Kulturna organizacija za izposojanje filmov opravlja tudi 
tele naloge: 

- pripravlja in objavlja strokovna gradiva o filmih, ki so na 
posodo v Jugoslaviji, 

- opravlja za kinematografe v SR Sloveniji svetovalne in 
usklajevalne posle v zvezi z oblikovanjem filmskih programov 
in z njihovim uresničevanjem, 

- nudi drugim organizacijam za izposojanje filmov podna- 
slavljanje ali sinhronizacijo filmov v slovenščini, ter poskrbi za 
propagandno in reklamno gradivo o filmih v slovenščini. 
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V. Drugi nosilci dejavnosti 
45. člen 

Organizacija združenega dela se lahko ukvarja z dejav- 
nostmi iz drugega člena tega zakona, če je zanjo registrirana. 
Izjemoma se lahko organizacija združenega dela s področja 
turizma in gostinstva ukvarja z organizacijsko pripravo in 
izpeljavo kulturnih prireditev in z razstavljanjem in prodajo 
likovnih del, ter predvajanjem filmov za svoje goste, čeprav za 
tako dejavnost ni registrirana. 

Društvo se lahko za plačilo ukvarja s posredniškimi posli, 
kadar posreduje kulturne prireditve svojih članov. 

Civilna pravna oseba in občan se ne smeta za plačilo 
ukvarjati z izposojanjem filmov, če za posamezne primere 
zakon ne določa drugače. 

Civilna pravna oseba, ki ni kulturno društvo, in občan, se 
lahko za plačilo samostojno ukvarja z organizacijsko pripravo 
in izpeljavo kulturnih prireditev, z razstavljanjem, izposoja- 
njem in prodajo likovnih del, če si za to dejavnost pridobi 
soglasje kulturne skupnosti iz 11. člena tega zakona, S tako 
dejavnostjo lahko začne, ko republiški upravni organ, pristo- 
jen za kulturo, ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 11. a člena 
tega zakona. Civilna pravna oseba, ki ni kulturno društvo, in 
občan, se ne smeta za plačilo samostojno ukvarjati s posre- 
dniškimi posli ter z izposojanjem in predvajanjem filmov in 
oddaj; lahko pa se občjan, ki je sklenil pogodbo z upravičeno 
pravno osebo, za plačilo ukvarja s temi dejavnostmi v mejah 
pogodbenih pooblastil. 

46. člen 
Določbe drugega odstavka 22., 26. in 27. člena ter prvega 

odstavka 43. člena tega zakona veljajo tudi za vse osebe iz 
prejšnjega člena, kadar v mejah zakona opravljajo kulturnou- 
metniške in posredovalne dejavnosti. 

Samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela, ki ga v 
kulturni skupnosti sklene društvo ali druga civilno pravna 
oseba za pomembnejši obseg kulturnoumetniške ali posredo- 
valne dejavnosti, določa tudi; 

- kako bo izvajalec omogočal občanom izražati svoje in- 
terese za njegovo dejavnost, 

- katere naloge iz 8. člena tega zakona mora pri svoji 
dejavnosti izpolnjevati in kako, 

- ali mora oblikovati programsko svetovalno telo, 
- s katerimi kulturnimi organizacijami mora opraviti posto- 

pek usklajevanja programa, preden o njem odloča pristojni 
organ in 

- kako mora zagotavliati iavnost svojega delovanja. 
47. člen 

Tuji filmski producenti lahko snemajo v SR Sloveniji filme le 
v sodelovanju z domačo kulturno organizacijo in z dovolje- 
njem republiškega upravnega organa, pristojnega za kulturo. 

VI. Kazenske določbe 
48. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 din se kaznuje za 
prekršek kulturna organizacija, če 

1. ne navaja ocene skupnega programskega sveta, ko na- 
javlja filmsko predstavo (druga alinea 22. člena), 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Zbori Skupščine SR Slovenije so julija 1982 sprejeli predlog 
za izdajo zakona o kulturnoumetniških dejavnostih in o po- 
sredovanju kulturnih vrednot s tezami za zakon. Naložili so 
Izvršnemu svetu, naj pripravi osnutek zakona, pri tem pa 
upošteva pripombe, pomisleke in predloge delegatskih delov- 
nih teles in zborov pa tudi družbenopolitičnih organizacij, kar 
pomeni, da načela in temeljni vsebinski sklopi ter nakazane 
smeri njihovega urejanja, kot jih vsebuje predlog za izdajo 
zakona, niso bili zavrnjeni aH spremenjeni. 

Delegatske razprave pa so opozorile predvsem na nasled- 
■ nje: 

posredovanje kulturnih vrednot je treba uveljavljati kot ena- 
kovredno področje kulturnih dejavnosti, brez prizvoka komer- 
cialnosti; pri omejevanju kroga osebkov, ki se smejo prido- 
bitno ukvarjati s temi dejavnostmi, moramo imeti pred očmi 
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2. odloča o programu, ne da bi opravila postopek medse- 

bojnega usklajevanja osnutkov delovnih programov, pa bi ga 
morala opraviti (prva alinea 24. člena), 

3. odloča o programu predno predstavi javnosti usklajen in 
utemeljen osnutek ovrednotenega delovnega programa za 
naslednje leto (2. alinea 25. člena), 

4. ne pripravlja in ne> izvaja svoje umetniške in druge kul- 
turne prireditve v slovenščini ter ne predvaja filme v sloven- 
ščini ali s slovenskimi podnaslovi (1. alinea 26. člena), 

5. ne najavlja, propagira in pojasnjuje kulturne prireditve v 
slovenščini (3. alinea 26. člena) oziroma v madžarščini ali 
italijanščini na območjih, ki so s statutom občine določena 
kot narodnostno mešana območja (1. alinea 27. člena), 

6. ne dokumentira in trajno hrani dokumentarnega gradiva 
kulturnoumetniške prireditve (28. člen), 

7. odreče izvajalcu kulturnoumetniške prireditve svoje po- 
sredniške usluge ali jih veže na pogoj, da bi bila izključni 
posrednik za prireditve nekega izvajalca ali organizatorja (42. 
člen), 

8. ne ravna pri oblikovanju cene izvajalčeve storitve ali pri 
določanju nadomestila zanjo, po merilih, sprejetih v kulturni 
skupnosti (1. alinea 43. člena). 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori katerega od prekr- 
škov iz prejšnjega odstavka. 

49. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 din se kaznuje za 

prekršek tuja pravna oseba, ki snema v SR Sloveniji filme, ne 
da bi sodelovala z domačo kulturno organizacijo in brez 
dovoljenja republiškega upravnega organa, pristojnega za 
kulturo. (47. člen) 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 din se kaznuje tudi 
odgovorna oseba tuje pravne osebe. 

VII. Prehodne in končne določbe 
50. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za kulturo izda izvršilne 
predpise iz tega zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavi- 
tvi. 

51. člen 
Kulturne organizacije uskladijo svojo organiziranost, regi- 

stracijo, samoupravne splošne akte in delovanje z določbami 
tega zakona v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

52. člen 
Usklajevalni postopek po 24. členu tega zakona morajo 

opraviti kulturne organizacije najkasneje v postopku načrto- 
vanja dela za 1985 in za naslednja leta. 

53. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o 

poklicnih gledališčih (Uradni list SR Slovenije, št. 11/65) in 
zakon o filmu (Uradni list SR Slovenije, št. 4/74). 

54. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 

pomemben delež neinstitucionalnega dela v tej dejavnosti, 
zato morajo biti zakonske določbe dovolj prožne in zlasti ne 
smejo ovirati pobud kulturnih društev. Vloge programskih 
svetov in njihovo mesto v razmerju med zadolženimi pro- 
gramskimi delavci in organi upravljanja je treba prečistiti. 
Zakon naj, kolikor je mogoče, prispeva k uveljavljanju načela 
povezovanja in sodelovanja kulturnih organizacij, ki delajo na 
teh področjih. Uredi naj tista vprašanja s področja delovnih 
razmerij, ki se v teh dejavnostih kažejo kot posebna. Določbe, 
ki bodo zahtevale dosledno spoštovanje slovenščine v kultur- 
noumetniških in v posredovalnih dejavnostih, in s pomočjo 
katerih bo mogoče uporabo slovenščine tudi zagotavljati, so 
potrebne. 

Predlagatelj je že v prvi zakonodajni fazi napovedal tudi 
določbe o delovnih razmerjih, o dokumentarnem gradivu, 

OBRAZLOŽITEV 
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njegovi rabi in varovanju, o slovenščini kot obveznem jeziku 
pripravljanja, izvajanja, najavljanja, propagiranja in pojasnje- 
vanja kulturnih prireditev, poleg tega pa seveda določbe o 
prekrških in prehodne ter končne določbe, ki jih teze zakona 
še niso vsebovale. 

Delegatska telesa so, slednjič, predlagala, naj predlagatelj 
tudi i/ drugi fazi postopka zagotovi široko javno razpravo o 
vprašanjih zakona, posebno med neposredno zainteresira- 
nimi. to pa je napovedal tudi predlagatelj sam. O položaju 
delegatov kulturnih ustvarjalcev v organu upravljanja nekate- 
rih kulturnih organizacij (za posredniške posle, za razstavlja- 
nje, izposojanje in prodajo likovnih del. za proizvodnjo filma) 
pa naj predlagatelj poskrbi tudi za razpravo v družbenem 
svetu za vprašanja družbene ureditve. 

Te naloge je predlagatelj opravil tako. da je najprej, upošte- 
vajoč pripombe v prvi zakonodajni fazi. pa tudi pripombe in 
predloge v neposrednih razgovorih s predstavniki nekaterih 
kulturnih OZD. njihovih asociacij in strokovnih društev, pri- 
pravil delovno besedilo osnutka, tega pa razposlal vsem tistim 
OZD, ki jim bo ta zakon urejal dejavnost, ter društvom kultur- 
nih delavcev na teh področjih; zaprosil jih je za pripombe, ki 
jih je v tej aH oni obliki poslalo dvaindvajset organizacij. Nato 
je Kulturna skupnost v sodelovanju z Republiškim komitejem 
za kulturo pripravila sedem posvetovanj predstavnikov kultur- 
nih organizacij združenega dela in društev po dejavnostih, ki 
jih osnutek zakona zajema. Ta posvetovanja so bila dobro 
obiskana in so dala dobre sadove. 

Osnutek zakona upošteva predloge in opozorila delegatov 
in piedloge predstavnikov in delegatov organizacij in društev, 
katerih dejavnost bo zakon urejal, temelji pa na sprejetem 
predlogu za izdajo zakona in na tezah, ki so bile prav tako 
predmet delegatske obravnave v prvi stopnji zakonodajnega 
postopka. 

1. poglavje vsebuje temeljne določbe. Kulturnoumetniških 
in posredovalnih dejavnostih ne definira vsakih posebej, kot 
je bilo v tezah. Pokazalo se je, da bi tako razlikovanje lahko 
bilo v nekaterih pogledih sporno. Še zlasti je na primer obliko- 
vanje likovnih razstav lahko samostojno ustvarjalno delo. ne 
le oblika posredovanja (razstavljenih) likovnih del. nekatere 
tipične ustvarjalne dejavnosti, npr. gledališka, pa nepogreš- 
ljivo vsebuje tudi sestavine posredovanja in podobno. Razli- 
kovanje kategorije kulturnoumetniških in kategorije posredo- 
valnih dejavnosti pa tudi s stališča pravne tehnike v besedilu 
tega zakona ni potrebno. Tako vsebuje zdaj 2, člen navedbo 
vseh dejavnosti, za katere v tem zakonu gre pod zbirnem 
pojmom "kulturnoumetniške in posredovalne dejavnosti". 

Zaradi omenjenega pa ostaja ustanovitvenemu aktu toliko 
bolj pomembna naloga, da za posamezno organizacijo opre- 
deli, katere od dejavnosti iz 2. člena bo opravljala in v kakš- 
nem obsegu. 

l/se zajete dejavnosti so posebnega družbenega pomena in 
med njimi tudi v tem pogledu ni vrednostnih razlik. Utemeljitvi 
takega družbenega pomena (v 3. členu) je dodana opredeli- 
tev. da pomembno soustvarjajo slovensko narodno bit. 

Osebki, ki jih bodo zakonske določbe zajele (4. člen) so 
lahko organizacije združenega dela. ki opravljajo eno od 
dejavnosti iz tega zakona kot svojo glavno dejavnost: velik del 
organizacij združenega dela. ki danes opravljajo te dejavno- 
sti, pa opravlja hkrati več teh dejavnosti ali poleg teh še katere 
druge družbene dejavnosti, in ni pogojev za ustanovitev te- 
meljne organizacije združenega dela za vsako od njih Ker 
zakon o združenem delu določa, da je lahko OZD le za eno 
dejavnost registrirana kot za glavno, bo moral ta zakon napo- 
titi na širšo, tem kulturnim dejavnostim ustrezno in v sedanjih 
družbenih razmerah nujno, razlago in uporabo instituta regi- 
striranih stranskih dejavnosti v smislu 411. člena Zakona o 
združenem delu. 

Naj to nujnost pojasnimo s primeri: 19 tako imenovanih 
občinskih zavodov ali centrov opravlja po več kulturnih dejav- 
nosti iz tega zakona, zraven še knjižničarsko dejavnost: radio- 
fuzne organizacije opravljajo poleg kulturnih še (ali pred- 
vsem) dejavnosti javnega obveščanja: Cankarjev dom bo 
opravljal posredovalne, deloma tudi kulturnoumetniške de- 
javnosti, poleg njih pa še kongresne. 

Ker p&ostaja velik del dejavnosti, tudi posredovalnih, zunaj 
organizacij združenega dela, prepuščen zlasti kulturnih druš- 
tvom, naj nekatere določbe zakona veljajo tudi zanje, seveda 
tiste, ki urejajo posamezna vprašanja teh dejavnosti samih, ne 

pa izvajalcev. Poleg tega naj zakon odpre in nakaže možnost, 
da bi v kulturni skupnosti, ko zaupajo društvu (z nalogami 
vred) pomembnejša družbena sredstva, zahtevali tudi smi- 
selno uporabo nekaterih drugih določb. Podobno zakonsko 
določilo vsebuje tudi zakon o samostojnih kulturnih delavcih 
ko govori o delovnih skupnostih teh delavcev. 

Nekatere določbe osnutka zadevajo tudi druge osebke kot 
izvajalce kulturnoumetniških in posredovalnih dejavnosti 

II. poglavje 
Naloge kulturnih organizacij so podobno kot dejavnosti 

same. navedene strnjeno in za vse vrste organizacij oziroma 
za vse dejavnosti hkrati. Uzakonitev teh nalog mora prinesti 
tudi spremembe v pojmovanju dejavnosti in poslanstva naših 
kulturnih organizacij, skrbnejšo in bolj vsestransko izrabo 
kadrov in materialnih možnosti, v določeni meri tudi razširitev 
ali spremembo delovanja in delovnega načrtovanja teh orga- 
nizacij. Podobne določbe vsebujejo tudi drugi republiški za- 
koni. ki urejajo kulturne dejavnosti (knjižničarstvo, varstvo 
narave in kulturne dediščine). 

Drugi odstavek 8. člena samo pojasnjuje izvajanje določb 
prvega, a pri tem pomembno opozarja na široko paleto oblik 
in možnosti izpolnjevanja: po eni strani napoti na nova poj- 
movanja nalog in njihovega izpolnjevanja v kulturni organiza- 
ciji sami (opis del in opravil, delovna razmerja, načrtovanje 
dela. izrabo delovnega časa) po drugi pa odpira načela sode- 
lovanja med kulturnimi organizacijami, kar naj v precejšnji 
meri zoži sedanji odprti prostor za mezdna razmerja med 
nekaterimi kulturnimi organizacijami (radio, televizija in film) 
in umetniškimi ustvarjalci. 

Ustanoviteljeva podrobnejša opredelitev dejavnosti nove 
kulturne organizacije je potrebna zato. ker bi sicer ne bilo 
mogoče ugotavljati, ali organizacija spolnjuje temeljne po- 
goje za ustanovitev, katera kulturna skupnost naj odloča o 
soglasju za ustanovitev in kaj nova organizacija pomeni v 
razvoju mreže sorodnih organizacij, 

Družbenoekonomske in kulturno politična upravičenost 
ustanovitve kulturnoumetniške ali posredovalne organizacije 
(9. člen) ima posebne vsebinske poudarke, tu gre namreč 
predvsem za spoznano družbeno potrebo po dejavnosti, a 
hkrati tudi za poudarek, kaj bi ustanovitev pomenila v mreži 
obstoječih organizacij. Tudi pri teh določbah igra le za dopol- 
nitev doložb zakona o združenem delu. 

K variantnemu 11. a členu je treba pojasniti, da bi pomenil 
enako ureditev začetka dela za vse kulturne organizacije, saj 
je za založbe, knjižnice, strokovne organizacije za varstvo 
narave in kulturne dediščine taka pristojnost republiškega 
organa že uzakonjena. Ker pa so v posameznih okoljih in 
primerih potrebe po usposobljenosti za delo kulturnoumetni- 
ške ali posredovalne organizacije lahko zelo različne, bi tudi 
ob podzakonskem predpisu (člen 11.) moral republiški 
upravni organ precej prosto presojati, ali so pogoji za začetek 
dela izpolnjeni. Tako se zdi sodelovanje komiteja za kulturo, 
ko gre za ustanovitev novega gledališča, povsem upravičeno, 
kadar gre za to, da bi eden od občinskih »zavodov« za kulturo 
opravljal še eno kulturno dejavnost, pa nemara na prvi pogled 
manj. 

Določba 12. člena je skladna z načelnim stališčem, da je 
treba dopuščati in upoštevati različne pravne možnosti insti- 
tucionalizacije na teh področjih, vendar ne na račun kvalitete 
kulturnih dejavnosti in možnosti za opravljanje teh dejavnosti. 

Drugi, tretji in četrti odstavek 17. člena in njihove variante, 
prinašajo v kulturno zakonodajo novost. Z njimi naj bi pred- 
vsem uzakonili enakopravnost umetniških ustvarjalcev (likov- 
nih. filmskih, glasbenih, plesnih, gledaliških) v upravljanju 
tistih kulturnih organizacij združenega dela, katerih dejavnost 
je v pretežni ali znatni men vezana na delo teh ustvarjalcev 
(likovna, razstaviščna. proizvodnja filmov, posredovalnice) - 
in obratno. Tako posebno zakonodajno priznanje in uveljav- 
ljanje položaja ustvarjalcev teh organizacijah je zakonodaja- 
lec predvidel in napovedal že v zakonu o samostojnih kultur- 
nih delavcih. Kot je bilo zapisano že v predlogu za izdajo 
zakona, iščemo tako zakonsko rešitev, ki bi vzpostavila pri- 
merno ravnovesje med interesi kulturne OZD, interesi ustvar- 
jalcev in širšimi družbenimi interesi. 

Zamisel je že v prvi zakonodajni stopnji vzbudila poleg 
zanimanja tudi nekaj pomislekov, zadržkov in dvomov. Druž- 
beni svet za vprašanja družbene ureditve je še ni obravnaval: 
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za primer, če bi prevladali pomisleki, češ, da gre predlog pri 
uveljavljanju interesov ustvarjalcev predaleč, je pripravljena 
še varianta, ki uzakonja pojasnjeno misel v minimalnem vse- 
binskem obsegu. 

Ob 17. členu pripominjamo, da je v njem obseg pristojnosti 
svetov v njihovi dvojni sestavi enak pristojnostim, ki so že 
uzakonjene za svete knjižnic, muzejev, organizacij za varstvo 
narave in kulturne dediščine, arhivov. Predstavniki nekaterih 
kulturnih organizacij opozarjajo, naj ne bi tako sestavljenih 
svetov preobremenjevali s pristojnostmi in jih tako ne silili k 
prepogostemu sestajanju. Po njihovem mnenju bi lahko npr. 
izapdle pristojnosti iz 3., 6., 10. in 12. alineje tega člena. 

K 18. členu velja podobno kot k 12. členu. 
Programski svet {19. 20. 21. člen) naj bi uzakonili kot sveto- 

valno telo za programska vprašanja, torej prav za tista, ki so v 
kulturnih dejavnostih najbolj bistvena, za kulturno poslanstvo 
organizacije najbolj usodna; programski svet naj bi prinašal 
več vsestranske pretehtanosti, strokovne presoje, skratka več 
kvalitete za te odločitve. Programski svet bi torej moral biti 
okrepitev v načrtovalnem procesu od programskih iskanj in 
predlogov do odločanja o kulturnoumetniških pro, ramih - 
nikakor pa ne bo mogel prevzemati nalog, pristojnosti in 
odgovornosti sveta, ki kot organ upravlja edini - tudi po tem 
zakonskem osnutku - odloča o kulturnoumetniškem pro- 
gramu organizacije. Programski svet torej ni organ upravlja- 
nja, je le svetovalno telo organa upravljanja. 

Prav tako programski svet ne bo niti mogel niti smel nado- 
meščati programskih služb, zmanjševati vlogo, samostojnost 
in odgovornost umetniškega vodstva, na kar so v doslejšnjih 
razpravah še posebej opozarjali, najbrž tudi zaradi premalo 
pretehtanega besedila tez. Programsko vodstvo bo imelo v 
programskem svetovalnem organu priložnost, da svoje pred- 
loge pojasnjuje in utemeljuje in s tem preizkuša, to naj bo celo 
njegova obveznost. Svet organizacije bo odločal o program- 
skih predlogih programskega vodstva oziroma programskih 
služb, le da bo pri tem razpolagal tudi z mnenji programskega 
sveta o teh predlogih. 

K posebni ureditvi programskega svetovalnega dela kine- 
matografov (22. člen) vodijo vsaj tale spoznanja: prvič so 
programskega svetovanja bolj kot v drugih kulturnih organi- 
zacijah potrebni ne le sveti kinematografskih organizacij, 
temveč tudi drugi predvajalci (društva in podobni); drugič ni 
skoraj noben od teh osebkov tehnično, kadrovsko in mate- 
rialno sposoben sam razvijati programsko-svetovalno delo, 
saj je treba vsako leto izbirati med več sto filmi izposojevalcev 
filmov iz vseh republik in pokrajin; dalje mora biti že zaradi 
pravkar povedanega svetovanje v reproduktivni kinematogra- 
fiji urejeno po bolj enotnih načelih in podrobneje; slednjič pa 
je prav, da je tega svetovanja deležen tudi občan-gledalec, ne 
le svet kinematografa. To naj bi bila naloga kateregakoli 
javnega predvajalca filmov. Skupni programski svet za pre- 
dvajanje filmov bo tako prvi pomemben korak k povezovanju 
reproduktivne kinematografije ne glede na pravno naravo 
tistih, ki to dejavnost opravljajo (kinematografi, televizijske 
organizacije, društva) in bo zagotovo vodil k nadaljnjemu 
enotenju, hkrati pa k uveljavljanju te dejavnost/ kot kulturne 
dejavnosti v javnosti in v kulturnih skupnostih. 

Podrobnosti o delovanju takega programskega sveta ne bi 
bilo primerno urejati z zakonom, potrebno pa jih je vendarle 
urediti. Zato predlagamo pooblastila upravnemu organu, da 
izda predzakonski akt. 

Zamisel o skupnem programskem svetu slovenskih kinema- 
tografov je dozorela v razgovorih s predstavniki teh organiza- 
cij in si tudi od njenega uresničevanja veliko obetajo. Televi- 
zije kot daleč najpomembnejšega predvajalca filmov pa v to 
zamisel iz tehničnih razlogov ni mogoče vključiti, pomenilo bi 
namreč preveliko obremenitev programskega sveta; televizija 
ima razen tega druge dobre možnosti seznanjanja gledalca s 
posameznim filmom in njegovimi vrednotami. 

Posebej je treba opozoriti na določbe, ki utrjujejo aH izpol- 
njujejo načela sodelovanja skupnega dela in skupnega ali vsaj 
usklajevalnega načrtovanja. To načelo je predvsem splošno 
zastavljeno v temeljnih določbah (6. člen) izpeljanopa najprej 
z 2. odstavkom 8. člena, na poseben način v 22. členu, in 
upoštevano v 23. členu, ko ta podrobneje našteva načine 
pridobivanja prihodka. Posebno pomembna, a hkrati tudi 
zahtevna, bi morala biti v tem smislu določba 24. člena; 
postopek medsebojnega usklajevanja bi uveljavila kot zakon- 

ski pogoj za odločanje o programu in za udeležbo v svobodni 
menjavi dola. S temi in še s kasnejšimi določbami (o delovnih 
razmerjih) izpolnjuje predlagatelj zahtevo, izraženo tudi v 
delegatskih razpravah, da je treba sodelovanje, povezanost, 
usklajenost načrtovanj in dela uzakoniti kot temeljno načelo v 
teh dejavnostih. 

Določbe 26. in 27. člena v naši zakonodaji niso povssem, 
nove, saj veljavni zakon o filmu tudi ukazuje slovenske podna- 
pise pri predvajanju tujih filmov v Sloveniji. Čeprav se zdi to, 
kar ukazuje 26. člen, samoumevno, in je v ustavi že zapisano, 
pa vsakdanja družbena praksa uči, da so za zagotavljanje 
takega ustavnega stanja še zelo potrebna prizadevanja 
družbe, njenih družbenopolitičnih organizacij, njenih dele- 
gatskih teles, a tudi upravnih organov (za kulturo in za 
upravno kaznovanje). 

Jezikovno razsodišče pri RK SZDL je javno predlagalo, naj 
zakon ne predvidi in ne dovoljuje izjem, kadar gre za podna- 
slavljanje javno predvajanih filmov. Doslejšnje izkušnje z uve- 
ljavljanjem enakih določb zakona o filmu pa ne pritrjujejo taki 
strogosti. Dogaja se namreč, da bi posameznih filmov tudi ob 
najboljši volji posredovalcev sploh ne mogli predvajati v Slo- 
veniji, ko bi brez izjem vztrajali pri zavračanju npr. srbohrvat- 
skih podnaslovov ali pa kar filmov brez podnaslovov, torej v 
tujem jeziku. Še posebej se to zaradi objektivnih ovir pogosto 
dogaja s kinotečnimi filmi. Zato menimo, da je stališče jezi- 
kovnega razsodišča mogoče brez ugovorov sprejeti, ko gre. za 
najavljanje, propagiranje in pojasnjevanje kulturnih priredi- 
tev; kadar pa gre za podnaslavljanje filmov, bi morali to 
stališče upoštevati kot opozorilo, naj bo pristojni organ pri 
dovoljevanju izjem dosleden in strog. 

K določbam o dokumentaciji (28. do 30. člena); Zakon o 
naravni in kulturni dediščini v 57. členu nalaga družbenim 
pravnim osebam in društvom dolžnost, da skrbe za ohranja- 
nje, materialno varnost in urejenost izvirnega in reproducira- 
nega dokumentiranega gradiva, ki ga prejemajo, oziroma ki 
nastane pri njihovem delu. Izkušnje kažejo, da so potrebne 
nekatere določbe o tem, kaj je treba v obravnavanih dejavno- 
stih šteti med dokumentarno gradivo, in pri tem ta pojem 
nekoliko razširiti, v določenem delu pa celo uzakoniti ob- 
vezno nastajanje dokumentarnega gradiva, tistega namreč, s 
katerim bomo ohranjali kulturnoumetniške dosežke naših 
gledališč, plesnih in do neke mere tudi glasbenih umetniških 
teles, kar sodobna snemalna tehnika zlahka omogoča. Hkrati 
s tem pa se zastavlja naloga, da bi tako dokumentarno gra- 
divo ne rabilo le materializaciji in fizičnemu ohranjanju, mar- 
več tudi dostopnosti svoje vsebine, kar se le na videz razhaja z 
načeli, ki sicer veljajo za dokumentarno gradivo, nikakor pa 
ne z načeli varstva naravne in kulturne dediščine. Nasprotno, 
ureditev teh vprašanj za obravnavano področje bo pomenila 
bistven prispevek k prizadevanjem, da si v Sloveniji ustvarimo 
enotno ali povezano mediotečno službo za potrebe izobraže- 
vanja in kulturne vzgoje, kar postaja iz dneva v dan bolj 
nepogrešljivo zlasti v usmerjenem izobraževanju pa tudi v 
kulturnovzgoini dejavnosti kulturnih društev in njihovih zvez. 

Tudi s stališča Zakona o naravni in kulturni dediščini gre 
torej za dopolnilne določbe, ki bi jih bilo v skladu z 69. členom 
omenjenega zakona najbolje podrobno urediti v posebnem 
predzakonskem predpisu. 

K določbam o delovnih razmerjih (III. poglavje); posebne 
določbe tega pravnega področja je predlagatelj napovedal že 
v predlogu za izdajo zakona in jih redvsem potrebujejo gleda- 
lišča, pa tudi druge kulturne organizacije. Namen teh določb 
je, da omogočijo tako razporeditev in pojmovanje delovnega 
časa kolektivov in njihovih posameznih članov, da bo to 
najbolj ustrezalo družbenim interesom, naravi kulturnoumet- 
niškega dela, a tudi posebnemu poslanstvu umetniškega dela 
(aH pa, da na možnost take razporeditve in pojmovanja opo- 
zore). Predlagatelj ne predlaga široke uzakonitve reelekcije za 
člane umetniških zborov kulturnih organizacij, bolj izjemoma 
pa naj bi bilo to načelo mogoče uveljaviti, če bo tako sklenila 
kulturna organizacija sama (31. člen). Določbe 33. in 34. člena 
upoštevajo že večkrat omenjeno težnjo po sodelovanju in 
skupnem delu kulturnih organizacij ter po širokem razumeva- 
nju poslanstva kulturnih organizacij, ki vsekakor mora najti 
svojo dokončno ureditev tudi v načrtih izkoristka delovnega 
časa obravnavanih organizacij in njihovih posameznih delav- 
cev. Določba 40. člena izhaja iz spoznanja, da bo mogoče 
status samostojnega kulturnega delavca v nekaterih dejavno- 

priloga poročevalca 19 



stih (gledališče) uveljaviti v vseh njegovih možnih prednostih 
šele tedaj. ko bodo tudi kulturne organizacije gledale nanje 
pozitivno, ko se ne bodo zapirale pred sodelovanjem samo- 
stojnih kulturnih delavcev, marveč bodo to sodelovanje pose- 
bej gojile. 

Določbe zakona seveda ne zajemajo in ne morejo zajemati 
tudi prostega časa umetniškega ustvarjalca, temveč le njegov 
delovni čas. torej v poprečju 42 ur tedensko, ob upoštevanju 
različnih vsebin in oblik dela, ki ta čas zapolnjujejo. O svojem 
angažiranju v prostem času odloča kulturni delavec sam. 

Od posebnih določb o posameznih dejavnostih (IV. po- 
glavje) prvi dv;e uveljavljata načelo odprtosti skladno s širšimi 
družbenimi interesi. 

Ob določbi 43. člena (prvi odstavek) kaže opozoriti, kako je 
s kulturno zakonodajo urejen tudi položaj tako imenovanih 
kulturnozabavnih dejavnosti in njihovih izvajalcev, ki so pač 
skoraj v celoti posamezniki in civilno-pravne osebe. Zakon o 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti od- 
pira samostojnim kulturnim delavcem, njihovim delovnim 
skupnostim, a tudi društvom izvajalcev prostor za enako- 
pravno sodelovanje v kulturnih skupnostih, merila (dogovor- 
jena v kulturnih skupnostih) pa veljajo tudi pri določanju cen 
storitev v neposredni svobodni menjavi dela. Zakon o samo- 
stojnih kulturnih delavcih (s predzakonskim predpisom) za- 
jema hkrati z umetniškimi ustvarjalci tudi kulturne delavce 
zabavnih dejavnosti oziroma žanrov. Ta zakonski osnutek 
med drugim tudi odvzema ali omejuje pravnim osebam, ki 
niso registrirane za posredovalno dejavnost, pravico posre- 
dovanja kulturnih prireditev (45. člen osnutka). Vse to naj po 
eni strani uveljavlja kulturne zabavne dejavnosti kot kulturne 
dejavnosti, torej dejavnosti posebnega družbenega pomena, 
po drugi strani pa zagotovi podružabijanja teh dejavnosti, 
njihovega vrednotenja in posredovanja. Nobena skrivnost ni, 
da je doslej ta del dejavnosti, njen razvoj, njeno posredovanje, 
vrednotenje dejavnosti same in njenega posredovanja, skoraj 
povsem neurejeno in da so v tej sferi tudi primeri, ki jih z 
načeli naše družbene morale ni mogoče utemeljiti. 

Določba 44. člena (ki v naših okoliščinah zadeva eno samo 
kulturno organizacijo. Vesna film - kar je najbrž tudi edino 
razumno) pomeni naslednji korak v usposabljanju in hkrati 
povezovanju slovenske reproduktivne kinematografije. Do- 
polnjuje oziroma natančneje določa (zlasti kar zadeva kako- 
vost) dejavnost izposojanja filmov, kulturni organizaciji pa 
nalaga, da s strokovnim gradivom ter nasveti pomaga kine- 
matografom ne le takrat, ko gre za filme iz njene ponudbe, 
temveč tudi za take. ki jih izposojajo ustrezne organizacije 
združenega dela v drugih republikah in pokrajinah. S takim 
strokovnim informativnim gradivom bo v slovenski reproduk- 
tivni kinematografiji šele omogočeno vodenje kakršnekoli 
programske politike in s tem tudi samoupravno odločanje o 
tej poglavitni stvari. Nasledek tega bi skoraj nujno bil. da se 
slovenski kinematografi in drugi predvajalei filmov bolj pove- 
žejo med seboj in se skupaj dogovarjajo o izposoji pomemb- 
nejših filmov ter tako postanejo tudi za posredovalce iz drugih 
republik pomembnejši poslovni partner. Izpolnjevanje te do- 
ločbe naj torej deluje združujoče, omogoča zavestno reper- 
toarno politiko, zagotavlja boljši izbor filmov, cenejšo in lažjo 
dostopnost filmov. Zaradi vsega tega najbrž ta dejavnost tudi 
opravičuje svobodno menjavo dela v kulturni skupnosti Slo- 
venije. v kateri doslej reproduktivna kinematografija skoraj ni 
našla svojega mesta. 

V. poglavje. Zakon velja v celoti za organizacije združenega 
dela, ki opravljalo dejavnosti iz 2. člena kot svoje registrirane 
dejavnosti Ker so te dejavnosti posebnega družbenega po- 
mena, naj bo hkrati določeno, da teh dejavnosti nasploh ne 
more opravljati organizacija združenega deta, ki ni registri- 
rana in ki tudi sicer ne izpolnjuje pogojev iz tega zakona. 

Kulturna društva so v večini naših družbenih okolij pomem- 
ben ali pretežen posredovalec kulturnih prireditev in bi bilo 
napak, ko bi jim to onemogočili ali omejevali v zakonu, pač pa 
naj jim zakon prepove posredniške posle (tudi v kinematogra- 
fiji), ker narava teh poslov ni taka, da bi jih kazalo zaupati 
društvom. To seveda ne velja tedaj, ko društva opravljajo 
posredniške posle svojim članom. Še bolj utemeljeno se zdi. 
da posredniških poslov ne gre zaupati občanu 

Glede drugih dejavnosti pa je v doslejšnjih razpravah pre- 
vladovalo prepričanje, da tudi zasebne pobude, podjetnosti in 

pripravljenosti ne bi kazalo zanemarjati še manj onemogo- 
čati. Prav v zadnjem času )e v Sloveniji na primer vzniknilo 
nekaj zasebnih likovnih razstavišč, ki jih je mogoče lepo 
vključiti v celoto kulturnega življenja okolja.. Odtod v osnutku 
določba, ki take dejavnosti posameznika dopušča, veže pa jih 
na soglasje kulturne skupnosti in na odločbo upravnega or- 
gana. podobno kot to velja za ustanovitev in začetek dela 
kulturne organizacije. 

Ob določbah 46. člena je treba vnovič spomniti, da v mno- 
gih krajih, pa tudi - občinah, opravljajo dejavnosti iz tega 
zakona kulturna društva, in da so za te dejavnosti udeležena 
tudi v svobodni menjavi dela v kulturni skupnosti. Zato so 
društva s tako dejavnostjo tudi po zakonu o svobodni menjavi 
dela enakopravni člani kulturnih skupnosti. Po drugi strani pa 
so društva po svoji temeljni pravni naravi prostovoljne civilno- 
pravne združbe: to zastavlja tudi pravni teoriji dileme, ki niso 
vezane le na pravno naravo sredstev v kulturnih društvih, 
temveč (bi morale biti) tudi na odgovornost članov in organov 
društva do prevzetih obveznosti, na zagotavljanje družbenega 
vpliva v samoupravljanju društva in podobno. Rešitev, ki je 
nakazana v osnutku, odpira elastične možnosti ■■podružblja- 
nja« društva, odvisne od pomena njegovih dejavnosti in od 
obsega družbenih sredstev zanje, ob ohranjanju in spoštova- 
nju prostovoljnosti in samostojnosti društva, ki je gotovo 
dragocena in nepogrešljiva tudi v razvoju obravnavanih de- 
javnosti. 

47. člen je prevzet iz sedanjega zakona o filmu 
VI. poglavje - Izkušnje na področju kulture dokazujejo, da 

morajo biti kazenske določbe pomembno sredstvo za uveljav- 
ljanje zakonov, čeprav so hkrati tudi pokazale, da ta sredstva 
predvsem zaradi nedejavnosti upravnih organov mnogo pre- 
malo uporabljamo. 

V. poglavje - Uresničevanje tega zakona bo najprej terjalo 
od upravnega organa, pristojnega za kulturo, delo s pripravo 
predzakonskih predpisov, od ustanoviteljev kulturnih organi- 
zacij prilagoditev ustanovitvenih aktov, od kulturnih organiza- 
cij samih pa natorprilagoditev samoupravnih splošnih aktov, 
organiziranosti in delovanja. Vse to bodo morali upravni or- 
gani spremljati in pri teh delih po potrebi tudi sodelovati; za to 
pa se bodo morali šele usposobiti. 

Razširile se bodo naloge, ki jih morajo kulturne organiza- 
cije opravljati, vendar za večino njih ne tako. da bi teh nalog 
ne bilo mogoče opravljati tudi v sedanjih gmotnih okvirih in z 
danimi delovnimi in ustvarjalnimi močmi, pač z ustreznimi 
spremembami v načrtovanju in razporeditvi dela. z boljšo 
izrabo delovnega časa in vsekakor s tesnejšim sodelovanjem. 

Izjema je Vesna-film. Osnutek ji nalaga dejavnosti, ki jih je 
doslej opravljala le delno in le v omejenem obsegu. Če naj se 
uresničijo zamisli o programskem usposabljanju in poveza- 
nosti slovenske kinematografske mreže (institucionalne in 
ljubiteljske), bo '/ nove naloge Vesna filma treba vložiti sred- 
stva za zaposlitev nekaj strokovnih delovnih moči in za 
ustrezne materijalne stroške, Ocenjujemo, da bi šlo za 
1.500.00 din letno. Upravičeno bi bilo pričakovati, da bodo za 
tak namen sredstva v Kulturni skupnosti Slovenije. 

Vsaj v začetku bi morda tudi delovanje skupnega p ogram- 
skega sveta kinematografov zahtevalo znatnejša sredstva, saj 
bo treba oceniti neprimerno več fimov kot kasneje, ko bo šlo 
le za sprotno spremljanje ponudbe. 

Stvar samoupravnega odločanja je. ah bodo morali kinema- 
tografi v celoti kriti stroške skupnega programskega sveta iz 
sredstev, s katerimi upravljajo, ali pa bo vsaj del teh stroškov 
zagotovljen v svobodni menjavi dela v občinskih oziroma v 
slovenski kulturni skupnosti. 

Stroške dokumentiranja (28. in 29. člen) bodo. če upošte- 
vamo. da ne bo treba nabavljati nove tehnične opreme zgolj 
za te namene, minimalni. Stroške uporabljanja dokumentar- 
nega gradiva bi nosil vsak uporabnik sam. 

Zelo pomembne naloge bo uresničevanje tega zakona pri- 
neslo uporabnikom in izvajalcem v kulturnih skupnostih, zla- 
sti v Kulturni skupnosti Slovenije, zato tudi njenim strokovnim 
službam: to se tudi v celoti sklada s pravno naravo, organizi- 
ranostjo in vlogo Kulturne skupnosti Slovenije po zakonu o 
svobodni menjavi dela na področju kulturnih dejavnosti. 

Republiška komisija za pregled filmov bo prenehala, njene 
naloge pa bodo prešie na svete organizacij za izposojanje 
oziroma predvajanje filmov. 
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Ljubljana, 8. 3. 1983 

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
V SR SLOVENIJI 

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 

o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji 

za leto 1982 (ESA 232)* 

NAJPOMEMBNEJŠE NALOGE SLUŽBE 
DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA IN NJENE 
UGOTOVITVE OB IZVAJANJU ZAKONOV IN 
POLITIKE SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

a.) Kratek pregled opravljenega dela 
Delo Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je 

bilo v letu 1982 usmerjeno v uresničevanje nalog, začrtanih v 
programu dela službe za to leto. Ta program je služba v celoti 
uresničila, še več, med letom je opravila tudi naloge, ki niso 
mogle biti predvidene. 

Vsebino in obseg opravljenih nalog kažejo tile podatki: 
1. Po svoji evidenčni funkciji je služba vodila ob koncu 

1982. leta 91.773 žiro in drugih računov, kar je za 3% več kot v 
letu 1981. Večje število računov je predvsem posledica od- 
prtja novih računov, na katere je morala služba v letu 1982 
izločati, v skladu z intervencijskimi zakoni, presežke prihod- 
kov samoupravnih interesnih skupnosti in družbenopolitičnih 
skupnosti. Število uporabnikov družbenih sredstev in s tem 
število njihovih žiro računov se v zadnjem letu skoraj ni 
povečalo. Ob koncu leta je imelo 27.639 uporabnikov družbe- 
nih sredstev odprtih 28.300 žiro računov in 29.518 računov 
izločenih sredstev. Služba je tudi v letu 1982 nadaljevala 
akcijo, da uporabniki družbenih sredstev odpravijo tako vse 
tiste račune, na katerih že dalj časa ni bilo prometa, kot tiste, 
ki niso več odprti v skladu s predpisi. 

Žiro in drugi računi, ki jih vodi služba so skupaj z računi 
razčlenjenega prometa pomemben vir informacijskega si- 
stema, ki ga zagotavlja služba. 

Drug pomemben vir pa so podatki, ki so jih službi dolžni 
predložiti uporabniki družbenih sredstev. 

Te podatke služba družbenega knjigovodstva obdela na 
način, ki je predpisan z načrtom statističnh raziskovanj. Ve- 
čina teh raziskovanj je predpisana z načrtom statističnih razi- 
skovanj, pomembnih za vso državo in le nekaj raziskovanj je 
služba opravljala v zadnjem letu po republiških predpisih. 
Zaradi racionalizacije dela in odprave večtirnosti zbiranja istih 
podatkov, je bilo v preteklem letu ukinjenih dvoje statističnih 
raziskovanj. V skladu s potrebami po kvalitetnejših informaci- 
jah pa so bila uvedena nekatera nova raziskovanja. 

Celovito poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 
1982 le predloženo Odboru za finance Zbora združenega dela Skupščine SR 
Slovenije In Je na razpolago tudi v dokumentaciji Skupščini SR Slovenije. 

Že leta 1981 so bile vse podružnice opremljene z osnovno 
računalniško opremo, v preteklem letu pa so bili še dopol- 
njeni programi za zajemanje in obdelavo podatkov. To je 
omogočilo na teh opravilih boljšo izrabo delovnega časa in 
kvalitetnejšo obdelavo podatkov. Obdelava statističnih podat- 
kov po posameznih podružnicah je omogočila, da so občin- 
ske skupščine in njihovi organi dobivali podatke prej; skrajšal 
pa se je tudi rok marsikatere obdelave podatkov na ravni 
republike. 

2. Obseg opravljenih nalog se je povečal tudi na področju 
informativno-analitične dejavnosti. Izdelanih je bilo 1.454 in- 
formacij, to je 109 ali 8,9% informacij več kot v letu 1981. Tako 
kot v letu 1981 so tudi v letu 1982 v skoraj polovci izdelanih 
informacij obravnavani rezultati dela in poslovanja posamez- 
nih vrst uporabnikov družbenih sredstev na podlagi zaklju- 
čnih računov in periodičnih obračunov. Med temi informaci- 
jami so bile zlasti zanimive informacije o organizacijah zdru- 
ženega dela, ki so poslovale z izgubo. 

Upoštevajoč načrtovano usmeritev, da bo služba tudi v letu 
1982 v čim večji meri obveščala delavce v organizacijah zdru- 
ženega dela o njihovih rezultatih dela in o poslovanju njihove 
delovne organizacje v primerjavi z rezultati drugih organizacij 
združenega dela, je služba izdelala 60 takih informacij. Ob 
tem pa je treba podčrtati, da v organizacijah združenega dela 
ni posebnega zanimanja za tovrstne informacije službe, če- 
prav se take informacije sestavljajo predvsem za delavce 
oziroma njihove samoupravne organe v tistih organizacijah, 
za katere služba sodi, da imajo težave v poslovanju in da 
poslujejo na meji rentabilnosti. 

V okviru sprotnega informiranja o uresničevanju politike 
ekonomske stabilizacije in sprejetih ukrepih so bile posebno 
pomembne inormacije o izvajanju intervencijskih zakonov in 
o razmerah na področju investicijske porabe, splošne druž- 
bene in skupne porabe. Izdelanih je bilo 310 informacij, s tega 
področja, kar je veliko več kot v letu 1981. Vidnejše mesto v 
informiranju so imele tudi informacije o uresničevanju v repu- 
bliki sprejetih dogovorov, tako dogovora o uresničevanju 
družbene usmeritve razporejanja dohodka v letu 1982 kot 
družbenega dogovora o urejanju določenih stroškov, ki so jih 
imeli delavci pri opravljanju določenih del in nalog. 

3. V letu 1982 je služba opravila pri uporabnikih družbenih 
sredstev 3.509 pregledov finančno materialnega poslovanja. 
V primerjavi z letom poprej se je število pregledov povečalo za 
3%. Skoraj četrtina vseh pregledov, to je 933 pregledov, je 
bilo opravljenih zaradi kontrole pravilnosti in zakonitosti za- 
ključnih računov uporabnikov družbenih sredstev, pri 302 
uporabnikih družbenih sredstev je bila pregledana pravilnost 

priloga poročevalca 1 



opravljenih inventur, pri 248 investitorjih zagotovitev sredstev 
in zavarovanje plačil za investicije, v večih primerih je bila 
opravljena kontrola uresničevanja zakonov, ki omejujejo ali 
prepovedujejo investicije, v večih primerih kontrola izvajanja 
zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev, kontrola finančno materialnega poslovanja določenih 
športnih klubov itd. 

Poleg tega je služba tudi v letu 1982 uspešno opravljala 
preventivno kontrolo razpolaganja in uporabe družbenih 
sredstev na podlagi svojih evidenc in podatkov ter nalogov, ki 
jih predložijo službi uporabniki družbenih sredstev. 

Rezultati kontrole so pokazali, da sta se v zadnjem letu 
finančna disciplina in urejenost finančno-materialnega poslo- 
vanja zopet poslabšali. To dokazuje večje število zavrnjenih 
nalogov plačilnega prometa uporabnikom družbenih sredstev 
(za 4%) in večje število (3%) nepravilnih obračunov, ki so jih 
uporabniki družbenih sredstev predložili službi. Medtem, ko 
so se tudi primeri nezakonitih obračunov in plačil obveznosti 
kot so davki in prispevki iz dohodka povečali ža okoli 5%, pa 
je služba ugotovila za 109% več primerov (v letu 1982 20.674 
primerov, v 1981. letu 9.912 primerov), da kupci niso izročili 
prodajalcem blaga in storitev instrumentov za zavarovanje 
plačil. V letu 1982 je bilo ugotovoljeno pri 1.855 uporabnikih 
družbenih sredstev 1.375 milijonov dinarjev nezavarovanih 
plačil, v letu 1981 pa pri 1.448 uporabnikih družbenih sredstev 
471 milijonov dinarjev. 

Poleg tega, da je služba zavračala nepravilne in nezakonite 
naloge in obračune, je izdala 360 odločb z 2.082 ukrepi za 
odpravo ugotovljenih nezakonitosti, vložila 8 prijav za pregon 
kaznivih dejanj in 980 prijav za gospodarske prestopke. 

Poleg zapisnika o opravljenem pregledu, ki ga dobi ob 
vsakem pregledu poslovodni organ in samoupravni organ 
uporabnika družbenih sredstev, je služba izdelala za samou- 
pravne delavske kontrole in delavske svete še 233 informacij o 
opravljeni kontroli in ugotovljenih nepravilnostih in nezakoni- 
tostih. 

Predstavniki službe, predvsem inšpektorji so se tudi udele- 
žili 635 sej oziroma sestankov pri uporabnih družbenih sred- 
stev, in to 207 sej delavskih svetov in 284 sej samoupravne 
delavske kontrole. 

Tudi na področju ekonomsko-finančne revizije so bile v letu 
1982 opravljene vse začrtane naloge. Opravljena je bila po- 
polna ekonomsko-finančna revizija pri 11 organizacijah zdru- 
ženega dela in štirih bankah, v treh delovnih organizacijah 
elektrogospodarstva Slovenije pa je bil opravljen vpogled v 
poslovanje. 

4. V plačilnem prometu je služba v 1982. letu obdelala 103 
milijone ali poprečno dnevno 404.000 nalogov. To je za 7% 
več kot v letu 1981 in za 9% več kot v letu 1980. Po vrednosti 
pa je znašal skupni plačilni promet 5.570 milijard dinarjev, kar 
je za 29% več kot v letu 1981 in za 80% več kot v letu 1980. 

V zadnjem letu je bilo opravljenih 79% vseh plačil med 
plačniki in upniki v enem dnevu, 21% plačil pa je bilo medkra- 
jevnih (prek območja posamezne podružince službe) in je 
prenos sredstev trajal od plačnika do upnika en ali več dni. V 
letu 1981 se je zadrževalo v tokovih plačilnega prometa pet ali 
več dni še 1% vseh sredstev v plačilnem prometu, v letu 1982 
pa le še 0,6%. Poprečno pa je trajal prenos sredstev v 1980. 
letu 1,36 dni, v letu 1981 1,30 dni in v 1982. letu 1,29 dni. Ti 
podatki kažejo, da je pretok sredstev sicer vsako leto hitrejši, 
vendar bistvenega izboljšanja ob sedanjih pogojih tehnolo- 
gije dela ni mogoče več preičakovati. 

Z uvedbo nove tehnologije dela v službi, predvsem teleko- 
munikacijskim prenosom podatkov z nalogov plačilnega pro- 
meta pa bodo lahko opravljena skoraj vsa plačila med upo- 
rabniki družbenih sredstev brez zadrževanja, to je istega dne. 

5. Fizični obseg dela je bil v službi v zadnjem letu za okoli 
4,3% večji kot v letu 1981. Ob 2,4% zmanjšanju števila delav- 
cev, se je produktivnost dela v službi povečala za okoli 6%. 
Najbolj se je število delavcev zmanjšalo na področju plačil- 
nega prometa-avtomatske obdelave podatkov, v družbenem 
računovodstvu in statistiki, neugodno pa je, da se je število 
delavcev zmanjšalo tudi v inšpekciji. Predvideno pa je bilo 
prav obratno, da se bo število delavcev za inšpekcijska in 
informativna dela povečalo. Tako sedaj manjka službi 60 
inšpektorjev in 20 analitikov, kar se pozna tako na obsegu kot 
kvaliteti opravljenih del. 

b) Nekatere pomembnejše ugotovitve 
Poleg večjega obsega opravljenega dela pa je treba v tem 

poročilu posebej podčrtati nekatere naloge, ki jih je služba 
opravila v preteklem letu, kakor tudi pokazati na rezultate In 
probleme pri izvajanju zakonskih in drugih predpisov. 

1. V programu dela za leto 1982 je služba predvidela, da bo 
že v tem letu sklenila z drugimi informacijskimi službami v SR 
Sloveniji družbeni dogovor o skupnih in posameznih nalogah 
za razvoj družbenega sistema informiranja v SR Sloveniji. 
Čeprav ta dogovor še ni bil sklenjen, je služba tudi v zadnjem 
letu nadaljevala aktivnosti na področju racionalizacije in 
preureditve informacijskega sistema, ki ga zagotavlja. Pred- 
logi, ki jih je v obliki konkretnih izvedbenih projektov posre- 
dovala Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije se tičejo 
štirih področij: 

- predlogi za spremembo bilančnih shem periodičnih 
obračunov in zaključnih računov, 

- predlogi za popolnejše zajemanje podatkov o investici- 
jah, 

- predlogi za racionalizacijo in preureditev evidentiranja 
podatkov, ki izvirajo iz plačilnega prometa, 

- predlogi za racionalizacijo vplačevanja obveznosti upo- 
rabnikov družbenih sredstev. 

Poudariti pa je treba, da tudi Služba družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije sama ne more odločati o spremembah svo- 
jega informacijskega sistema, ampak jih lahko le predlaga 
pristojnim zveznim organom. 

Služba družbenega knjigovodstva mora tesno sodelovati z 
drugimi službami družbenega sistema informiranja, saj bo le 
tako mogoče uresničiti naloge, ki jih opredeljujejo zakoni na 
področju družbenega sistema informiranja. To gre tako za 
izdelavo in uporabo skupnih standardov, metodološko vskla- 
jevanje podatkov, ki jih zagotavlja služba družbenega knjigo- 
vodstva s podatki drugih informacijskih služb in odpravo 
večtirnosti evidentiranja in obdelav podatkov. Da bi lahko bilo 
tovrstno sodelovanje med informacijskimi službami v repu- 
bliki učinkovito, je bil podan predlog oblikovanja posebnega 
koordinacijskega telesa med vsemi pomembnejšimi službami, 
s sodelovanjem Republiškega komiteja za informiranje. Pr- 
venstvena naloga tega koordinacijskega telesa bo podrobna 
opredelitev nalog, ki jih bodo morale opraviti posamezne 
informacijske službe v republiki v zvezi z zahtevami zakona o 
družbenem sistemu informiranja. 

2. Kontrola zakonitosti oblikovanja, razporejanja in uporabe 
družbenih sredstev, ki jo zagotavlja služba temelji na kontroli 
uresničevanja zakonov in drugih predpisov. Zato je ta kon- 
trola lahko kakovostna in učinkovita le, če so zakonski pred- 
pisi jasni in dorečeni in če se ne spreminjajo pogosto. Pogo- 
ste spremembe in delne dopolnitve predpisov, nepravočasno 
sprejeti predpisi, kolizije in neusklajenosti predpisov nepo- 
polni in nejasni predpisi in veliko število izvedbenih predpisov 
ima za posledico, da uporabniki družbenih sredstev pogosto 
različno razumejo predpise in zato tudi različno ravnajo. To 
otežkoča tako njihovo delo kot tudi delo delavcev službe, saj 
so za pravilno izvajanje predpisov potrebna dodatna tolmače- 
nja, pojasnila, mnenja in navodila. 

Tako na primer je bil ob koncu leta 1981 sprejet zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o amortizaciji osnovnih 
sredstev TOZD in drugih uporabnikov družbenih sredstev. 
Čeprav se v praksi sploh še ni začel izvajati, je že bil ob koncu 
leta 1982 spremenjen; od 47. členov tega zakona jih je bilo 
spremenjenih kar 10. Poleg tega pa je ta zakon v nekaterih 
določilih tako nejasen, da ga računovodski delavci ne znajo 
uporabljati, ustrezna navodila Zveznega sekretariata za fi- 
nance pa v času sestavljanja zaključnega računa za leto 1982 
niso bila izdana. 

Med nejasnimi in nedorečenimi predpisi prednjačijo inter- 
vencijski zakoni, ki so sprejeti po hitrem postopku. Samo za 
zvezni zakon o začasni prepovedi uporabe družbenih sred- 
stev za financiranje negospodarskih in neproizvodnih investi- 
cij v letu 1982 je zvezni sekretariat zaradi nejasnosti in proble- 
mov v praksi v letu 1982 izdal 275 pojasnil oziroma mnenj, 
Služba družbenega knjigovodstva Jugoslavije pa še dodatnih 
35 pojasnil. 

3. Služba družbenega knjigovodstva opaža, da so v gospo- 
darstvu vse večji problemi, ker obstoječi predpisi ne zahtevajo 
stalne revalorizacije obratnih sredstev oziroma materialnih 
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zalog. Organizacije združenega dela smejo po sedaj veljavnih 
predpisih upoštevati pri obračunu celotnega prihodka za po- 
rabljeni material in surovine nižje cene kot pa so te ob sestavi 
obračuna. To ima za posledico previsoko izkazan dohodek, ki 
ni rezultat dela in poslovanja organizacije združenega dela, ki 
pa omogoča večjo osebno, splošno družbeno in skupno po- 
rabo. 

Zato bi bilo treba z zakonom predpisati, da bi morale 
organizacije združenega dela stroške za porabljene surovine 
in material vedno izkazati po tekočih cenah kot to velja za 
celotni prihodek. Na ta način bi se zagotovilo realno izkazova- 
nje dohodka in s tem tudi realna poraba tega dohodka. 

4. Posebej je treba osvetliti tudi probleme v zvezi s financi- 
ranjem samoupravnih interesnih skupnosti materialne proiz- 
vodnje. 

Sredstva za razvoj gospodarske infrastrukture, ki se finan- 
cirajo preko samoupravnih interesnih skupnosti materialne 
proizvodnje, t. j. sredstva za razvoj elektrogospodarstva, cest- 
nega, železniškega in luškega gospodarstva, ptt dejavnosti 
kot tudi za razvoj komunalnega gospodarstva se zagotavljajo 
pretežno z združevanjem sredstev v omejene skupnosti iz 
razporejenega čistega dohodka na sklade za razširitev in 
izboljšanje materialne obnove dela in sklade skupne porabe v 
temeljnih organizacijah združenega dela. 

Pravna podlaga za združevanje sredstev v letih 1982-85 so 
samoupravni sporazumi o temeljih plana posameznih skup- 
nosti. Pri izpolnjevanju teh obveznosti pa zavezanci za zdru- 
ževanje vse pogosteje ugotavljajo, da teh obveznosti ne mo- 
rejo poravnavati oz. na drugi strani samoupravne interesne 
skupnosti iščejo načine, kako prisiliti podpisnike sporazumov 
k plačilu tako sprejetih obveznosti. 

Služba meni, da omenjeni problemi ne nastajajo zaradi 
nespoštovanja samoupravno sprejetih obveznosti ali zaradi 
nerazumevanja, da je razvoj gospodarske infrastrukture de- 
jansko predpogoj njihovega lastnega razvoja. Problemi nasta- 
jajo predvsem zato, ker so obračunske osnove za rzračun 
velikosti obveznosti za združevanje sredstev, kot so: porab- 
ljena električna energija, porabljeni telefonski impulzi, čisti 
dohodek povečan in zmanjšan za določene ekonomske kate- 
gorije, dohodek, osebni dohodki - neodvisne od velikosti vira 
za poravnavo tako ugotovljenih obveznosti. Služba ugotavlja, 
da je vedno več takih zavezancev, ki ne ustvarijo zadostnega 
čistega dohodka, da bi mogli poravnati sprejete obveznosti. 
Taki zavezanci imajo dve možnosti: ali da sprejete obveznosti 
poravnajo iz lastnih virov sredstev, ustvarjenih v preteklih 
letih ali da jih ne poravnajo. Pri prvi možnosti morajo seveda 
za ohranitev obstoječega obsega poslovanja najeti tuje vire 
sredstev (kredite), s čimer poslabšujejo strukturo lastnih virov 
sredstev. V zvezi s tem služba družbenega knjigovodstva 
meni, da bi bilo potrebno, v skladu z zakonom o razširjeni 
reprodukciji, izpostaviti kriterije, ki bi določali, kolik del sred- 
stev za razširitev in izboljšanje materialne osnove dela mora 
oz. sme temeljna organizacija nameniti za financiranje skup- 
nega razvoja gospodarske infrastrukture (vključno z deležem 
za pospeševanje razvoja manj razvitih republik in pokrajin) in 
kolik del jih lahko ostane za ohranitev in izboljšanje svojega 
obsega poslovanja. 

Pri kontroli finančno-materialnega poslovanja samouprav- 
nih interesnih skupnosti materialne proizvodnje služba ugo- 
tavlja, da se sredstva združena za razširjeno reprodukcijo tudi 
nenamensko porabljajo t. j. za enostavno reprodukcijo, kar 
povzroča zmanjševanje že izkazanega oz. ustvarjenega druž- 
benega premoženja. Menimo, da ima ta problem svoj vzrok v 
premalo usklajenem in nepravilnem planiranju na področju 
enostavne in razširjene reprodukcije. Ne glede na to ali je 
obseg sredstev višji ali nižji, bi moral biti zagotovljen obseg 
primernih vrst sredstev ter zavezujoče opredeljeni nameni 
njihove uporabe. 

4. Služba ugotavlja, da se je finančna disciplina uporabni- 
kov družbenih sredstev v zadnjem letu poslabšala. Vse več je 
uporabnikov družbenih sredstev, ki kršijo gospodarsko fi- 
nančne norme. Tako je na primer v letu 1981 služba ugotovila 
pri kontroli zakona o zavarovanju plačil med uporabniki druž- 
benih sredstev v 9.912 primerih nepravilnosti in nezakonitosti 
v skupnem znesku 471 milijonov dinarjev, v letu 1982 pa že v 
20.674 primerih v skupnem znesku 1.375 milij. dinarjev. Toliko 
povečan obseg kršitev zakona o zavarovanju plačil je posle- 
dica vedno bolj zaostrenih gospodarskih razmer in le v manjši 

meri nekaterih nejasnih določil tega zakona. V večih primerih 
je služba ugotovila: 

- da uporabniki družbenih sredstev ne zavarujejo ali ne 
zavarujejo pravočasno, v predpisanem roku plačil za blago ali 
opravljeno storitev, to je takoj ko dejansko prejmejo blago ali 
je končana storitev, temveč listine o tem sestavijo z zamudo in 
tako prikrijejo dejanski nastanek dolžniško-upniškegara- 
zmerja. Podoben primer je, da uporabniki družbenih sredstev 
ne pošiljajo v predpisanih rokih računov oziroma obračunov, 
za dobavljene proizvode in izvršene storitve; 

- da uporabniki družbenih sredstev ne zavarujejo plačil za 
investicije oziroma dobavo opreme ob vzpostavitvi dolžniško 
upniškega razmerja kot to določa zakon, temveč brez tega 
izvajajo investicijska dela in nabavljajo opremo; 

- da prodajajo trajne potrošne dobrine, opremo ter oprav- 
ljajo investicijska dela na kredit tudi v primerih, če za kritje 
tega nimajo prostih lastnih ali tujih namenskih sredstev; 

- poleg tega so pa tudi primeri nezakonitega izdajanja 
menic brez nastanka dolžniško upniškega razmerja. Take 
menice uporabniki družbenih sredstev izdajajo iz dveh razlo- 
gov. Na ta način rešujejo nelikvidnost, ker takšne menice 
uporabljajo za plačilo obveznosti oziroma z njihovim eskonti- 
ranjem pridobijo denarna sredstva za izplačilo osebnih do- 
hodkov in poravnavo drugih obveznosti. Drug primer pa je, da 
se menice izdajajo za zavarovanje plačil po fiktivnih fakturah, 
to pa z namenom, da se izkaže boljši finančni rezultat od 
dejanskega, predvsem da se ugotovijo manjše izgube, ali 
sploh poslovanje brez izgub. 

Veliki problemi nelikvidnosti v gospodarstvu zahtevajo za- 
ostritev zakona o zavarovanju plačil med uporabniki družbe- 
nih sredstev. Zato je v pripravi predlog za spremembe in 
dopolnitve tega zakona. Služba pa bo morala še bolj zaostriti 
kontrolo finančne discipline uporabnikov družbenih sredstev. 

5. Posebej velja opozoriti ne samo na poslovne težave, 
temveč tudi na finančno neurejenost podjetij v tujini. 

V letu 1982 je poslovalo v tujini 298 gospodarskih enot, 
katerih ustanovitelji so organizacije združenega dela naše 
republike. Od tega je 80 podjetij; 70 delovnih enot (obratov) s 
samostojnim obračunom; 24 mešanih podjetij s 50 % in 
manjšo udeležbo v ustanoviteljski vlogi; 122 delovnih in po- 
slovnih enot, ki ne vodijo samostojnega obračuna in 2 banki. 

Služba je že ob polletnih obračunih podjetij v tujini, infor- 
macijo pa je ponovila ob devetmesečnih periodičnih obraču- 
nih, opozarjala, na pereč problem izgub podjetij v tujini. 41 
podjetij je namreč ugotovilo 3.032 milijonov din izgube. Ob 
tem pa velja poudariti, da v ta znesek ni zajeta izguba podjetja 
Gorenje Korting Electronic Grassau (podjetje je izkazalo ob 
devetmesečnem periodičnem obračunu 2.133 milijonov din 
izgube), ker je bil zaradi dvoma v realnost zaključnega računa 
za leto 1981 v teku kontrolni pregled. 

Pri kontroli podjetij in drugih gospodarskih enot v tujini je 
služba v letu 1982 ugotovila vrsto nepravilnosti in nezakonito- 
sti. Še posebej velja omeniti, da večina pregledanih enot nima 
urejenih knjigovodskih evidenc in da matične organizacije ne 
razpolagajo s pravilno knjigovodsko dokumentacijo, kar de- 
jansko onemogoča kontrolni postopek službe. Ugotovljeno je 
bilo, da tudi vse enote še niso opravile obračuna poslovnih 
rezultatov po plačani realizaciji; čeprav je tovrstni obračun 
obvezen po zakonu o ugotavljanju in razporejanju celotnega 
prihodka in dohodka. Zato je tudi znesek izgub in kritje izgub 
med matičnimi organizacijami združenega dela in podjetji v 
tujini tako po vsebini kot obliki vprašljivo. Za odpravo nepra- 
vilnosti je služba družbenega knjigovodstva izdala ustrezne 
sklepe, ki pa jih organizacije združenega dela - ustanovite- 
ljice zelo počasi realizirajo. 

6. Izjemno težavne in neugodne gospodarske razmere v letu 
1982 so vzrok tako bistveno povečanemu številu organizacij 
združenega dela, ki so poslovale z izgubo kot tudi bistveno 
povečanemu znesku izgube. Devetmesečno poslovanje je z 
izgubo zaključilo 277 organizacij združenega dela s področja 
gospodarstva, znesek izgube (7.296 milijonov din) je za 147 % 
višji od zneska izgube devetih mesecev leta poprej. 

Aktivnost službe družbenega knjigovodstva ni bila usmer- 
jena le v informiranje o obsegu izgub in problemih organizacij 
združenega dela, ki poslujejo z izgubo, ampak je bila mnogo 
širša. Služba je redno seznanjala ustrezne organe tudi z 
organizacijami združenega dela, ki imajo tzv. motnje v poslo- 
vanju. Čeprav ni uveljavljenega nekega enotnega kriterija za 
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ugotavljanje organizacij združenega dela, ki imajo motnje v 
poslovanju, pa se vendar iz obsežne dokumentacije, ki jo ima 
služba na voljo, da ugotoviti tovrstne organizacije združenega 
dela. Razen podatkov finančnih obračunov poslovanja služijo 
za te namene tudi podatki o likvidnosti, podatki o neizpolnje- 
vanju družbenih obveznosti, podatki o vnovčevanju menic v 
breme sredstev avalista itd. O vseh teh pojavih in problemih 
posameznih organizacij je služba sproti obveščala pristojne 
občinske skupščine. Vendar pa kaže, da so njene informacije 
in opozorila premalo odmevna pri ustreznih organih, ki bi na 
njihovi podlagi lahko mnogo bolj učinkovito, predvsem pa 
pravočasno ukrepali. 

Služba družbenega knjigovodstva ima pomembne naloge 
tudi pri izvajanju določil zakona o sanaciji in prenehanju 
organizacij združenega dela. Te naloge se tičejo že izvajanja 
postopkov za odstranitev vzrokov za motnje v poslovanju in 
postopkov za odstranitev vzrokov za nastalo izgubo po perio- 
dičnem obračunu, še bolj obsežne pa so naloge v postopku 
sanacije ob v zaključnem računu ugotovljeni izgubi v poslova- 
nju. Služba družbenega knjigovodstva mora v skladu z zako- 
nom obvestiti družbenopolitične skupnosti oz. prijaviti za 
pregon vse tiste organizacije združenega dela, ki so ugotovile 
izgubo oz. imajo motnje v poslovanju, pa niso sprejele ustrez- 
nih ukrepov, ki jih za te primere določa zakon. Se posebej 
mora kontrolirati izplačevanje akontacij osebnih dohodkov v 
vseh organizacijah združenega dela z izgubo, da ne bi izpla- 
čila presegla zneskov, določenih za te organizacije. 

Služba družbenega knjigovodstva je namenila več pozorno- 
sti ugotavljanju pravilnosti izvajanja postopka sanacije, kot 
izvajanju pravilnosti predsanacijskih postopkov. Prav zaradi 
uradno nedodelanega kriterija »motenj v poslovanju«, posto- 
pek za odstranitev motenj v poslovanju v večini organizacij 
združenega del£ sploh ni bil pričet. Pomembnejše so aktivno- 
sti službe ob izvajanju sanacijskih postopkov, ki so bili uve- 
deni po zaključnem računu za leto 1981. V zaključnih računih 
organizacij združenega dela s področja gospodarstva za leto 
1981 je 156 organizacij ugotovilo 4.900 milijonov din izgube. 
Ob predložitvi zaključnih računov je 75 organizacij združe- 
nega dela uspelo izgubo v celoti kriti, 81 organizacij pa je v 
zaključnih računih izkazalo 3.611 milijonov din nekrite izgube 
iz tekočega poslovanja. Poleg nekrite izgube iz poslovanja 
leta 1981 so organizacije združenega dela izkazale še 690 
milijonov din nekrite izgube iz preteklih let. Vse organizacije, 
ki izkažejo v zaključnem računu izgubo, morajo ukreniti za 
sanacijo vse, kar je predpisano v zakonu. Služba družbenega 
knjigovodstva je ob spremljanju postopka sanacije v teh orga- 
nizacijah ugotavljala, da se niso vse držale rokov in ukrepov, 
predpisanih v sanacijskem postopku. V vseh teh primerih je 
služba družbenega knjigovodstva storila vse z zakonom pred- 
pisane ukrepe. 

Znesek nekrite izgube po zaključnih računih za leto 1982 bo 
manjši kot se je prvotno računalo. Večina organizacij združe- 
nega dela z izgubo se bo namreč poslužila možnosti, ki jim jo 
daje zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o amortiza- 
ciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela 
in drugih uporabnikov družbenih sredstev. Uporabnik druž- 
benih sredstev, ki izkaže v zaključnem računu izgubo v poslo- 
vanju, sme nadomestitev amortizacije, določene v dokonč- 
nem letnem obračunu, preložiti in razmejiti do višine izkazane 
izgube, vendar največ do 50 % amortizacije, določene v 
dokončnem letnem obračunu. Čeprav bodo s tem problemi 
kritja izgub po zaključnem računu za leto 1982 manj pereči, 
oa te spremembe ponovno rušijo realnost ugotavljanja fi- 

nih rezultatov. Prav z uveljavitvijo višjih amortizacijskih 
stopenj v letu 1982, bi postal obseg ugotovoljenega dohodka 
mnogo bolj realen, saj je bilo že leta poznano, da obračunana 
amortizacija ne more nadomestiti izrabljenih osnovnih sred- 
stev preliva v dohodek. Zato služba družbenega knjigovod- 
stva ocenjuje, da spremembe tega zakona niso v skladu z 
uveljavljeno politiko stabilizacije gospodarskih tokov, ampak 
so nesistemske narave in pomenijo reševanje posledic (iz- 
gub), ne pa odpravo vzrokov (neurejen sistem financiranja, 
neusklajenost cen), kar pomeni odlaganje reševanja proble- 
mov v prihodnosti. 

7. V letu 1982 je služba družbenega knjigovodstva povečala 
obseg in izboljšala kvaliteto informiranja o gibanju investicij- 
ske porabe. Uvedla je nove mesečne evidence spremljanja 
investicijskih objektov v gradnji, v že obstoječe evidence pa je 

vključila nove elemente (tvz. »prednostni objekti«), ki pome- 
nijo bistven napredek v informiranju. 

Pomembne naloge je služba družbenega knjigovodstva 
opravila na področju kontrole investicijske graditve. Pri tem 
mislimo na naloge, ki izhajajo iz dogovora o družbeni in 
strokovni aktivnosti na področju investicij, še posebej pa na 
naloge kontrole vseh zakonskih predpisov, ki so bili sprejeti s 
ciljem omejevanja investicijske graditve. Prav pri tej kontroli 
izvajanja zakonskih predpisov je služba družbenega knjigo- 
vodstva ugotovila vrsto problemov, ki so ji otežkočali delo. Če 
omenimo le najpomembnejše: 

- zakon o graditvi objektov ni usklajen s kasnejšo zakono- 
dajo s področja investicij ter kljub nekaterim spremembam in 
dopolnitvam vsebuje še vrsto določb zveznega temeljnega 
zakona o graditvi objektov iz leta 1967. Nujno bi bilo sprejetje 
novega republiškega zakona, v katerem naj bi se tehnični del 
graditve objektov obravnaval ločeno od ekonomskega dela. 
Podrobneje, tako s stališča terminologije kot s stališča obvez- 
nosti, bi bilo treba opredeliti posamezne faze graditve: pri- 
pravljalna dela, prehodna dela, projektiranje, izvajanje. Do- 
polniti in spremeniti bi veljalo tudi določbe o stanovanjski 
graditvi in komunalnemu urejanju zemljišč. Ne nazadnje pa bi 
morali razmisliti tudi še o uskiaditvi tega zakona z zakonom o 
razširjeni reprodukciji in minulem delu, v katerem so obravna- 
vane investicije z vsemi funkcijami in tehnologijo; 

- zakon o začasni prepovedi dajanja garancij in drugih 
listin o zagotovitvi sredstev iz bodočega priliva sredstev ter 
dajanja kreditov in garancij za kritje prekoračitev pri financi- 
ranju investicij je izvezel iz prepovedi garancije, ki so bile 
dane pred uveljavitvijo zakona, če so se nanašale na investi- 
cije, ki so bile začete do 30. 6.1982. Po določbah zakona se je 
štela investicija kot začeta, če so bila do navedenega datuma 
na njeni podlagi vzpostavljena dolžniško upniška razmerja in 
plačila zavarovana po zakonu o zavarovanju plačil. Služba 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je to določbo za- 
kona tolmačila tako, da če je bilo do navedenega datuma 
vzpostavljeno vsaj eno dolžniško upniško razmerje in plačilo 
zavarovano po zakonu, se šteje, da je investicija začeta in 
garancija banke na bodoči priliv investitorja za zagotovitev 
sredstev veljavna. To tolmačenje, pa je bilo v nasprotju s 
tolmačenjem predlagatelja zakona, ki je kot začete investicije 
štel le tisti del njihove predračunske vrednosti, za katerega je 
bilo vzpostavljeno dolžniško upniško razmerje in plačila zava- 
rovana po zakonu. 

Dosledno izvajanje tega tolmačenja bi pomenilo v Sloveniji 
ustavitev graditve okrog 190 večjih investicijskih objektov, saj 
bi se pojavil problem ponovnega zagotavljanja sredstev za 
graditev teh objektov. Na ta problem je Služba družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji opozorila republiške in zvezne 
organe, hkrati pa od investitorjev ni zahtevala ponovnega 
zagotavljanja sredstev za že začete investicije. Pravilnost tol- 
mačenja Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je 
bila potrjena šele z ustreznimi določbami zakona, ki velja v 
letošnjem letu; 

- nejasne in nedoročene so bile tudi določbe zakona o 
začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
za financiranje graditve novih termoelektrarn, toplarn, ener- 
getskih objektov in kotlovnic na kurilno olje - mazut. Zakon 
namreč ni prepovedoval uporabe ekstra lahkega kurilnega 
olja in lahkega specialnega kurilnega olja; 

- poseben problpm je tudi prijavljanje tzv. »fazne gradi- 
tve«, ki se ga poslužujejo uporabniki družbenih sredstev v 
primerih, ko nimajo na voljo dovolj finančnih sredstev. Služba 
družbenega knjigovodstva je ugotovila več primerov, ko de- 
jansko ni šlo za fazno gradnjo (ekonomsko tehnična celota, ki 
se lahko samostojno uporablja), ampak je šlo le za investicijo 
zmanjšano za opremo ali za le del bodočega objekta. Služba 
družbenega knjigovodstva bo morala nameniti temu pro- 
blemu večjo pozornost, poostriti kontrolo v vseh primerih 
»fazne gradnje«, še posebej pa ob prijavljanju prekoračenj. 

Rezultati aktivnosti na področju vsklajevanja obsega inve- 
sticijske porabe z realnimi možnostmi so v naši republiki 
zadovoljivi. Računati je treba, da je bil pa v letu 1981 realni 
obseg investicij dosti manjši kot je bilo predvideno z razvojno 
resolucijo ter da je v letu 1982 približno na načrtovani ravni, 
kar pomeni ponovno 5% realno zmanjšanje obsega investicij. 

Bistvena preusmeritev je dosežena tudi v strukturi graditve 
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investicijskih objektov v prid »prednostnih investicijskih ob- 
jektov.« 

V obdobju delovanja komisij za oceno investicij se je delež 
prednostnih investicijskih objektov med vsemi gospodarskimi 
objekti povzpel na 81%. Učinkovitost take strokovne presoje 
investicijskih odločitev je torej nesporna ter verjetno tudi v 
prihodnje potrebna, saj bo smotrna razporeditev razpoložljive 
(nezadostne) akumulacije več kot nujna. 

8. Da ne bi v letu 1982 splošna družbena in skupna poraba 
presegli okvirov, začrtanih z zvezno resolucijo za to leto, je bil 
ob koncu leta 1981 sprejet zakon o načinu razpolaganja s 
presežki proračunskih prihodkov družbenopolitičnih skupno- 
sti in presežki prihodkov samoupravnih interesnih skupnosti v 
letu 1982. Po tem zakonu so morale v letu 1982 vse družbeno- 
politične skupnosti in samoupravne interesne skupnosti ugo- 
tavljati vsake tri mesece presežke prihodkov nad dogovorjeno 
ravnijo ter v primeru presežkov prihodkov znižati za naslednje 
obračunsko obdobje stopnje davkov in prispevkov. V SR 
Sloveniji pa so omejile občine rast splošne porabe še s poseb- 
nim družbenim dogovorom, po katerem so se zavezale, da 
bodo s svojimi ukrepi zagotovile, da se bodo sredstva za 
splošno družbeno porabo v letu 1982 povečala v primerjavi z 
letom 1981 za 14,8%. Eventualni presežki prihodkov pa naj bi 
se izločili na posebno partijo žiro računa proračuna in upo- 
rabljali le za intervencije v porabi hrane in za financiranje 
programov blagovnih rezerv. 

Poleg tega pa sta bila v sredini julija 1982 sprejeta še dva 
intervencijska zvezna zakona, ki sta omejevala splošno druž- 
beno in skupno porabo v lanskem letu. Zakon o mejah v 
katerih smejo družbenopolitične skupnosti določati prihodke 
iz dohodka organizacij združenega dela in od prometa proiz- 
vodov in storitev v letu 1982 je omejil porabo prihodkov 
republiškega in občinskih proračunov iz teh naslovov. Zakon 
o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
samoupravnih interesnih skupnosti za porabo v letu 1982 pa 
je omejil porabo prihodkov teh skupnosti iz naslova prispev- 
kov in dohodka organizacij združenega dela in osebnih do- 
hodkov delavcev v združenem delu. 

Cilj vseh treh zakonov je bil prisiliti družbenopolitične skup- 
nosti in samoupravne interesne skupnosti, da ob previsokem 
prilivu sredstev sproti znižujejo stopnje davkov in prispevkov. 

Ker so bili z republiškim družbenim dogovorom o omejeva- 
nju splošne porabe v občinah v celoti zagotovljeni cilji zvez- 
nega zakona o ugotavljanju presežkov družbenopolitičnih 
skupnosti v letu 1982, se je v SR Sloveniji izvajal družbeni 
dogovor. 

Po obeh zveznih zakonih in družbenem dogovoru je bila 
služba dolžna, da je skrbela za njihovo izvajanje in da je 
ukrepala, če družbenopolitične skupnosti oziroma samou- 
pravne Interesne skupnosti ne bi izvajale njihovih določb. 

Te naloge je služba opravljala po navodilih Službe družbe- 
nega knjigovodstva Jugoslavije, po metodologiji, ki je bila 
sprejeta za izvajanje družbenega dogovora na področju 
splošne porabe v SR Sloveniji in po posebni metodologiji, ki 
jo je za ugotavljanje presežkov prihodkov samoupravnih in- 
teresnih skupnosti pripravila skupaj z Zavodom SR Slovenije 
za družbeno planiranje in Republiškim sekretariatom za fi- 
nance. 

Družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti so na splošno pravočasno dajale službi vse po- 
trebne podatke, da je le-ta lahko izločala presežke prihodkov 
na posebne račune. Služba je kontrolirala podatke, ki so jih 
dale družbenopolitične skupnosti in samoupravne interesne 
skupnosti. 

Več primerov nepravilno ugotovljenih presežkov prihodkov 
je služba ugotovila le pri ugotavljanju presežkov prihodkov 
samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za 
prvo polletje. Prenizko ugotovljeni presežki prihodkov, ki so 
pomenili razliko med planiranimi in realiziranimi prihodki so 
bili predvsem posledica previsokih planiranih prihodkov za 
prvo polletje, v primerjavi s celotnimi planiranimi prihodki. Po 
ponovnem ugotavljanju presežkov prihodkov za to obdobje, 
je ugotovilo presežke prihodkov 354 od 517 samoupravnih 
interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti v skup- 
nem znesku 758 milijonov dinarjev. Po samoupravnem spora- 
zumu o združevanju sredstev za pospeševanje izvoza v letu 
1982, ki so ga sprejeli delavci v temeljnih organizacijah zdru- 
ženega dela in delovnih skupnosti, naj bi bil presežek prihod- 

kov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti iz prvega polletja porabljen za stimulacije izvozni- 
kom na konvertibilno tržišče. Na ta način so bili ti presežki 
samoupravnih interesnih skupnosti vrnjeni združenemu delu. 

Poleg tega so bile samoupravne interesne skupnosti druž- 
benih dejavnosti v juliju obveščene, da naj zpižajo stopnje 
prispevkov v taki meri, da ne bodo imele presežkov prihodkov 
v drugem polletju leta. Tudi v drugem polletju so samou- 
pravne interesne skupnosti družbenih dejavnosti usklajevale 
realizirane izvirne prihodke s planiranimi in zniževale stopnje 
prispevkov (v 310 primerih). Večina samoupravnih interesnih 
skupnosti je tudi izkoristila zakonsko možnost in mesečno 
ugotavljala presežke prihodkov oziroma primanjkljaj prihod- 
kov zato, ker ji je lahko služba ob ugotovitvi primanjkljaja 
prihodkov, takoj sprostila 15% imobiliziranih sredstev. 

Kljub usklajevanju,,planiranih in realiziranih prihodkov v 
drugem polletju in zniževanju stopenj prispevkov, pa je ugo- 
tovilo 219 samoupravnih interesnih skupnosti s področja 
družbenih dejavnosti za leto 1982 815 milij. dinarjev presež- 
kov prihodkov. 

Ker so intervencijski zakoni prenehali veljati s 1. 1. 1983 
služba družbenega knjigovodstva ugotovljenih presežkov pri- 
hodkov za celo leto 1982 ni več izločala na posebne račune; 
samoupravne interesne skupnosti pa so dolžne sorazmerno 
tem presežkom znižati stopnje prispevkov iz dohodka organi- 
zacij združenega dela in stopnje prispevkov iz osebnega do- 
hodka delavcev v letu 1983. Sprejeti ukrepi so vplival* na 
manjši obseg oblikovanja sredstev za skupno porabo v SR 
Sloveniji v letošnjem letu, čeprav je bila le-ta še vedno večja 
od načrtovane. Medtem, ko so se izvirni prihodki samouprav- 
nih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti po- 
večali v prvem polletju leta 1982 v primerjavi z istim obdobjem 
leta 1981 za 34,1 % (brez skupnosti za pokojninsko invalidsko 
zavarovanje za 32,7%), so bili izvirni prihodki za celo leto 
1982, v primerjavi z letom 1981 večji za 27,3%, brez skupnosti 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa za 24,7%. 

Podatki o financiranju splošne družbene porabe kažejo, da 
je bila ta v SR Sloveniji v preteklem letu v predvidenih mejah. 
Prihodki občinskih proračunov so se lani povečali v dogovor- 
jeni višini, izločena sredstva za intervencije v porabi hrane in 
blagovne rezerve pa so znašala 1.541 milij. dinarjev. Izvirni 
prihodki republiškega proračuna so bili večji kot v letu 1981 
za 19 %, kar je posledica večjih potrebnih sredstev za pokriva- 
nje obveznosti do proračuna federacije. 

V skladu z izvajanjem določb zakona o mejah, v katerih so 
smele družbenopolitične skupnosti določati prihodke Iz do- 
hodka organizacij združenega dela in od prometa proizvodov 
blaga In storitev, je služba od avgusta dalje izločala presežke 
prihodkov proračunov na posebne račune. Kljub temu, da 
višina izločenih sredstev ni bila velika v primerjavi z vsemi 
proračunskimi prihodki, so imele nekatere občine v zadnjih 
mesecih leta težave s financiranjem svojih nalog. Sredstva so 
bila večkrat blokirana prav občinam, ki so prejemale v letu 
1982 za financiranje določenih namenov splošne porabe do- 
polnilna sredstva iz republiškega proračuna. 

DELOVANJE SVETA SLUŽBE 
V sedanji sestavi je bil svet službe konstituiran julija 1982, 

Tudi v tej sestavi sveta je 21 delegatov, od tega 6 iz republiških 
organov in organizacij in 15 iz delovnih skupnosti organizacij- 
skih enot službe. Svetu predseduje generalni direktor službe, 
ki je njegov član po svojem položaju. Ne glede na to, da se je 
sredi leta začelo tretje mandatno obdobje in je bila spreme- 
njena delegatska sestava sveta, je svet službe vse leto oprav- 
ljal svoje naloge v skladu s svojimi pristojnostmi in na način, 
ki je predviden v zakonu o službi družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji in v statutu službe. Za vse odločitve sveta je 
potrebna soglasnost delegatov iz republiških organov in or- 
ganizacij in vsaj dveh tretjin delegatov deleovnih skupnosti 
organizacijskih enot službe. V letu 1982 so bile vse odločitve 
sveta razen ene sprejete soglasno s tem, da so se pred vsako 
sejo sveta službe sestali tudi sveti delovnih skupnosti organi- 
zacijskih enot, ki so obravnavali predlagana gradiva in dali 
delegatom v svetu službe ustrezne usmeritve. 

Svet službe je imel v preteklem letu 8 sej, na katerih je 
obravnaval 82 zadev, med drugimi tudi: 
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- letno poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva v 
SR Sloveniji za leto 1981, z zaključnim računom s'užbe za leto 
1981; 

- sklep o vrnitvi presežkov prihodkov službe v letu 1981 
nad planiranimi; 

- program dela Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji za leto 1982, s programom kadrovskih štipendij, 
programom izobraževanja in usposabljanja delavcev in pro- 
gramom naložb v službi v letu 1982; 

- dogovor o uresničevanju družbene usmeritve razporeja- 
nja dohodka in čistega dohodka v letu 1983; 

- aneks k dogovoru o izvajanju politike na področju 
splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1982; 

- družbeni dogovor o skupnih osnovah za urejanje določe- 
nih stroškov; 

- samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah in ob- 
veznostih pri skupnem izvajanju vzgojno-izobraževalnih pro- 

gramov na področju srednjega usmerjenega izobraževanja; 
- samoupravni sporazum o združitvi v samoupravno inte- 

resno skupnost PTT prometa Slovenije; 
- samoupravni sporazum o temeljih plana posebne razi- 

skovalne skupnosti za družbeno infrastrukturo za obdobje 
1982-1985; 

- informacijo o razgovoru s člani predsedstva Skupščine 
SR Slovenije o nekaterih odprtih problemih nadaljnjega ra- 
zvoja službe družbenega knjigovodstva; 

- informacijo o ugotovitvah službe ob pregledih športnih 
klubov; 
' - informacijo o predlogih za racionalizacijo in poenostavi- 
tev informacijskega sistema službe družbenega knjigovod- 
stva; 

- informacijo o razgovoru članov Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Jugoslavije z vodilnimi delavci v službi 
družbenega knjigovodstva. 

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA 
V SR SLOVENIJI 
CENTRALA LJUBLJANA 

POROČILO 

o nadaljnji aktivnosti na področju racionalizacije in 

preureditve informacijskega sistema, ki ga zagotavlja 

Služba družbenega knjigovodstva (ESA-232) 

Pričujoče poročilo je že tretje poročilo SDK v SR Slove- 
niji Zboru združenega dela Skupščine SR Slovenije o 
predlogih za racionalizacijo in preureditev informacij- 
skega sistema SDK. 

Prvo, v oktobru 1981 je SDK skupno z Zavodom SR Slove- 
nije za statistiko in Narodno banko Slovenije pripravila »Preli- 
minarno poročilo o racionalizaciji družbenega sistema infor- 
miranja pri SDK, Zavodu SRS za statistiko in Narodni banki 
Slovenije«. V tem poročilu so bile nakazane smeri dela delov- 
nih skupin, ki so bile ustanovljene z namenom, da prouče 
posamezne dele družbenega informacijskega sistema z vidika 
možnosti racionalizacije in preureditve. 

Drugo, v marcu 1982 je SDK pripravila »Poročilo o konkret- 
nih predlogih za racionalizacijo in preureditev informacij- 
skega sistema, ki ga zagotavlja SDK«, V tem gradivu so že 
konkretno Izoblikovani predlogi štirih področij; 

1. Predlogi za spremembo bilančnih shem periodičnih 
obračunov in zaključnih računov 

2. Predlogi za popolnejše zajemanje podatkov o investicijah 
3. Predlogi za racionalizacijo in preureditev evidentiranja 

podatkov, ki Izvirajo iz plačilnega prometa 
4. Predlogi za racionalizacijo vplačevanja obveznosti upo- 

rabnikov družbenih sredstev 
V poročilu so podrobneje opisani njihovi cilji, vsebina in 

učinki. 
Že v teku marca 1982 je SDK v SR Sloveniji pripravila tudi 

konkretne izvedbene projekte predlogov In jih posredovala 
Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije. Poudariti pa je 
treba, da tudi SDK Jugoslavije sama ne more odločati o 
spremembah svojega informacijskega sistema, ampak jih 
lahko le predlaga pristojnim zveznim organom. • 

Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob obrav- 
navi tega poročila SDK 31. marca 1982 podprl konkretne 
izvedbene projekte in predlagane spremembe racionalizacije 
in preureditve informacijskega sistema SDK, pozval delegate 
iz SR Slovenije v Zveznem zboru in delegate Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ, da se 
v Skupščini SFRJ zavzamejo za ustrezno spreminjanje zvez- 
nih predpisov, hkrati pa zadolžil SDK v SR Sloveniji, da v 
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septembru 1982 ponovno poroča zboru o nadaljnji aktivnosti 
na področju racionalizacije in preureditve informacijskega 
sistema SDK. 

Pričujoče tretje poročilo ima namen prikazati realizacijo 
izvedbenih projektov predlogov in pa nadaljnje delo SDK v SR 
Sloveniji na področju racionalizacije in preureditve informa- 
cijskega sistema. 

I. Predlogi za spremembo bilančnih shem 
periodičnih obračunov in zaključnih računov 

Osnovni namen predlogov sprememb v bilančnih shemah 
periodičnih obračunov in zaključnih računov je zmanjšanje 
števila podatkov, boljša primerljivost podatkov in trajnejša ter 
večnamenska uporabnost bilančnih shem. 

Po predlogu SDK bi se število podatkov v periodičnih obra- 
čunih oz; zaključnih računih zmanjšalo od 10% (za OZD in 
delovne skupnosti gospodarstva) pa do-50% (za OZD in de- 
lovne skupnosti negospodarstva), Hkrati z zmanjšanjem naj bi 
se podatki v bilančnih shemah vsebinsko logično prerazpore- 
dili, s tem pa bi bila omogočena opustitev obrazca za Izračun 
prostih sredstev za ugotovitev lastne udeležbe pri Investicijah 
!n ugotavljanje proste - neporabljene amortizacije, 

Hkrati s temi predlogi je bila predlagana tudi odprava več- 
tirnosti zbiranja nekaterih podatkov. Pri tem gre za podatke o 
delovni - poslovni enoti (RJ-1), za kompleksno letno poročilo 
OZD proizvodnih dejavnosti (KGI-01) In kompleksno letno 
poročilo OZD In delovnih skupnosti neproizvodnih dejavnosti 
(KGI-02). Prvega od teh obrazcev zbira služba družbenega 
knjigovodstva, druga dva pa Zavod za statistiko, služIjo pa mu 
kot vir informacij za izračun narodnogospodarskih agregatov 
po teritorialnem načelu in načelu čistih dejavnosti. SDK je 
predlagala ukinitev dveh obrazcev, obrazca podatkov o de- 
lovni - poslovni enoti in obrazca kompleksnega letnega poro- 
čila OZD in delovnih skupnosti neproizvodnih dejavnosti; 
medtem ko naj bi bil obrazec kompleksno letno poročilo OZD 
proizvodnih dejavnosti vsebinsko dopolnjen, OZD bi ga pred- 
lagala SDK; uporabljal pa bi ga tudi Zavod za statistiko za 
njegove informacijske potrebe. 

Vse te konkretne predloge za spremembo bilančnih shem 
in odpravo podvajanja s podatki, ki jih uporabniki družbenih 
sredstev sporočajo zavodu za statistiko, je SDK v SR Sloveniji 
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poslala SDK Jugoslavije že v teku meseca marca leta 1982 s 
prošnjo, da vse predloge prouči in v okviru svojih pristojnosti 
ukrene vse potrebno za njihovo čimprejšnjo realizacijo. SDK- 
Jugoslavije je prejela podobne predloge tudi iz drugih repu- 
blik, posredovala jih je Medresorski skupini za racionalizacijo 
družbenega sistema informiranja, v kateri aktivno sodeluje. 

Predlogi SDK v SR Sloveniji so bili posredovani tudi Insti- 
tutu društvenih nauka v Beogradu, ki je avtor gradiva" »Pred- 
logi za nadaljnjo dogradnjo sistema obračuna celotnega pri- 
hodka in dohodka«. Ugotovitve tega gradiva o pomanjkljivosti 
sedanjih bilančnih shem so popolnoma enake ugotovitvam 
SDK, medtem ko se predlogi za spremembe in dopolnitve 
bilančnih shem pa v mnogočerh razlikujejo od predlogov 
SDK. 

Ko je Zvezni zbor-Skupščine SFRJ na seji v oktobru leta 
1982 obravnaval »Informacijo o racionalizaciji sistema druž- 
benega informiranja na področju vodenja knjigovodstva OZD 
in pri drugih uporabnikih družbenih sredstev«, je SDK v SR 
Sloveniji s svojimi predlogi za racionalizacijo ponovno sezna- 
nila slovensko delegacijo v tem zboru. Še posebej je opozo- 
rila, da sklepi Zveznega izvršnega sveta k tej informaciji le 
nakazujejo potrebo po spremembi vodenja knjigovodstva pri 
nekaterih vrstah uporabnikov družbenih sredstev, nič pa ne 
omenjajo odprave dvotirnosti zbiranja podatkov. 

II. Predlogi za popolnejše zajemanje podatkov 
o investicijah 

Dosedanje spremljanje investicij v SDK ima določene vse- 
binske pomanjkljivosti. To velja tako za mesečno spremljanje 
plačil za investicije kot tudi za evidenco investicijskih objek- 
tov v gradnji, ki jo vodi SDK za vsak investicijski objekt. 
Mesečno spremljanje plačil za investicije ne zajema plačil iz 
deviznih sredstev, investicij iz domačih in tujih blagovnih 
kreditov, pa tudi ne investicij v lastni režiji in povečanja 
osnovnih sredstev iz naslova prirasta osnovne črede in dolgo- 
letnih nasadov. Evidenca investicijskih objektov pa ne vse- 
buje podatkov o opravljenih delih in dejanskih plačilih za 
investicije. Zato SDK dvakrat letno (po stanju 31. marca in 30. 
septembra) zbere z anketo od vseh investitorjev, ki jih vodi v 
svoji evidenci, podatke o vrednosti opravljenih del in plačilih 
za investicije. 

Predlog SDK v SR Sloveniji za popolnejše zajemanje podat- 
kov o investicijah vzpostavlja nove enotne evidence investicij- 
skih objektov, v katerih bi bili vsi potrebni podatki za sprem- 
ljanje investicij v teku, hkrati s tekočim mesečnim spremlja- 
njem ne le vseh izplačil za investicije, ampak tudi vrednosti 
investicijskih objektov v gradnji. Z realizacijo teh predlogov bi 
lahko: 

- odpravili sedanje dvakrat letno anketiranje vseh investi- 
torjev. Če upoštevamo, da je ob zadnji anketi v septembru 
1982 1,337 investitorjev za 2.626 investicijskih objektov na 
posebnem obrazcu zagotovilo službi 44 podatkov, bi pome- 
nila odprava ankete zmanjšanje administrativnih opravil pri 
Investitorjih, 

- zožili ali mogoče celo dejansko odpravili posebno obširno 
letno poročilo o Investicijah v osnovna sredstva In sredstva 
skupne porabe, ki ga morajo investitorji pošiljati statističnim 
zavodom. 

Predloge za izpopolnitev informacijskega sistema o investi- 
cijah, ki ga je SDK v SR Sloveniji poslala SDK Jugoslavije v 
obliki podrobnejšega izvedbenega projekta, pa je SDK Jugo- 
slavije takoj dala v razpravo SDK v republikah in AP ter ga 
vključila v projekt raziskav v zvezi z modernizacijo dela v SDK. 
Konkretni predlogi, ki jih je dala SDK v SR Sloveniji, so služIli 
kot eno izmed temeljnih gradiv pri pripravi osnutka projekta 
za spremljanje in informiranje o investicijah, ki ga je do konca 
aprila 1982 pripravila posebna delovna skupina v okviru 
SDKJ. V tej delovni skupini so sodelovali poleg strokovnih 
delavcev SDK še strokovni delavci Zveznega zavoda za druž- 
beno planiranje in Zveznega zavoda za statistiko. Ugotoviti je 
treba, da so v osnutku tega zveznega projekta v celoti upošte- 
vana vsa temeljna izhodišča, cilji in učinki predlogov, ki jih je 
pripravila SDK v SR Sloveniji. Osnutek zveznega projekta za 
spremljanje in informiranje o investicijah smo v maju v SR 
Sloveniji obravnavali ne le v okviru službe družbenega knjigo- 
vodstva temveč so svoje sugestije in pripombe pripravili tudi 
Zavod SR Slovenije za družbeno planiranje, Zavod za stati- 

stiko SR Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Ljub- 
ljanska banka, Združena banka. 

Ker je projekt za spremljanje in informiranje o investicijah le 
eden izmed projektov tako imenovanega temeljnega načrta za 
nadaljnje delo na projektih modernizacije tehnologije dela in 
njenem uveljavljanju v SDK do leta 1985 ter je njegov začetek 
izvajanja pogojen z začetkom izvajanja nekaterih drugih pro- 
jektov, je v temeljnem načrtu predvideno, da se bo projekt za 
spremljanje in informiranje o investicijah lahko začel izvajati 
šele ob koncu leta 1983. 

lil. Predlogi za racionalizacijo in preureditev 
evidentiranja podatkov, ki izvirajo iz plačilnega 
prometa 

1. Evidenca podatkov, ki izvirajo iz plačilnega prometa, je 
bila spremenjena v letu 1982. Dve posebni evidenci - evi- 
denca o razčlenjenem prometu po žiro računih (R-1) in evi- 
denca o prejemkih in izdatkih prebivalstva v odnosu z družbe- 
nim sektorjem (St-3) sta bili združeni v eno skupno evidenco z 
enim šifrantom in manjšim številom šifer. Rezultat te raciona- 
lizacije ni le v odpravi dvotirnosti pri vodenju evidenc v sami 
SDK, ampak tudi v odpravi zagotavljanja in objavljanja neka- 
terih podatkov o isti ekonomski kategoriji, ki pa se zaradi 
metodoloških razlik niso ujemali, in so zato lahko povzročili 
dezinformacije. 

Tudi s to preureditvijo pa je ostalo še vedno odprto vpraša- 
nje določene vsebinske pomanjkljivosti evidence o razčlenje- 
nem prometu, saj ta evidenca ne zajema niti podatkov realiza- 
cije, dosežene na tujem trgu, niti podatkov o izplačilih za 
nabave iz uvoza. Da bi ugotovila možnosti za odpravo te 
pomanjkljivosti, je posebna delovna skupina v SDK v SR 
Sloveniji proučila možnosti za združitev podatkov iz deviz- 
nega plačilnega prometa, ki ga opravljajo poslovne banke in 
podatkov iz dinarskega plačilnega prometa, ki ga zagotavlja 
SDK. Ugotovila je, da je združitev podatkov iz deviznega 
plačilnega prometa in podatkov dinarskega plačilnega pro- 
meta možna, vendar pa je tehnična izvedba te združitve izje- 
mno zahtevna. Treba je združevati podatke dveh različnih 
evidenc, dveh informacijskih služb, dnevno pretvarjati de- 
vizne tokove v dinarsko protivrednost; pri čemer je poseben 
problem natančno- evidentiranje deviznega priliva glede na 
zapletene in stalno se spreminjajoče ukrepe devizne likvidno- 
sti. Zato bo treba v prvi vrsti ugotoviti, ali bi stroški dopolnje- 
nega informacijskega sistema v SDK dali take učinke, ki bi te 
stroške opravičili. Podatki, ki jih SDK evidentira, zbira in 
objavlja na podlagi plačilnega prometa v državi, ne zahtevajo 
veliko dodatnega dela, saj se avtomatično zagotavljajo pri 
opravljanju plačilnega prometa. Določeni tokovi tega prometa 
(izplačila za osebne dohodke, izplačila za investicije Itd.) so 
tudi edini redni mesečni vir tovrstnih informacij, medtem ko 
se določen del teh tokov, med katerimi so prav prejemki, ki 
gredo v celotni prihodek in materialni stroški (v te tokove bi 
priključili podatke o deviznem prometu) za Informacijske na- 
mene še ne uporablja dovolj. Za informiranje o tovrstnih 
gibanjih se sedaj uporabljajo podatki periodičnih obračunov 
oziroma zaključnih računov uporabnikov družbenih sredstev, 
V te podatke pa so tako vključeni vsi prihodki od prodaje na 
tujih trgih, kot tudi vse nabave surovin oziroma materiala iz 
uvoza. Vsi ti podatki so na voljo vsake tri mesece. 

Metodologija zbranih podatkov (celotni prihodek, mate- 
rialni stroški) Iz prometa na računih uporabnikov družbenih 
sredstev in metodologija podatkov Iz periodičnih obračynov 
In zaključnih računov nista In ne moreta biti enaki, saj so 
podatki periodičnih obračunov In zaključnih računov rezultat 
sistema obračuna po zakonu o ugotavljanju in razporejanju 
celotnega prihodka in dohodka, podatki razčlenjenega pro- 
meta pa rezultat opravljenih denarnih tokov. Mogoče bi zato 
dva različna podatka iste ekonomske kategorije celo zavedla 
uporabnike na napačne zaključke. 

Združevanje podatkov iz dinarskega in deviznega plačil- 
nega prometa je realno le, če je uvedeno na ravni celotne 
države. Zato bo SDK v SR Sloveniji to združevanje podatkov 
predlagala SDK Jugoslavije pri oblikovanju predloga za 
spremljanje podatkov o obsegu in gibanju denarnih sredstev 
uporabnikov družbenih sredstev na podlagi plačilnega pro- 
meta. Izdelava tega predloga naj bi bila po programu dela 
SDK Jugoslavije opravljena do 31. 3. 1983, 
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IV. Predlogi za racionalizacijo vplačevanja 
obveznosti uporabnikov družbenih sredstev 

1. Zmanjšanje obsega dela pri plačevanju prometnega 
davka. 

SDK je že ob pripravi zvezne odredbe o plačevanju in 
razporejanju prihodkov DPS, SIS in skladov za leto 1982 
predlagala poenostavitev vplačevanja temeljnega in poseb- 
nega republiškega prometnega davka. Obe vrsti davka naj bi 
se vplačevali skupaj za ves promet opravljen v republiki na en 
račun in ne po prometu, ki je opravljen v vsaki posamezni 
občini na račune po občinah. Zvezni sekretariat za finace 
predloga ni upošteval pri izdaji odredbe. Ker bi predlagani 
način pomenil za vse organizacije združenega dela, ki ustvar- 
jajo promet blaga in storitev v večjem številu občin, po- 
membno zmanjšanje administrativnega dela, je SDK v letoš- 
njem letu ponovila tovrstni predlog zveznemu sekretariatu za 
finance. S 1. 7. 1982 je bila ta pobuda SDK v SR Sloveniji 
realizirana. Do konca leta 1982 je le še v Makedoniji in Srbiji 
veljal star sistem, od 1. 1. 1983 pa je usmerjanje teh dveh 
davkov na vsem območju Jugoslavije enotno. 

2. Poenostavitev plačevanja davkov In prispevkov 
Racionalizacija na področju vplačevanja davkov in prispevkov 
je bila dosežena z uvedbo zbirnih stopenj za vplačevanje vseh 
davkov in prispevkov iz osebnih dohodkov, ki se usmerjajo po 
stalnem prebivališču delavca (domicllne stopnje). Ker pa se 
posamezne stopnje prispevkov stalno spreminjajo, objavljajo 
v občinskih uradnih glasilih ter uveljavljajo prej kot lahko 
objavi nove zbirne stopnje republiška uprava za družbene 
prihodke v Uradnem listu SR Slovenije, organizacije združe- 
nega dela večkrat ne morejo obračunati in plačati prispevkov 
skupaj po zbirnih stopnjah, temveč ločeno vsak prispevek 
posebej. Zato je SDK v SR Sloveniji v oktobru leta 1982 
ponovno opozorila republiški sekretarit za finance na pro- 
blem uporabe zbirnih stopenj ter predlagala dopolnitev za- 
kona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovolje- 
vanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti z 
določilom, da se za obračunavanje in plačevanje prispevkov 
obvezno uporabljajo zbirne stopnje, ki jih objavi republiška 
uprava za družbene prihodke v Uradnem listu SR Slovenije. 
Hkrati je bila dana ponovna pobuda za uvedbo zbirne stopnje 
za tiste prispevke iz osebnih dohodkov in iz dohodka, ki se 
plačujejo samoupravnim interesnim skupnostim, ki so na 
območju občine, kjer ima temeljna organizacija združenega 
dela sedež (sedežne stopnje). 

V. Predlog racionalizacije spremljanja 
podatkov o osebnih dohodkih 

SDK v SR Sloveniji je proučila razlike v metodologiji zago- 
tavljanja podatkov o izplačanih osebnih dohodkih med SDK in 
zavodom za statistiko. Zavod za statistiko zbira podatke o 
izplačanih bruto in neto osebnih dohodkih na podlagi 
obrazca RAD-1, ki ga uporabniki družbenih sredstev mesečno 
pošiljajo zavodu; SDK pa zagotavlja podatke o izplačanih 
čistih osebnih dohodkih avtomatično na podlagi označevanja 
izplačil iz sredstev žiro računov vseh uporabnikov družbenih 
sredstev (evidenca R-1). Po vsebini so tako podatki o izplača- 
nih osebnih dohodkih zavoda za statistiko kot službe družbe- 
nega knjigovodstva enaki. Zajeta so vsa izplačila iz sredstev 
za osebne dohodke, kot tudi vsa nadomestila osebnih dohod- 
kov. Za razliko od SDK lahko zavod za statistiko zagotavlja 
tudi podatek o poprečnem mesečnem osebnem dohodku na 
delavca, ker se evidentirajo na obrazcu RAD-1 tudi podatki o 
številu zaposlenih. Razlike so: 

- v zajetju uporabnikov družbenih sredstev: Zavod za stati- 
stiko spremlja osebne dohodke po teritorialnem načelu, SDK 
po organizacijskem načelu oz. po sedežu organizacije zdru- 
ženega dela; Zavod za statistiko izpušča nekatere večje sku- 
pine uporabnikov družbenih sredstev s področja zaščite in 
notranjih zadev, 

- v časovnem obdobju na katerega se nanašajo podatki: 
podatki o osebnih dohodkih Zavoda za statistiko se nanašajo 
na določeno obdobje v letu (za mesec), ne glede na čas 
izplačila osebnih dohodkov razen izplačil osebnih dohodkov 

po periodičnem obračunu oz. zaključnem računu ter poraču- 
nov ob povečanju osebnih dohodkov, ki se evidentirajo v času 
plačila; podatki o osebnih dohodkih SDK pa se evidentirajo 
enotno glede na čas izplačila ne glede na katero obdobje se 
nanašajo (v mesecu). 

Služba družbenega knjigovodstva meni, da ima zbiranje in 
objavljanje podatkov o osebnih dohodkih v sami službi neka- 
tere prednosti. Bistvena prednost je avtomatično zagotavlja- 
nje podatkov, ki so rezultat opravljanja ene od temeljnih 
funkcij SDK, t. j. plačilnega prometa med uporabniki družbe- 
nih sredstev. Razen tega so v podatkih o osebnih dohodkih 
SDK zajeti vsi uporabniki družbenih sredstev po organizacij- 
skem načelu (isto načelo kot v periodičnih oz. zaključnih 
računih), ne nazadnje pa tudi podatek, da v nekaterih drugih 
republikah ni uvedeno mesečno zbiranje obrazcev RAD-1 od 
vseh uporabnikov družbenih sredstev, ampak je osnova po- 
datka vzorec, govori v prid zbiranja podatkov o osebnih do- 
hodkih v SDK. 

Vi. Program nadaljnje aktivnosti Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji na 
področju racionalizacije in preureditve 
informacijskega sistema, ki ga zagotavlja 
služba družbenega knjigovodstva 

Program dela službe družbenega knjigovodstva za leto 
1983 predvideva tesno sodelovanje službe družbenega knji- 
govodstva z drugimi službami družbenega sistema informira- 
nja z namenom preureditve in izpopolnitve družbenega si- 
stema Informiranja kot ga zahteva zakon o temeljih družbe- 
nega sistema informiranja in o informacijskem sistemu fede- 
racije. V programu dela so začrtane tudi naloge sodelovanja z 
drugimi informacijskimi službami v republikah in pokrajinah z 
namenom uresničevanja nalog republiških zakonov na po- 
dročju družbenega sistema informiranja, Posebna pozornost 
bo namenjena izdelavi in uporabi skupnih standardov, meto- 
dološkemu vsklajevanju podatkov, ki jih zagotavlja služba 
družbenega knjigovodstva s podatki drugih informacijskih 
služb In odpravi večtirnosti evidentiranja in obdelav podatkov. 
To pomeni, da se Služba družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji s proučevanjem in konkretnimi predlogi za preuredi- 
tev informacijskega sistema, ki ga zagotavlja, že vključuje v 
uresničevanje teh začrtanih nalog. 

Predlogi: 
- za spremembo bilančnih shem periodičnih obračunov in 

zaključnih računov 
- za popolnejše zajemanje podatkov o investicijah 
- za racionalizacijo In preureditev evidentiranja podatkov, 

ki Izvirajo iz plačilnega prometa 
- za racionalizacijo vplačevanja obveznosti uporabnikov 

družbenih sredstev 
so bili že v marcu 1982 poslani Zboru združenega dela 

Skupščine SR Slovenije. Zbor jih je obravnaval 31. marca 
1982, jih podprl In pozval delegate Iz SR Slovenije v Zveznem 
zboru In delegate Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ, da se v Skupščini SFRJ zavzamejo 
za ustrezno spreminjanje zveznih predpisov. Konkretne izved- 
bene projekte navedenih predlogov pa je SDK v SR Sloveniji 
istočasno poslala tudi SDK Jugoslavije, O vseh teh projektih 
SDK Jugoslavije ne more odločati sama in jih je zato predlo- 
žila pristojnim zveznim organom. 

1. Predlogi za spremembo bilančnih shem periodičnih 
obračunov In zaključnih računov so bili v SDK Jugoslavije 
dopolnjeni s podobnimi predlogi drugih republik in poslani 
Medresorski skupini za racionalizacijo družbenega sistema 
informiranja. Istočasno je SDK Jugoslavije začela z akcijo 
ugotavljanja potreb združenega dela po podatkih in informa- 
cijah, ki jih zagotavlja SDK. V vprašalniku, ki je bil poslan 
določenemu številu organizacij združenega dela, so posebna 
vprašanja prav iz področja primernosti obsega in vsebine 
bilančnih shem. Na ta način bo SDK Jugoslavije neposredno 
ugotovila interes združenega dela za kakršnekoli spremembe, 
in dopolnitve bilančnih shem. Ker mora biti ta akcija končana 
do 31. marca 1983 bodo SDK Jugoslavije že v aprilu znane 
potrebe združenega dela s tega področja. Ker bomo tudi v 
SDK SR Slovenije istočasno spoznali mnenja združenega dela 
o ustreznosti nadaljevanja aktivnosti na področju spreminja- 
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nja bilančnih shem, bo tudi SDK v SR Sloveniji dala ustrezne 
pobude tako SDK Jugoslavije kot tudi Zboru združenega dela 
Skupščine SR Slovenije. 

V omenjenem vprašalniku bo združeno delo sporočilo tudi - 
vse druge potrebe po podatkih in informacijah, ki jih zagotav- 
lja SDK in dalo predloge za dopolnitve informacijskega si- 
stema. Tako bo podana osnova za nadaljnje proučevanje, 
dopolnjevanje in preureditve informacijskega sistema, ki ga 
zagotavlja služba družbenega knjigovodstva. 

2. Ker je izpopolnitev informacijskega sistema o investicij- 
ski porabi v celoti pristojnost SDK, je projekt SDK v SR 
Sloveniji služil kot eno izmed temeljnih gradiv pri pripravi 
osnutka projekta za spremljanje in informiranje o investicijah, 
ki ga je do konca aprila 1982 pripravila posebna delovna 
skupnina v okviru SDK Jugoslavije. V programu dela SDK 
Jugoslavije je predvideno, da bo Svet službe do 28. februarja 
1983 sprejel predlog projekta za spremljanje in informiranje o 
investicijah, do konca leta 1983 pa je predvideno, da bodo 
pripravljena vsa tehnična navodila in izdelan program obde- 
lave tako, da bo lahko že v začetku leta 1984 ta projekt 
uresničen. 

Uresničitev tega projekta bo zagotovila določene podatke o 
investicijski porabi, ki jih sedaj zbirajo z letnim poročilom o 
investicijah v osnovna sredstva in sredstva skupne porabe 
zavodi za statistiko. Ker bodo dani s tem pogoji za zožitev oz. 
celo odpravo tega posebnega poročila bo SDK v SR Sloveniji 
skupaj s SDK Jugoslavije tovrstni predlog ponudila ob izde- 
lavi celovitega projekta za izpopolnitev sistema informiranja o 
investicijah, ki ga pripravlja Medresorska delovna skupina po 
nalogi Zveznega izvršnega sveta. 

3. Uresničitev predloga za združevanje podatkov iz dinar- 
skega plačilnega prometa in deviznega plačilnega prometa ni 
samo stvar SDK Jugoslavije ampak tudi Narodne banke Jugo- 
slavije in poslovnih bank. Zato bo SDK v SR Sloveniji to 
združevanje podatkov predlagala SDK Jugoslavije pri obliko- 
vanju predloga za spremljanje podatkov o obsegu in gibanju 
denarnih sredstev uporabnikov družbenih sredstev na pod- 
lagi plačilnega prometa. Izdelava tega predloga naj bi bila po 
programu dela SDK Jugoslavije opravljena do 31. 3. 1983. 

4. Pobuda SDK v SR Sloveniji Republiškemu sekretariatu za 
finance za dopolnitev zakona o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti z določilom, da se za obračunavanje in 
plačevanje prispevkov obvezno uporabljajo zbirne stopnje, ki 
jih objavi Republiška uprava za družbene prihodke v Uradnem 

listu SR Slovenije, je že uresničena. Republiški sekretariat za 
finance je že pripravil ustrezno spremembo zakona. Tudi 
pobuda SDK v SR Sloveniji za uvedbo zbirne stopnje za tiste 
prispevke iz osebnih dohodkov in iz dohodka, ki se plačujejo 
samoupravnim interesnim skupnostim, ki so na območju ob- 
čine, kjer ima temeljna organizacija združenega dela sedež 
(sedežne stopnje) je bila načelno sprejeta, le da je treba še 
bolj temeljito proučiti učinke te uvedbe. 

5. K racionalizaciji zagotavljanja podatkov in informacij 
SDK, hkrati pa tudi k racionalizaciji administrativnih opravil v 
združenem delu bo v znatni meri prispevala modernizacija 
tehnologije dela v SDK. Predvideno je, da naj bi bila oprav- 
ljena do konca tega srednjeročnega obdobja. Njen končni cilj 
je telekomunikacijski prenos podatkov in ukinitev predlaga- 
nja originalnih dokumentov plačilnega prometa. V teku so že 
priprave za nove označbe žiro in drugih računov vseh uporab- 
nikov družbenih sredstev, po sprejetju potrebnih zakonskih 
predpisov pa bodo uporabniki družbenih sredstev lahko pred- 
lagali SDK tudi podatke iz zaključnih računov in periodičnih 
obračunov na magnetnih nosilcih. Podčrtati pa je treba, da bo 
modernizacija tehnologije dela v SDK lahko opravljena le, če 
bodo službi zagotovljena potrebna finančna sredstva. 

6. Predlog SDK v SR Sloveniji o prednostih spremljanja 
podatkov o osebnih dohodkih v SDK od spremljanja v stati- 
stičnih zavodih, je bil obravnavan v sosvetu za statistiko 
zaposlovanja in osebnih dohodkov. Sosvet je opozoril na 
vsebinske razlike v podatkih o osebnih dohodkih in potrebo 
vsklajevanja aktivnosti obeh služb. V dogovoru z Zavodom SR 
Slovenije za statistiko bo v prvem polletju letošnjega leta 
narejena širša analiza informacijske vrednosti obeh podatkov 
v osebnih dohodkih in nakazane možnosti za odpravo dvotir- 
nosti. 

7. Vsklajevanje spremljanja podatkov o osebnih dohodkih 
med SDK v SR Sloveniji in Zavodom SR Slovenije za stati- 
stiko, je le ena izmed nalog, ki jih bosta ti dve informacijski 
službi v letu 1983 opravili v skladu s cilji dograjevanja družbe- 
nega sistema informiranja v SR Sloveniji. Da bi bilo lahko 
tovrstno sodelovanje med informacijskimi službami v repu- 
bliki učinkovito, je bil podan predlog oblikovanja posebnega 
koordinacijskega telesa med vsemi pomembnejšimi informa- 
cijskimi službami, s sodelovanjem Republiškega komiteja za 
informiranje. Prvenstvena naloga tega koordinacijskega te- 
lesa bo podrobna opredelitev nalog, ki jih bodo morale opra- 
viti posamezne informacijske službe v republiki v zvezi z 
zahtevami zakona O družbenem sistemu informiranja. 

priloga poročevalca 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

republiških blagovnih rezervah (ESA-53) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 55. seji dne 2. 
3. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O REPUBLIŠKIH BLAGOVNIH REZERVAH, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Alojz KLEMENČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve, 

- Metka ODERLAP, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve, 

- Janez ŠINKOVEC, svetovalec predsednika Republi- 
škega komiteja za tržišče in splošne gospodarske zadeve. 

OPOMBE 1. člen 
Tretji odstavek 4. člena zakona o republiških bla- 

govnih rezervah (Uradni list SRS, št. 19/76) se do- 
polni in spremeni tako, da se glasi: 

»Programiranje ter osnove za urejanje oblikova- 
nja, financiranja in uporabe republiških tržnih bla- 
govnih rezerv se urejajo z družbenim dogovorom, 
ki ga sklenejo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, 
organizacije združenega dela - nosilci preskrbe v 
SR Sloveniji in banke.« 

Dodajajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki 
se glasijo: 

»Republiške stalne blagovne rezerve so name- 
njene predvsem za kritje potreb v vojni in ob narav- 
nih nesrečah večjega obsega; republiške tržne bla- 
govne rezerve pa so namenjene intervencijam, s 
katerimi se preprečujejo večja neskladja na trgu ter 
preprečujejo in odpravljajo večje motnje na trgu 
blaga osnovne preskrbe. 

Republiške tržne blagovne rezerve postanejo 
med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti se- 
stavni del republiških stalnih blagovnih rezerv. 

Če družbeni dogovor iz tretjega odstavka tega 
člena ni sklenjen do 30. novembra v tekočem letu 
za naslednje leto, se začasno do sklenitve družbe- 
nega dogovora poleg določb tega zakona o financi- 
ranju republiških tržnih blagovnih rezerv smiselno 
uporabljajo tudi njegove določbe o programiranju, 
oblikovanju, financiranju, poslovanju in uporabi re- 
publiških stalnih blagovnih rezerv, razen določb 9. 
člena, prvega in drugega odstavka 20. člena ter 24. 
člena tega zakona. V tem času odloča o uporabi 
republiških tržnih blagovnih rezerv predsednik Re- 
publiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve (v nadaljnjem besedilu: predsednik 
komiteja).« 

2. člen 
Za 4. členom se dodata nova 4. a in 4. b člen, ki se 

glasita: 

4. a člen 
Oblikovanje, financiranje in uporaba republiških 

tržnih blagovnih rezerv posameznih vrst blaga se 
urejajo s samoupravnimi sporazumi v skladu z 
družbenim dogovorom iz tretjega odstavka prejš- 
njega člena Te samoupravne sporazume sklepajo 
organizacije združenega dela - nosilci preskrbe v 
SR Sloveniji in Zavod SR Slovenije za rezerve (v 
nadaljnjem besedilu: zavod). 

O vseh vprašanjih oblikovanja, financiranja in 

uporabe rezerv, o katerih je v skladu s samouprav- 
nim sporazumom iz prejšnjega odstavka treba ne- 
posredno odločati, skupaj odločajo udeleženci 
sporazuma. 

Če kljub nastopu večjih motenj na trgu blaga 
osnovne preskrbe udeleženci sporazuma iz prvega 
odstavka tega člena ne dosežejo soglasja, da se za 
odpravo ali zmanjšanje teh motenj uporabijo repu- 
bliške tržne blagovne rezerve, sme odločiti o upora- 
bi teh rezerv predsednik komiteja v skladu s spora- 
zumom. 

4. b člen 
V zavodu je svet za republiške tržne blagovne 

rezerve (v nadaljnjem besedilu: svet) kot svetovalno 
telo za vprašanja programiranja, oblikovanja, finan- 
ciranja in uporabe republiških tržnih blagovnih re- 
zerv. 

Svet je sestavljen iz predstavnikov organizacij 
združenega dela - nosilcev preskrbe v SR Sloveniji, 
predstavnikov bank, organiziranih potrošnikov, Re- 
publiškega komiteja za tržišče in splošne gospo- 
darske zadeve (v nadaljnjem besedilu: komite in 
zavoda. 

Člane sveta imenuje Izvršni svet Skupščine SR 
Sloveniji na predlog samoupravnih organizacij in 
organov iz prejšnjega odstavka za mandatno dobo 
štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja še za 
eno mandatno dobo. 

Svet svetuje in daje mnenja zlasti o: 
- predlogu družbenega dogovora iz tretjega od- 
stavka 4. člena, 
- poslih v zvezi z oblikovanjem, obnavljanjem in 
uporabo republiških tržnih blagovnih rezerv, 
- vprašanjih financiranja republiških tržnih blagov- 
nih rezerv.« 

3. člen 
V 5. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»Izvršni sveti občinskih skupščin in Izvršni svet 

Skupščine SR Slovenije se zaradi zagotavljanja us- 
klajenosti pri uporabi občinskih in republiških bla- 
govnih rezerv dogovarjajo o načinu in zaporedju 
njihove uporabe.« 

4. člen 
Za 8. členom se doda nov 8. a člen, ki se glasi: 
»Organizacije združenega dela, ki so med vojno 

ali ob neposredni vojni nevarnosti v skladu s pred- 
pisi dolžne proizvajati določeno blago in opravljati 
promet takega blaga, morajo na zahtevo Izvršnega 

10 priloga poročevalca 

i 



sveta Skupščine SR Slovenije proizvajati oziroma 
prodajati blago za dopolnitev in obnavljanje repu- 
bliških blagovnih rezerv « 

5. člen 
10. člen se črta. 

6. člen 
11. člen se dopolni in spremeni tako, da se glasi: 

»Z aktom o uporabi republiških stalnih blagovnih 
rezerv se določijo vrsta blaga, namen in način upo- 
rabe, rok in način nadomestitve uporabljenih re- 
zerv, če jih je treba nadomestiti, in ob pordaji blaga 
tudi cene, po katerih zavod proda to blago.« 

7. člen 
V prvem odstavku 12. člena se besede »Zavod SR 

Slovenije za rezerve (v nadaljnjem besedilu: za- 
vod)« nadomestijo z besedo »zavod«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Razen zadev v zvezi z uporabo in poslovanjem z 

republiškimi blagovnimi rezervami ter gradnjo skla- 
dišč opravlja zavod tudi intervencijski odkup kme- 
tijskih in živilskih proizvodov po zaščitnih cenah « 

8. člen 
V 13. členu se črta šesta alinea. 

9. člen 
V 16. členu se črta tretji odstavek. 

10. člen 
Za 19. členom se dodata 19. a in 19. b člen, ki se 

glasita: 

19. a člen 
Zavod sme dati v zakup ali prodati opremo, skla- 

dišča in druge nepremične stvari, če so izrabljene, 
zastarele ali jih ni več mogoče uporabljati za repu- 
bliške blagovne rezerve oziroma le-tem niso po- 
trebne. 

Zakup in prodajo stvari iz prejšnjega odstavka 
opravi zavod na podlagi poprejšnjega soglasja ko- 
miteja. Kadar se dajo v zakup ali prodajo skladišča 
za republiške stalne blagovne rezerve, mora zavod 
dobiti tudi soglasje republiškega sekretarja za ljud- 
sko obrambo. 

Sredstva, dobljena z zakupom in s prodajo iz 
prvega odstavka tega člena, se smejo uporabljati le 
za nakup opreme in nepremičnin, potrebnih za re- 
publiške blagovne rezerve. 

19. b člen 
Inšpekcijski nadzor nad blagom republiških bla- 

govnih rezerv in nad poslovanjem z njim opravlja 
Republiški tržni inšpektorat. 

11. člen 
V prvem odstavku 20. člena se doda točka F), ki 

se glasi: 
f) posebna namenska sredstva. 
V drugem odstavku se doda točka e), ki se glasi: 
e) posebna namenska sredstva. 
Dodata se peti in šesti odstavek, ki se glasita: 

»Za oblikovanje tržnih blagovnih rezerv se 
usmerjajo tudi sredstva razlik v cenah, ki na podlagi 
predpisov o najvišjih cenah, sprejetih po organih 
federacije ali republike, nastanejo pri opravljanju 
blagovnega prometa s povečanjem cen blaga na 
zalogi. 

Način in rok vplačila sredstev iz prejšnjega od- 
stavka predpiše komite « 

12. člen 

Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi: 
»Sredstva za financiranje republiških blagovnih 

rezerv med vojno ali ob neposredni vojni nevarnosti 
se zagotavljajo v republiškem vojnem proračunu.« 

13. člen 
Za 22. členom se doda nov 22. a člen, ki se glasi: 
»Finančna sredstva za oblikovanje, obnavljanje 

in uporabo republiških blagovnih rezerv med vojno 
ali ob neposredni vojni nevarnosti se razporedijo in 
uporabljajo na podlagi finančnega načrta, ki ga 
sprejme Izvršni svet Skupščine SR Slovenije na 
predlog predsednika komiteja.« 

14. člen 
Za 26. členom se doda nov 26. a člen, ki se glasi: 
»Zavod vodi knjige po sistemu enotnih računov, 

predpisanih s kontnim planom za organizacije 
družbenopolitičnih skupnosti za blagovne re- 
zerve.« 

15. člen 

V 28. členu se besede »zagotavljajo po predpi- 
sih« nadomestijo z besedami »zagotavljajo, razpo- 
rejajo in uporabljajo po predpisih in drugih aktih«. 

16. člen 
V prvem odstavku 31. člena se doda nova 3. 

točka, ki se glasi: 3) če ne vplača sredstev iz petega 
odstavka 20. člena tega zakona.« 

V drugem odstavku se besede »Z denarno kazni- 
jo od 1.000 do 30.000 dinarjev« nadomestijo z bese- 
dami »Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 dinar- 
jev«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Skupaj s kaznijo za gospodarski prestopek iz 1. 

in 3. točke prvega odstavka tega člena se izreče 
tudi varstveni ukrep odvzema premoženjske koristi, 
dosežene s gospodarskim prestopkom.« 

17. člen 
V prvem odstavku 32. člena se besede »Z denar- 

no kaznijo od 1.000 do 30.000 dinarjev« nadomesti- 
jo z besedami »Z denarno kaznijo od 5.000 do 
50.000 dinarjev«. 

18. člen 
V 33. členu se vejica med besedama »načrta« in 

»zaključnega« nadomesti z besedo »in«, besede 
»in kontnega plana« ter »stalnimi« pa se črtajo. 

19. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET o 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
republiških blagovnih rezervah je pripravljen na podlagi 
osnutka zakona, ki sta ga 15. decembra 1982 sprejela Zbor 
združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slovenije, ter na 
podlagi danih predlogov skupščinskih delovnih teles. Na ta 
način so v predlogu zakona upoštevane utemeljene pripombe 
in pobude, dane v vseh fazah sprejemanja zakona. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona se nanašajo 
na tri osnovne sklope vprašanj, in sicer na večje uveljavljanje 
sistema družbenega dogovarjanja in samoupravnega spora- 
zumevanja pri poslovanju z republiškimi tržnimi blagovnimi 
rezervami, na ureditev podružbljanja pri upravljanju s temi 
rezervami in na dopolnitev virov financiranja vseh republiških 
blagovnih rezerv. Z veljavnim zakonom je urejeno programi- 
ranje, oblikovanje, financiranje in uporaba republiških stalnih 
blagovnih rezerv. Zato se spremembe in dopolnitve v pretežni 
meri nanašajo na republiške tržne blagovne rezerve, ki so 
namenjene preprečevanju in odpravljanju motenj na trgu z 
osnovnimi proizvodi preskrbe občanov. 

Poleg upoštevanja predlogov skupščinskih delovnih teles je 
predlagatelj zakona v besedilu izvedel v primerjavi z osnut- 
kom še spremembo glede uveljavitve zakona. Tako naj zakon 
začne veljati 1. januarja 1984. Razlogi za to so bili obrazloženi 
že ob sprejemanju zakona o zagotavljanju sredstev za repu- 
bliške blagovne rezerve v letu 1983, na sejah zborov Skup- 
ščine SR Slovenije 27. 12. 1982. Temeljni razlog je v tem, da 
bo mogoče izvajati financiranje republiških blagovnih rezerv v 
skladu z bodočim medrepubliškim dogovorom o zagotovitvi 
trajnih in stabilnih virov za oblikovanje blagovnih rezerv šele v 
letu 1984, kar zahteva uveljavitev novih zakonskih določb o 
financiranju rezerv z začetkom leta 1984. 

I. Upoštevanje predlogov, pripomb in stališč, 
danih k zakonskemu osnutku 

Delovna telesa Skupščine SR Slovenije in zborov so dala 
glede besedila zakonskega osnutka en sam predlog, in sicer, 
da se v 4. a členu posebni dogovori, predvideni za oblikova- 
nje, financiranje in uporabo republiških tržnih blagovnih re- 
zerv posameznih vrst blaga, nadomestijo s samoupravnimi 
sporazumi. Predlog delovnih teles je bil pri pripravi zakon- 
skega predloga upoštevan. 

Ob obravnavanju zakonskega osnutka na seji Zbora občin 
pa so bila postavljena vprašanja oziroma stališča treh delega- 
cij: 

1. Delegat iz Postojne je podal stališče, po katerem bi 
moral zakon o republiških blagovnih rezervah določiti, da so 
republiške blagovne rezerve namenjene tudi potrebam obo- 
roženih sil oziroma JLA ob njihovih vajah, predvsem mobiliza- 
cijah. Delegatu je bilo pojasnjeno, da po veljavnem sistemu 
blagovnih rezerv v Jugoslaviji rezerve niso namenjene kritju 
tovrstnih potreb, zato z zakonom, ki ureja v SR Sloveniji 
republiške blagovne rezerve, namenov uporabe teh rezerv ni 
mogoče urediti drugače kot so opredeljeni z veljavnim zako- 
nom oziroma kot se dodatno jasneje opredeljujejo s predlaga- 
nimi spremembami in dopolnitvami zakona. Potrebe oborože- 
nih sil po osnovnih živilih se bodo v miru torej še naprej 
zagotavljale na enak način kot doslej. Za primer vojne pa je 
seveda določeno tudi preskrbovanje oboroženih sil iz blagov- 
nih rezerv, pri čemer se JLA preskrbuje iz zveznih blagovnih 
rezerv. 

2. Skupina delegatov občinske skupščine Trbovlje je me- 
nila, da naj bi se v 5. členu zakona o republiških blagovnih 
rezervah izvedle takšne spremembe in dopolnitve, da bo z 
zakonom določeno, da oblikovanje, uporabo, razmestitev in 
poslovanje občinskih blagovnih rezerv urejajo občine s svo- 
jimi predpisi, pri tem pa smiselno uporabljajo določbe repu- 

bliškega zakona ter da se občinske blagovne rezerve natanč- 
neje programirajo z občinskimi programi teh rezerv. 

Zakon o republiških blagovnih rezervah v 5. členu med 
drugim določa, da oblikovanje, uporabo in razmestitev občin- 
skih blagovnih rezerv določijo občine s svojim programom 
blagovnih rezerv ter da se viri in način financiranja občinskih 
blagovnih rezerv določijo z občinskimi predpisi. V teh določ- 
bah so torej že vsebovane rešitve, ki jih predlaga skupina 
delegatov iz Trbovelj. Seveda pa z njimi ni določena tako iz 
praktičnih kot zakonodajnih razlogov nesprejemljiva zahteva, 
da morajo občinske skupščine pri sprejemanju predpisov o 
občinskih blagovnih rezervah smiselno uporabljati zakon o 
republiških blagovnih rezervah. 

Iz predloga skupine delegatov iz Trbovelj je zaznati prepri- 
čanje, da se z zakonom o republiških blagovnih rezervah 
urejajo tudi občinske blagovne rezerve. Že v obrazložitvi za- 
konskega osnutka je bilo tej skupini delegatov pojasnjeno, da 
po Ustavi SR Slovenije lahko Skupščina SR Slovenije z zako- 
nom uredi samo razmerja na področju republiških blagovnih 
rezerv. Pojasnjeno je bilo tudi, da so občine - enako kot 
republika - v okviru natančno določenih obveznosti glede 
ravni blagovnih rezerv in proizvodov, ki so v rezervah, samo- 
stojne pri urejanju vprašanj programiranja, financiranja, obli- 
kovanja, poslovanja in uporabe blagovnih rezerv. Določbe 5. 
člena zakona o republiških blagovnih rezervah, ki govorijo o 
občinskih blagovnih rezervah, so zato usmerjevalne narave. 
Pri tem usmerjanju pa pušča zakon občinam vse možnosti, da 
v skladu s svojimi specifičnostmi uredijo z ustreznimi lastnimi 
akti zgoraj navedena vprašanja. Zato so skupščine občin v SR 
Sloveniji že pred leti sprejele odloke o občinskih blagovnih 
rezervah, v katerih so uredile oblikovanje, uporabo, razmesti- 
tev, poslovanje in financiranje občinskih blagovnih rezerv. 

3. Skupina delegatov iz Velenja pa je vprašala, kako si 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predstavlja udeležbo 
predstavnikov organiziranih potrošnikov v svetu za republiške 
tržne blagovne rezerve, saj jim ni znana nobena organizirana 
oblika potrošnikov na ravni republike. Delegaciji je bilo pojas- 
njeno, da bo udeležba organiziranih potrošnikov v svetu za 
republiške tržne blagovne rezerve zagotovljena prek Republi- 
ške konference SZDL Slovenije. Po uveljavitvi sprememb in 
dopolnitev zakona bomo v sodelovanju z iniciativnim odbo- 
rom za organiziranje potrošnikov pri Republiški konferenci 
SZDL izvedli priprave in postopek za imenovanje predstav- 
nika organiziranih potrošnikov v svet. 

Ob zaključku obravnave zakonskega osnutka z navedenimi 
vprašanji in stališči je predsednik zbora občin ugotovil, da je 
dileme, ki so pri nekaterih delegacijah, mogoče razčistiti le 
posebej z njimi, ker jih v obrazložitvi zakonskega predloga - 
seveda pa tudi v samem besedilu zakona - ne bo mogoče 
celovito in konkretno razjasniti. Glede na to, da je ugotovil, da 
so bile v razpravi postavljene samo dileme in vprašanja in da 
ni bilo nekih novih pobud in pripomb na rešitve, je bil sprejet 
sklep, da naj predlagatelj zakona pri pripravi predloga zakona 
upošteva pripombe, mnenja in predloge, ki so podani v poro- 
čilih delovnih teles zbora in skupščine. 

V Zboru združenega dela je delegat iz Postojne podal enako 
stališče kot delegat v Zboru občin, zato velja tudi glede tega 
stališča enako pojasnilo, kot je dano zgoraj. 

II. Finančna sredstva za izvedbo zakona 
Finančna sredstva niso potrebna neposredno za izvedbo 

zakona, temveč za izvajanje srednjeročnega in letnega pro- 
grama republiških blagovnih rezerv. Glede na to, da se ta dva 
programa nanašata tudi na stalne rezerve ter vsebujeta nji- 
hovo strukturo in obseg, ju je treba šteti kot sestavni del 
obrambnih priprav. Viri za financiranje teh programov pa so 
določeni z zakonom o republiških blagovnih rezervah in s tem 
zakonom. 
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BESEDILO 
DOLOČB ZAKONA 
O REPUBLIŠKIH 
BLAGOVNIH 
REZERVAH 
(URADNI LIST SRS, 
ŠT. 19/76), ZA 
KATERE SE 
PREDLAGAJO 
SPREMEMBE 
OZIROMA 
DOPOLNITVE 

4. člen 
Republiške blagovne rezer- 

ve so stalne blagovne rezerve 
in tržne blagovne rezerve. 

S tem zakonom se ureja pro- 
gramiranje, oblikovanje, finan- 
ciranje in uporaba republiških 
stalnih blagovnih rezerv. 

Programiranje, oblikovanje, 
financiranje in uporaba repu- 
bliških tržnih blagovnih rezerv 
se ureja z družbenim dogovo- 
rom, ki ga sklenejo Republiški 
komite za tržišče in cene (v 
nadaljnjem besedilu: komite), 
večje organizacije združenega 
dela, ki se ukvarjajo z blagov- 
nim prometom oziroma proiz- 
vodnjo, in banke. 

5. člen 
Občine oblikujejo za kritje 

potreb po blagu osnovne pre- 
skrbe v primeru izrednih raz- 
mer posebne blagovne rezerve 
(v nadaljnjem besedilu: občin- 
ske blagovne rezerve). 

Oblikovanje, uporabo in raz- 
mestitev občinskih blagovnih 
rezerv določijo občine s svojim 
programom blagovnih rezerv. 

Več občin lahko programira, 
oblikuje in uporablja občinske 
blagovne rezerve skupaj. 

Programi občinskih blagov- 
nih rezerv morajo biti usklajeni 
s programom republiških bla- 
govnih rezerv. Za uskladitev 
programov skrbi komite. 

Viri in način financiranja ob- 
činskih blagovnih rezerv se 
določijo z občinskimi predpisi. 

7. člen 
S programom republiških 

stalnih blagovnih rezerv se do- 
ločajo: vrsta, količina in vre- 
dnost blaga, ki naj ga hrani kot 
republiške stalne blagovne re- 
zerve, sredstva, potrebna za 
oblikovanje republiških stalnih 
blagovnih rezerv, rok za obli- 
kovanje teh rezerv, teritorialna 
razmestitev in način ter roki 
njihovega obnavljanja kot tudi 
načrt gradnje skladišč za repu- 
bliške stalne blagovne rezerve, 
ki zajema sredstva, potrebna 
za gradnjo in vzdrževanje skla- 

dišč za republiške stalne bla- 
govne rezerve. 

S programom republiških 
tržnih blagovnih rezerv, ki je 
sprejet z družbenim dogovo- 
rom (tretji odstavek 4. člena), 
se določajo iste postavke, kot 
so naštete v prejšnjem od- 
stavku. 

Teritorialna razmestitev re- 
publiških stalnih blagovnih re- 
zerv mora biti v skladu s potre- 
bami ljudske obrambe. 

10. člen 
Izjemoma se lahko uporabi- 

jo republiške stalne blagovne 
rezerve tudi na predlog ene ali 
več občin, če bi na njihovem 
območju nastale izredne raz- 
mere iz 3. člena tega zakona in 
bi za odpravo motenj v preskr- 
bi z osnovnimi proizvodi ob- 
činske rezerve ne zadoščale. 

11. člen 
Z aktom Izvršnega sveta 

Skupščine SR Slovenije o upo- 
rabi republiških stalnih bla- 
govnih rezerv se določi način 
in rok nadomestitve uporablje- 
nih rezerv. 

12. člen 
Zadeve v zvezi z uporabo in 

poslovanjem z republiškimi 
stalnimi blagovnimi rezervami 
ter z gradnjo skladišč za sprav- 
ljanje in hrambo teh rezerv 
opravljata po določbah tega 
zakona in drugih predpisov 
komite oziroma Zavod SR Slo- 
venije za rezerve (v nadaljnjem 
besedilu: zavod). 

Zavod je nosilec pravic, ob- 
veznosti in odgovornosti glede 
razpolaganja s finančnimi 
sredstvi, z blagom, ki sestavlja 
republiške stalne blagovne re- 
zerve, s skladišči in opremo v 
skladiščih za te rezerve. 

13. člen 
Zavod opravlja naslednje 

naloge: 
- nabavlja blago za republi- 

ške stalne blagovne rezerve; 
- razmešča in hrani republik 

ške stalne blagovne rezerve ter 
skrbi za njihovo obnavljanje; 

- vodi količinsko in vre- 
dnostno evidenco stalnih in 
tržnih blagovnih rezerv; 

- organizira in vodi izgrad- 
njo skladišč na podlagi spreje- 
tega programa republiških 
stalnih blagovnih rezerv ter 
skrbi za vzdrževanje obstoje- 
čih skladišč; 

- opravlja zadeve v zvezi z 
republiškimi tržnimi blagovni- 
mi rezervami v skladu z druž- 
benim dogovorom iz tretjega 
odstavka 4. člena tega zakona; 

- intervenira v skladu s po- 
sebnimi predpisi na trgu s 
kmetijskimi proizvodi, za kate- 
re predpiše republika garanti- 
rane cene; 

• - opravlja zadeve v zvezi z 
zveznimi blagovnimi rezerva- 
mi, za katere ga pooblastijo 
pristojni organi oziroma orga- 
nizacije na podlagi posebnih 
pogodb; 

- opravlja druge zadeve v 
zvezi s poslovanjem z republi- 
škimi blagovnimi rezervami, za 
katere je pristojen po tem za- 
konu, drugih predpisih, druž- 
benih dogovorih in samou- 
pravnih sporazumih. 

Zavod mora pri opravljanju 
nalog, naštetih v prvem od- 
stavku tega člena, in drugih na- 
log, ki izhajajo iz tega zakona, 
skrbeti za racionalno in eko- 
nomično poslovanje, zlasti pa 
za pravilno skladiščenje in 
pravilno obnavljanje blaga. 

16. člen 
Zavod nabavlja, prodaja in 

obnavlja blago za republiške 
stalne blagovne rezerve in od- 
daja izgradnjo skladišč z javno 
licitacijo ali z zbiranjem po- 
nudb. 

Ne glede na prvi odstavek 
tega člena lahko zavod s pred- 
hodnim soglasjem predsed- 
nika komiteja opravi zadeve iz 
prvega odstavka tega člena 
brez javne licitacije ali zbiranja 
ponudb, če so glavni elementi, 
ki so odločilni za nakup oziro- 
ma prodajo posamezne vrste 
blaga (cena, kakovost, pariteta 
ipd.), predpisani oziroma dolo- 
čeni. 

Določba prvega odstavka te- 
ga člena ne velja za obvezno 
kupovanje kmetijskih pridel- 
kov, za katere bo republika do- 
ločila garantirane odkupne 
cene. 

20. člen 
Viri sredstev za graditev 

skladišč za potrebe republi- 
ških stalnih blagovnih rezerv 
ter za opremo teh skladišč so: 

a) sredstva, ki se zagotavlja- 
jo v te namene v proračunu 
republike; 

b) sredstva amortizacije 
osnovnih sredstev zavoda; 

c) sredstva, pridobljena z 
bančnimi krediti; 

d) sredstva, pridobljena s 
hranjenjem zveznih ali občin- 
skih blagovnih rezerv; 

e) krediti, ki jih v ta namen 
dajo zvezni organi, pristojni za 
blagovne rezerve. 

Viri sredstev za nabavljanje 
blaga za republiške stalne bla- 
govne rezerve so: 

a) sredstva, ki jih organizaci- 
je združenega dela združujejo 
iz sredstev svojih poslovnih 
skladov; 

b) sredstva rezerv, ki jih 
združujejo organizacije zdru- 
ženega dela in banke; 

c) sredstva, ki se v ta namen 
zagotavljajo v proračunu repu- 
blike; 

d) sredstva, pridobljena z 
bančnimi krediti. 

Sredstva, potrebna za kritje 
manipulativnih stroškov, stro- 
škov investicijskega vzdrževa- 
nja in tekočega vzdrževanja 
republiških stalnih blagovnih 
rezerv, se zagotavljajo v repu- 
bliškem proračunu. 

Viri financiranja republiških 
tržnih blagovnih rezerv so 
sredstva, pridobljena z bančni- 
mi krediti in sredstva, ki jih v ta 
namen združujejo organizacije 
združenega dela. 

28. člen 
Sredstva za delo delovne 

skupnosti zavoda se zagotav- 
ljajo po predpisih, ki veljajo za 
republiške upravne organe in 
organizacije. 

31. člen 
Z denarno kaznijo od 

100.000 do 1.000.000 dinarjev 
se kaznuje za gospodarski 
prestopek organizacija zdru- 
ženega dela: 

1. če brez dovoljenja zavo- 
da, s katerim je sklenila po- 
godbo o skladiščenju blaga re- 
publiških stalnih blagovnih re- 
zerv, to blago odtuji, uporabi, 
spremeni njegov namen ali 
skladišče, ga nadomesti z bla- 
gom druge vrste ali kakovosti 
ali kako drugače razpolaga z 
njim v nasprotju s pogodbo; 

2. če noče prodajati ali če 
pri prodaji zapostavlja proiz- 
vode iz drugega odstavka 19. 
člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 1.000 
do 30.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek tudi 
odgovorna oseba organizacije 
združenega dela, ki stori kakš- 
no dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

32. člen 
Z denarno kaznijo od 1.000 

do 30.000 dinarjev se kaznuje 
za gospodarski prestopek od- 
govorna oseba zavoda, če 
sklene pogodbo v nasprotju z 
18. členom tega zakona ali če 
te pogodbe ne spoštuje. 

Z enako denarno kaznijo se 
kaznuje za gospodarski pre- 
stopek odgovorna oseba zavo- 
da, če nastane večja škoda za- 
radi nepravilnega skladiščenja 
ali nepravilnega obnavljanja 
blaga v smislu drugega od- 
stavka 13. člena. 

33. člen 
Republiški sekretar za finan- 

ce izda s soglasjem predsed- 
nika komiteja natančnejše 
predpise o sestavljanju finan- 
čnega načrta, zaključnega r-> 
čuna in kontnea'i plan 
nanaiajo 
publiškimi stalnimi t. 
rezervami. 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

obdavčitvi tujih oseb (ESA-97) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 55. seji dne 2. 
3. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OBDAVČITVI 
TUJIH OSEB, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih dejovnih teles sodelovala: 

- Anton PENGOV, direktor Republiške uprave za druž- 
bene prihodke, 

- Franc ŠKUFCA, namestnik direktorja Republiške 
uprave za družbene prihodke. 

OPOMBE 1. člen 
V zakonu o obdavčitvi tujih oseb (Uradni list SRS, 

št. 3/73) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Tuje osebe plačujejo po tem zakonu tele davke: 
1. davek od dohodka, doseženega z vlaganjem 

sredstev v domačo organizacijo združenega dela za 
skupno poslovanje (v nadaljnjem besedilu: davek 
od dohodka, doseženega v z vlaganjem sredstev); 

2. davek od dohodka, doseženega z investicjski- 
mi deli; 

3. davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 
prevozov potnikov in blaga; 

4. davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 
gospodarskih in drugih dejavnosti,« 

2. člen 
Naslov drugega poglavja se spremeni tako, da se 

glasi: 
»2. Davek od dohodka, doseženega z vlaganjem 

sredstev«. 

3. člen 
Besedilo 4., 5. in 6. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 

4. člen 
Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z 

vlaganjem sredstev, je tuja oseba, ki doseže doho- 
dek na podlagi svoje pravice do nadomestila za 
gospodarjenje z vloženimi sredstvi v domačo orga- 
nizacijo združenega dela. 

5. člen 
Osnova za davek od dohodka, doseženegaz vla- 

ganjem sredstev, je znesek nadomestila, ki ga dobi 
tuja oseba za gospodarjenje z vloženimi sredstvi. 

6. člen 
Davčna stopnja za davek od dohodka, dosežene- 

ga z vlaganjem sredstev, je 20%. 

4 č!«?n 
• ' j/a pcji.ivja se spremeni tako, da s: 

glasi: 
»3. Davek od dohodka, doseženega z investicij- 

skimi deli.« 

5. člen 
Besedilo 20. člena se spremeni tako, da glasi: 
»Zavezanec za davek od dohodka doseženega z 

investicijskimi deli, je tuja oseba, ki doseže doho- 
dek z izvajanjem investicijskih del.« 

6. člen 
Besedilo šestega odstavka 22. člena se spremeni 

»tako, da se glasi: 
»Za osebne dohodke delavcev še štejejo denarni 

prejemki delavcev, predvideni v ustrezni kolektivni 
pogodbi, ki jo sklene tuja oseba, oziroma drugi 
izplačani osebni prejemki, ki se izplačujejo po tej 
kolektivni pogodbi.« 

7. člen 
Besedilo 26. in 27. člena se spremeni tako, da se 

glasi: 

26. člen 
Vsak račun, ki ga predloži tuja oseba v izplačilo 

za opravljena investicijska dela, mora biti overjen 
pri občinski upravi za družbene prihodke. 

27, člen 
Za plačilo davka od dohodka, doseženegaz inve- 

sticijskimi deli, jamči plačnik računa za opravljena 
investicijska dela.« 

8. člen 
Besedilo 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z 

opravljanjem prevozov potnikov In blaga, je tuja 
oseba, ki doseže dohodek z opravljanjem prevozov 
potnikov In blaga, če na območju SFRJ nima svoje- 
ga predstavništva.« 

9. člen 
Besedilo 32. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 

prevoza potnikov se plača v petih dneh po preteku 
vsakega trimesečja na podlagi trimesečnega obra- 
čuna o prevozih potnikov, za prevoz blaga pa ob 
vsakem, izplačilu računa.« 

10. člen 
Za 33. členom se doda novo 5., poglavje, ki se 

glasi: 
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»5. Davek od dohodka, doseženega z opravlje- 
njem gospodarskih in drugih dejavnosti. 

33. a člen 
Zavezanec za davek :od dohodka, doseženega z 

opravljanjem gospodarskih in drugih dejavnosti, je 
tuja oseba, ki na območju SR Slovenije doseže 
dohodek z opravljanjem gospodarskih in drugih 
dejavnosti, če s tem zakonom ni drugač določeno. 

33. b člen 
Osnova za davek od dohodka, doseženega z 

opravljanjem gospodarskih in drugih dejavnosti, je 
celoten prihodek, ki ga tuja oseba doseže z oprav- 
ljanjem gospodrskih in drugih dejavnosti, zmanjšan 
za materialne stroške, amortizacijo, zakonske ob- 
veznosti ter za osebne dohodke zaposlenih delav- 
cev. 

33. c člen 
Materialni stroški se priznajo tuji osebi po predpi- 

sih o materialnih stroških domačih organizacij 
združenega dela. Amortizacija se priznava v znesku 
ugotovljenem po minimalnih stopnjah, ki so dolo- 
čene za domače organizacije združenega dela. 

Za osebne dohodke delavcev se štejejo denarni 
prejemki delavcev, predvideni v ustrezni kolektivni 
pogodbi, ki jo sklene tuja oseba, oziroma drugi 
izplačani osebni prejemki, ki se izplačujejo po tei 
kolektivni pogodbi. 

33. č člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 

gospodarskih in drugih dejavnosti, se plačuje po 
stopnji 35%. 

33. d člen 
Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem 

gospodarskih in drugih dejavnosti, se obračuna na 
podlagi podatkov iz poslovnih knjig, ki jih mora tuja 
oseba voditi po posebnih predpisih. Zavezanec je 
dolžan vplačati davek do konca meseca februarja 
za preteklo leto. 

Med letom mora zavezanec v 15 dneh po preteku 
vsakega tromesečja plačati akontacijo davka od 
dohodka, ugotovljenega na podlagi podatkov o do- 
seženem dohodku v preteklem tromesečju. 

33- e člen 
Obračunavanje davka na dohodek, dosežen z 

opravljanjem gospodarskih in drugih dejavnosti, 
kontolira služba družbenega knjigovodstva.« 

11. člen OPOMBE 
Besedilo 35., 36. in 37. člena se spremeni tako, da 

se glasi: 

35. člen 
Domača organizacija, v katero so vložena sred- 

stva tuje osebe, se kaznuje za gospodarski presto- 
pek z denarno kaznijo do 500.000 dinarjev, če ne 
izkaže v svojem zaključnem računu posebej dohod- 
ka iz skupnega poslovanja in vseh drugih podatkov, 
ki imajo pornen za ugotovitev dohodka tuje osebe 
(drugi in tretji odstavek 11. člena) 

Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba domače organizacije, ki stori 
dejanje iz prejšnjega odstavka 

36. člen 
Plačnik računa za opravljena investicijska dela, ki 

izplača tuji osebi račun brez potrdila občinske 
uprave za družbene prihodke o plačanem davku od 
dohodka, doseženega z investicijskimi deli (26. 
člen), se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo do 
50.000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba plačnika računa, ki stori de- 
janje iz prejšnjega odstavka. 

37. člen 
Tuja oseba, ki ne obračuna in vplača davka od 

dohodka, doseženega z opravljanjem gospodarskih 
in drugih dejavnosi (33. a člen), plačnik računa za 
opravljen prevoz potnikov in blaga, ki ob izplačilu 
tega računa tuji osebi ne obračuna in ne vplača 
davka od dohodka, doseženega z opravljanjem pre-' 
vozov potnikov in blaga (32. člen), se kaznuje za 
gospodarski prestopek z denarno kaznijo do 
250.000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba plačnika računa; ki stori de- 
janje iz prejšnega odstavka.« 

12. člen 
Na vseh mestih, kjer se v zakonu uporablja pojem 

»dobiček« oziroma »davek od dobička« se ta pojem 
zamenja s pojmom »dohodek« oziroma »davek od 
dohodka«. 

Na vseh mestih, kjer se v zakonu uporablja naziv 
»občinska davčna uprava« se ta zamenja z nazivom 
»uprava za družbene prihodke«. 

13. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Skupščina SR Slovenije je 25. novembra 1982 obravnavala 
in sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb z osnutkom zakona ter 
zadolžita Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da pripravi 
predlog zakona in pri pripravi prouči in ustrezno upošteva 
predloge, pripombe in stališča delovnih teles skupščine in 
zborov. 

Obdavčevanje dohodka oziroma dobička tujih oseb se v SR 
Sloveniji izvaja na podlagi zakona o obdavčitvi tujih oseb 
(Uradni list SRS, št. 3/73) in po zakonu o davkih občanov. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona o 
obdavčitvi tujih oseb usklajujemo način obdavčevanja tujih 
oseb z določili dogovora o temeljih davčnega sistema (Uradni 
list SFRJ, št. 61/81). Zaradi tega zakon dopolnjujemo z novim 
poglavjem, to je z določili o obdavčevanju tujih oseb, ki 
opravljajo gospodarske in druge dejavnosti. Prav tako zakon 
usklajujemo s spremembami drugih predpisov, na novo pa se 
določa višina denarnih kazni za gospodarske prestopke in 
prekrške, katere je treba prilagoditi glede na kazni za po- 
dobne prestopke in prekrške v drugih predpisih. 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o obdavčitvi tujih oseb z osnutkom za- 
kona je odbor za finance zbora občin opozoril na različno 
višino obdavčitve posameznih dohodkov po republikah in 
pokrajinah. Zaradi tega je odbor predlagal, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije poizkuša doseči čimvečjo usklaje- 
nost v višini obdavčitve posameznih dohodkov, ker je SR 
Slovenija zainteresirana za tuja vlaganja sredstev in izvajanje 
investicijskih del tujih partnerjev. Enako je predlagala tudi 
skupina delegatov za delegiranje delegatov v zbor občin 
Skupščine SR Slovenije iz občine Ljubljana Center. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije pa je 
predlagala, da naj predlagatelj prouči možnost, da se predloži 
v celoti nov zakon in ne le spremembe in dopolnitve. 

V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
obdavčitvi tujih oseb je predlagatelj upošteval predlog odbora 
za finance zbora občin Skupščine SR Slovenije in navedene 
skupine delegatov, da se bolj izenači višina obdavčitve do- 
hodkov tujih oseb, doseženih z vlaganjem sredstev v domače 
organizacije združenega dela, in zato predlaga, da se določi 
davčna stopnja v višini 20% od doseženega dohodka. Z zniža- 
njem te stopnje naj bi pospešili tuja vlaganja sredstev v 
domače organizacije združenega dela. Predloga, da se zniža 
stopnja davka od dohodka, doseženega z investicijskimi deli, 
pa predlagatelj ni upošteval, ker meni, da ni treba s tem 
ukrepom stimulirati tujih izvajalcev investicijskih del, ker naj 
bi ta dela v čimvečji meri izvajale domače organizacije zdru- 
ženega dela. Predlagatelj je tudi proučil predlog zakonodaj- 
nopravne komisije Skupščine SR Slovenije, da se pripravi v 
celoti nov zakon in ne le spremembe in dopolnitve. Ob tem 
predlogu je predlagatelj mnenja, da glede na to, da je to prva 
sprememba oziroma dopolnitev navedenega zakona in da 
predlog sprememb vsebuje le manjše spremembe oziroma 
dopolnitve ne bi bilo potrebno pripravljati celotno novo bese- 
dilo zakona. 

Pripombo zakonodajno-pravne komisije pa je predlagatelj 
upošteval v tem smislu, da predlaga v predlogu zakona pri 
spremembah in dopolnitvah posameznih členov celotno be- 
sedilo in ne le spremembe in dopolnitve. Zaradi večje usklaje- 
nosti sprememb in dopolnitev zakona z zakonom o obdavčitvi 
tujih oseb pa je predlagatelj redakcijsko dopolnil tudi neka- 
tere druge člene zakona glede na osnutek zakona. < 

Po zakonu o obdavčitvi tujih oseb in s predvidenimi spre- 
membami in dopolnitvami naj bi tuje osebe plačevale davek 
od: 

- dohodka, doseženega z vlaganjem sredstev v domačo 
organizacijo združenega dela, ki ga doseže tuja oseba na 
podlagi pravice za gospodarjenje z vloženimi sredstvi; 

- dohodka, doseženega z investicijskimi deli; 
- prihodka, ki ga doseže tuja oseba z opravljanjem prevo- 

zov potnikov in blaga, ter 

- dohodka, doseženega z opravljanjem gospodarskih in 
drugih dejavnosti. 

Z dopolnitvijo tega zakona naj bi se v skladu z dogovorom 
republik in avtonomnih pokrajin o temeljih davčnega sistema 
po tem zakonu obdavčeval tudi dohodek, ki ga tuje osebe 
dosežejo z opravljanjem gospodarskih in drugih dejavnosti. V 
zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona se za to predvi- 
deva poleg obdavčitve dohodkov od izvajanja investicijskih 
del in od opravljanja prevozov potnikov in blaga tudi obdavči- 
tev dohodka iz gospodarskih in drugih dejavnosti. Z davkom 
od dohodka iz opravljanja gospodarskih in drugih dejavnosti 
naj bi obdavčevali tiste tuje osebe, ki imajo na območju SR 
Slovenije stalno poslovno enoto oziroma svoje predstavniš- 
tvo. S takšno razmejitvijo omogočamo, da se lahko vodi 
diferencirana davčna politika glede na vrsto dohodka (npr.: 
od izvajanja investicijskih del, od opravljanja gospodarskih 
dejavnosti). Posebna obdavčitev prihodka, ki ga doseže tuja 
oseba od opravljanja prevozov potnikov in blaga in nima 
predstavništva na področju SFRJ, je ohranjena zaradi načina 
obdavčitve, to je od bruto prihodka. V primeru, da bi imela 
tuja oseba, ki opravlja prevoze potnikov in blaga, svoje pred- 
stavništvo na področju SFRJ pa se jo obdavčuje z davkom od 
doseženega dohodka iz opravljanja gospodarskih dejavnosti. 

Pri ureditvi davka od dohodka, doseženega z vlaganjem 
sredstev v domačo organizacijo združenega dela za skupno 
poslovanje in pri davku od dohodka, doseženega z investicij- 
skimi deli, ne predlagamo vsebinskih sprememb, temveč le 
uskladitev besedila z drugimi predpisi. 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo zakona se obdav- 
čitev davka, doseženega z opravljanjem prevozov potnikov in 
blaga, spreminja v skladu z dogovorom o temeljih davčnega 
sistema tako, da se obdavčuje s tem davkom le tuja oseba, ki 
nima predstavništva na področju SFRJ. V veljavni ureditvi je 
določeno, da se obdavčuje s tem davkom tuja oseba, ki nima 
predstavništva na področju SR Slovenije. 

V zakonu o obdavčitvi tujih oseb se dodaja novo poglavje, v 
katerem naj bi se določil način obdavčevanja dohodkov od 
gospodarskih in drugih dejavnosti. Opravljanje gospodarskih 
dejavnosti tujih oseb je opredeljeno v uredbi zveznega izvrš- 
nega sveta o ustanavljanju in delu predstavništev tujih firm v 
Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 30/72) na podlagi 70. člena 
zakona o prometu blaga in storitev (Uradni list SFRJ, št. 
15/77). 

S to uredbo se določajo pogoji za ustanavljanje in poslova- 
nje predstavništev tujih firm ter predstavništev tujih bank in 
drugih finančnih organizacij v Jugoslaviji, kakor tudi pogoji 
za poslovanje tujih prometnih agencij v Jugoslaviji. Vodenje 
poslovnih knjig predstavništev tujih firm v Jugoslaviji ureja 
pravilnik o vodenju poslovnih knjig predstavništev tujih firm v 
Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 10/79). 

Zavezanec za davek od dohodka, doseženega z opravlja- 
njem gospodarskih in drugih dejavnosti, naj bi bila tuja oseba, 
ki na področju SR Slovenije opravlja gospodarsko in drugo 
dejavnost. Pri tem je osnova za davek razlika med prihodki in 
odhodki, ki se ugotovi na podlagi podatkov iz poslovnih knjig. 
Zakon naj bi podrobneje tudi določil višino odhodkov za 
posamezne namene, ki se upoštevajo pri ugotavljanju davčne 
osnove. « 

Davek od dohodka, doseženega z opravljanjem gospodar- 
skih in drugih dejavnosti, naj bi obračunavala in plačevala 
tuja oseba do konca meseca februarja za preteklo leto. Med 
letom naj bi tuja oseba plačevala trimesečno akontacijo 
davka, ki jo ugotovi na podlagi prihodkov in odhodkov v 
preteklem trimesečju. Pravilnost obračunanega in in vplača- 
nega davka naj bi kontrolirala služba družbenega knjigovod- 
stva. 

S spremembami in dopolnitvami zakona predlagamo v 
skladu z medrepubliškim dogovorom, da se dohodek, ki je 
dosežen z opravljanjem gospodarskih in drugih dejavnosti, 
obdavčuje po proporcionalni davčni stopnji. Stopnja davka 
naj bi bila enaka kakor pri davku na dohodek*od izvajanja 
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investicijskih del, to je 35%. Menimo, da ta stopnja davka ne 
bi smela biti nižja, saj se naj bi v tem davku upoštevale tudi 
tiste obveznosti iz dohodka, ki jih tuje osebe ne plačujejo. 

S spremembo in dopolnitvijo zakona o obdavčevanju tujih 
oseb se naj bi spremenila tudi višina denarnih kazni za gospo- 
darske prestopke in prekrške. Višina teh kazni naj bi se 
povišala in uskladila z višino kazni kot so predvidene za druge 

podobne prestopke ali prekrške. 
S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona ne 

bodo nastale nove obveznosti za proračune družbenopolitič- 
nih skupnosti, niti ne za tuje osebe, ker se ustrezen davek 
plačuje že po zakonu o davkih občanov. S spremembo in 
dopolnitvijo zakona naj bi dosegli ustreznejši način obdavče- 
vanja tujih oseb, ki opravljajo gospodarsko dejavnost. 

ZAKON O 
OBDAVČITVI TUJIH 
OSEB 

Členi, ki se spreminjajo: 

2. člen 
Tuje osebe plačujejo po tem 

zakonu tele davke: 
1. tuja oseba, ki doseže do- 

hodek z vlaganjem sredstev v 
domačo organizacijo združe- 
nega dela (v nadaljnjem bese- 
dilu: domača organizacija) za 
skupno poslovanje, plačuje 
davek od tistega dela dohod- 
ka, ki ga kot svoj dobiček do- 
seže z vlaganjem sredstev v 
domačo organizacijo; 

2. tuja oseba, ki doseže do- 
hodek z investicijskimi deli po 
mednarodnem natečaju, pla- 
čuje davek od dohodka, dose- 
ženega z investicijskimi deli; 

3. tuja oseba, ki doseže do- 
hodek z opravljanjem prevo- 
zov potnikov in blaga, plačuje 
davek od dohodka, dosežene- 
ga z opravljanjem prevozov 
potnikov in blaga. 

4. Davek od dobička, dose- 
ženega z vlaganjem sredstev v 
domačo organizacijo za skup- 
no poslovanje 

4. člen 
Zavezanec za davek od do- 

bička, doseženega z vlaga- 
njem sredstev v domačo orga- 
nizacijo za skupno poslovanje, 
je tuja oseba, ki doseže doho- 
dek z vlaganjem sredstev v do- 

mačo organizacijo za skupno 
poslovanje. 

5. člen 
Osnova za davek od dobič- 

ka, doseženega z vlaganjem 
sredstev v domačo organizaci- 
jo za skupno poslovanje, je de- 
lež, ki ga ima tuja oseba pri 
dohodku iz skupnega poslova- 
nja v posameznem koledar- 
skem letu (v nadaljnjem bese- 
dilu: dobiček tuje osebe), ne 
glede na to, v kakšni obliki ga 
dobi. 

6. člen 
Davčna stopnja za davek od 

dobička tujih oseb znaša 35%. 
5. Davek od dobička dose- 

ženega z investicijskimi deli 

20. člen 
Zavezanec za davek od do- 

bička, doseženega z investicij- 
skimi deli, je tuja oseba, ki do- 
seže dohodek z izvajanjem in- 
vesticijski del po mednaro- 
dnem natečaju (dobiček tuje 
osebe). 

22. člen 
Za osebne dohodke delav- 

cev se štejejo denarni prejemki 
delavcev, predvideni v samou- 
pravnem sporazumu oziroma 
družbenem dogovoru oziroma 
drugi izplačani osebni prejem- 
ki, ki se ne izplačujejo po sa- 
moupravnem sporazumu ali 
družbenem dogovoru (osebni 
prejemki za tuje delavce). 

26. člen 
Izplačevalec ne sme izplača- 

ti tuji osebi nadomestila, ki ga 
je ta dosegla z investicijskimi 
deli, brez potrdila občinske 
davčne uprave o plačanem 
davku od dobička. 

27. člen 
Za neplačani davek od do- 

bička, doseženega z investicij- 
skimi deli,jamči izplačevalec 
nadomestila za opravljena in- 
vesticijska dela. 

29. člen 
Zavezanec za davek od do- 

hodka, doseženega z opravlja- 
njem prevozov potnikov in bla- 
ga, je tuja oseba, ki doseže do- 
hodek z opravljanjem prevo- 
zov potnikov in blaga, če na 
območju SR Slovenije nima 
svojega predstavništva. 

32. člen 
Davek od dohodka, doseže- 

nega z opravljanjem prevozov 
potnikov in blaga, se plačuje 
ob izplačilu nadomestila za 
opravljen prevoz potnikov in 
blaga (davek po odbitku). 

35. člen 
Domača organizacija, v ka- 

tero so vložena sredstva tuje 
osebe, se kaznuje za gospo- 
darski prestopek z denarno 
kaznijo do 100.000 dinarjev, če 
ne izkaže v svojem zaključnem 
računu posebej dohodka iz 
skupnega poslovanja in vseh 

drugih podatkov, ki imajo po- 
men za ugotovitev dobička tu- 
je osebe (drugi in tretji odsta- 
vek 11. člena). 

Z denarno kaznijo do 5000 
dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba domače organi- 
zacije, ki stori dejanje iz prejš- 
njega odstavka. 

36. člen 
Izplačevalec nadomestila za 

opravljena investicijska dela, 
ki izplača tuji osebi nadome- 
stilo brez potrdila občinske 
davčne uprave o plačanem 
davku od dobička, dosežene- 
ga z investicijskimi deli (26. 
člen), se kaznuje za prekršek z 
denarno kaznijo do 50.000 di- 
narjev. 

Z denarno kaznijo do 3000 
dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba izplačevalca na- 
domestila, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

37. člen 
Izplačevalec nadomestila za 

opravljen prevoz potnikov in 
blaga, ki ob izplačilu tega na- 
domestila tuji osebi ne obra- 
čuna in ne vplača davka od 
dohodka, doseženega z oprav- 
ljanjem prevoza potnikov in 
blaga (32. člen), se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo do 
50.000 dinarjev. 

Z denarno kaznijo do 3000 
dinarjev se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba izplačevalca na- 
domestila, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 
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Ljubljana, 5. 4. 1983 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

Zbora združenega dela, Zbora občin 

in Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine SR Slovenije 

za II. trimesečje 1983 

Predlog periodičnega delovnega načrta Zbora 
združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitič- 
nega zbora Skupščine SR Slovenije za II. trimesečje 
1983 izhaja iz letnega programa dela zborov za leto 
1983 in vsebuje naloge, ki so ali bodo v tem obdobju 
predložene Skupščini v obravnavo. 

V predloženem periodičnem delovnem načrtu so 
tudi nekatere naloge, ki so bile predvidene za 
obravnavo v zborih Skupščine SR Slovenije v prvem 
trimesečju 1983, in sicer: 

- Poročilo o izvajanju nalog na področju eko- 
nomskih odnosov s tujino, 

- Informacija o obmejnem sodelovanju- SR Slo- 
venije s sosednjimi državami in pokrajinami, 

- Poročilo o samoupravnem združevanju dela in 
sredstev za pospeševanje hitrejšega razvoja manj 
razvitih republik in SAP Kosovo, 

- Informacija delegatov v skupščini Sklada fede- 
racije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodar- 
sko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin in 
delegacije Skupščine SR Slovenije v Zboru republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ o aktivnostih Sklada 

federacije za pospeševanje hitrejšega razvoja go- 
spodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo, 

- Predlogi poslovnikov Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora, 

- Poročilo o posvetiti o nadaljnjem razvoju dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov. 

Obravnava prvih štirih zadev v II. trimesečju je 
primernejša zaradi tega, ker je na ta način mogoče 
vključiti v gradiva nekatere podatke in ocene, ki še 
niso bile znane oziroma pripravljene v I. trimesečju. 
Obravnava zadnjih dveh zadev je preložena v II. 
trimesečje zaradi tega, ker so bili regijski posveti o 
nadaljnjem razvoju delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov končani šele v prvi polovici fe- 
bruarja in ne bi bilo mogoče pripraviti kvalitetnega 
poročila za obravnavo v I. trimesečju. 

Glede na načelo odprtosti programa bo verjetno 
potrebno tudi predloženi periodični delovni načrt 
sproti dopolnjevati, odvisno od ocene razmer in 
potreb v republiki. Predloge dnevnih redov posa- 
meznih sej zborov bo potrebno sproti dopolnjevati 
tudi z zveznimi akti, ki bodo predloženi Skupščini 
SR Slovenije v soglasje. 



SEJE ZBOROV 20. APRILA 1983 

1. Poročilo o izvajanju nalog na področju 
ekonomskih odnosov s tujino 
Pristojna: Zbor združenega dela. Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Komisija za mednarodne odnose 
Koordinator: Jože Šušmelj. podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

2. Informacija o obmejnem sodelovanju SR Slovenije 
s sosednjimi državami in pokrajinami 
Pristojni: Zbor združenega dela. Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj, Komisija za mednarodne odnose, 
Komisija za narodnosti 
V obravnavi sodelujeta: Gospodarska zbornica Sloveni- 
je in Samoupravna interesna skupnost za ekonomske 
odnose s tujino 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

3. A. Poročilo o samoupravnem združevanju dela in 
sredstev za pospeševanje hitrejšega razvoja 
manj razvitih republik in SAP Kosovo 

B. Informacija delegatov v skupščini sklada 
federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja 
gospodarsko manj razvitih republik in 
avtonomnih pokrajin in delegacije skupščine SR 
Slovenije v zboru republik in pokrajin skupščine 
SFRJ o aktivnostih sklada federacije za 
pospeševanje hitrejšega razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in SAP Kosovo 
Pristojna: Zbor združenega dela, Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in Odbora za finance ' 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

4. A. Poročilo službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji za leto 1982 in zaključni račun službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji za leto 
1982 

B. Poročilo o nadaljnjih aktivnostih na področju 
racionalizacije in preureditve informacijskega 
sistema, ki ga zagotavlja služba družbenega 
knjigovodstva 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: Odbor za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o republiških blagovnih rezervah 
Pristojna: Zbor združenega dela. Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: Odbora za družbenoekonomske 
odnose 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o obdavčitvi tujih oseb 
Pristojna: Zbor združenega dela. Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: Odbora za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

SEJE ZBOROV 11. MAJA 1983 

1. Uveljavljanje delegatskega skupščinskega 
sistema v sedanjih družbenoekonomskih 
razmerah 

Pristojni: Zbor združenega dela. Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR 
Slovenije 

2. Predlogi poslovnikov zbora združenega dela, 
zbora občin in družbenopolitičnega zbora 
Pristojni: vsak zbor za svoj poslovnik 
Pristojna delovna telesa: Komisije zborov za pripravo 
poslovnika zbora 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli 
tičnega zbora 

3. Poročilo o izgubah v gospodarstvu v letu 1982 
Ob poročilu bo predlagatelj poročal o uresničevanju 

sklepov Skupščine SR Slovenije, sprejetih dne 28. 7. 
1982 ob obravnavi izgub v gospodarstvu. 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: odbora za finance in odbora za 
družbenoekonomske odnose 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

4. Poročilo narodne banke Slovenije za leto 1982, 
zaključni račun narodne banke Slovenije za leto 
1982 in finančni načrt narodne banke Slovenije za 
leto 1983 
Pristojen: Zbor združenega dela 
Pristojno delovno telo: Odbor za finance 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združene- 
ga dela 

5. Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor. Skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: Jože Šušmelj podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

6. Predlog za izdajo zakona o stečaju nad 
obratovalnicami samostojnih obrtnikov z 
osnutkom zakona 

Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije 

7. Predlog zakona o prekrških 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za pravoso- 
dje 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o samoprispevku 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenopolitični sistem 



Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin Skupščine SR Slo- 
venije 

9 Osnutek zakona o kuiturnoumetniških 
dejavnostih in posredovanju kulturnih 
vrednot 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, 
Družbenopolitični zbor, Skupščina Kulturne 
skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonom- 
ske odnose 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine 
SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 22. JUNIJA 1983 

1. Poročilo o uresničevanju politike zaposlovanja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela v 

Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije. RK ZSMS, Skupnost za zaposlovanje 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

2. Poročilo o uresničevanju socialne politike 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbora za družbenoekonomske odnose, posebna skupi- 
na delegatov 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije 

3. Analiza o spremljanju pridobivanja prihodkov 
občanov ter o ugotavljanju izvora premoženja 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za finance, odbori za družbenopolitični sistem, 
Komisija za družbeno nadzorstvo 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

4. Predlog za izdajo zakona o ugotavljanju in 
obdavčevanju dohodkov iz kmetijstva 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

5. Predlog zakona o zaključnem računu proračuna 
SR Slovenije za leto 1982 / 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

6. Energetsko gospodarstvo 
a) Poročilo o izvajanju zakona o energetskem 

gospodarstvu 
b) Poročilo o stanju in razvoju energetskega 

gospodarstva SR Slovenije 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose, odbori za druž- 
benopolitični sistem, Komisija za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, 
ustrezna samoupravna interesna skupnost Slovenije 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela 

7. Periodični delovni načrt zborov skupščine SR 
Slovenije za III. trimesečje 1983 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Vsa delovna telesa zborov in Skupščine 
Koordinator: 
Jože, Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 

ORIENTACIJSKI DNEVNI 

REDI SEJ ZBOROV V 

JULIJU 1983 

SEJE ZBOROV 6. JULIJA 1983 

1. Osnutek zakona o prostoru 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbor Zbora združenega dela 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja. 
Odbor Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja. Odbor Družbenopoli- 
tičnega zbora za družbeno-ekonomske odnose 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

2. Osnutek zakona o urejanju naselij in o drugih 
posegih v prostor 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbor Zbora združenega dela 
za stanovanjsko-komunalna vprašanja in varstvo okolja, 
Odbor Zbora občin za urbanizem, stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Družbenopoli- 
tičnega zbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

3. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 
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4. Poročilo o izvajanju zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbora za družbenoekonom- 
ske odnose in odbora za stanovanjsko-komunalna vpra- 
šanja in varstvo okolja 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na promet nepremičnin 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: odbora za finance 
Koordinator: Mitja Horvat, predsednik Zbora občin 

6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije za družbeno 
nadzorstvo 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

7. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: odbori za družbenopolitični 
sistem, Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosooje 
Koordinator: dr. Ciril Ribičič, predsednik Družbenopoli- 
tičnega zbora 

8. Informacija o uresničevanju družbenega dogovora 
o urejanju delovnega in obratovalnega časa in 
priporočil in sklepov skupščine SR Slovenije o 
aktualnih vprašanjih urejanja delovnega časa 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbqr 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

SEJE ZBOROV 20. JULIJA 1983 

1 Poročilo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju družbenega plana SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 v letih 1981, 1982 in 1983 in 
prva ocena možnosti razvoja v letu 1984 z 

- analizo izvajanja družbenega piana SR Slovenije 
za obdobjo 1981-1985 v letih 1981,1982 in 1983 s 
prvo oceno možnosti razvoja v letu 1984 
Glede na sklep Zbora občin, naj predlagatelj poročilo 
pripravi tako. da bo vsebinsko dan poudarek na leto 1983 

Izvajanje nalog navedenih v usmeritvah v poročilo 
o uresničevanju sklepov in stališč o temeljnih 
usmeritvah na področju zunanjetrgovinske 
mreže 
(Poroča Izvršni svet skupaj z Gospodarsko zbornico 
Slovenije) 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 

Pristojna delovna telesa: skupina delegatov za 
spremljanje planskih aktov, odbori za 
družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za 
finance 
V obravnavi sodelujejo: Skupščina samoupravnih inter- 
esnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti in mate- 
rialne proizvodnje,.Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije, Gospodarska zbornica Slovenije, Samoupravna 

:nteresna skupnost za ekonomske odnose s tujino 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora združe- 

nega dela 

2. Poročilo o delu delegacije skupščine SR Slovenije 
v zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ v 
prvem polletju 1983 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Dru 
žbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: Odbori za družbenoekonom- 
ske odnose in razvoj in odbori za družbenopolitični si- 
stem 
Koordinator: Martin Mlinar, predsednik Zbora 
združenega dela 

3. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 
Pristojni: Zbor združenega dela. Zbor občin. Družbeno- 
politični zbor, Skupščina Skupnosti socialnega varstva 
Slovenije 
Pristojna delovna telesa: odbori za 
družbenoekonomske odnose 
Koordinator: Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine 
SR Slovenije 

4. Poročilo o izvajanju zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor. Skupščina Raziskovalne skupnosti Slove- 
nije 
Pristojna delovna telesa: odbori za 
družbenoekonomske odnose, posebna skupina 
delegatov 
Koordinator: Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR 
Slovenije • 



□poročevalca 

Ljubljana, 5. 4. 1983 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 

POROČILO ~ ~~ 

o uveljavljanju delegatskega 

skupščinskega sistema v sedanjih 

družbenoekonomskih razmerah 

Skupščina SR Slovenije že od leta 1974 kontinuirano spremlja 
razvoj delegatskega sistema in delegatskih odnosov, kar 
omogoča spoznavati dejansko stanje na tem področju in 
prispeva k razčiščevanju.posameznih problemov ter k učinko- 
vitejšemu uveljavljanju delegatskega sistema v celoti. S tem 
Skupščina ustvarjalno prispeva k poglabljanju in krepitvi de- 
legatskega sistema kot načina odločanja delovnih ljudi in 
občanov o vseh pomembnih družbenih vprašanjih. 

Dosedanje ugotovitve v usmeritve skupščine, SZDL Slove- 
nije in drugih družbenopolitičnih organizacij o razvoju dele- 
gatskega sistema in delegatskih odnosov so še vedno ak- 
tualne. Vendar se je Skupščina odločila,'da že v prvem letu 
tega mandatnega obdobja v ustvarjalnem dialogu z nosilci 
najodgovornejših nalog v občinah ugotovi težave in slabosti 
pri uresničevanju že sprejetih usmeritev in vzroke zanje, ter 
vzpodbudi vse družbene subjekte k aktivnostim za nadaljnjo 
krepitev delegatskega sistema in s tem za utrjevanje us tavno 
opredeljenega družbenoekonomskega in političnega polo- 
žaja delovnega človeka in občana. Sedanje težke in zapletene 
družbenoekonomske razmere ter zahtevnejši in zaostreni po- 
goji gospodarjenja še zlasti terjajo učinkovito delovanje vseh 
institucij političnega sistema, visoko stopnjo odgovornosti 
vseh udeležencev v procesu sprejemanja družbenih odločitev 
glede na njihove pristojnosti ter dejanske možnosti vplivanja, 
posebej pa aktivno, ustvarjalno vlogo družbenopolitičnih or- 
ganizacij, kot notranje povezovalne in usmerjevalne sile si- 
stema. Zato se je v sedanjem trenutku treba še posebej boriti 
proti sprejemanju odločitev mimo samoupravnih delegatskih 
poti, proti omejevanju delegatskih aktivnosti zgolj na for- 
malno potrjevanje odločitev, proti urejanju pomembnih druž- 
benih vprašanj z administrativnimi ukrepi tudi takrat, kadar za 
to ni utemeljenih razlogov in proti drugim oblikam zoževanja 
prostora za samoupravno urejanje odnosov. 

Zato so Skupščina, Republiška konferenca SZDL Slovenije 
in Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije organizirali re- 
gijske posvete o nadaljnjem razvoju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov.' 

■ Posveti so Mil od 11. do 26. Januarja 1983 in 16. ter 24. februarja v Ljubljani. 
Poleg delegatov, vodl| skupin, predstavnikov občinskih skupščin In n|ihovih 
izvršnih svetov ter predstavnikov družbenopolitičnih organizacij v občinah In 
regijah, so se posvetov udeležili predstavniki Skupščine SR Slovenije, RK SZDL, 
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Centralnega komiteja ZKS, 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, ter delegati v Zveznem zboru In člani 
delegacije v Zboru republik In pokrajin Skupščine SFRJ. 

V istem času so bili v nekaterih regijah tudi posveti o 
raziskovalni dejavnosti, o skladnejšem regionanem razvoju, o 
kulturi, o zdravstvu, o splošni porabi, o socialnem varstvu, o 
izobraževanju in o delovanju komisij za spremljanje izvajanja 
zakona o združenem delu ter komisij za družbeno nadzorstvo. 
V tem času so bili tudi posveti o vlogi in položaju družbenopo- 
litičnih zborov, ki jih je organizirala SZDL Slovenije. Podlaga 
za razgovore so bile usmeritve, sprejete na skupni seji Repu- 
bliške konference SZDL in Republiškega sveta Zveze sindika- 
tov Slovenije o delovanju in krepitvi delegatskega sistema in 
odnosov; poleg tega smo na posvetih preverjali, kako se 
uresničujejo sklepi Skupščine o uveljavljanju metod in nači- 
nov dela Skupščine, njenih zborov in delpvnih teles, ki so bili 
podlaga za vsebinske spremembe in dopolnitve poslovnika 
Skupščine, ter koliko so te spremembe vplivale na učinkovi- 
tejše delovanje različnih družbenih subjektov v procesu dele- 
gatskega odločanja. Hkrati pa je kritična ocena dosedanjega 
uresničevanja nekaterih aktov Skupščine, zlasti poslovnikov, 
ter metod njenega dela opozorila na potrebo po racionaliza- 
ciji metod in načinov dela, kar naj bi prispevalo k temu, da bi 
se skupščine razbremenile odločanja o manj pomembnih 
vprašanjih in se posvetile urejanju temeljnih družbenih odno- 
sov ter spremljanju in uresničevanju sprejete politike in aktov. 
V ta namen je Skupščina pripravila posebno gradivo o racio- 
nalizaciji metod in načinov dela delegatske skupščine, ki je 
bilo na posvetih deležno velike pozornosti in podpore pa tudi 
nasprotujočih si ocen. Racionalizacija metod in načinov dela 
Skupščine naj bi prispevala k učinkovitejšemu uresničevanju 
ustavnih funkcij Skupščine, še poseben pomen pa ima racio- 
nalizacija dela Skupščine v sedanjih gospodarskih razmerah, 
v katerih naj Skupščina z doslednejšim in učinkovitejšim 
uresničevanjem ustavnih funkcij v večji meri prispeva, skupno 
s celotno samoupravno delegatsko bazo, k opredeljevanju in 
uveljavljanju ciljev gospodarske stabilizacije. 

Čeprav je razprava zajela širok krog vprašanj s področja 
uresničevanja delegatskega in skupščinskega sistema, pa so 
bila v ospredju predvsem vprašanja, ki so bistvena za njegov 
nadaljnji razvoj in za učinkovitejše delo delegatskih skupščin. 
Ta vprašanja so zlasti programiranje dela, informiranje, delo- 
vanje delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, občinskih skupščin kot konferenc delegacij skupin de- 
legatov, in družbenopolitičnih organizacij, delovanje zborov 



skupščine in njihovih delovnih teles in uveljavljanje specifič- 
nih ustavnih funkcij posameznih zborov občinskih skupščin 
in Skupščine SR Slovenije. Posebne pozornosti so bila de- 
ležna tudi vprašanja razvoja delegatskih odnosov v skupšči- 
nah samoupravnih interesnih skupnosti in vključevanje teh 
skupščin v delo skupščin družbenopolitičnih skupnosti ter 
uresničevanje ustavnih funkcij upravnih in izvršilnih organov 
v skupščinskem sistemu. 

Kva'iteten napredek v proučevanju delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov v okviru teh posvetov je predstavljalo 
organiziranje posebnih posvetov o problematiki na posamez- 
nih področjih družbenih odnosov. Ti posebni posveti so poka- 
zali stanje na obravnavanih področjih, probleme izvajanja 
politike in aktov skupščin družbenopolitičnih skupnosti in 
samoupravnih interesnih skupnosti ter potrebo po nadaljnji 
krepitvi delegatskega odločanja na teh področjih. 

DELOVANJE DELEGACIJ TEMELJNIH 
SAMOUPRAVNIH ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI 

Temeljna ugotovitev iz vseh razprav je, da položaj delegacij 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti z vidika nji- 
hovih ustavnih funkcij odraža razvitost samoupravnega si- 
stema in samoupravnih odnosov v temeljnih samoupravnih 
organizacijah in skupnostih in aktivnost družbenopolitičnih 
organizacij. V tem kontekstu so položaj, vloga in funkcije 
delegacij v procesu delegatskega odločanja odvisni od bolj ali 
manj doslednega uresničevanja samoupravnega sistema 
sploh in še posebej delegatskega sistema. Vrednotenje polo- 
žaja in dela delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti je odvisno od notranje razvitosti delegatskih odno- 
sov v temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter 
od tega, v kolikšni meri lahko delavci v temeljnih organizaci- 
jah združenega dela in delovni ljudje in občani v krajevnih 
skupnostih dejansko uveljavljajo svoje interese prek delegacij 
in delegatov v skupščinah. Ugotovljeno je tudi, da je razvoj 
delegatskih odnosov v temeljni samoupravni organizaciji v 
marsičem odvisen tudi od družbenih razmer v družbenopoli- 
tični skupnosti in od prizadevanj subjektivnih družbenih de- 
javnikov, zlasti družbenopolitičnih organizacij, da se v čim- 
večji meri uresničujejo demokratični družbeni odnosi. Ugo- 
tovljeno stanje v temeljnih samoupravnih organizacijah in 
skupnostih najbolj neposredno razkriva objektivno stanje na- 
šega samoupravljanja in njegove dosežke ter pomanjkljivosti. 
Na posvetih je bilo ugotovljeno, da delegacije tudi pri enakih 
pogojih delovanja delujejo različno, nekatere dobro, druge 
slabše, pri čemer pa so te razlike odvisne od subjektivnih 
vzrokov. 

Ugotovljeno stanje v delegacijah kaže, da so se delegatski 
odnosi kljub slabostim in pomanjkljivostim večinoma 
uspešno'razvijali in da so nekatere slabosti, ugotovljene v 
prejšnjih obdobjih, že uspešno premagane. Kljub temu pa v 
delu delegacij še vedno ugotavljamo zlasti naslednje slabosti: 

- delegacije so ponekod premalo vključene v življenje in 
delo temeljnih samoupravnih organizacij oz. skupnosti in ne 
opravljajo funkcije povezovalnega člena med temeljnimi sa- 
moupravnimi organizacijami oz. skupnostmi in skupščinami. 
Takšno stanje je posledica nerazumevanja vloge delegacij kot 
oblike odločanja delovnih ljudi in občanov. V mnogih temelj- 
nih samoupravnih organizacjah in skupnostih delegacije še 
vedno ne pojmujejo kot enega od samoupravnih organov. 
Zato delegacije pogosto niso seznanjene s stanjem in razmer- 
ami v svojem delovnem okolju pa tudi ne z razmerami v 
družbenopolitični skupnosti. To ustreza tistim poslovodnim 
organom in strokovnim službam, ki skušajo še marsikatero 
vprašanje reševati ali pa jih tudi v resnici rešujejo mimo 
delegatskega sistema. To objektivno pomeni, da v takih raz- 
merah delegacija ne more uspešno opravljati svoje temeljne 
funkcije niti v temeljni samoupravni organizaciji in skupnosti, 

pa tudi ne v občinski skupščini, še manj v republiški skupščini 
in v Skupščini SFRJ; 

- nepovezanost delegacij z delovnimi ljudmi in občani z 
njihovimi samoupravnimi organi, poslovodnimi organi ter 
strokovnimi službami. Delovni ljudje in občani redko neposre- 
dno oblikujejo smernice za delo svojih delegacij in delegatov, 
pa tudi samoupravni organi se v premajhni meri seznanjajo s 
problematiko, ki je na dnevnem redu delegacij in skupščin 
družbenopolitičnih skupnosti ter premalo izvršujejo svojo us- 
klajevalno vlogo med delegacijami. 

Na drugi strani pa so delegacije premalo seznanjene z 
notranjo problematiko samoupravnih organizacij in skupno- 
sti. Poslovodni-organi in strokovne službe ne dajejo delegaci- 
jam dovolj pomoči, ne pripravljajo strokovnih podlag za obli- 
kovanje temeljnih stališč delegacij. To bi bilo še toliko bolj 
potrebno, ker poslovodni organi objektivno razpolagajo z 
večjim obsegom informacij, ki so za delo delegacij nujno 
potrebne; 

- Družbenopolitične organizacije, frontno organizirane v 
Socialistični zvezi delovnega Ijdustva, so v preteklem obdobju 
nedvomno prispevale h krepitvi vloge delovnih ljudi in obča- 
nov kot nosilcev samoupravljanja in odločanja ter bolj kot 
doslej utrjevale svojo vlogo notranje gibalne sile delegat- 
skega sistema. Podrobnejša analiza pa vendarle kaže, da 
oblike in metode dela SZDL kot političnega izraza samo- 
upravljanja delovnih ljudi in občanov, zasnovanega na plurali- 
zmu samoupravnih interesov, niso povsod v polni meri zaži- 
vele kot mesto demokratičnega in organiziranega izražanja 
interesov ter volje delovnih ljudi z različnih področij življenja 
in dela. Posledice tega so opazne tudi pri delu delegatov in 
delegacij. Prav tako subjektivne sile tudi v sedanjem času, ko 
terjamo učinkovitejše reševanje razvojnih, gospodarskih in 
drugih družbenih problemov, še vse premalo povezujejo 
svojo, sicer obsežno aktivnost, s potrebami delegacij in dele- 
gatskih skupščin. To pa je ob zahtevnejših družbenih raz- 
merah še bolj nujno, saj imajo delegati veliko odgovornost za 
to, da sprejete delegatske odločitve skupščin niso samo izraz 
posamičnih ali kratkoročnih interesov, temveč predvsem 
skupnih in dolgoročnih družbenih potreb. Očitno je tudi, da 
se v preteklem letu sprejeta stališča in usmeritve Socialistične 
zveze o uresničevanju njene vloge in odgovornosti v delova- 
nju in krepitvi delegatskega sistema uresničujejo prepočasi in 
da nekatere organizacije SZDL še nimajo konkretno razdela- 
nih metod dela na tem področju. Socialistična zveza tako v 
praksi svojega delovanja kljub premikom še ne ustvarja dovolj 
pogojev in možnosti za notranje zorenje delegatskega si- 
stema in za demokratično nadzorno vlogo nad delom vseh, ki 
so vključeni v proces delegatskega odločanja. Zelo pozorni 
bomo morali biti tudi do tega. da vse družbenopolitične orga- 
nizacije prevečkrat zožujejo svojo odgovornost do delegat- 
skega sistema samo na odnos do družbenopolitičnih zborov, 
še vedno pa posvečajo premajhno skrb delu z delegacijami v 
temeljnih organizacijah združenega dela in v krajevnih skup- 
nostih, ki bi morala postajati primarna. 

- delo delegacij praviloma poteka v preveliki odvisnosti od 
vsakokratnih dnevnih redov sej občinskih skupščin, ne izhaja 
pa iz njihovih programov dela in iz programov republiške in 
zvezne skupščine. Letni program dela delegacij bi delegaci- 
jam omogočil, da bi se načrtno, pravočasno in učinkovito 
vključevale v delo skupščin ter tako utrdile svojo funkcijo 
povezovalnega člena med temeljno samoupravno organiza- 
cijo oziroma skupnostjo in skupščinami družbenopolitičnih 
skupnosti. Programiranje dela bi delegacijam omogočilo uvr- 
ščanje na dnevne rede svojih sestankov najpomembnejša 
vprašanja, ki so predmet obravnav in odločanja v zborih 
republiške skupščine, zlasti kadar gre v zboru združenega 
dela za vprašanja izločanja dela dohodka in razpolaganja z 
njim, v zboru občin pa za vprašanja, ki so bistvenega pomena 
za položaj občanov v krajevnih skupnostih in občinah. Pro- 
gramiranje dela, upoštevajoč program dela občinskih, repu- 
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bliske in zvezne skupščine, bi delegacijam omogočilo obrav- 
navanje zadev, o katerih se odloča v republiški in zvezni 
skupščini in s tem tudi prevzemanje odgovornosti za določi- 
tve, sprejete v teh skupščinah; 

- obveščenost delegacij je še marsikje slaba in nezadovo- 
ljiva. Delegacije so pogosto pomanjkljivo obveščene s strani 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti pa tudi 
družbenopolitičnih organizacij, prav tako pa je slabo razvit 
tok povratnih informacij o sprejetih odločitvah v skupščini. 
Eden ključnih razlogov za težave, ki nastajajo pri seznanjanju 
delegacij z zadevami, ki bodo obravnavane v skupščinah na 
ravni občin, republike in federacije, predstavljajo gradiva, ki 
so osnova za odločanje delegatov. Ta gradiva so še vedno 
preobširna in niso prirejena za sprejemanje odločitev v dele- 
gatskih skupščinah, pogosto niso poslana pravočasno in one- 
mogočajo poglobljeno delegatsko razpravo. Mnogokrat teh 
gradiv delegacije zaradi kratkih rokov (kar velja največkrat za 
zvezne dokumente) niti ne morejo obravnavati oziroma jih 
sploh ne dobijo. Prav tako je podcenjena vloga povzetkov 
aktov in gradiv, kot osnova za najširše seznanjanje vseh 
članov delegacij ter delovnih ljudi in občanov. Delegacije 
prejemajo en izvod Poročevalca, tako da so z njim v glavnem 
seznanjeni 16 vodje delegacij. 

Pomemben prispevek k informiranju delegacij dajejo ob- 
činska glasila, glasila v organizacijah združenega dela ter 
različni delegatski bilteni, ki informirajo delegacije predvsem 
o družbenoekonomski problematiki v njihovem okolju. Večji 
prispevek pa bi ta glasila kot tudi sredstva javnega obveščanja 
lahko dajala, če bi se v procese delegatskega odločanja 
vključevala s predstavljanjem najpomembnejših tem, d kate- 
rih bodo odločali delegati v republiški in zvezni skupščini. 

Ta glasila so tudi eden najpomembnejših virov povratnega 
informiranja delegacij in opozarjajo na težave pri uresničeva- 
nju politike skupščine, vendar mnoge takšne inforamcije ne 
pridejo do predlagateljev aktov in gradiv na organiziran na- 
čin; 

- delegacije še vedno premalo sodelujejo z delegacijami za 
skupščine SIS in z delegacijami drugih temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, zlasti na ravni delovne organiza- 
cije. 

Povezovanje delegacij oziroma njihovih delegatov v konfe- 
rence delegacij ne izhaja vedno iz n|ihove medsebojne inter- 
esne povezanosti ali iz povezanosti njihovih interesov v okviru 
področja družbenega dela, pač pa se omejuje na delegiranje 
delegatov. To zlasti velja za tiste konference delegacij, v 
katere se povezujejo samoupravne organizacije in skupnosti 
iz različnih področij dela. Slabosti pri delu teh konferenc so 
tudi da prevzemajo funkcijo delegacij, zaradi česar ne pridejo 
dovolj do izraza interesi delavcev v temeljnih organizacijah 
združenega dela; tako se delo konferenc delegacij in delega- 
cij odtujuje delovnim ljudem v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih. K temu prispeva zaprtost konferenc 
delegacij, ki se še posebej izraža v delegiranju vedno istih 
delegatov s strani delegacij, s čemer se zmanjšuje vloga 
delegacije; 

- vse prepočasi se uveljavljajo problemske konference de- 
legacij, kot oblika širokega ustvarjalnega dialoga različnih 
družbenih subjektov in uresničevanja različnih interesov ob 
prisotnosti delegatov vseh zainteresiranih organizacij združe- 
nega dela, delegatov krajevnih skupnosti in občin, predstav- 
nikov družbenopolitičnih organizacij, strokovnih in znanstve- 
nih institucij in drugih subjektivnih sil. V tem okviru bi bilo 
potrebno v večji meri krepiti obliko uveljavljanja problemskih 
konferec, v katerih se povezujejo neposredni zainteresirani 
samoupravni in družbeni subjekti pri oblikovanju svojih sta- 
lišč na posameznih družbenih področjih. 

URESNIČEVANJE DELEGATSKIH ODNOSOV V 
OBČINSKIH SKUPŠČINAH 

Delo zborov občinskih skupščin 
Ugotovljeno je, da se občinske skupščine zlasti uveljavljajo 

kot organi oblasti, njihova vloga v procesu družbenega do- 
gova rjanja in samoupravnega sporazumevanja pa je še pre- 
malo uveljavljena. Občinske skupščine niso v celoti nosilci 
odločanja o najpomembnejših vprašanjih družbenega razvoja 
v občini, ker se pri reševanju aktualnih gospodarskih in druž- 
benih vprašanj mnogi subjekti v občinah zatekajo k drugim 
organom, zlasti izvršnim svetom in ker je preveč poudarjena 
izvedbena normativna funkcija občin glede na pretežno ureja- 
nje na nivoju republike in federacije. Pri tem je bilo opozor- 
jeno, da je potrebno proučiti, v katerih primerih zakoni, skla- 
dno z ustavno funkcijo občin, utemeljeno in upravičeno nala- 
gajo normativne obveznosti občinskim skupščinam. Hkrati pa 
so občinske skupščine tudi preobremenjene z vrsto zadev, pri 
katerih ne gre za vsebinsko odločanje, pač pa za opravljanje 
nekaterih nalog, ki bi jih bilo mogoče opravljati v okviru 
izvršnih in upravnih organov, pa tudi s samoupravnim spora- 
zumevanjem med različnimi zainteresiranimi samoupravnimi 
subjekti. Na drugi strani pa se nekatere pomembne zadeve 
usklajujejo in skušajo usklajevati po liniji izvršilnih organov. 
Razumljivo je, da se v zaostrenih gospodarskih in drugih 
družbenih razmerah krepita pomen in vloga koordiniranja 
med izvršnimi sveti z različnih ravni. Vendar pa takšno koordi- 
niranje aktivnosti ne sme nadomestiti funkcijo delegatskega 
odloč^pja, na kar je bilo posebej opozorjeno na nekaterih 
regijskih posvetih. 

V zadnjem obdobju so občinske skupščine vložile velike 
napore v pripravo kvalitetnih programov dela, izhajajoč iz 
načela, da je program dela občinske skupščine povezan s 
programom celotne politične aktivnosti v občini, pa tudi v 
republiki in federaciji. Slabosti pri programranju in izvrševa- 
nju programov izhajajo iz ne dovolj izdelani!- načel programi- 
ranja in iz nedoslednega uresničevanja že sprejetih načel. 
Programi dela še ne odražajo dejanskih interesov in potreb 
delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupravnih organiza- 
cijah in skupnostih, oziroma niso dovolj usklajeni z aktiv- 
nostjo družbenopolitičnih organizacij. Programi dela bi mo- 
rali bolj odražati sedanje zaostrene pogoje gospodarjenja in 
vsebovati predvsem tiste zadeve, ki bi prispevale k učinkovi- 
tejšemu odpravljanju in reševanju aktualnih družbenih pro- 
blemov. 

Čeprav občinske skupščine že vključujejo v svoje programe 
dela tudi nekatere pomembnejše zadeve iz programa dela 
republiške skupščine, pri tem v občinah ni enotnih meril, 
katera vprašanja iz pristojnosti republiške, pa tudi zvezne 
skupščine so takšne narave, da bi jih bilo potrebno obravna- 
vati v občinski skupščini. Vključevanje programa deia republi- 
ške skupščine v programe dela občinskih skupščin in izvaja- 
nje teh programov ovirajo predvsem pogoste časovne in vse- 
binske spremembe programa dela republiške skupščine in 
spremembe rokov za obravnavo posameznih zadev 

V številnih primerih temeljijo programi dela občinskih skup- 
ščin predvsem na programih dela občinskih izvršnih svetov; 
to je tudi razlog, da obsegajo ti programi pretežno normativne 
akte in izvršilne naloge, izhajajoče iz zakonov, manj pa 
spremljanje uresničevanja politike in drugih odločitev, ki so 
jih sprejele občinske skupščine. Programi dela občinskih 
skupščin so pogosto preobremenjeni z rutinskimi poročili 
posameznih upravnih in drugih državnih organov, o katerih bi 
lahko razpravljali izvršilni oziroma upravni organi ali delo pa 
delovna telesa zborov občinskih skupščin. 

Kot pozitivno se v večini občin ocenjuje dejstvo, da so 
programi dela občinskih skupščin odprti, kar omogoča pro- 
gramsko prilagajanje aktualnim potrebam in zahtevam v ob- 
čini in tudi v širši družbenopolitični skupnosti, čeprav je res. 
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da se nove zadeve.'vključujejo v program dela predvsem na 
pobudo izvršilnih in upravnih organov, manj pa na pobudo 
delegacij ali zborov občinskih skupščin oziroma njihovih de- 
lovnih teles. 

Predlagano je bilo, da bi postopoma prešli na sprejemanje 
4-letnih ali vsaj 2-letnih programskih orientacij, kar bi omogo- 
čilo kvalitetnejše programiranje na daljše roke in aktivnejše in 
bolj programirano vključevanje vseh zainteresiranih Subjek- 
tov v delo občinskih skupščin. 

V zvezi s težavami, ki se pojavljajo na področju obveščeno- 
sti delegatov s skupščinskimi gradivi, je ugotovljeno, da so 
nekatere občine uspele narediti bistvene premike na tem 
področju s pomočjo raznih občinskih glasil oziroma informa- 
tivnih biltenov, ki jih prejemajo vsi delovni ljudje in občani. 
Takšna glasila seznanjajo delovne ljudi in čbčane ne samo z 
gradivi za e seje zborov skupščine, ampak tudi z novostmi s 
področja zakonodaje in aktivnostmi družbenopolitičnih orga- 
nizacij ter drugih temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti v občini. Ob tem je bilo poudarjeno, da se v glasilih 
objavljajo v celoti predvsem krajša gradiva z obrazložitvami, 
pri daljših ali manj pomembnih gradivih pa le obrazložitve z 
glavnimi dilemami in predlaganimi rešitvami. Dejstvo, da pre- 
jemajo gradiva vsi delovni ljudje in občani, ima določene 
prednosti, med drugim tudi te, da ima delegacija na ta način 
večjo povezavo z bazo, pa tudi rok povratnih informacij je 
lažje zagotovljen. 

Za uveljavitev občinskih skupščin je bistvenega pomena 
funkcioniranje zborov, zlasti dosledno uveljavljanje ustavne 
funkcije posameznih zborov. Zbori združenega dela občin- 
skih skupščin so sicer v zadnjem obdobju nekoliko bolj ak- 
tivni, vendar pa še večno manj kot drugi zbori, celo takrat, 
kadar gre za izločanje dela dohodka za skupne in splošne 
družbene potrebe. V zvezi s tem ugotavljajo, da ti zbori pogo- 
sto ne morejo razreševati problemov in vprašanj, s katerimi 
prihajajo delegati iz združenega dela. saj se večina pogojev 
gospodarjenja urej.a na republiški, predvsem pa na zvezni 
ravni, teh vprašanj pa ne uvrščjo na dnevne rede zborov 
združenega dela, kot konferenc delegacij. To je tudi razlog za 
pogosto pasivnost delegatov v teh zborih. Prav tako se mnoga 
pomembna gospodarska vprašanja rešujejo prek izvršilnih in 
upravnih organov, kar tudi zmanjšuje pomen in aktivnost 
zborov združenega dela. 

Glede nadaljnjega uveljavljanja vloge zborov združenega 
dela je bilo na vseh posvetih poudarjeno, da morajo le-ti 
postati mesto, kjer se izražajo in- usklajujejo objektivno ra- 
zlični interesi v združenem delu ter na tej podlagi oblikujejo 
usmeritve za kvalitetno gospodarjenje. Ti zbori naj bi namreč 
sproti spremljali kvaliteto gospodarjenja s sredstvi v družbeni 
lastnini, uresničevanje sprejete politike, planskih in drugih 
aktov s področja tekoče ekonomske politike ter ugotavljali in 
analizirali neskladja med dogovorjeno politiko in ekonom- 
skimi gibanji. Vlogo zborov združenega dela je teba še pose- 
bej uveljaviti, kadar gre za bistvene motnje v družbeni repro- 
dukciji. Zbori združenega dela občinskih skupščin bi morali 
priti do veljave zlasti sedaj, ko se na vseh ravneh in v vseh 
okoljih spopadamo s težkimi gospodarskimi problemi. Opo- 
zorjeno je bilo, da bo treba iskati pri delu zborov združenega 
dela takšne metode in načine dela, ki bodo omogočali hitro in 
učinkovito reagiranje ob posameznih neugodnih gospodar- 
skih gibanjih in odstopanjih od dogovorjene politike. S tem 
bo omogočeno delegatom, da takoj reagirajo na ugotovljena 
neskladja ter zahtevajo ugotovitev vzrokov zanje, predvsem 
odgovornost za takšno stanje ter da sprejemajo v tej zvezi 
ustrezne ukrepe. 

Za zbore krajevnih skupnosti je ugotovljeno, da so najaktiv- 
nejši Razlog za tako ugodno oceno je zlasti v tem, da ti zbori 
obravnavajo in razrešujejo življenjsko problematiko, ki se 
nanaša predvsem na delovne ljudi in občane v krajevnih 
skupnostih, zlasti na tistih področjih, ki so v največji meri v 

pristojnosti urejanja občinskih skupščin. To zlasti velja za 
urejanje vprašanj s področja družbenih dejavnosti, s področja 
cestnega in komunalnega gospodarstva in varstva okolja. 
Prav tako pa se ugotavlja, da so ti zbori aktivni tudi pri 
razreševanju vprašanj, ki bi po naravi stvari sodili v pristojnost 
zborov združenega dela. 

Družbenopolitični zbori so sicer dosegli precejšen napre- 
dek pri uresničevanju svoje specifične družbene vloge. Opu- 
ščali so obravnavo zadev, ki niso pomembne z vidika uresni- 
čevanja njihovih funkcij in sodijo v pristojnost drugih zborov. 
Kljub temu pa se še vedno preveč obnašajo kot splošni 
pristojni zbori, pri čemer obravnavajo večkrat enako število 
zadev, kot ostala dva zbora v občinski skupščini, namesto, da 
bi se' posvečali bistvenim vprašanjem načelne narave, ki se 
nanašajo na razvoj in odgovornost občine za uveljavljanje 
komunalnega sistema, posebej z vidika uveljavljanja samou- 
pravnih družbenoekonomskih odnosov in političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja. Za uresničevanje ustavne 
funkcije družbenopolitičnih zborov bi bilo treba bolj vsebin- 
sko in manj formalno določati njihovo pristojnost v občinskih 
statutih. Družbenopolitični zbori bi se morali čimbolj fleksi- 
bilno odzivati na aktualne družbene probleme, zato bi jih bilo 
treba čimbolj razbremeniti formalnega odločanja. Po drugi 
strani pa način odločanja družbenopolitičnih zborov kot 
splošnih zborov tudi preveč posega v skupščinske pristojno- 
sti drugih dveh zborov. Tudi družbenopolitične organizacije 
še ne opravljajo dovolj ustrezno svoje ustavne funkcije v 
družbenopolitičnem zboru. Družbenopolitične organizacije bi 
morale bolj dosledno predhodno usklajevati stališča do za- 
dev, ki se obravnavajo v družbenopolitičnih zborih, v konfe- 
rencah SZDL kot delegacijah za družbenopolitične zbore. V 
nasprotnem primeru prihaja do neskladnosti med posamez- 
nimi družbenopolitičnimi organizacijami v družbenopolitič- 
nem zboru, česar bi se morale čimbolj izogibati. Družbenopo- 
litične organizacije ne bi smele svojih stališč do pomembnih 
družbenih vprašanj uresničevati samo preko družbenopolitič- 
nih zborov, temveč, bi jih morale predvsem uveljavljati prek 
delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti v 
zborih združenega dela in v zborih krajevnih skupnosti. 

Posveti so opozorili, da je še vedno aktualno vprašanje 
zamenljive sestave družbenopolitičnih zborov, pri čemer bi si 
bilo treba v okviru sedanje ureditve prizadevati, da bi omogo- 
čili bolj intenzivno sodelovanje vodstev družbenopolitičnih 
organizacij v delu občinskih skupščin tudi tako, da bi člani teh 
vodstev sodelovali v delu delovnih teles družbenopolitičnih 
zborov. 

Kot pomembna metoda defa občinskih skupščin in zborov 
so se še premalo uveljavila njihova delovna telesa. Ugotov- 
ljeno je, da so sicer ustanovljena v večjih občinah, vendar 
pretežno na področju proučevanja družbenoekonomskih 
odnosov in družbenopolitičnega sistema ter ugotavljanja nor- 
mativne skladnosti samoupravnih splošnih aktov. Njihovo de- 
lovanje pa je še vse preveč zaprto ter premalo povezano z 
delom delegacij, družbenopolitičnih organizacij in drugih 
družbenih subjektov v občini. Delovna telesa občinskih skup- 
ščin se še niso uveljavila kot oblika posredovanja različnih 
stališč delegatske baze v procesu usklajevanja v zborih. De- 
lovna telesa tudi niso povezana z delom skupin delegatov, kar 
bi bistveno pripomoglo k oblikovanju stališč, kadar se občin- 
ska skupščina ne pojavlja kot konferenca delegacij za zbore 
Skupščine SR Slovenije. 

Za vse zbore pa je značilna programska preobremenjenost, 
prenatrpanost dnevnih redov, ponekod pa imajo tudi težave s 
sklepčnostjo. Opozorjeno je bilo tudi na problem premajhne 
motiviranosti delegatov, ki ponekod izhaja iz premajhne stro- 
kovne usposobljenosti, preslabega poznavanja problematike, 
ki se obravnava v občinski skupščini, občutka nemoči in 
dejstva, da delegati pogosto le formalno potrjujejo odločitve, 
ki so v bistvu že vnaprej pripravljene in je težko uveljavljati 
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drugačna stališča. Zato delegati težko ustvarjalno delujejo pri 
urejanju določenih vprašanj. 

Na premajhno motiviranost delegatov vpliva tudi dejstvo, da 
so njihove pobude v delu in odločanju zborov premalo upo- 
števane, zlasti s strani izvršnih svetov kot pretežnih predlaga- 
teljev aktov. 

Na posvetih ni bilo natančno ocenjeno delovanje družbenih 
svetov v občinah, ugotovljeno pa je bilo, da delegatski odnosi 
v njih še niso razviti v skladu z usmeritvami za njihovo delo in 
da marsikje ne najdejo pravega mesta za njihovo delovanje. 

Občinske skupščino kot konference delegacij 
Vse več občinskih skupščin postopoma že uresničuje svojo 

odgovornost za reševanje zadev iz pristojnosti republiške in 
zvezne skupščine in se že uveljavljajo tudi kot konference 
delegacij za obravnavanje najpomembnejših vprašanj iz teh 
pristojnosti, čeprav pretežno večino vprašanj še vedno obrav- 
navajo le skupine delegatov. Razlogi da se občinske skup- 
ščine v večji meri ne uveljavljajo kot konference delegacij so 
številni. 

Skupščine občin sklicujejo seje v skladu s svojim progra- 
mom dela, zato prihaja včasih do časovne neusklajenosti s 
sejami republiške skupščine, zlasti, ker seje občinskih skup- 
ščin niso tako pogoste. Razlog temu niso le neusklajeni 
programi občinskih skupščin s programom republiške skup- 
ščine, pač pa zlasti številna vsebinska in časovna odstopanja 
od letnega programa dela, zlasti pa od periodičnega delov- 
nega načrta. Razlog za redkejše vključevanje občinskih skup- 
ščin je tudi preobremenjenost z zadevami iz lastne pristojno- 
sti. Večje vključevanje občinskih skupščin pa je odvisno tudi 
od realnega programiranja, ki mora upoštevati dejanske mož- 
nosti občinskih skupščin, kar bi bilo treba upoštevati tudi pri 
programiranju dela republiške skupščine. Dinamika razvoja 
družbenih odnosov postavlja namreč pred občinske skup- 
ščine kot konference delegacij številne naloge, katerih ure- 
sničitev zahteva iskanje novih metod in poti, da bi občinske 
skupščine lahko prevzele nase vso odgovornost za uresniče- 
vanje in uveljavljanje življenjskih interesov delovnih ljudi in 
občanov pri sprejemanju družbenih odločitev v republiki in 
federaciji. Pomembna metoda za dosego teh ciljev bi bila tudi 
racionalizacija načinov in metod dela občinskih skupščin kot 
tudi republiške in zvezne skupščine. 

Zbori združenega dela kot konference delegacij za obliko- 
vanje stališč za zbor združenega dela republiške skupščine se 
še niso dovolj uveljavili. Razlogi za takšno stanje so zlasti 
premalo uveljavljena odgovornost delegatov temeljnih orga- 
nizacij združenega dela za sprejemanje odločitev v zboru 
združenega dela republiške skupščine. Pri tem je bilo zlasti 
opozorjeno na še vedno ne dovolj ustrezno zastopanost posa- 
meznih področij združenega dela in območij v zboru združe- 
nega dela republiške skupščine. Ta zastopanost je večinoma 
ustrezna na gospodarskem področju, kjer ima vsaka občina 
praviloma svoje delegatsko mesto v zboru združenega dela 
republiške skupščine, bistveno slabša pa je na drugih področ- 
jih družbenega dela, kjer okoliši zajemajo večje število občih 
oziroma regijo ali celo več regij. 

Kljub prizadevanjem, da se občinske skupščine oziroma 
zbori združenega dela občinskih skupščin vse bolj uveljavijo 
kot konference delegacij, so skupine delegatov v vseh obči- 
nah še vedno prevladujoča oblika oblikovanja stališč in dele- 
giranja delegatov v zbore republiške skupščine. Čeprav so te 
skupine delegatov na današnji stopnji razvoja delegatskih 
odnosov in praktičnega funkcioniranja delegatskega sistema 
še vedno nujne, pa prevladuje ugotovitev, da je njihovo delo 
preveč odmaknjeno od občinskih skupščin na eni strani in 
delegacij na drugi strani ter premalo povezano z aktivnostjo 
drugih družbenih dejavnikov, zlasti družbenopolitičnih orga- 
nizacij; te tudi niso organizacijsko prilagojene delu skupin 
delegatov znotraj delegatskih okolišev. To ima za posledico, 

da stališča, oblikovana v skupinah delegatov niso vselej odraz 
dejanskih interesov in potreb delovnih ljudi in občanov v 
temeljnih samoupravnih organizacijah in skupnostih. 

Glede skupin delegatov za delegiranje v Zbor združenega 
dela republiške skupščine je ugotovljeno, da pri oblikovanju 
stališč prevladujejo ponekod interesi občin, kjer je sedež 
skupin, da so v delu skupin zlasti prisotni interesi večjih 
organizacij združenega dela, manj pa prihajajo do izraza 
stališča združenega dela kot celote, da se v delu skupin zlasti 
čuti vpliv izvršilnih in upravnih organov občine, v kateri delu- 
jejo ter da je delo teh skupin mnogo bolj aktivno za področje 
gospodarstva kot za nekatera druga področja, zlasti za druž- 
bene dejavnosti. 

Za skupine s področja družbenih dejavnosti pa je v nekate- 
rih regijah ugotovljeno, da se ne sestajajo redno oziroma se 
vključujejo v delo drugih skupin, zlasti skupin za področje 
gospodarstva in da se sestajajo le, če gre za obravnavo 
vprašanj, ki neposredno zadevajo njihove interese. V teh 
primerih je pogosto prisoten tudi problem udeležbe. Opozorili 
so tudi na dejstvo, da so skupine delegatov, zlasti za področje 
družbenih dejavnosti in ostalih področij oblikovane za preši- 
roka območja, ki niso prometno pa tudi gravitacijsko dovolj 
povezana; s tem v zvezi so vse pogostejši predlogi za spre- 
membo zakona o določitvi delegatskih okolišev. 

Pogosti so tudi primeri skupnega sestajanja skupin delega- 
tov za zbor združenega dela in zbor občin in oblikovanje 
skupnih stališč, kar je bilo ponekod sicer ugodno ocenjeno, 
vendar pa ima to za posledico, da se še bolj zamegljuje 
samostojna in specifična funkcija posameznega zbora. Ra- 
zlogi, ki se navajajo v prid skupnemu zasedanju skupin so 
predvsem praktične organizacijsko-tehnične narave, kar pa 
ne bi smelo biti v škodo izražanju in oblikovanju specifičnih 
interesov posameznih področij družbenega dela. Zaprtost 
dela skupin delegatov se odraža tudi v tem, da na seje zborov 
republiške skupščine delegirajo delegate samo izmed sebe, 
ponekod celo po vnaprej določenem vrstnem redu. Takšen 
način delegiranja je v nasprotju z ustavnim načelom o zamen- 
ljivosti delegatskega mandata in zmanjšuje kvaliteto uveljav- 
ljanja interesov v zborih republiške skupščine, usklajevanja 
teh interesov in dogovarjanja o končnih odločitvah. 

Glede na to, da so skupine imenovane za celotno mandatno 
obdobje, se v teku njihovega dela premalo obravnavajo vpra- 
šanja aktivnosti posameznih članov in njihova odgovornost 
do okolij, iz katerih prihajajo. Slabostim, ki so značilne za 
sedanje delo skupin delegatov in ki so v veliki meri odraz 
objektivnih okoliščin, bi se lahko v znatni meri izognili z 
oblikovanjem širših delegatskih konferenc, organiziranih za 
obravnavo posameznih vprašanj oziroma posameznih sklo- 
pov vprašanj. Takšne konference delegacij, ki bi bile sestav- 
ljene iz delegatov, predstavnikov družbenopol'tičnih organi- 
zacij, strokovnih in znanstvenih institucij bi ob sodelovanju 
izvršilnih in upravnih organov uspele dosti kvalitetno obrav- 
navati posamezne probleme in oblikovati stališča, ki bi bolj 
realno odražala interese in potrebe temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti. Ker bi takšne konference delegacij 
ne bile omejene na delegatske okoliše, niti na delegatska 
mesta, bi v svoje delo pritegnile vse tiste zainteresirane dejav- 
nike s področja združenega dela in tudi širše, ki izražajo 
določene interese glede urejanja posameznih družbenih za- 
dev. Pomembno vlogo pri organiziranju in spodbujanju delo- 
vanja takšnih konferenc delegatov imajo družbenopolitične 
organizacije, zlasti SZDL in Zveza sindikatov, ki bi morale pri 
uresničevanju nalog iz skupnega programa politične aktivno- 
sti v republiki prav preko takšnih konferenc delegacij, kot 
oblik najširše družbene konzultacije, s svojimi stališči vplivati 
na skupščinske odločitve. 

Na posvetih je bilo ugotovljeno, da glede na to, da se v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ sprejemajo najpomembnejše 
sistemske odločitve, in da delegati v tem zboru predstavljajo 
temeljne samoupravne organizacije in skupnosti in družbeno- 
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politične organizacije, ni zagotovljen ustrezen vpliv teh orga- 
nizacij in skupnosti na oblikovanje stališč za delegate v Zvez- 
nem zboru in s tem na sprejemanje odločitev v tem zboru, na 
kar vplivajo že ugotovljene nepravilnosti. Postavljena so bila 
vprašanja, kako interesno povezovati vse temeljne samou- 
pravne subjekte, da bi lahko prek delegatov v Zveznem zboru 
vplivali na sprejemanje politike in aktov v tem zboru. V iskanju 
ustreznih rešitev so ponekod oblikovali posebne skupine de- 
legatov za oblikovanje stališč za delegate v Zveznem zboru, 
vendarle pa je ta praksa omejena le na nekatere občine. 
Skoraj povsem pa so, kot oblika dela, zanemarjene problem- 
ske konference delegacij na ravni republike. 

URESNIČEVANJE DELEGATSKIH ODNOSOV V 
SKUPŠČINI SR SLOVENIJE 

Ocena doseženih delegatskih odnosov in načinov dela v 
Skupščini SR Slovenije je pokazala, da se pomanjkljivosti in 
slabosti, ugotovljene na vseh ravneh delegatskega odločanja, 
odražajo tudi v zborih Skupščine SR Slovenije. Prav tako je 
bilo ugotovljeno," da je normativna ureditev načina dela in 
odločanja ustrezna, da pa se kažejo slabosti pri njenem izva- 
janju. Ugodno so bile ocenjene nekatere rešitve v novem 
poslovniku kot so: programiranje dela, daljši roki, obravnava 
gradiv, dvakratna obravnava v delovnih telesih, nov način 
pošiljanja gradiv, postopek v zvezi z obravnavo pobud in 
podobno. 

Prav tako pa je bila ugodno ocenjena praksa posvetov s 
predsedniki občinskih skupščin v Skupščini SRS kot dobra 
oblika občasnega informiranja o bistvenih vprašanjih delova- 
nja delegatskih skupščin. 

Podpore so bila deležna tudi prizadevanja Skupščine, ki 
skušajo v okivru obstoječega normativnega sistema izboljšati 
in racionalizirati nekatere postopke in opravila pri delu in 
odločanju v Skupščini. Vsi ti napori pa ne morejo doseči 
zaželenih učinkov, dokler bo Skupščina preobremenjena z 
urejanjem vprašanj, ki po družbenem pomenu in naravi ne 
sodijo nujno v njeno delovno področje. Gre zlasti za vpraša- 
nja, ki po svoji naravi sodijo pretežno v samoupravno ureja- 
nje, zlasti na področju samoupravnih interesnih skupnosti in 
tista, ki bi jih morali urejati izvršni in upravni organi. Delo 
Skupščine še vedno obremenjuje tudi pretirani normativizem, 
zaradi česar se zakoni spuščajo v prepodrobno normiranje ter 
kazuistično urejanje nekaterih vprašanj, ki bi jih lahko urejali 
z drugimi akti oziroma v drugih sredinah. Poleg teh temeljnih 
ugotovitev je bilo na posvetih opozorjeno zlasti na naslednje 
slabosti in pomanjkljivosti pri delu Skupščine, njenih zborov 
in delovnih teles: 
- program dela Skupščine je sicer pripravljen v sodelovanju 

s številnimi subjekti v republiki kot program njihove skupne 
politične aktivnosti, vendar pa prihaja pri njegovem izvajanju, 
zlasti pri uresničevanju periodičnih delovnih načrtov do šte- 
vilnih časovnih, vsebinskih in drugih odstopanj, ki povzročajo 
neusklajenost politične aktivnosti v republiki, še zlasti pa 
povzročajo težave občinskim skupščinam pri vključevanju v 
program dela Skupščine. Izražene so bile zahteve, da je treba 
načelo odprtosti programa v večji meri upoštevati zlasti s tem, 
da se v program dela tudi med letom uvršča aktualna proble- 
matika, predlagana s strani občinskih skupščin, na drugi 
strani pa ni potrebno vključevati v program dela zadev, kate- 
rih obravnava nima podlage v družbeni aktualnosti in nujno- 
sti; 

- v tesni zvezi z uresničevanjem programa in obremenje- 
nostjo Skupščine so še vedno aktualna nekatera vprašanja v 
zvezi z obsegom, kakovostjo in roki pošiljanja gradiv. Gradiva 
so včasih še vedno manj prilagojena potrebam odločanja v 
delegatski skupščini in preobsežna, kar oboje ovira kvalitetno 
obravnavo v delegacijah in dialog v Skupščini. Čeprav preje- 
majo delegati večino osnovnih gradiv v rokih, določenih s 
poslovniki, pa del pomembnih gradiv še vedno prihaja pozno 
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ali pa celo neposredno na sejo. Zlasti velja to za gradiva 
Skupščine SFRJ, pa tudi za nekatera gradiva republiškega 
izvršnega sveta in republiških upravnih organov. Težave se 
pojavljajo zlasti pri obravnavi gradiv strogo zaupne narave. 
Število in obseg teh gradiv presega sprejemljive okvire, zato 
je pri odločanju o številnih pomembnih družbenih vprašanjih 
izločeno iz procesa delegatskega odločanja velik del temelj- 
nih subjektov; 

- glede sklicevanja sej zborov in določanja dnevnih redov 
so bile izražene kritične pripombe zaradi preobsežnih dnev- 
nih redov, ki ne vsebujejo zaokroženih, med seboj vsebinsko 
povezanih sklopov ter glede širitve dnevnih redov, mimo s 
poslovnikom določenih razlogov in rokov; 

- glede zakonodajne dejavnosti v Skupščini je bilo opozor- 
jeno na neustrezno prakso, da se v prvi in drugi fazi premalo 
usklajujejo in poenotijo pogledi in stališča med delegati in 
premalo konkretno oblikujejo usmeritve skupščine, ki naj 
bodo podlaga za pripravo aktov v naslednji fazi. To pa ima za 
posledico še vedno premalo odgovoren odnos do v skupščini 
sprejetih usmeritev in v nekaterih primerih spreminjanje te- 
meljnih usmeritev z amandmaji v zadnji fazi. Predlagatelj v 
obrazložitvah aktov večkrat ne odgovarja dovolj na predho- 
dne pobude, predloge in mnenja, ki so jih dali delegati v 
razpravah na sejah zborov in ne navaja vedno razlogov zakaj 
določenih predlogov ni sprejel. To po nepotrebnem podalj- 
šuje razpravo, ima včasih za posledico vračanjev predhodno 
fazo. vlaganje številnih amandmajev v .zadnji fazi, predvsem 
pa destimulativno vpliva na delegacije in delegate. 

Ne glede na pravico predlagatelja, da v skladu s poslovni- 
kom predlaga amandmaje vse do konca obravnave zakon- 
skega predloga, pa je bilo na posvetih kritično ocenjeno 
ravnanje republiškega izvršnega sveta, da včasih predlaga 
vsebinske spremembe in dopolnitve aktov na samih sejah 
zborov ali pa tik pred sejami, pri čemer je treba upoštevati, da 
Izvršni svet pogosto samo prevzema vsebino amandmajev, ki 
jih predlagajo delovna telesa Skupščine oziroma njenih zbo- 
rov in drugi upravičeni predlagatelji amandmajev. 

Na posvetih je bila izražena kritika sprejemanja odločitev v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v soglasju s skup- 
ščinami republik in avtonomnih pokrajin. Kritizirani so bili 
zlasti kratki roki za obravnavo aktov, ki jih ta zbor sprejema, 
prepogosto sprejemanje aktov po skrajšanem postopku, zla- 
sti pa vse prepogosto označevanje aktov in drugih gradiv 
Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ za strogo zaupne, 
kar onemogoča široko delegatsko razpravo. Na posvetih so 
bile izražene zahteve, da je treba tudi akte Zbora republik in 
pokrajin obravnavati v rokih, ki so določeni s poslovnikom 
Skupščine, ker le tak način omogoča delegatom kvalitetno 
pripravo in na tej podlagi oblikovanje stališč. Sedanji način 
sprejemanja teh aktov sili delegate v sprejemanje odločitev na 
podlagi zaupanja v predlagane rešitve in na podlagi stališč 
republiškega izvršnega sveta Pohvaljena pa je bila praksa 
naše delegacije v Zboru republik in pokrajin, da v skupščini 
redno poroča o uveljavljanju stališč oziroma sprejetih sklepov 
v zborih, ki se nanašajo na delo naše delegacije v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ; 

- na posvetih je bilo pozitivno ocenjeno obveščanje prek 
Poročevalca, nasprotno pa so bile izražene kritike na vlogo 
drugih sredstev javnega obveščanja, ki delegate in javnost 
premalo obveščajo o dogajanjih v Skupščini, zlasti pa o raz- 
pravah pred sejami zborov Skupščine. Sredstva javnega ob- 
veščanja sicer informirajo javnost o sprejetih odločitvah, pre- 
malo pa se vključujejo v predhodno obravnavo, v spremljanje 
razprav v delegacijah, občinskih skupščinah, delovnih telesih 
in družbenopolitičnih organizacijah, s čimer premalo prispe- 
vajo k splošni obveščenosti o načinu in vsebini nastajanja 
skupščinskih odločitev; 

- delo delovnih teles kot metoda dela Skupščine in njenih 
zborov so bila na posvetih ugodno ocenjena s poudarkom, da 
pomeni njihovo delo znaten prispevek h kvalitetnejšemu in 
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hitrejšemu razreševanju vprašanj na sejah zborov. Podprta je 
bila tudi usmeritev, da delovna telesa pomembnejša gradiva 
obravnavajo dvakrat, s čimer znatno prispevajo k usmeritvi 
razprave v delegacijah, občinskih skupščinah in skupinah 
delegatov in k razumevanju zahtevnejših vprašanj. Glede nji- 
hovega konkretnega dela pa je bilo opozorjeno, da poročila 
še vedno prepozno prihajajo v skupine delegatov in občinske 
skupščine, da je v poročilih premalo opozorjeno na različna 
stališča, ki so bila izražena v razpravah in da so delovna telesa 
premalo prisotna pri neposrednem delu zborov. 

Kljub temu, da delo v delovnih telesih skupščine in zborov 
terja dobro poznavanje družbenih razmer, včasih pa tudi 
strokovno znanje, bi bilo koristno njihovo boljše vključevanje 
v delo delegacij. Upoštevati pa je treba, da opravljajo svojo 
funkcijo neprofesionalno, poleg svojih rednih delovnih ob- 
veznosti. 

Na posvetih je bila podprta usmeritev, po kateri se za 
proučitev posameznih vprašanj ali za pripravo posameznega 
akta ustanavljajo občasna delovna telesa enega ali več zbo- 
rov. Takšna delovna telesa namreč lahko hitro in temeljito 
opravljajo določene naloge, predvsem zaradi tega, ker je 
obseg njihovega dela manjši, sestavljene pa so iz delegatov, 
ki v globalu in temeljiteje obvladujejo obravnavana vprašanja. 
To hkrati omogoča angažiranje večjega števila delegatov za 
delo v delovnih telesih, kar na nek način pomeni uresničeva- 
nje načela zamenljivosti delegata tudi v delovnih telesih. 

Na posvetih je bilo opozorjeno tudi na poseben pomen 
delegatskih vprašanj. S formalnega vidika ocenjujejo, da so 
odgovori na ta vprašanja v skupščini sicer pravočasni in 
ustrezno dokumentirani, vendar pa mnogokrat presplošni, ne 
da bi nakazali konkretne ukrepe za razreševanje obravnave 
posameznih vprašanj. Ta vprašanja vedno sicer ne opozarjajo 
na najbolj aktualna in občutljiva vprašanja oziroma neuskla- 
jene razmere na posameznih področjih, vendar pa opozarjajo 
na nekatere neustrezne rešitve v sistemski in izvedbeni zako- 
nodaji. Delegati ocenjujejo, da so njihova stališča oziroma 
vprašanja premalo upoštevana pri celotni aktivnosti izvršnega 
sveta. Na posvetih je bilo opozorjeno, da bo pptrebno bolj 
prisluhniti pobudam, ki jih dajejo delegati v razpravi na sejah 
zborov, zato bo potrebno bolj načrtno analizirati razpravo 
delegatov, izluščiti iz njih pobude, o njih razpravljati tudi na 
delovnih telesih ter zavzeti do jih stališče; 

- kritično je bilo ocenjeno tudi delo predsedstva Skupščine 
kot skupnega telesa vseh zborov, katerega glavne naloge, ki 
jih določata ustava in poslovnik, so.skrb za nemoteno delova- 
nje Skupščine in vseh subjektov, ki v procesu skupščinskega 
odločanja sodelujejo, skrb za koordiniranje dela zborov in 
delovnih teles, za izvajanje programa dela zborov in periodič- 
nih delovnih načrtov, za zagotavljanje pogojev za delo dele- 
gatov, za izvajanje poslovnika in za pravočasno usklajeno in 
kvalitetno uresničevanje vseh drugih nalog, ki odločilno vpli- 
vajo na kvaliteto skupščinskega dela. Ob tem so bila izražena 
mnenja, da si predsedstvo premalo prizadeva za doslednejše 
spoštovanje zlasti tistih določb poslovnika Skupščine, ki za- 
gotavljajo ustrezne pogoje za delo delegacij, skupin delega- 
tov in drugih družbenih subjektov. To zlasti velja za dosledno 
spoštovanje s poslovnikom določenih rokov za pošiljanje 
gradiv, za neupravčeno širjenje dnevnih redov po sklicu sej 
zborov, za preveliko heterogenost obravnavane problematike 
na posamezni seji zbora in podobno. Opozorjeno je bilo tudi, 
da predsedstvo ne uporablja dosledno pravice, ki mu jo daje 
poslovnik Skupščine, da namreč lahko zadrži posamezen akt 
oziroma gradivo, ki je predloženo Skupščini, pa ni priprav- 
ljeno v skladu z določbami poslovnika in zahteva od predlaga- 
telja naj ga dopolni Poudarjeno je bilo, da bi dosledno uve- 
ljavljanje te pravice pomenilo tudi znaten prispevek k raciona- 
lizaciji dela Skupščine oziroma k razbremenjevanju delegatov 
in s tem h kvaliteti odločanja. 

Izražena so bila mnenja, da bi moralo Predsedstvo Skup- 
ščine z doslednim uresničevanjem svoje, s poslovnikom dolo- 

čene funkcije, v večji meri tudi s svojim delom prispevati k 
temu, da bodo sprejete odločitve, kljub pomembni in odgo- 
vorni vlogi predlagatelja, odraz interesov in potreb, oblikova- 
nih in usklajenih v zborih Skupščine. 

NEKATERA VPRAŠANJA DELOVANJA 
DELEGATSKEGA SISTEMA IN DELEGATSKIH 
ODNOSOV V SAMOUPRAVNIH INTERESNIH 
SKUPNOSTIH 

Na posvetih je bilo pogosto poudarjeno, da bi bilo potrebno 
delegatski sistem obravnavati celovito, saj je bil v dosedanjih 
analizah premalo poudarjen razvoj delegatskega sistema in 
uveljavljanje delegatskih odnosov v samoupravnih interesnih 
skupnostih. Na vseh posvetih, zlasti pa na tistih, ki so bili 
posebej namenjeni razpravi o delegatskem sistemu in dele- 
gatskih odnosih v samoupravnih interesnih skupnostih, je 
bilo ugotovljeno zlasti naslednje: 

- delegacije za skupščine samoupravnih interesnih skup- 
nosti v temeljnih organizacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih slabo delujejo, kar še posebej velja za delegacije 
za samoupravne interesne skupnosti materialne proizvodnje. 
Pri svojem delu so te delegacije osamljene, saj jim strokovne 
službe in samoupravni organi v TOZD ter družbenopolitične 
organizacije ne nudijo dovolj pomoči pri oblikovanju stališč 
do posameznih vprašanj. V primerjavi z delegacijami za skup- 
ščine družbenopolitičnih skupnosti so le-te zapostaljene. V 
krajevnih skupnostih in TOZD bi bilo treba podpreti sodelova- 
nje med posameznimi delegacijami za skupščine samouprav- 
nih interesnih skupnosti in delegacijami za skupščine družbe- 
nopolitičnih skupnosti, kadar obravnavajo sorodna ali celo 
enaka vprašanja. Več pomoči bi lahko, predvsem delegacijam 
v krajevnih skupnostih, nudile tudi strokovne službe samou- 
pravnih interesnih skupnosti. Opozorjeno je bilo, da v praksi 
ponekod »rangirajo« delegacije na bolj ali manj pomembne 
(od delegacij za skupščino družbenopolitičnih skupnosti do 
delegacij za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti), 
kar se je odražalo tudi v kadrovanju v posamezne delegacije, 
pa tudi v odnosu strokovnih služb in samoupravnih organov 
TOZD do dela teh delegacij; 

- sodelovanje zborov občinske skupščine s skupščinami 
samoupravnih interesnih skupnosti je v občinah še slabo 
razvito in neučinkovito. Zato je bilo posebej poudarjeno, daje 
nujno potrebno usklajeno programiranje določenih vprašanj 
med zbori občinskih skupščin in skupščin samoupravnih in- 
teresnih skupnosti in čim jasnejša razmejitev področij dela 
med njimi. Poudarjeno je bilo, da se kot dobra metoda dela 
ponekod uveljavlja vključevanje predsednikov skupščin sa- 
moupravnih interesnih skupnosti, ki se vključujejo v skup- 
ščinski sistem, v predsedstvo občinske skupščine. Doseči je 
tudi potrebno, da bodo pomembnejša vprašanja, ki se nana- 
šajo na področje samoupravnih interesnih skupnosti mate- 
rialne proizvodnje, obravnavale tudi občinske skupščine; 

- udeležba na sejah skupščin samoupravnih interesnih 
skupnosti ni dobra, pojavlja se tudi nesklepčnost. Po mnenju 
razpravljalcev v skupščinah samoupravnih interesnih skupno- 
sti pogosto prevladujejo interesi izvajalcev. Zbori izvajalcev in 
zbori uporabnikov skupščin samoupravnih interesnih skup- 
nosti se v nekaterih občinah sestajajo ločeoo, v drugih pa 
skupno, kar povzroča, da vsiljujejo izvajalci svoja stališča in 
mnenja uporabnikom Vztrajati je potrebno na ločenih zase- 
danjih zborov, ker se le na ta način lahko izrazijo avtentični 
interesi posameznega zbora in na druge načine spodbujati 
enakopraven dialog med delegati uporabnikov in izvajalcev. 
Poseben problem pa pomeni še glasovanje o obsegu potreb- 
nih sredstev {prispevnih stopenj), ki so najprej okvirno dolo- 
čena v resoluciji in vnaprej skoraj v celoti dogovorjena v 
strokovnih službah samoupravnih interesnih skupnosti, v do- 
govoru in soglasju z izvršilnimi in upravnimi organi, kar pov- 
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zroča nezainteresiranost delegatov in premajhno motivira- 
nost za delo v teh delegacijah. 

V takšnih pogojih je aktivnost družbenopolitičnih organiza- 
cij pri razvijanju delegatskih odnosov še bolj izpostavljena. 

Zaradi specifike vprašanj na tem področju se pojavlja tudi 
vprašanje usposobljenosti delegatov, zato bi bilo potrebno v 
začetku vsakega mandatnega obdobja pa tudi med njegovim 
trajanjem zagotoviti ustrezne oblike usposabljanja delegatov 
s poudarkom na problematiki, ki jo obravnava posamezna 
skupščina samoupravne interesne skupnosti; 

- v zvezi s samoupravnim odločanjem v skupščinah sa- 
moupravnih interesnih skupnosti na republiški ravni je bilo 
ocenjeno, da je možnost izražanja interesov temeljnih samou- 
pravnih organizacij in skupnosti oziroma vplivanja na odloči- 
tve majhna, ker ni prave vsebinske povezave med delegati ir 
njihovo bazo Prav tako ni dovolj povratnega informiranja o 
razpravah na teh sejah; 

- k boljšemu delu delegacij za skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti lahko bistveno prispevajo kvalitetne 
strokovne službe teh skupnosti, ki naj bi se v večji meri 
angažirale predvsem v nudenju pomoči delegacijam v krajev- 
nih skupnostih ter delegacijam v tistih TOZD, kjer strokovne 
službe niso ustrezno kadrovsko zasederte, da bi lahko poma- 
gale tem delegacijam s tolmačenjem gradiv ter oblikovanjem 
mnenj o posameznih vprašanjih. 

V nekaterih občinah so strokovne službe samoupravnih 
interesnih skupnosti organizirane skupno. Poudarjeno je bilo, 
da je potrebno v prihodnje spodbuditi združevanje teh služb, 
saj se ponekod preveč širijo. V primerih, ko ni mogoče organi- 
zirati ustreznih služb za skupščine samoupravnih interesnih 
skupnosti, bi kazalo razmišljati tudi o tem, da se njihovo delo 
opravlja v sekretariatu občinske skupščine ali ustreznih 
upravnih organih. Izraženo je bilo tudi mnenje, da imajo 
strokovne službe več posluha za interese izvajalcev kot upo- 
rabnikov; 

- enotno je bilo ocenjeno, da so gradiva bolje pripravljena, 
vendar so še vedno preobsežna in preveč strokovna, saj 
vsebujejo preveč statističnih podatkov, indeksov itd., ne opo- 
zarjajo pa na bistvena vsebinska vprašanja oziroma probleme 
na posameznem področju. Gradiva bi morala biti bolj polju- 
dna, vsebovala pa naj bi tudi več variantnih rešitev. Pozitivno 
je bila ocenjena praksa, da strokovne službe pri posameznih 
skupnostih pripravljajo povzetke gradiv. 

IZVRŠILNI IN UPRAVNI ORGANI 
V DELEGATSKEM SISTEMU 

Na posvetih je bilo opozorjeno, da imajo izvršni sveti izre- 
dno pomembno in odgovorno funkcijo v delovanju delegat- 
skega sistema, še zlasti, ker so pred skupščino odgovorni za 
stanje v družbenopolitični skupnosti in ker predstavljajo po- 
vezovalni člen med upravo in skupščino, ki mora biti odprta 
do pobud in predlogov delegatov in subjektivnih dejavnikov. 
Glede na takšno opredelitev izvršne funkcije v delegatskem 
sistemu, ki je še posebej zahtevna v sedanjih zaostrenih 
gospodarskih razmerah, morajo skupščine nuditi izvršnim 
svetom in upravnim organom podporo pri uresničevanju nji- 
hovih nalog, izvršni sveti pa morajo za svoje ukrepe iskati 
oporo v delegatski skupščini ter ji stalno poročati, kako se ti 
sklepi izvršujejo V takšnih razmerah je bilo opozorjeno na 
nevarnost pretirane krepitve izvršnih organov in njihovega 
osamosvajanja od skupščin in celotne samoupravne delegat- 
ske baze. 

Kljub izjemnemu položaju, ki ga imajo izvršni sveti v, seda- 
njih družbenoekonomskih razmerah, morajo imeti le-ti odgo- 
voren odnos do delegatskih skupščin ter svoj način in metode 
dela stalno prilagajati razvijajočim se delegatskim odnosom. 
S svojo odprtostjo, posluhom za pobude delegatov ter s- 
strokovno pomočjo delegatom, morajo prispevati k utrjevanju 
in razvijanju delegatskega sistema, v skupščinah pa delovati 
tako, da bodo s svojim delom omogočili celotni delegatski 
bazi nadzo: nad izvajanjem politike, zakonov in drugih aktov 
skupščine in tudi učinkovit nadzor nad delom upravnih in 
drugih državnih organov. 

Opozorjeno je bilo, da so nekateri izvršni sveti občinskih 
skupščin in upravni organi premalo odzivni in odprti za dele- 
gatske pobude in pobude iz samoupravnih organizacij in 
skupnosti. Predstavniki izvršnih svetov v razpravah niso vselej 
dovolj strpni do predlogov delegatov. Te njihove predloge in 
pobude ter njihova vprašanja mnogokrat zavračajo z avtori- 
teto izvršnega sveta, ne pa z močjo argumentov, s katerimi bi 
utemeljevali pravilnost svojih predlogov. Kritično je bilo oce- 
njeno tudi dejstvo da ponekod izvršni sveti ne nastopajo v 
skupščini vedno s prepričljivimi argumenti, pač pa z avtoriteto 
organov družbenopolitičnih organizacij, s čimer se izkrivlja 
prava vloga izvršnih organov, kot tudi družbenopolitičnih 
organizacij. 

Izvršni svet je sicer odgovoren tudi za usmerjanje in uskla- 
jevanje dela upravnih organov, vendar pa so upravni organi 
tudi neposredno odgovorni skupščini za stanje na svojem 
področju. Zato lahko samostojno nastopajo v skupščini druž- 
benopolitične skupnosti, ne da bi bila njihova odgovornost in 
njihova predlagateljska funkcija usmerjena izključno preko 
izvršnega sveta. 

Na posvetih je bilo poudarjeno tudi, da je uresničevanje 
ustavne funkcije izvršnega sveta in upravnih organov v 
odnosu do Skupščine SR Slovenije, pomembno tudi z vidika 
razbremenjevanja Skupščine in racionalizacije načinov in me- 
tod njenega dela. S tega vidika bi lahko izvršni svet in republi- 
ški upravni organi odločali o nekaterih zadevah, o katerih 
sedaj odloča Skupščina (dajanje soglasij k nekaterim samou- 
pravnim splošnim aktom, potrjevanje nekaterih samouprav- 
nih splošnih aktov, odločanje o zadevah, kjer ne gre za dolo- 
čanje politike ali za odločanje o zadevah splošnega pomena 
za družbeno skupnost). Ker pa bi to pomenilo spreminjanje 
številnih zakonov, bi bilo treba vsaj v bodoči zakonodaji 
upoštevati tudi ta vidik. Za pozitivni premik na tem področju 
bi bilo treba storiti zlasti naslednje; prenesti na izvršni svet in 
republiške upravne organe vse tiste zadeve, kjer ne gre za 
urejanje družbenih odnosov; bistveno skrčiti število in obseg 
gradiv, ki jih izvršni svet in republiški upravni organi posredu- 
jejo Skupščini ter si prizadevati, da so ta gradiva čimbolj 
kvalitetno pripravljena. Skrčiti bi bilo treba tudi obseg poročil 
predlagatelja k posameznim zadevam in se izogniti nepotreb- 
nemu ponavljanju. Težišče v teh gradivih bi moralo biti v 
novih dejstvih in v opredelitvah do stališč, ki so bila izražena v 
razpravah v delegatski bazi in v delovnih telesih skupščine. 

★ ★ ★ 

Na delegatskih posvetih so opozorili še na nekatera druga 
vprašanja, probleme in pojave v zvezi z uresničevanjem dele- 
gatskega sistema. Vsega tega v poročilu ne navajamo, ker gre 
bodisi za vprašanja, ki niso širšega pomena za uresničevanje 
delegatskega sistema ali pa za vprašanja, ki so bila dovolj 
razčiščpna že ob prejšnjih posvetih, oziroma so bila do njih že 
zavzeta stališča v skupščinah in družbenopolitičnih organiza- 
cijah. 
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STALIŠČA IN PRIPOROČILA 

zborov Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju delegatskega 

sistema in delegatskih odnosov   

Redno, organizirano spremljanje uveljavljanja in razvoja 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov ter sprotno 
usmerjanje politične in samoupravne akivnosti na temeljnih 
točkah tega sistema, ki v Skupščini SR Slovenije in v družbe- 
nopolitičnih organizacijah v republiki teče že tretje mandatno 
obdobje, potrjuje, da se vloga in položaj delegacij temeljnih 
samoupravnih organizacij in skupnosti, kot temeljev skup- 
ščinskega sistema in kot integrativnih dejavnikov sicer po- 
stopno utrjuje, da pa so dosedanje kritične ugotovitve in 
usmeritve Skupščine, Republiške konference SZDL, RS ZSS 
in drugih družbenih organizacij o razvoju delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov še vedno aktualne. 

Vse ocene kažejo, da sedanje težke, in zahtevne družbenoe- 
konomske razmere zahtevajo učinkovito delovanje vseh insti- 
tucij političnega sistema, visoko stopnjo odgovornosti vseh 
udeležencev v procesu sprejemanja družbenih odločitev 
glede na njihove pristojnosti in dejanske možnosti vplivanja 
na družbeno disciplino pri uresničevanju dogovorjene poli- 
tike, posebej pa aktivno ustvarjalno vlogo družbenopolitičnih 
organizacij kot notranje povezovalne in usmerjevalne sile 
sistema. Boj za uveljavljanje delegatskega sistema je hkrati 
prizadevanje za uveljavljanje ustavno opredeljenega samou- 
pravnega, družbenoekonomskega položaja delavcev v zdru- 
ženem delu. Zato se je treba v sedanjem obdobju še posebej 
boriti proti sprejemanju odločitev mimo samoupravnih dele- 
gatskih poti, proti omejevanju delegatskih aktivnosti zgolj na 
formalno potrjevanje odločitev, proti preširokemu, oz. neute- 
meljenemu uporabljanju intervencijskih ukrepov in proti dru- 
gim oblikam oženja prostora za samoupravno urejanje odno- 
sov. 

Skupščine družbenopolitičnih skupnosti se morajo ob še 
bolj aktivni in ustvarjalni vlogi delovnih ljudi in občanov ter 
njihovih delegacij dosledneje uveljaviti ne le kot organi obla- 
sti, temveč tudi kot organi družbenega samoupravljanja pri 
razreševanju težkih in aktualnih družbenih vprašanj ter ja- 
sneje oblikovati perspektive nadaljnjega razvoja. Skupščine 
stojijo zato pred izredno zahtevnimi in odgovornimi nalogami. 
Biti morajo sposobne dvigniti se nad posamične ozke inter- 
ese. nad pragmatizem in stihijo, ter vse bolj dosegati druž- 
beno integracijo na samoupravnih osnovah. Zbori združe- 
nega dela se morajo hitreje uveljavljati pri razreševanju vpra- 
šanj, ki zadevajo kvaliteto gospodarjenja s sredstvi v družbeni 
lastnini, kvaliteto odnosov, v katerih se to gospodarjenje 
uresničuje ter vprašanja oblikovanja in delitve dohodka na 
osnovi rezultatov dela in na osnovi rezultatov gospodarjenja s 
sredstvi v družbeni lastnini. S čim manj posplošenimi ugotovi- 
tvami morajo skupščine spremljati tudi uresničevanje sprejete 
in dogovorjene politike ter ob ugotavljanju objektivnih in 
subjektivnih razlogov opredeljevati konkretno odgovornost 
ter sprejemati druge ustrezne ukrepe Zato je potrebno 
ustvarti vse pogoje, da se zagotovi vpliv vseh sil organizirane 
družbene zavesti, zlasti preko SZDL, na vsebino skupščinskih 
odločitev. To mora priti do izraza že ob programiranju, pri 
ugotavljanju interesov in oblikovanju smernic in temeljnih 
stališč, ob sprejemanju končnih odločitev in pri spremljanju 
njihovega uresničevanja. 

Družbenopolitične organizacije se sicer vse aktivneje 
vključujejo v procese delegatskega odločanja in tako prispe- 
vajo k izredni in dolgoročni naravnanosti družbenih odločitev. 
Takšna aktivnost družbenopolitičnih organizacij pa poteka še 
vedno preveč prek forumov in se prešibko odraža v temeljnih 
samoupravnih organizacijah in skupnostih in njihovih delega- 
cijah. Zato ostaja kljub uspehom v razvoju delegatskega si- 
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stema in delegatskih odnosov vrsta težav, slabosti in nedosle- 
dnost/, ki ovirajo nadaljnje utrjevanje in uveljavljanje delegat- 
skih odnosov in delegatskega odločanja v skupščinah druž- 
benopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupno- 
sti. Ta vprašanja so deloma organizacijske, deloma pa vsebin- 
ske narave. Med nje štejemo zlasti tista, ki so povezana s 
programiranjem dela in z uresničevanjem delovnih progra- 
mov, sistemom informiranja in doslednejšim opravljanjem 

'funkcij posameznih družbenih subjektov, ki se vključujejo v 
proces delegatskega odločanja. 

I. 
Za boljše in bolj usklajeno delovanje vseh subjektov, ki se 

vključujejo v proces delegatskega odločanja na vseh ravneh, 
je posebej pomembno usklajeno in povezano programiranje 
dela. Pri izdelavi letnega programa dela republiške skupščine 
je potrebno izhajati od tega, da mora biti usklajen z vsemi 
odgovornimi subjekti v republiki ter s programskimi doku- 
menti delegacij temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti, občinskih skupščin in Skupščine SFRJ. V njem morajo 
biti natančno opredeljeni prdvsem način, obseg in roki obrav- 
nave posameznih zadev, pa tudi temeljni cilji, ki jih zasledu- 
jemo z vključitvijo vsake zadeve v program. Program se mora 
omejiti na temeljna in najbolj pereča družbena vprašanja, ki 
zahtevajo v določenem obdobju opredelitev splošno zavezu- 
jočih načinov ravnanja. Odločitev o tem, ali se posamezna 
zadeva uvrsti v program aH ne, mora imeti po vsebini značaj 
posebne vrste predhodne faze, v kateri se ugotovi, ali gre za 
vprašanje, ki ga mora skupščina obravnavati v določenem 
obdobju v skladu s svojo pristojnostjo, ali je o zadevi po- 
trebno razpravljati in sklepati v določenem obdobju, ali so 
podana zagotovila, da bo mogoče pravočasno pripraviti 
ustrezne strokovne in druge podlage za razpravljanje in skle- 
panje. Treba si je prizadevati, da se čimvečkrat uvrščajo v 
program celovite obravnave širših, med seboj povezanih pro- 
blemskih sklopov. Pri tem se je potrebno zlasti izogibati 
poseganja v zadeve, ki so stvar samoupravnega urejanja de- 
lovnih ljudi v temeljnih samoupravnih organizacijah in skup- 
nostih in samoupravnih interesnih skupnostih ter težiti k 
zoževanju zakonodajne aktivnosti skupščine, da bi tako omo- 
gočili širše, bolj poglobljene in kvalitetnejše razprave o te- 
meljnih družbenih vprašanjih, zlasti s podreja uveljavljanja 
gospodarske stabilizacije in da bi se lahko skupščina v večji 
meri usmerila na spremljanje uresničevanja sprejetih odloči- 
tev. Ob tako opredeljenem restriktivnem pristopu pri obliko- 
vanju letnega programa je potrebno uveljaviti odprtost tega 
programa za vključevanje najbolj aktualnih družbenih vpra- 
šanj. K uresničevanju letnega programa ter usklajenem vklju- 
čevanju vseh dejavnikov v njegovo uresničevanje naj prispe- 
vajo tudi trimesečni periodični delovni načrti, ki bi jih veljalo 
bolj dosledno uresničevati kot doslej. Na vseh ravneh bi 
veljalo razmisliti, ali ne bi bilo koristno oblikovati okvirnih 
programskih usmeritev delegatskih skupščin za daljše ča- 
sovno obdobje, na primer za dve ali štiri leta ter tako omogo- 
čiti pravočasno pripravo samoupravne delegatske baze za 
obravnavo nekaterih temeljnih družbenih problemov. 

II. 
Z zveznim in republiškim zakonom smo oblikovali temelje 

za urejanje družbenega sistema informiranja, pripravljajo pa 
se tudi spremembe in dopolnitve republiškega zakona o jav- 
nem obveščanju kot tudi zakon o temeljih sistema javnega 
obveščanja v SFR Jugoslaviji. S tem se ustvarjajo tudi nove 
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možnosti za dolgoročno graditev celovitega informacijskega 
sistema za potrebe delegatskega odločanja, ki bo segel dg 
delovnih ljudi in občanov v temeljnih samoupr. organiz. in 
skupnostih. Pri tem se mora sistem javnega obveščanja bolj 
sistematično, dosledneje in bolj poglobljeno vključevati v 
obveščanje javnosti o predlaganih rešitvah v vseh fazah dele- 
gatske obravnave ter tako dopolnjevati dejavnost informacij- 
skih služb za delegate in delegacije 

Informacije in gradiva za odločanje v delegatskih skupšči- 
nah morajo biti prilagojene delegatski naravi sprejemanja 
družbenih odločitev; biti morajo oblikovana tako, da bo dele- 
gat na njihovi osnovi lahko kvalitetno odločal. To pomeni, da 
morajo vse informacijske in druge službe nameniti več pozor- 
nosti vsebinskemu oblikovanju aktov in'gradiv, njihovi jedrna- 
tosti. celovitosti, pravočasnosti. Z doslednim uvajanjem pov- 
zetkov ter izpostavljanjem bistvenih vprašanj v predlaganih 
rešitvah kot tudi z informacijo o možnih posledicah, ki jih 
predlagane rešitve lahko pomenijo, bodo delegatom 'omogo- 
čile boljše delo. 

Delegacijam temeljnih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti morajo biti zagotovljene informacije, ki jih potrebujejo 
za delegatsko odločanje. Zagotovljeni jim morajo biti vsi po- 
membni akti in celovita gradiva, v povzetku pa tudi vse druge 
informacije, o katerih odločajo delegatske skupščine. Dolž- 
nost informacijskih oz drugih strokovnih služb v občinah ter 
v temeljnih samoupravnih skupnostih je, da delegacijam in 
delegatom zagotavljajo vse informacije, ki jih vsebuje druž- 
beni sistem informiranja ter celovite akte in gradiva, če jih 
delegacije potrebujejo. 

Skupščina SR Slovenije bo zagotavljala celovito objavljanje 
vseh bistvenih gradiv v Poročevalcu, ki ga prejemajo vse 
delegacije temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
V občinah pa bodo zagotavljali tem delegacijam dostop tudi 
do vseh drugih informacij, ki jih zagotavlja republiška skup: 
ščina za seje delovnih teles in zborov, z zagotovitvijo določe- 
nega števila izvodov Poročevalca. 

Posebna prizadevanja na vseh ravneh, od Skupščine SR 
Slovenije, občinskih skupščin do delegacij, bodo usmerjena v 
pravočasno medsebojno obveščanje delegacij o njihovih sta- 
liščih, predlogih, amandmajih, in sicer že v procesu oblikova- 
nja predlogov odločitev 

Ustrezne službe Skupščine SR Slovenije, kot tudi občinskih 
skupščin, bodo v procesu programiranja dela skupščin opre- 
deljene kot osrednje teme. 

Posebno odgovornost za obveščanje delovnih ljudi in obča- 
nov ter njihovo vključevanje v delegatsko odločanje imajo 
sredstva javnege obveščanja. Zato morajo biti sredstva jav- 
nega obveščanja, od osrednjih republiških občil, pokrajin- 
skega tiska, lokalnih medijev, delegatskih glasil, do glasi/ 
združenega dela. pravočasno obveščena o programih dela 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti in skupščin samou- 
pravnih interesnih skupnosti na vseh ravneh, o delegatskih 
pobudah in predlogih ter z vsebino razprav o pomembnih 
gradivih od delegacije do zvezne skupščine. Hkrati morajo 
sredstva javnega obveščanja z objavljanjem različnih pobhd 
in predlogov delovnih ljudi in občanov, s povratnim informira- 
njem v procesu delegatskega odločanja prispevati h kvaliteti 
delegatskih odločitev. 

Vsi, ki sodelujejo v procesu delegatskega odločanja, bodo 
glede na svoje funkcije, na .mesto, vlogo in odgovornost; ki jo 
imajo v delegatskem sistemu, glede na družbenoekonomske 
razmere in glede na okolje, v katerem delujejo, opravljali zlasti 
naslednje naloge: 

1. delegacije temeljnih samoupravnih 
organizacij in skupnosti in konference 
delegacij bodo: 

- oblikovale svoje letne programske orientacije dela, na 
osnovi katerih se bodo lahko pravočasno in učinkovito vklju- 

čevale v delo skupščin na vseh ravneh ter tako še bolj utrdile 
svojo funkcijo povezovalnega člena med temeljno samou- 
pravno organizacijo oziroma skupnostjo in skupščinami druž- 
benopolitičnih skupnosti; 

- uvrščale na dnevne rede svojih sestankov najpomemb- 
nejša vprašanja, ki so predmet obravnav in odločanja v zborih 
republiške skupščine in Skupščine SFRJ, zlasti kadar gre za 
planska oziroma razvojna vprašanja, za. izločanje dohodka in 
razpolaganje z njim in druga vprašanja, ki opredeljujejo po- 
goje gospodarjenja v združenem delu in za vprašanja, ki so 
bistvenega pomena za položaj delovnih ljudi in občanov. Pri 
oblikovanju temeljnih stališč za delegate bodo delegacije 
izhajale iz interesov in potreb svoje skupnosti in smernic, ki 
jih za njihovo delo oblikujejo delovni ljudje in občani, upošte- 
vajoč in interese in potebe drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti in splošne družbene interese in potrebe, k čemur 
bodo zlasti prispevale družbenopolitične organizacije. Z obli- 
kovanjem temeljnih stališč za delegate in za dajanje pobud za 
obravnavo aktualnih družbenopolitičnih vprašanj in z daja- 
njem predlogov za njihovo reševanje v skupščinah družbeno- 
političnih skupnosti bodo delegacije okrepile svojo funkcijo 
stalnega samoupravnega organizma v temeljni samoupravni 
organizaciji oziroma skupnosti; 

- posvečale posebno pozornost obravnavi predlogov aktov 
v prvi fazi zakonodajnega postopka. Le tako bodo lahko 
pravočasno prišli do izraza interesi delovnih ljudi in občanov, 
ki se bodo v nadaljnjem procesu medsebojnega dogovarjanja 
v delegacijah ter problemskih konferencah delegacij (občin- 
skih, regionalnih aH republiških) ter z vzpostavljanjem stikov z 
zbori ter odbori občinskih skupščin usklajevali in tako obliko- 
vali smernice in temeljna stališča za delo delegatov v zborih 
republiške in zvezne skupščine; 

- zagotavljale večjo medsebojno povezanost pri oblikova- 
nju skupnih stališč s tem, da se bodo povezovali z delegaci- 
jami za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti in z 
delegacijami drugih temeljnih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, zlasti na ravni delovnih organizacij. 

- spodbujale sestajanje problemskih konferenc delegacij 
na temeljni ravni. Vanje se bodo poleg delegacij in samou- 
pravnih organov (delavski sveti, skupščine krajevnih skupno- 
sti) širše vključevale družbenopolitične, strokovne, znan- 
stvene in druge organizacije, ki bodo kot oblika širše konzul- 
tacije delegacij v procesu oblikovanja politike in odločanja v 
skupščinah prispevale k doslednejšemu uresničevanju stališč 
in smernic delavcev in delovnih ljudi v skupščinskem odloča- 
nju. Prav tako bodo delegacije temeljnih samoupravnih orga- 
nizacij in skupnosti v skladu s svojimi programskimi usmeri- 
tvami dajale pobude za sklicevanje zborov občinskih skup- 
ščin kot konferenc delegacij ali problemskih konferenc dele- 
gacij na občinski ali regijski ravni, vzpostavljale trajnejše stike 
s skupinami delegatov v Zboru združenega dela in Zboru 
občin Skupščine SR Slovenije ter se posluževale občasnih 
delovnih teles, ustanovljenih za posamezne naloge v občini 
ali regiji, s katerimi se bo moralo razširiti delovanje skupin 
delegatov; glede na svoj interes se bodo delegacije prek 
svojih članov vključevale v delo problemskih konferenc dele- 
gacij in delegatskih delovnih teles. 

2. Občinske skupščine kot konference 
delegacij bodo: 

- glede temeljnih vprašanj vsebinsko, po oblikah in meto- 
dah dela ter rokovno uskladile svoje programe s programi 
dela republiške in Skupščine SFRJ ter pravočasno zagotav- 
Ijale gradiva za delegacije temeljnih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti; 

- pri oblikovanju stališč in usmeritev za delegate v zborih 
republiške skupščine ter za delegate v Zveznem zboru vklju- 
čevale tudi izvršne in upravne organe občin ter po potrebi tudi 
ustrezne strokovne službe samoupravnih organizacij in skup- 



nosti predvsem v tem smislu, da realno ocenijo kakšne bi bile 
posledice pameznih predlaganih rešitev oziroma drugačnih 
opredelitev kot so predlagane v gradivu ter da pripravljajo 
poročila o stanju in problemih na posameznih družbenih 
področijh v občinah , ki so predmet zakonskega urejanja ali 
spremljanja uresničevanja že določene politike V takih pri- 
merih bodo gradivo obravnavala delovna telesa občinskih 
skupščin, občasne skupine delegatov^ aH problemske konfe- 
rence delegacij, razširjene z vsemi zainteresiranimi dejavniki; 

- pri oblikovanju stališč in usmeritev za delegate v Zboru 
združenega dela republiške skupščine bodo zbori združe- 
nega deta občinskih skupščin sodelovali med seboj ter z 
organi Zveze sindikatov in gospodarskih zbornic ter se vklju- 
čevali v konference delegacij na širših ravneh oziroma soobli- 
kovali take konference; 

- pravočasno oblikovale stališča za zbore republiške skup- 
ščine. zlasti glede na dvakratno obravnavo v delovnih telesih 
republiške skupščine in poslovniške roke za pošiljanje gradiv, 
sklicevanje sej odborov in zborov in predlaganje amandma- 
jev; 

- opredelile postopek obravnave posameznih zadev v pri- 
merih. ko gre za obravnavo strogo zaupnih gradiv ali obrav- 
navo po hitrem postopku, ob upoštevanju določb poslovnika 
Skupščine SR Slovenije; 

- pogosteje same delegirale delegate na seje Zbora zdru- 
ženega dela in Zbora občin Skupščine SR Slovenije, pri če- 
mer se ne bodo omejevale le na delegate, ki so člani skupin 
delegatov Pri oblikovanju skupin delegatov bodo postopno 
uveljavljale načelo zamenljivosti delegatov! 

- po potrebi oblikovale koordinacijska delovna telesa, ki 
bodo skrbela za organiziranje razprav o zadevah iz pristojno- 
sti Zveznega zbora Skupščine SFRJ; 

- predsedniki občinskih skupščin in predsedniki zborov 
občinskih skupščin bodo še bolj odgovorno skrbeli za uskla- 
jevanje dela med zbori občinske skupščine, konferencami 
delegacij, skupinami delegatov, skupščinami samoupravnih 
interesnih skupnosti in drugimi družbenimi subjekti, ki se v 
občini ali regiji vključujejo v proces delegatskega odločanja. 
Prav tako bodo skrbeli, da se s sklepi republiške skupščine 
seznanijo vsi, ki so jim ti sklepi namenjeni. 

3. Skupine delegatov za delegiranje delegatov 
v Zbor združenega dela in Zbor občin 
Skupščine SR Slovenije: 

- bodo ob izboljšanih pogojih v večji meri delovale tako. da 
bodo povezane oziroma seznanjene s smernicami in stališči 
samoupravnih organizacij in skupnosti in njihovih delegacij 
ter družbenopolitičnih organizacij, z usmeritvami zborov 
združenega dela občinskih skupščin ali z usmeritvami občin- 
skih skupščin kot konferenc delegacij oziroma problemskih 
konferenc delegacij. Skupine delegatov se bodo vključevale v 
problemske konference delegacij za območje občine oziroma 
regije in v druge oblike širše družbene konzultacije delegacij, 
kadar bodo le-te obravnavale posamezna družbena vprašanja 
in oblikovale stališča in usmeritve za delegate v zborih repu- 
bliške oziroma zvezne skupščine Takšne povezave je mo- 
goče doseči z ustrezno vsebinsko in časovno usklajenimi 
programi dela občinskih, republiške oz. zvezne skupščine, 
zlasti pa z uveljavljanjem spoznanja, da se delo in odgovor- 
nost delegacij in občinskih skupščin ne smeta in ne moreta 
omejevati le na pristojnosti občinskih skupščin, ampak mo- 
rata zajeti tudi funkcije in pristojnosti republiške in zvezne 
skupščine. Skupine delegatov naj se uveljavljajo kot koordi- 
nacijska telesa delegacij in občinskih skupščin ozioma njiho- 
vih zborov, ki skrbe za organiziranje razprav in za najustrez- 
nejši način oblikovanja usmeritev za delegate v zboru združe- 
nega dela in zboru občin reoubliške skupščine; v skupinah 
delegatov za Zbor občin repuDtiske skupščine bo to moč 
doseči z doslednejšim uveljavljanjem občinskih skupščin kot 

problemskih konferenc delegacij, z uveljavljanjem konferenc 
delegacij ter z ustanavljanjem stalnih in občasnih delovnih 
teles pri zborih občinskih skupščin za posamezna vprašanja, 

- skupine delegatov za delegiranje delegatov v Zbor zdru- 
ženega dela republiške skupščine bodo bolj kot doslej uve- 
ljavljale prakso problemskih konferenc delegacij na različnih 
ravneh, kot obliko širše konzultacije delegacij z vsemi zainte- 
resiranimi subjekti, npr. z večjimi organizacijami združenega 
dela. družbenopolitičnimi, strokovnimi in drugimi organizaci- 
jami, Gospodarsko zbornico oziroma splošnimi združenji, sa- 
moupravnimi interesnimi skupnostmi itd. Le na tak način bo 
moč najti najustreznejše usmeritve na osnovi avtentičnih in- 
teresov delavcev v združenem delu ter v samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih, ki bodo izražale skupen interes celot- 
nega družbenega dela in ne le ozkih interesov, pogojenih z 
občinskimi in regijskimi mejami; 

- ločeno zasedanje skupin delegatov in uveljavljanje njiho- 
vega dela. predvsem v funkciji koordinacije, bo prispevalo k 
uresničevanju ustavne funkcije Zbora združenega dela in 
Zbora občin; 

- zato, da bodo lahko spoštovale roke, določene v 150. 
členu poslovnika Skupščine, bodo najkasneje 12 dni pred 
sejami zborov poslale zborom svoja mnenja, stališča in pred- 
loge o obravnavanih vprašanjih; to bo omogočilo delovnim 
telesom skupščine in zborom uresničevati njihovo funkcijo; 

- bodo opustile dosedanjo prakso, po kateri niso dovolj 
upoštevale specifičnosti posameznih zborov pri svojih pripra- 
vah za njihove seje, kar se izraža v istovrstnih razpravah 
delegatov, in ne bodo zavezovale delegatov, da nastopajo v 
zborih skupščine kot nosilci imperativnega mandata; 

- bodo uveljavljale načelo zamenljivosti delegatov s tem. 
da bodo delegirale delegate glede na vprašanja, ki se obrav- 
navajo v zborih republiške skupščine in s tem da bodo delegi- 
rale delegate vseh delegacij v občinah, ne pa samo izmed 
članov skupin; 

- bodo sodelovale pri oblikovanju stališč v občinskih skup- 
ščinah in dajale občinskim skupščinam pobude za obravna- 
vanje vprašanj iz programa deta zborov republiške in zvezne 
skupščine 

4. Delegati v zborih Skupščine SR Slovenije: 
- se bodo usposabljali za delegatsko funkcijo, se seznanjali 

s smernicami temeljnih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti in s temeljnimi stališči delegacij, konferenc delegacij, 
pristojnih zborov občinskih skupščin, delovnih teles Skup- 
ščine SR Slovenije in njenih zborov in stališči družbenopoli- 
tičnih organizacij; 

- si bodo prizadevali, da pridejo v obravnavah na sejah 
zborov do izraza čimbolj usklajeni dolgoročni interesi dele- 
gatske baze; te interese v ustvarjalnem dialogu usklajevali; se 
na podlagi argumentov usklajevali in sporazumevali; kritično 
ocenjevali osnutke sklepov in smernic, kijih bodo pripravljala 
za zbore delovna telesa na osnovi ugotavljanja skladnosti s 
stališči delegatske baze in na ta način sprejemali najboljše 
možne rešitve;- 

- bodo posvetili več pozronosti tudi poročanju o delu 
zbora in o svojem delu v zboru, zlasti pa tudi o razlogih, zakaj 
v zboru niso bila uveljavljena stališča oziroma smernice, ki naj 
bi jih zastopali. S pravilnim pojasnjevanjem teh razlogov ozi- 
roma širših družbenih interesov bo presežena dostikrat 
opazna miselnost, da delegati s svojimi predlogi in mnenji ne 
morejo uspeti, kar vodi v malodušje in s tem do slabitve 
oziroma do neučinkovitosti delegatskega sistema. 

5. Delovna telesa Skupščine SR Slovenije in 
njenih zborov: 

- bodo bolj kot doslej ugotavljala skladnost oziroma različ- 
nost interesov delegatske baze in v ta namen dvakrat obrav- 
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navala sistemska in razvojna vprašanja v vseh primerih, dolo- 
čenih s poslovnikom skupščine; 

- bodo dosledno poročala zborom, kako so usklajena stali- 
šča v delegacijah, konferencah delegacij in skupinah delega- 
tov ter predlagale zborom nadaljnjo usmeritev pri oblikovanju 
odločitev; pri tem bodo še posebej skrbele za to, da bodo 
njihova poročila in osnutki sklepov opozarjali tudi na različna 
stališča, ki so bila izražena v razpravah in da bodo poročila 
pravočasno sestavljena in poslana občinskim skupščinam in 
skupinam delegatov; 

- večjo vlogo morajo v bodoče dobiti občasna delovna 
telesa enega ali več zborov za proučitev posameznih vprašanj 
aH za pripravo akta oziroma skupna delovna telesa dveh ali 
več zborov ter skupščin samoupravnih interesnih skupnosti, 
kadar te enakopravno odločajo kot zbor. Ta način omogoča 
angažiranje več delegatov za delo v delovnih skupinah, kar do 
določene mere pomeni uresničevanje načela zamenjtivosti 
delegatov tudi v delovnih telesih; 

- bolj kot doslej se bodo delovna telesa vključevala v 
obravnavo delegatskih pobud in delegatskih vprašanj, obrav- 
navala bodo, po potrebi pa tudi sama oblikovala predloge 
rešitev in spremljala njihovo izvajanje; 

- bolj kot doslej se bodo delovna telesa vključevala v raz- 
pravo, zlasti pa v prvo obravnavo, tudi znanstvene in stro- 
kovne delavce; znanost in stroka pa bi morala v prvih fazah 
zakonodajnega postopka obravnavanih aktov bolj sodelovati 
z mnenji in pripombami glede predlaganih rešitev. 

- kljub temu. da delo v delovnih telesih skupščine in zbo- 
rov terja dobro poznavanje družbenih razmer, pa tudi stro- 
kovno znanje, je pomembno aktivnejše vključevanje njihovih 
članov v delo delegacij; 

6. Predsedstvo Skupščine SR Slovenije bo: 
- še bolj ustvarjalo pogoje za normalno delo zborov in vseh 

drugih subjektov, ki nastopajo v procesu delegatskega odlo- 
čanja. Posebej si bo prizadevalo za doslednejše spoštovanje 
določb poslovnika skupščine, zlasti tistih, ki zagotavljajo 
ustrezne pogoje dela delegacij, skupin delegatov in drugih 
družbenih subjektov (roki, korektnost oziroma obsežnost gra- 
div idr.). Predsedstvo bo z doslednim uresničevanjem te svoje 
funkcije v okviru objektivnih možnosti tudi s svojimi procedu- 
ralnimi odločitvami zagotavljalo, da bodo sprejete odločitve 
resnično izraz delegatske volje; 

- dosledneje uporabljalo pravico, ki mu jo daje poslovnik 
Skupščine, da namreč lahko zadrži posamezen akt oziroma 
gradivo, ki je predloženo Skupščini in ni pripravljeno v skladu 
z določbami poslovnika in zahtevalo od predlagatelja, naj ga 
dopolni. Dosledna uveljavitev te metode bi pomenila tudi 
racionalizacijo dela Skupščine oziroma razbremenitev dele- 
gatov; 

- skrbelo, da se ne bodo neutemeljeno spreminjale s perio- 
dičnimi delovnimi načrti določene zadeve in roki obravnav v 
zborih Skupščine. To je pomembno zaradi realnega progra- 
miranja dela pri vseh subjektih, ki se vključujejo v sistem 
skupščinskega odločanja. Taka usmeritev Predsedstva, ki jo 
terjajo potrebe in zahteve delegatske baze hkrati zavezuje 
Izvršni svet in druge predlagatelje k še realnejšemu programi- 
ranju njihovega dela; 

- zagotovilo spoštovanje poslovniških rokov pri dostavlja- 
nju gradiv ter rokov in časovno zaporedje njihove obravnave 
pri vseh subjektih, ki sodelujejo v procesu odločanja. Za 
vsako sejo zbora je treba pripraviti pregled vseh nalog in 
njihovih nosilcev ter rokov, tako, da bo razvidno kdaj in kako 
se bodo v priprave na seje zborov vključevale delegacije, 
konference delegacij, občinske skupščine, skupine delega- 
tov, družbenopolitične organizacije, družbeni sveti in predla- 
gatelj, ter naloge delovnih teles, koordinatorjev in strokovnih 
služb skupščine; 

~ uveljavljalo in spodbujalo v delu zborov demokratični 

dialog med delegati ter med delegati in predstavniki Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije ter drugih predlagateljev. Raz- 
vijalo bo tak način dela zborov, ki bo omogočil oblikovanje in 
sprejemanje čimbolj jasnih sklepov in usmeritev za delo Izvrš- 
nega sveta in drugih predlagateljev aktov in drugih gradiv; 

- spodbujalo sklicevanje konferenc delegacij, zlasti na 
ravni republike, za oblikovanje temeljnih stališč za delegate v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

7. Zaradi racionalizacije metod in načinov 
dela delegatske Skupščine SR Slovenije si 
bodo Predsedstvo Skupščine SR Slovenije in 
vsi drugi subjekti, ki sodelujejo v njenem delu, 
prizadevali: 

• - na področju zakonodajne aktivnosti za restriktiven pristop 
glede tega, katera družbena razmerja in vprašanja so takega 
družbenega pomena, da jih je potrebno urejati z zakonom, 
katera pa na samoupraven način oziroma katera vprašanja naj 
v okviru svoje pristojnosti urejajo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije in republiški upravni organi s podzakonskimi akti: 

- da bo pri uresničevanju zakonodajne politike upoštevana 
resolucija o zakonodajni politiki republike, pri čemer si je 
treba prizadevati, da bodo zakoni čimbolj sistemsko zaokro- 
ženi, da bodo vsebovali čim manj določb resolucijskega zna- 
čaja ter se izogibati prepodrobnega urejanja posameznih 
vprašanj ter nepotrebnega ponavljanja določb v različnih za- 
konih. Posebej si je treba tudi prizadevati, da bi se v bodoči 
zakonodaji izognili temu, da Skupščina obravnava vprašanja, 
o katerih bi lahko odločal Izvršni svet ali celo republiški 
upravni organi. Prav tako se je treba v bodoče izogibati 
takemu zakonskemu urejanju, ki pooblašča neposredno ob- 
činske skupščine za urejanje določenih zadev oziroma to 
storiti le tam, kjer je nujno, da te odločitve sprejemajo občin- 
ske skupščine, ne pa drugi organi v občini. V zakonodajnem 
postopku si morajo prizadevati zlasti, da se že v prvi fazi 
skrajno kritično ocenijo razlogi za zakonsko ureditev in hkrati 
kritično in celovito obravnavajo vsebinska izhodišča ter oceni 
in nakaže njihovo delovanje v bodočem izvajanju ter s tem 
omogočiti delovnim ljudem in občanom ter njihovim delega- 
cijam ustvarjalno vključevanje v razprave zlasti v tej fazi. Še 
posebej se je treba izogibati tudi kopičenju faz zakonodaj- 
nega postopka; 

- za restriktivno tolmačenje poslovnika Skupščine SR Slo- 
venije glede pristojnosti zborov za obravnavo posamezne 
zadeve ter uveljavljali njihovo samostojno specifično ustavno 
vlogo in položaj: pri tem je treba bolj dosledno uveljaviti tudi 
vlogo skupščin samoupravnih interesnih skupnosti kot četr- 
tega zbora v Skupščini; 

- v odnosih med Skupščino ter njenim Izvršnim svetom in 
republiškimi upravnimi organi, da bi v bodoče Izvršni svet in 
republiški upravni organi dosledno sami urejali tiste zadeve, 
ki v skladu z njihovo ustavno funkcijo spadajo v njihovo 
pristojnost. Prizadevati si je treba tudi, da bodo Izvršni svet in 
republiški upravni organi poročali Skupščini o vseh pomemb- 
nih družbenih dogajanjih, kadar je to nujno in potrebno ~za 
uveljavljanje funkcij Skupščine oziroma, kadar to zahtevajo 
zbori Skupščine. 

Hkrati si je treba prizadevati, da Skupščina s svojimi odloči- 
tvami čim bolj konkretno in jasno usmerja delo Izvršnega 
sveta in republiških upravnih organov; 

- gradiva, ki jih Izvršni svet in drugi predlagatelji predlagajo 
Skupščini, naj bodo problemsko usmerjena, vsebinsko kon- 
kretnejša in jezikovno razumljivejša. Treba bi bilo skrčiti ob- 
seg uvodnih poročil predlagateljev k posameznim zadevam 
ter jih prilagoditi pomembnosti obravnavanega gradiva ter 
pristojnost/ in vlogi zbora. Skupščine naj bi predlagatelju 
takrat, ko mu naloži izdelavo poročila, analize ali informacije, 
praviloma določila tudi usmeritve glede vsebine in obsega 
takšnih gradiv. 
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8. Izvršni sveti in upravni organi bodo: 
- še hitreje in temeljiteje kot doslej prilagajali način in 

metode svojega dela, pripravljanje gradiv in nastopanje v 
skupščinah tako, da bodo prispevali k večji učinkovitosti in 
utrjevanju zaupanja v delegatski sistem in k razvijanju dele- 
gatskih razmerij med skupščinami in celotno samoupravno 
delegatsko bazo. Zato morajo bolj kot doslej poleg neposre- 
dnih posledic in rezultatov, ki jih želijo z določenim predlo- 
gom doseči v večji meri upoštevati tudi, kako predlagani 
ukrepi dolgoročneje vplivajo na pripravljenost in interes de- 
lovnih ljudi, njihovih delegacij in delegatov za ustvarjalno 
aktivnost pri razreševanju temeljnih družbenih problemov v 
delegatskih skupščinah; 

- v zaostrenih gospodarskih razmerah razvijati nujno po- 
trebno sodelovanje izvršnih svetov skupščin vseh družbeno- 
političnih skupnosti na način, da ne bodo posegali v zadeve, 
ki so v pristojnosti delegatskih skupščin ali stvar samouprav- 
nega urejanja delovnih ljudi v temeljnih samoupravnih orga- 
nizacijah in skupnostih in samoupravnih interesnih skupno- 
stih; 

- s pobudami družbenim svetom, i/ sodelovanju z družbe- 
nopolitičnimi organizacijami in na neposreden način angaži- 
rati vse politične, raziskovalne, strokovne in druge ustvarjalne 
sile pri oblikovanju čim kvalitetnejših strokovnih in političnih 
podlag za delegatsko odločanje; 

- pripravljali gradiva, spoštovali roke in prilagodili obseg, 
način in vsebino nastopanja v delovnih telesih in zborih ob- 
činskih skupščin tako, da bodo spodbujali ustvarjalno raz- 
pravo delegatov. To še zlasti velja za njihovo večjo odprtost za 
spreminjevalne predloge delegatov ter odgovornejši odnos 
do drugih delegatskih pobud; 

- pri pripravi gradiv za delegatske skupščine vsestransko 
pojasnili posledice različnih množičnih odločitev s finanč- 
nega vidika, z vidika racionalizacije administrativnih in drugih 
pomožnih opravil ter s kadrovskega, organizacijskega in dru- 
gih vidikov; 

- delovali v skupščini tako, da bodo omogočali samou- 
pravni delegatski bazi nadzor nad izvajanjem politike in izvr- 
ševanjem zakonov in drugih aktov skupščin ter,i učinkovit 
nadzor nad njihovim delom. 

9. Uveljavljanje delegatskih odnosov v Zboru 
republik in pokrajin Skupščine SFRJ: 

- Delegacija Skupščine SR Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ se bo še odločneje zavzemala, da se 
dosledneje uveljavlja dvofazni postopek sprejemanja aktov iz 

pristojnosti Skupščine SFRJ. V izjemnih primerih, ki terjajo 
skrajšani postopek, je treba vztrajati na tehtnejši obrazložitvi 
razlogov za tak postopek, na posebni odgovornosti predlaga- 
telja za vsebino in posledice predlaganih rešitev ter zagotav- 
ljati redno spremljanje in oceno učinkov sprejetih aktov na 
uresničevanje družbenoekonomskih odnosov in ekonomske 
ter razvojne politike; 

- Skupščina SR Slovenije bo za svojo delegacijo v Zboru 
republik in pokrajin oblikovala pooblastila, z jasno določe- 
nimi usmeritvami in okviri, ki bodo omogočala usklajevanje. 
To terja od delegatov, da se pri uveljavljanju vloge delegacije 
še aktivneje vključujejo v vse faze predlaganja in oblikovanja 
stališč Skupščine SR Slovenije in pri tem enakopravno sode- 
lujejo tudi s svojimi spoznanji, mnenji in strokovnimi predlogi, 
da v postopku predlaganja in sprejemanja stališč opozarjajo 
na stališča in argumente zveznih organov ter delegacij drugih 
republik in pokrajin, da bi se lahko na podlagi vsestranske 
obravnave oblikovala stališča, ki pomenijo prispevek k obliko- 
vanju skupnih interesov v Jugoslaviji. Delegati so odgovorni, 
da na tej podlagi v postopku usklajevanja v Zboru republik in 
pokrajin iščejo možnosti za dogovor, ki bo dosledno temeljil 
na sistemu socialističnega samoupravljanja ter pomenil na- 
predek pri uresničevanju skupnih ciljev razvoja v Jugoslaviji; 

- v postopku pripravljanja in sprejemanja odločitev v Skup- 
ščini SR Slovenije bosta Izvršni svet Skupščine SRS in dele- 
gacija zagotavljala, da se pred odločitvijo o posameznem 
predlogu delegati Skupščine SR Slovenije seznanijo tudi z 
mnenji in stališči drugih delegacij, izvršnih svetov aH skupščin 
drugih republik in pokrajin, da bi pri oblikovanju odločitve 
Skupščine SR Slovenije bili pravočasno in v celot/ upoštevani 
vsi razlogi za določeno stališče in da bi bila možna vsestran- 
ska ocena družbenoekonomskih in političnih posledic pozi- 
tivne ali negativne odločitve. To obveznost je posebej po- 
trebno upoštevati takrat, kadar so v razpravah pred sejami 
zoborov izraženi pomisleki zoper soglasje. 

- delegacija Skupščine SRS v Zboru republik in pokrajin 
bo, poleg rednega poročanja o poteku usklajevanja zveznih 
aktov, občasno poročala tudi posameznih vprašanjih, o kate- 
rih ni potrebno formalno odločanje t/ Skupščini SR Slovenije 
ah v Zboru republik in pokrajin, ki pa bodo v bodoče postala 
vsebina odločanja teh organov ali o katerih med republikami 
in pokrajinama še niso usklajeni pogledi o temeljnem načinu 
reševanja. S tem bo delegacija prispevala, da so delegati 
Skupščine SR Slovenije, posebej delovna telesa in Družbeno- 
politični zbor, bolje seznanjeni tudi s pogledi in stališči drugih 
republik in pokrajin na reševanje posameznih ključnih vpra- 
šanj v Jugoslaviji. 

i 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o ureditvi obveznosti 

obračunavanja amortizacije za določena 

osnovna sredstva za leti 1982 in 1983 z 

osnutkom zakona (ESA-243) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 11. 
3. 1983 določil besedilo: ■ 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DOPOLNITVI ZA- 
KONA O UREDITVI OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA 
AMORTIZACIJE ZA DOLOČENA OSNOVNA SREDSTVA ZA 
LETO 1982 IN 1983 Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena. 261. in 262. člena ter drugega odstavka 260. čl 
ena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Igor VANDOT, namestnik republiškega sekretarja za 
finance. 

- Marjan OBLAK, namestnik republiškega sekretarja za 
finance. 

- Marko LOZEJ, republiški svetovalec v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije. 

- Zvonko DRAKSLER. republiški podsekretar v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA FINANCE 

POVZETEK 

S tem predlogom za izdajo zakona se organizacijam za 
vzdrževanje cest daje možnost, da lahko amortizacijo za 
magistralne in regionalne ceste s pripadajočimi objekti v 
letu 1983 obračunajo v nižjih zneskih, kot bi jih sicer 
morale po merilih iz zveznega zakona. Organizacije za 

vzdrževanje cest obračunajo amortizacijo za magistralne 
in regionalne ceste s pripadajočimi objekti v letu 1983 v 
znesku, ki so ga v ta namen zagotovile v celotnem pri- 
hodku. s tem da tako obračunana amortizacija ne sme 
znašati manj kot 50% amortizacije, obračunane za te ob- 
jekte po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sredstev za 
amortizacijo. Takšna rešitev je bila omogočena z uveljavi- 
tvijo zakona v spremembah in dopolnitvah zakona o amor- 
tizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev ob 
koncu leta 1982. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja 

amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 

in 1983 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
je podana v določbi 322/ člena Ustave SR Slovenije, po kateri 
se z zakonom urejajo vprašanja, ki se urejajo z zveznim 
zakonom, če ta vprašanja v njem niso urejena. 

II. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE 
TREBA UREDITI Z ZAKONOM IN RAZLOGI ZA 
IZDAJO ZAKONA 

Sistem obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva je 
urejen z zveznim zakonom o amortizaciji osnovnih sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov 
družbenih sredstev. Po veljavni ureditvi velja za vse uporab- 
nike družbenih sredstev praviloma enak sistem obračunava- 
nja amortizacije. Zaradi ugotovitev o bistvenem povečanju 
obveznosti amortiziranja osnovnih sredstev nekaterih upo- 
rabnikov družbenih sredstev v letu 1982 kot posledica pove- 

čanja amortizacijskih stopenj, uveljavljenega v letu 1982, ka- 
kor tudi zaradi razlik v doseženi razvojni stopnji oblik svobo- 
dne menjave dela v posameznih republikah in avtonomnih 
pokrajinah, je bila koncem lanskega leta uveljavljena spre- 
memba zveznega zakona o amortizaciji v tem smislu, da se 
republikam in avtonomnima pokrajinama da možnost, da s 
svojimi zakoni drugače urejajo nekatera vprašanja glede vi- 
šine amortizacije za določene objekte. 

Tako je s 1 točko tretjega odstavka 44. člena zakona o 
amortizaciji osnovnih sredstev temeljnih organizacij združe- 
nega dela in drugih uporabnikov družbenih sredstev (Uradni 
list SFRJ, št. 58/76, 65/81 in 76/82) določeno, da se sme 
amortizacija, obračunana po stopnjah, predpisanih v nomen- 
klaturi sredstev za amortizacijo, na podlagi republiških ozi- 
roma pokrajinskih zakonov do konca leta 1985 zmanjšati do 
50% za magistralne in druge ceste (vštevši tudi ulice in trge v 
naseljih), pomožne objekte na cestah, mostove, nadvoze in 
podvoze na cestah ter predore in galerije na cestah. Z nave- 
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deno zakonsko določbo je tprej omogočeno, da se z republi- 
škim oziroma pokrajinskim zakonom dopusti znižanje amorti- 
zacijskih stroškov v cestnem gospodarstvu največ do polo- 
vice zneska obvezne amortizacije in tako omogoči obračun 
amortizacijskih stroškov, ki jih bo mogoče v celoti nadome- 
stiti iz ustvarjenega prihodka, ne da bi zato organizacije, ki 
vodijo v poslovnih knjigah ceste med osnovnimi sredstvi, 
izkazale izgubo ali pričele zbirati dodatna sredstva, da bi 
lahko nadomestila celotni znesek amortizacijskih stroškov. 

Z določbo drugega odstavka 133. člena zakona o cestah 
(Uradni list SRS, štev. 38/81) je določeno, da organizacije za 
vzdrževanje cest prevzamejo magistralne in regionalne ceste, 
ki so jih vzdrževale do uveljavitve zakona, med svoja osnovna 
sredstva s 1. 1. 1982. 

S 55. členom zakona o cestah pa je bila organizacijam za 
vzdrževanje cest določena obveznost, da obračunavajo amor- 
tizacijo cest in pripadajočih objektov iz sredstev za ceste v 
skladu s samoupravnim sporazumom o vzdrževanju in varstvu 
cest po načelih svobodne menjave dela in v skladu z zakonom 
o amortizaciji. 

Določbe zakona o cestah o prevzemu magistralnih in regio- 
nalnih cest med osnovna sredstva organizacij za vzdrževanje 
cest ni bilo možno realizirati s 1. 1. 1982, ker dotlej še ni bila 
ustanovljena Skupnost za ceste Slovenije, ki bi morala po 
navedenem členu zakona o cestah sprejeti merila za določa- 
nje vrednosti ceste s pripadajočo funkcionalno cestno 
opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo. Ne glede na 
navedeno pa so cestna podjetja kot organizacije za vzdrževa- 
nje cest, ki bodo le-te prevzela med svoja osnovna sredstva, 
že v preteklem letu izvedla vrsto opravil ter pripravila predloge 
dokumentov, ki naj bi Skupnosti za ceste Slovenije, brž ko bo 
ustanovljena, ob upoštevanju njenih nalog koristno služili za 
čimprejšnjo izvedbo določil zakona o cestah v tistem njego- 
vem delu, ki zadeva področje vrednotenja cest, njihovega 
prevzema med osnovna sredstva cestnih podjetij in pričetka 
obračunavanja amortizacije. Tako je delavski svet sozda 
Združena cestna podjetja Slovenije imenoval komisijo za po- 
pis cest, ki je sestavila navodila za ta popis, izdelala enotne 
obrazce in nadzorovala konkretno izvedbo popisa po cestnih 
podjetjih. 

Cestna podjetja so v času predlaganja tega zakonskega 
besedila zaključevala popis magistralnih in regionalnih cest. 
Hkrati s tem pa je bil izdelan tudi predlog meril za vrednotenje 
cest in cestnih objektov, načela določanja vrednosti objektov 
cesntega prometa in postopek vrednotenja. 

Za začasno ugotavljanje vrednosti objektov cestnega go- 
spodarstva so bile uporabljene tekoče cene, veljavne v 1981. 
letu, ob sočasnem upoštevanju odredbe o letnem indeksu cen 
opreme in gradbenih objektov za obdobje od 1. oktobra 1981 
do 30. septembra 1982 (Uradni list SFRJ, štev. 77/82). Na 
podlagi vseh navedenih podlag je bila ugotovljena naslednja 
vrednost objektov cestnega gospodarstva: 

(v 000 din) 

Zap. Objekt cestnega gospodarstva 
št. 

Vrednost 
(v 000 din) 

1. Ceste 
2. Strokovni objekti na cestah 
3. Mostovi, nadvozi in podvozi na cestah 
4. Predori in galerije 

30,112.903 
6,359.270 

18,101.767 
3,449,790 

Skupaj 58.023.730 

Z uspoštevanjem letnih amortizacijskih stopenj in nomen- 
klature sredstev za amortizacijo (brez upoštevanja možnosti 
zmanjšanja stopenj po zakonu o spremembah in dopolnitvah 
zakona o amortizaciji) bi znašala letna amortizacija objektov 
cestnega prometa: 

1. Ceste 
2. Stranski objekti na cestah 
3. Mostovi, nadvozi in podvozi na cestah 
4. Predori in galerije 

3,036.417 
425.282 
285.280 

34.498 
Skupaj 3,781.477 

Vsi navedeni podatki se nanašajo na avtomobilske ceste ter 
magistralne in regionalne ceste v SR Sloveniji. 

Prav tako v prikazanih podatkih niso upoštevane mestne 
ulice in trgi ter druge prometne površine, ki jih vzdržujejo 
komunalne organizacije združenega dela. 

Glede lokalnih cest je potrebno poudariti, da jih bo najprej 
potrebno ponovno opredeliti in razvrstiti na podlagi osnov in 
meril, ki jih bo sprejela enotno za SRS bodoča Skupnost za 
ceste Slovenije, na podlagi le teh pa bodo šele lahko občinske 
STS za ceste opravile dokončno razvrstitev. Teh cest je po 
ocenjenih podatkih na območju SR Slovenije okoli 10.000 km 
kar za 2,5 krat presega skupno dolžino magistralnih, regional- 
nih in avtomobilskih cest. Razen tega za del lokalnih cest ne 
obstoja kakršnakoli dokumentacija, ali pa je ta pomanjkljiva 
oziroma za vrednotenje in popis cest neuporabna. Zaradi tega 
bo nujno za vse lokalne ceste izvesti na kraju samem celoten 
popis in ugotoviti vse elemente ceste, kar bo šele dalo pod- 
lago za obračun amortizacije. Ker je to zahtevno in obsežno 
delo, ki ga ne bo mogoče opraviti prej kot do konca 1983. leta 
tudi obračuna amortizacije za lokalne ceste v 1983 ne bo 
mogoče opraviti. 

V okviru strokovnih služb Združenih cestnih podjetij je bilo 
ugotovljeno, da bi lahko glede na planirane prihodke cestnih 
podjetij v letu 1983 obračunali polovico izkazanih amortizacij- 
skih stroškov, obračunana sredstva amortizacije pa uporabili 
za odplačilo anuitet investicijskih kreditov in za nadomešča- 
nje dela stroškov za investicijsko vzdrževanje cest v skladu z 
zakonom o cestah. 

III. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANE 
UREDITVE 

S predlagano dopolnitvijo zakona se daje možnost, da 
organizacije za vzdrževanje cest obračunajo v letu 1983 amor- 
tizacijo magistralnih in regionalnih cest s pripadajočimi ob- 
jekti v zneskih, ki jih v ta namen zagotovijo v celotnem 
prihodku. Z zakonom pa je predlagana tudi omejitev, da tako 
obračunana amortizacija ne sme znašati manj kot 50% zne- 
skov amortizacije, obračunane po stopnjah, ki so predpisane 
z zveznim zakonom. 

Predlagana zakonska ureditev se ne nanaša tudi na lokalne 
ter druge ceste, ker je bilo ocenjeno, da v letu 1983 še ne bo 
zaključen popis in ovrednotenje teh cest, zato teh cest tudi ne 
bo mogoče izkazati v poslovnih knjigah organizacij za vzdrže- 
vanje cest, na osnovi česar bi se lahko izvršil obračun amorti- 
zacije v skladu z zakonom o cestah in z zakonom o amortiza- 
ciji osnovnih sredstev. 

IV: OCENA MATERIALNIH IN DRUGIH 
POSLEDIC, NASTALIH Z UVELJAVITVIJO 
ZAKONA 

S sprejetjem zakona ne bodo nastopile obveznosti za prora- 
čune družbenopolitičnih skupnosti, niti ne obveznosti, za 
katere bi bilo potrebno zagotovitj sredstva v okviru samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

V organizacijah za vzdrževanje cest in v skupnostih za ceste 
se z uveljavitvijo predlaganega zakona ne bi povečal obseg 
administrativno-tehfničnih opravil, ki bi zahteval nove name- 
stitve delavcev ali dodatna sredstva, saj se bo obračun amorti- 
zacije opravljal še vedno na način in postopkih, ki jih določata 
zakon o cestah in zakon o amortizaciji. 
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OSNUTEK ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja 

amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 

in 1983 

1. člen 
Za 1. členom zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja 

amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1982 in 
1983 (Uradni list SRS, štev. 45-1946/82) se doda novi 1 a člen, 
ki se glasi: 

1. a člen 
Organizacije za vzdrževanje cest obračunajo za leto 1983 

amortizacijo za magistralne in regionalne ceste ter pomožne 
objekte, mostove, nadvoze, podvoze, predore in galerije na 

teh cestah v znesku, ki so ga za ta namen zagotovile v 
celotnem prihodku, s tem da tako obračunana amortizacija ne 
sme znašati manj kot 50% amortizacije, obračunane za te 
gradbene objekte po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi 
sredstev za amortizacijo,« 

2. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

S 1. točko tretjega odstavka 44. člena zakona o amortizaciji 
osnovnih sredstev temeljnih organizacij združenega dela in 
drugih uporabnikov družbenih sredstev (Uradni list SFRJ, št. 
58/76, 65/81 in 76/82) je določeno, da se sme amortizacija, 
obračunana po stopnjah, predpisanih v nomenklaturi sred- 
stev za amortizacijo, na podlagi republiških oziroma pokrajin- 
skih zakonov do konca leta 1985 zmanjšati do 50% za magi- 
stralne in druge ceste (vštevši tudi ulice in trge v naseljih), 
pomožne objekte na cestah, mostove, nadvoze in podvoze na 
cestah ter predore in galerije na cestah. Z navedeno zakonsko 
določbo je torej omogočeno, da se z republiškim oziroma 
pokrajinskim zakonom dopusti znižanje amortizacijskih stro- 
škov v cestnem gospodarstvu največ do polovice zneska 
obvezne amortizacije in tako omogoči obračun amortizacij- 
skih stroškov, ki jih bo mogoče v celoti nadomestiti iz ustvar- 
jenega prihodka. 

S predlagano dopolnitvijo zakona o ureditvi obveznosti 

obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za 
leti 1982 in 1983 se daje na osnovi pooblastila iz zveznega 
zakona možnost, da organizacije za vzdrževanje cest obraču- 
najo v letu 1983 amortizacijo magistralnih in regionalnih cest 
s pripadajočimi objekti v zneskih, kijih v ta namen ugotovijo v 
celotnem prihodku. Z zakonom pa je predlagana tudi omeji- 
tev, da tako obračunana amortizacija ne sme znašati manj kot 
50% zneskov amortizacije, obračunane po stopnjah, ki so 
predpisane z zveznim zakonom. 

Predlagana zakonska ureditev se ne nanaša na lokalne ter 
druge ceste, ker je bilo ocenjeno, da v letu 1983 še ne bo 
zaključen popis in ovrednotenje teh cest, zato teh cest tudi ne 
bo mogoče izkazati v poslovnih knjigah organizacij za vzdrže- 
vanje cest, na osnovi česar bi se lahko izvršil obračun amorti- 
zacije v skladu z zakonom o cestah in z zakonom o amortiza- 
ciji osnovnih sredstev: 
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DOGOVOR 

o izdaji doplačilne poštne znamke »XIV. 

zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984« 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 58. seji, dne 
18 3. 1983 obravnaval predlog Dogovora o izdaji dopla- 
čilne poštne znamke »XIV. zimske olimpijske igre, Sara- 
jevo 1984". ki ga je v skladu s sklepom 115. seje z dne 17. 
2. 1983 poslal zvezni izvršni svet. 

Za pokrivanje dela izdatkov v zvezi z organizacijo Zim- 
skih olimpijskih iger - Sarajevo 1984 je s tem dogovorom 
predlagana izdaja posebne doplačilne poštne znamke. 
Predvidena je izdaja skupaj 100 milijonov znamk z vre- 
dnostjo 2 din. Plačevanje znamke bo obvezno za vse 
poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za časopise in 
revije in sicer skupaj 2 meseca. V predlogu dogovora je 
kot čas plačevanja znamk sicer predviden termin od 15. 
12. 1982 do 16. 1. 1983 ter od 15. 12. 1983 do 16. 1. 1984, 
vendar je del tega roka zaradi dolgotrajnosti sprejemanja 
dogovora že potekel. Zato je Organizacijski komite v spre- 
mnem pismu k predlogu dogovora predlagal nov termin in 
sicer od 20 oktobra do 20 novembra 1983 ter od 20 
januarja do 20 februarja 1984. S temi roki soglaša tudi 
Skupnost jugoslovanskih pošt, telegrafov in telefonov. 

Sredstva, ki bodo na ta način zbrana, bodo po odbitku 
potrebnih stroskov uporabljena za pokrivanje izdatkov v 
zvezi z olimpijskimi igrami. 

S pristopom k navedenemu dogovoru bo za SR Slove- 
nijo nastala obveznost, da plačevanje doplačilnih poštnih 
znamk ob olimpijskih igrah na območju SR Slovenije 
uvede s posebnim zakonom. 

Izdajanje doplačilnih poštnih znamk ob velikih športnih 
prireditvah je pri nas in v svetu običajen pojav, katerega 
namen je - poleg zagotavljanja potrebnih sredstev - tudi 
propagiranje športnih iger. V zadnjem času so bile pri nas 
izdane posebne doplačilne poštne znamke ob Mediteran- 
skih igrah v Splitu leta 1979 in ob Svetovnem prvenstvu v 
namiznem tenisu, Novi Sad 1981. Glede na poseben po- 
men Zimskih olimpijskih iger, Sarajevo 1984, je v tem 
dogovoru predvidena dvakrat večja naklada z dvakrat 
večjo vrednostjo posamezne znamke, kot ob prejšnjih 
prireditvah. 

Ker so podpisnice Dogovora o izdaji doplačilne poštne 
znamke »XIV. Zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984« 
skupščine socialističnih republik in skupščine socialistič- 
nih avtonomnih pokrajin, predlaga Izvršni svet Skupščini 
SR Slovenije, da navedeni dogovor obravnava in sprejme 
ter pooblasti tov. Rudija Šepiča, člana Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije in republiškega sekretarja za fi- 
nance, da v imenu Skupščine SR Slovenije dogovor pod-% 
piše. 

Na podlagi 244. člena ustave Socialistične federativne repu- 
blike Jugoslavije sklepajo socialistične republike in sociali- 
stični avtonomni pokrajini 

DOGOVOR O IZDAJ! DOPLAČILNE POŠTNE 
ZNAMKE »XIV. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, 
SARAJEVO 1984« 

1. člen 
Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini 

soglašajo da se za večjo propagando XIV. ZIMSKIH OLIMPIJ- 
SKIH IGER, SARAJEVO 1984 kot manifestacijo mednaro- 
dnega sodelovanja in uveljavitve telesne kulture Jugoslavije 
ter njene socialistične, neuvrščene in samoupravne politike v 
svetu izda doplačilna poštna znamka »XIV. ZIMSKE OLIMPIJ- 
SKE IGRE, SARAJEVO 1984«. 

2. člen 
Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini 

soglašajo, da se doplačilna poštna znamka »XIV. ZIMSKE 
OLIMPIJSKE IGRE, SARAJEVO 1984« izda v dveh emisijah v 
skupni nakladi 100,000.000 znamk po 2,00 din. 

Doplačilna poštna znSmka iz prvega odstavka člena se bo 
prodajala od 15. decembra 1982 do 16. januarja 1983 in od 15 
decembra 1983 do 16. januarja 1984. 

3. člen 
Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini 

soglašajo, da s svojimi predpisi zagotovijo, da se od 15. 

decembra 1982 do 16. januarja 1983 in od 15. decembra 1983 
do 16. januarja 1984 plačuje doplačilna poštna znamka »XIV. 
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, SARAJEVO 1984« za vse poštne 
pošiljke v notranjem prometu, razen za časopise in revije. 

4. člen 
Socialistične republike in socialistični avtonomni pokrajini 

soglašajo, da se z dohodkom od prodanih doplačilnih poštnih 
znamk »XIV. ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, SARAJEVO 1984« 
krije del stroškov za organizacijo in izvedbo XIV. ZIMSKIH 
OLIMPIJSKIH IGER, SARAJEVO 1984. 

5. člen 
Organizator XIV. ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER, SARAJEVO 

1984 sklene s Skupnostjo jugoslovanskih pošt, telegrafov in 
telefonov pogodbo o načinu izdelave znamke in višini plačila 
stroškov za izdajo in prodajo doplačilnih poštnin znamk »XIV 
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE, SARAJEVO 1984«. 

6. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga sprejmejo skupščine socia- 

lističnih republik in skupščini socialističnih avtonomnih po- 
krajin. 

7. člen 
Ta dogovor se objavi v Uradnem listu SFRJ 

Beograd, februarja 1983 

Za skupščino Socialistične republike Bosne in Hercegovine 
Za Skupščino Socialistične republike Črne gore 

Za Sabor Socialistične republike Hrvatske 

Za Sobranje Socialistične republike Makedonije 

Za Skupščino Socialistične republike Slovenije 

Za Skupščino Socialistične republike Srbije 
Za Skupščino Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo 

Za Skupščino Socialistične avtonomne pokrajine Vojvodine 



PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o plačevanju doplačilne poštne znamke 

»XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 

1984« z osnutkom zakona 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 59. seji dne 24. 
3. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PLAČEVANJU 
DOPLAČILNE POŠTNE ZNAMKE "XIV. ZIMSKE OLIMPIJ- 
SKE IGRE! SARAJEVO 1984« Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. ter drugega odstavka 260 člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

publiškim dogovorom uvaja obveznost plačevanja dopla- 
čilne poštne znamke "XIV. zimske olimpijske igre, Sara- 
jevo 1984« Obveznost plačevanja posebne doplačilne 
poštne znamke velja v času od 20. oktobra do 20. novem- 
bra 1983 in od 20 januarja do 20. februarja 1984, in sicer 
za vse poštne pošiljke v notranjem poštnem prometu, 
razen za časopise in revije. Vrednost posamezne znamke 
je dva dinarja, skupna naklada pa znaša 100 milijonov 
kosov. 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA 

o plačevanju doplačilne poštne znamke »XIV. zimske 

olimpijske igre. Sarajevo 1984«    

zuje, da obveznost plačevanja omenjene doplačilne poštne 
znamke na območju SR Slovenije uvede s posebnim predpi- 
som. To vprašanje se po obstoječi ustavnopravni ureditvi pri 
nas lahko uredi le z zakonom (doslej je bila obveznost plače- 
vanja doplačilnih poštnih znamk s posebnim republiškim za- 
konom uvedena ob mediteranskih igrah 1979 v Splitu in ob 
svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu 1981 v Novem Sadu). 

V zadnjih letih je bilo v Jugoslaviji sproženo več predlogov 
za sprejetje medrepubliških dogovorov v plačevanju dopla- 
čilne poštne znamke ob različnih športnih prireditvah. Da se 
ne bi ta vprašanja obravnavala le od primera do primera, je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije leta 1981 predložil Zvez- 
nemu izvršnemu svetu pobudo za sprejetje posebnega me- 
drepubliškega dogovora o enotni ureditvi vprašanj v zvezi z 
izdajanjem doplačilnih poštnih znamk ob pomembnejših 
športnih prireditvah. Razprava o tej pobudi se bo pričela 
predvidoma na naslednjih sejah medrepubliškega komiteja za 
področje financ, Obravnavanje in usklajevanje dogovora o 
izdaji doplačilne poštne znamke XIV. zimske olimpijske igre 
Sarajevo 1984 je v navedenem komiteju potekalo dve leti in 
šele ob koncu leta 1982 je bilo doseženo soglasje vseh repu- 
bliških oziroma pokrajinskih izvršnih svetov. Sprejeto je bilo 
namreč stališče, da naj se dogovor o doplaČilni poštni znamki 
za olimpijske igre glede na poseben pomen teh iger sprejme 
še pred uveljavitvijo omenjenega posebnega medrepubli- 
škega dogovora o enotni ureditvi določenih vprašanj v zvezi z 
izdajanjem doplačilnih poštnih znamk. 

Obveznost republike iz navedenega dogovora naj bi se 
realizirala s tem predlogom za izdajo zakona. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Julka ŽIBERT, članica Izvršnega sveta in predsednica 
Republiškega komiteja za promet in zveze, 

- Rudi ŠEPIČ, čl^n Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA PROMET IN 
ZVEZE 

POVZETEK 
Da bi se zagotovil del potrebnih sredstev za pokrivanje 

izdatkov v zvezi z zimskimi olimpijskimi igrami v Sarajevu 
leta 1984, se s tem zakonom v skladu s posebnim medre- 

1. Ustavna podlaga 
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je podana v določbah 

17. točke prvega odstavka 321. čena Ustave SR Slovenije, po 
katerih se z republiškim zakonom urejajo vprašanja javnih 
prireditev, plačevanje poštne znamke pa je eden od elemen- 
tov organiziranja športne prireditve. Pravno sistemska osnova 
za predloženi zakon pa je tudi v določbah drugega odstavka 
10, člena zveiznega zakona o poštnih, telegrafskih in telefon- 
skih storitvah (Uradni list SFRJ, št. 24/74,29/77), po katerih se 
lahko v primerih, ki jih določi poseben zakon, plača za posa- 
mezne PTT storitve poleg njihove redne cene še določen 
znesek za namene, določene v omenjenem posebnem za- 
konu. 

2. Prikaz obstoječe ureditve in razlogi za 
sprejetje zakona 

Skupščini SR Slovenije je hkrati s tem predlogom za izdajo 
zakona predložen v obravnavo predlog dogovora o izdaji 
doplačilne poštne znamke »XIV. zimske olimpijske igre. Sara- 
jevo 1984«, Z navedenim dogovorom naj bi se republike in 
avtonomni pokrajini dogovorile, da se za večje propagiranje 
zimskih olimpijskih iger kot manifestacije mednarodnega sor 
delovanja in uveljavitve telesne kulture Jugoslavije izda po- 
sebna doplačilna poštna znamka. Po navedenem dogovoru 
naj bi republike in avtonomni pokrajini obveznost plačevanja 
doplačilne poštne znamke na območju posamezne republike 
oziroma avtonomne pokrajine uveljavile s svojimi predpisi. 

S pristopom k navedenemu dogovoru se SR Slovenija zave- 
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3. Predlagane rešitve 
Za propagiranje zimskih olimpijskih iger in za zagotavljanje 

dela potrebnih sredstev za pokrivanje izdatkov v zvezi z igrami 
se s tem predlogom za izdajo zakona v skladu z navedenim 
medrepubliškim dogovorom predlaga izdaja posebne dopla- 
čilne poštne znamke. Višina naklade teh znamk v dveh emisi- 
jah bo skupno znašala 100 milijonov kosov. Vrednost posa- 
mezne znamke je dva dinarja. Plačevanje znamke bo obvezno 
za vse pošiljke v notranjem prometu, razen za časopise in 
revije, in sicer od 20. oktobra do 20. novembra 1983 in od 20. 
januarja do 20. februarja 1984. Prvotno so bili za plačevanje 
doplačilne poštne znamke predvideni drugačni termini, ki pa 
jih je bilo treba zaradi dolgotrajnih priprav za sprejetje dogo- 
vora ustrezno spremeniti. S predvidenimi datumi za plačeva- 
nje teh znamk soglaša tudi Skupnost jugoslovanskih PTT. 

Prihodki, zbrani s prodajo doplačilnih poštnih znamk, se *. 
bodo po odbitku potrebnih stroškov uporabili za pokrivanje 
izdatkov v zvezi z olimpijskimi igrami. 

Od celotne emisije znamk v višini 100 milijonov kosov 
odpade na SR Slovenijo okoli 10%. Tako bodo pošte v SR 
Sloveniji dobile v prodajo 10 milijonov znamk. Če bi bile 
prodane vse znamke, bi se s tem na našem območju zbralo 20 
milijonov dinarjev. 

4. Finančne in druge posledice 
Sprejetje tega zakona ne bo povzročilo-dodatnih obvezno- 

sti v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Uvedba plače- 
vanja doplačilne poštne znamke pa bo uporabnikom poštnih 
storitev naložila nove finančne obveznosti, s katerimi naj bi se 
na območju naše republike ob prodaji celotne količine znamk 
zagotovilo okoli 20 milijonov dinarjev. 

S sprejetjem tega zakona tudi ne bodo nastale nove admini- 
strativne in podobne obremenitve za organizacije in skupno- 
sti. Več dela bodo zaradi tega imele poštne organizacije, 
vendar pa bodo za to prejele ustrezno nadomestilo. 

OSNUTEK ZAKONA 

o plačevanju doplačilne poštne znamke »XIV. zimske 

olimpijske igre, Sarajevo 1984« 

1. člen 
Za vse poštne pošiljke v notranjem prometu, razen za časo- 

pise in revije, se v času od 20. oktobra do 20. novembra 1983 
in od 20. januarja do 20. februarja 1984 plačuje doplačilna 
poštna znamka »XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 1984«. 

2. člen 
Prihodki od prodanih poštnih znamk iz prejšnieqa člena se 

v skladu s posebnim dogovorom med republikami in avtono- 

mnima pokrajinama uporabijo za pokritje dela stroškov za 
organizacijo in izvedbo XIV. zimskih olimpijskih iqer Saraievo 
1984. . 

SRS 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
DO 

SKUPŠČINA 
SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 
S^ tem osnutkom zakona se predlaga uvedba obveznosti 

plačevanja doplačilne poštne znamke »XI V. zimske olimpijske 
igre Sarajevo 1984«. Obveznost plačevanja doplačilne poštne 
znamke se nanaša na vse poštne pošiljke v notranjem pro- 
metu- razen za časopise in revije, in sicer v času od 20 

. oktobra do 20. novembra 1983 in od 20. januarja do 20 
februarja 1984. Doplačilne znamke bodo izdane v skupni 
nakladi 100 milijonov kosov, vrednost posamezne znamke pa 
znaša dva dinarja. 

Navedena obveznost izhaja iz dogovora o izdaji doplačilne 
postne znamke "XIV. zimske olimpijske igre. Sarajevo 1984«. 
ki ga je republiškim in pokrajinskim skupščinam predložil v 

obravnavo Zvezni izvršni svet. 
Z uvedbo navedene doplačilne poštne znamke naj bi se 

zagotovil del potrebnih sredstev za pokrivanje izdatkov v zvezi 
z zimskimi olimpijskimi igrami. Izdajanje doplačilnih poštnih 
znamk ob velikih športnih prireditvah je pri nas in v svetu 
običajen pojav. V sedanjem času so bile pri nas izdane po- 
sebne doplačilne poštne znamke ob mediteranskih igrah v 
Splitu leta 1979 in ob svetovnem prvenstvu v namiznem tenisu 
leta 1981 v Novem Sadu. 

Upoštevajoč delež celotne naklade, ki odpade na SR Slove- 
nijo (10%), bi se v naši republiki ob prodaji vseh znamk zbrala 
sredstva v skupni višini 20 milijonov dinarjev. 
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POROČILO 

o uresničevanju socialne politike 

(ESA-253)   

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

Ljubljana, 4. 5. 1983 
•>       - i.  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 63. seji dne 19. 
4. 1983 obravnaval: „ 

- POROČILO O URESNIČEVANJU SOCIALNE POLITIKE- 
Z UGOTOVITVAMI, STALIŠČI IN PRIPOROČILI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Franc HOČEVAR, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Repu- 
bliškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO IN 
SOCIALNO VARSTVO 

POVZETEK 
Poročilo prikazuje, kako se uresničujejo nekatere te- 

meljne usmeritve na področju socialne politike in uveljav- 
ljanje skupnosti socialnega varstva kot usklajevalca te- 
meljnih vidikov socialne politike. 

OKVIRI SOCIALNE POLITIKE 
Socialna varnost delovnih ljudi in občanov je bila v 

preteklih letih pod vplivom dveh med seboj si nasprotujo- 
čih tendenc. Zaradi poslabšanih materialnih pogojev se 
znižuje osebni standard, stagnira pa tudi rast družbenega 
standarda. S tem se je povečevala potreba po aktivni in ■ 
tudi denarno bolj zahtevni socialni politiki. 

Vse bolj se zaostruje socialni položaj nekaterih kategorij 
prebivalstva, kot so družine z otroki, upokojenci ter tisti 
občani, ki živijo ob pomoči socialnega skrbstva. Rast cen 
osnovnih življenjskih potrebščin je v zadnjih treh letih 
močno znižala osebni standard delovnih ljudi, zlasti delav- 
cev z nižjimi dohodki na družinskega člana. 

OCENA URESNIČEVANJA NEKATERIH VIDIKOV 
SOCIALNE POLITIKE 

- Proces približevanja obveznosti in pravice za planira- 

nje potreb po socialnovarstvenih storitvah in pomočeh 
delavcem v temeljnih organizacijah združenega dela in 
občanom v krajevnih skupnostih je vse bolj intenziven•, ni 
pa še do konca izveden. Večina pravic se realizira v občin- 
skih skupnostih s področja socialnega varstva s pomočjo 
meril, ki se že bolj dosledno preverjajo v temeljnih organi- 
zacijah združenega dela in krajevnih skupnostih. K temu 
so pripomogli tudi nekateri dosledneje izpeljani ukrepi za 
uresničevanje socialne varnosti, ki zahtevajo, da izhaja 
pravica iz ugotovljenih dejanskih okoliščin, v katerih živi 
posameznik ali družina. 

Prenos pravic iz republiške pristojnosti na občinsko je 
bil najbolj dosledno izpeljan na področju družbenega var- 
stva otrok iz socialnega skrbstva. Družbene denarne po- 
moči se v celoti urejajo v občinah. Počasneje pa se uresni- 
čuje zahteva po njihovem preoblikovanju v funkcionalne 
pomoči družini in posameznikom. 

- Programe in cene storitev smo uveljavili kot podlago 
za dogovore o svobodni menjavi dela, kar je omogočilo 
sporazumevanje tudi za nižji standard in kakovost določe- 
nih storitev. S tem so bili ustvarjeni pogoji za uveljavljanje 
bolj neposredne odvisnosti programov, storitev in nado- 
mestil od dohodkovnih gibanj v temel/hih organizacijah 
združenega dela in v gospodarstvu nasploh 

Svobodna menjava dela v samoupravnih interesnih 
skupnostih pa ni dosledno izhajala iz potreb in stvarnih 
dohodkovnih možnosti uporabnikov, ampak je temeljila 
predvsem na že doseženem obsegu in kakovosti storitev. 
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Neposredne svobodne menjave dela nismo uspeli razviti, 
čeprav bi se preko te lahko najbolje uveljavili neposredni 
interesi združenega dela. Teh pobud je bilo premalo. 

Sporazumevanje med uporabniki in izvajalci pa je 
močno zastalo z zamrznitvijo cen. Tako stanje je vodilo v 
izgube, ki so jih nato pokrivali pretežno iz sredstev, ki so 
bila predvidena za druge programe in storitve. 

- Vlogo solidarnosti je možno uresničevati le na samou- 
pravno dogovorjenih merilih medsebojnih pravic in obvez- 
nosti na posameznem področju skupnih interesov. Ti 
odnosi morajo biti kar najbolj objektivizirani na vseh rav- 
neh, zlasti pa na ravni temeljnih- organizacij združenega 
dela in v občini, saj v nasprotnem primeru lahko zmanjšu- 
jejo motivacijo za produktivno delo in povečanje dohodka. 
Na teh ravneh bi moral biti, vzeto v celoti, obseg solidarno- 
sti največji, saj je tu materialna in socialna soodvisnost 
delavcev, drugih delovnih ljudi in občanov najmočnejša. 
Na republiški ravni bi praviloma uresničevali solidarnost le 
za zagotavljanje materialnih podlag za zadovoljevanje za- 
konsko opredeljenih nujnih potreb za življenje delovnih 
(/ud/ in občanov. Zmanjševanje razlik v materialni oziroma 
družbeni razvitosti občin v republiki naj bi se odražalo tudi 
v zmanjševanju obsega in deleža sredstev republiške soli- 
darnosti. 

- Vsako omejevanje načela delitve po rezultatih dela in 
izenačevanju osebnih dohodkov delavcev ne glede na 
njihov delovni prispevek slabi zavzetost za boljše delo in 
gospodarjenje, s tem pa zmanjšuje tudi materialno pod- 
lago za uresničevanje ciljev socialne politike. S hromitvijo 
načela delitve po rezultatih dela se zaradi zviševanja stro- 
škov za življenje stopnjuje pritisk na različne oblike druž- 
benih pomoči. Taki trendi so prisotni zlasti na področju 
socialnega, skrbstva in izpostavljajo zahteve po širjenju 
obstoječih oblik pomoči in solidarnosti 

- Z vidika vključevanja elementov socialne politike v 
planske dokumente v smislu celovitosti v planiranju ra- 
zvoja smo v družbeni praksi slabo pripravljeni. V tem je 
tudi razlog, da elementi socialne varnosti niso ustrezno 
vključeni v razvojne načrte temeljnih organizacij združe- 
nega dela in družbenopolitičnih skupnosti. Srednjeročni 
plani dajejo socialnovarstvenim vidikom razvoja premalo 
pozornost. 

- Pomembno mesto v vseh teh prizadevanjih ima tudi 
prostovoljno delo in solidarnostna odzivnost, brez katere 
ne moremo uresničiti nekaterih nadvse pomembnih prvin, 
ki sooblikujejo našo družbeno skupnost in njen sistem. Ta 
aktivnost predstavlja pomembno sestavino socialne var- 
nosti delovnega človeka in občana oziroma postaja po- 
membno izhodišče, na podlagi katerega oblikujemo si- 
stem in smotre celovite socialne varnosti. S prostovoljnim 
delom oziroma z delom, ki izhaja iz človekove kreativne 
narave, humar.iziramo njegove življenjske razmere. 

URESNIČEVANJE NEKATERIH SOCIALNOVARSTVENIH 
PRAVIC 

1. Na področju družbenega varstva otrok in družine se 
nadaljuje proces izenačevanja pogojev otrok za vstop v 
življenje, in sicer: 

- z uveljavljanjem pravice do porodniškega dopusta za 
združene kmetice; 

- z zagotavljanjem vzgojnih programov za predšolske 
otroke, ki sicer niso vključeni v organizirano varstvo v 
VVO: 

- s povečanim zajetjem predšolskih otrok v celoletni 
program male šole; 

- z doslednejšim preusmerjanjem denarnih pomoči v 
neposredne oblike pomoči, t: j. v kritje stroškov varstva in 
prehrane v vzgojnovarstveni organizaciji; 

- število otrok, ki prejemajo denarno pomoč, se zmanj- 
šuje, hitreje pa se povečuje višina pomoči. Proces preobli- 
kovanja denarnih pomoči v funkcionalne je začet; 

- na izven-mestnih področjih že ni več pritiska na spre- 
jem otrok v vrtce in se nekateri celo praznijo; 

- v letu 1981 je bilo v VVO 70.786 otrok (to je 40,6% 
vseh prdšolskih otrok) in v varstvenih družinah 1.101 

otrok. V letu 1982 je bilo v VVO 74.333 otrok (42 6% vseh 
otrok) m v varstvenih družinah 1.185 otrok. V različne 
oblike duržbeno usmerjene vzgoje in varstva je vključenih 
85/o predšolskih otrok v starosti od 3 do 7 let; 

v šolskem letu 1981/82 je prejemalo štipendije skupno 
52.656 učenčev in študentov, od tega jih je 69% prejemalo 
kadrovske štipendije. V šolskem letu 1982/83 je bilo vseh 
štipendistov 52.244, 68% vseh pa je prejemalo kadrovske 
štipendije. Ze iz teh podatkov in v primerjavi s prejšnjimi 
šolskimi leti ugotavljamo upadanje števila kadrovskih'šti- 
pendij in naraščanje števila štipendij iz združenih sred- 
stev; 

- prehod na ekonomske stanarine do leta 1985 bo vpli- 
val na večje število upravičencev do delne nadomestitve 
stanarine, s tem pa tudi na večja sredstva solidarnosti 
porabljena v ta namen. 

Nadaljnje dograjevanje sistema delne nadomestitve sta- 
narine bo moralo težiti k poenostavljanju postopka za 
pridobitev pravice.do te oblike pomoči, upoštevaje predvi- 
deno evidenco vsh oblik socialnovarstvenih pomoči v ob- 
činah, kamor spada tudi delno nadomeščanje stanarin 

2. Delež starostnikov nad 65 let je v Sloveniji že prese- 
gel 12%. Posebne socialne razmere, ki jih pogojuje inten- 
zivna urbanizacija in odliv mladih v mesta, praktično po- 
polna zaposlenost žensk in temeljna sprememba strukture 
sodobne družine in gospodinjstev, postavljajo starostnike 
pred številne probleme, ki jih brez družbene skrbi ni mo- 
goče rarzrešiti. Rešujemo pa jih prepočasi. Zmogljivosti 
splošnih socialnih zavodov so sicer zadovoljive, premalo 
pa je narejenega na področju domače nege in oskrbe 
starostnikov in ustvarjanju pogojev, da bi čim dalje lahko 
ostajali v svojem domačem okolju. 

Število uživalcev varstvenega dodatka se jc povečalo od 
24.878 v letu 1979 na 33.160 v letu 1982 ali za 33 odstotkov. 
To pomeni, da 13,8% vseh uživalcev pokojnin prejema v 
letu 1982 varstveni dodatek. 

V okviru starostnega zavarovanja kmetov je v decembru 
1982 prejemalo kmečko starostno pokojnino 39.540 uži- 
valcev, od tega je bilo 2.933 kmetov-borcev NOV Var- 
stveni dodatek je poleg pokojnine prejemalo 2.771 so- 
cialno ogroženih kmetov-borcev NOV. 

Občani^ ki nimajo lastnih sredstev za preživljanje, preje- 
majo družbeno denarno pomoč. Povečuje se število upra- 
vičencev do dopolnilne in začasne pomoči. Opazen je tudi 
večji pritisk na sredstva, ki jih dodeljujejo skupnosti so- 
cialnega skrbstva kot plačilo ali doplačilo oskrbnih stro- 
škov za občane, ki so v socialnih zvodih. 

3. Ob koncu leta 1982 je bilo v SR Sloveniji brezposelnih 
16.043 oseb, leta 1982 sta 3.402 upravičenca prejemala 
denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, denarno po- 
moč pa 703 začasno nezaposleni. 1.477 upravičencev do 
nadomestila in pomoči pa je prejemalo še dodatek za 
vzdrževanje družinskega člana. 

4. Usposabljanje in zaposlovanje invalidov je najprimer- 
nejši način družbene in osebnostne integracije invalidov. 
Ob prenosu velikega dela odgovornosti za preprečevanje 
invalidnosti, usposabljanje in zaposlovanje ter druge na- 
loge v zvezi z invalidi na organizacije združenega dela je 
pomembno, da so skupnosti v letu 1982 omogočile zače- 
tek dela zavodov za usposabljanje invalidnih oseb v Ljub- 
ljani, Mariboru in Celju, ki naj bi se razvili v pomembne 
institucije za sodelovanje in pomoč organizacijam združe- 
nega dela na tem področju. Urediti pa moramo vprašanje 
zagotavljanja socialne varnosti tistih duševno in telesno 
prizadetih oseb, ki so pridobitno nesposobne. 

UVELJAVLJANJE SKUPNOSTI SOCIALNEGA VARSTVA 
Usklajevanje v skupnostih socialnega varstva zahteva 

po eni strani dobro delovanje delegatskega sistema skup- 
nosti ustanoviteljic, po drugi pa tudi povezano delo stro- 
kovnih služb. Dosedanje izkušnje so potrdile koristnost in 
smotrnost povezovanja interesov na področju socialnega 
varstva. Republiška skupnost se glede uresničevanja svo- 
jih nalog približuje temu cilju, medtem ko se skupnosti v 
nekaterih občinah le stežka ali sploh ne uveljavljajo 
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- V nekaterih primerih ustanoviteljice ne sprejemajo 
skupnosti socialnega varstva kot mesta za usklajevanje in 
spremljanje celovite socialne politike. 

- Občinske skupnosti socialnega varstva se postopno 
in le s težavo uveljavljajo kot enakopraven zbor občinskih 
skupščin. 

- Sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami v 
občini je slabo. 

- Strokovno in administrativno delo za to skupnost je 
pogosto le »privesek« drugim nalogam. 

Do večjega poudarjanja vloge skupnosti socialnega var- 
stva je pripeljala sama praksa oziroma ugotovitev, da 
neusklajen sistem socialnovarstvenih ukrepov onemo- 
goča izpeljavo učinkovite in racionalne socialne politike. 
Ugotavljali smo, da si ukrepi različnih skupnosti med se- 
boj pogosto nasprotujejo, da niso dovolj selektivni, da 
nekateri celo delujejo v nasprotju z načelom delitve po 
delu, predvsem pa, da pri uveljavljanju socialnovarstvenih 
pravic deluje vrsta avtomatizmov, ki omogoča, da posa- 
mezniki prejemajo socialnovarstvene pomoči, čeprav ži- 
vijo v primernih življenjskih pogojih. 

Samoupravni sporazum o skupnih izhodiščih za zago- 
tavljanje socialne varrfosti v obdobju 1981-1985, ki so ga 
skupnosti sprejele na ravni republike, se postopoma ure- 
sničuje, čeprav neposredni vpliv delavcev v združenem 
delu na vse odločitve v politiki socialnega varstva še ni 
prevladujoč, ker socialna politika v večini še ni sestavni 
del razvojne politike v organizacijah združenega dela. 

Skladno z gospodarskimi gibanji so bile v skupnosti 
socialnega varstva Slovenije v letu 1983 preoblikovane 
prioritete in pri tem izpostavljeni produktivno zaposlova- 
nje, predvsem mladih, izenačevanje pogojev otrok in mla- 
dine za vstop v življenje in zavarovanje osnovne življenjske 
ravni družin z najnižjimi dohodki. 

Sporazume o skupnih izhodiščih naj bi sprejeli tudi v 
vseh občinskih skupnostih socialnega varstva in se s tem 
lotili vsebinskih vprašanj in nalog v okviru skupnosti. Ugo- 
tavljamo pa, da se v vrsti občin ubadajo še vedno z organi- 
zacijskimi in administrativni vprašanji delovanja skupnosti 
in njenih temeljnih vsebinskih nalog ne uresničujejo. Tak 
sporazum so do začetka tretjega mandatnega obdobja 
sprejeli le v polovici občin. 

UVOD 
Namen tega poročila je prikazati, kako se uresničujejo 

nekatere temeljne usmeritve na področju socialne politike. V 
poročilu obravnavamo tudi uveljavljanje skupnosti socialnega 
varstva kot usklajevalca temeljnih vidikov socialne politike in 
socialne varnosti ter uresničevanje samoupravnih sporazu- 
mov o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti. 

Poročilo o uresničevanju socialne politike, ki sta ga pripra- 
vila Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Skupnost social- 
nega varstva Slovenije bodo obravnavali zbori Skupščine 
SRS. Zajema pa obdobje od 12. novembra 1981, ko je Skup- 
ščina SRS obravnavala Poročilo o uresničevanju socialne 
politike in sprejetih ukrepih v letu 1981 do začetka leta 1983. 

Socialno politiko smo opredelili v planskih dokumentih za 
tekoče srednjeročno obdobje. 

Na III. konferenci Zveze sindikatov Slovenije o socialni 
politiki smo ponovno potrdili temeljna načela, vsebino in 
smeri socialne politike. Na konferenci kot tudi v dokumentih 
9. kongresa ZKS je bilo ugotovljeno, da teh tudi v zaostrenih 
gospodarskih razmerah ni potrebno spreminjati. Razreševati 
je potrebno le protislovja, ki so nastala med gospodarskim in 
socialnim razvojem in znotraj socialnega razvoja. V iskanju 
načinov, poti in v razčlenjevanju protislovij pa moramo dosle- 
dno upoštevati naslednja izhodišča: 

- da je delo osnova, iz katere izhajajo vse pravice, odgovor- 
nosti in dolžnosti delavcev in tudi tiste pravice, ki jih zagotav- 
ljamo po načelu vzajemnosti in solidarnosti; 

- da morajo delavci celovito odločati o vseh pogojih 
ustvarjanja in razporejanja dohodka in o vseh oblikah njegove 
porabe; 

- da moramo socialno politiko izpeljevati iz dosežene učin- 
kovitosti gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi v 
TOZD in to na način, da bodo učinki socialne politike prispe- 
vali k povečevanju družbene produktivnosti dela in dohodka, 

- da uresničevanje solidarnosti zahteva medsebojno odgo- 
vornost širše družbene skupnosti za premagovanje razlik, ki 
izhajajo iz materialne nerazvitosti posameznih območij in 
drugih neenakih možnosti za življenje in delo;_ 

- da povečevanje produktivnosti dela in družbenega boga- 
stva ni samo sebi namen, temveč le podlaga za krepitev 
materialnega in kulturnega blagostanja in socialne varnosti 
delovnih ljudi ter za uveljavljanje bolj humanih pogojev dela 
in odnosov med ljudmi; 

- da izboljšujemo materialno osnovo dela in pogoje za 
večjo produktivnost tudi z razvojem družbenega in osebnega 
standarda, skratka z vlagar^m v izobraževanje, zdravstvo, 
socialno varstvo, kulturo itd. 

To pa pomeni, da je socialna politika nepogrešljiv sestavni 
del celovite družbenoekonomske politike. Ta mora izhajati iz 
družbenoekonomskega položaja delavcev, ki si socialno var- 
nost zagotavljajo z delom ter na podlagi delitve po delu in z 
uveljavljanjem socialistične solidarnosti. Socialne politike in 
socialne varnosti zato ni mogoče opredeljevati odtujeno od 
združenih delavcev in izven povsem konkretnega okolja. 

Poročilo obravnava osnovne vidike socialne politike upo- 
števajoč, da so že bili ali da bodo nekateri zelo pomembni 
segmenti socialne politike skoraj hkrati samostojno in celo- 
vito obravnavani v skupščini.1) 

I. OKVIRI SOCIALNE POLITIKE 
Socialna varnost delovnih ljudi in občanov je bila v prete- 

klih letih pod vplivom dveh med seboj nasprotujočih si ten- 
denc. Zaradi poslabšanih materialnih pogojev se znižuje 
osebni standard, stagnira pa tudi rast družbenega standarda. 
S tem se povečuje potreba po aktivni in denarno tudi bolj 
zahtevni socialni politiki. Sredstva, ki jih delavci in delovni 
Pudje namenjajo za ohranjanje in izboljševanje svoje socialne 
varnosti, so zaradi tega realno manjša, čeprav so se istočasno 
nominalno povečevala. 

Vse bolj se zaostruje socialni položaj nekaterih kategorij 
prebivalstva, kot so upokojenci, družine z otroki ter tistih 
občanov, ki živijo od pomoči socialnega skrbstva. Rast cen 
osnovnih življenjskih potrebščin je v zadnjih treh letih močno 
znižala osebni standard ljudi, zlasti delavcev z nižjimi dohodki 
na družinskega člana. 

Ob popisu prebivalstva leta 1981 smo imeli 49,6% aktivnega 
prebivalstva2, od tega 82,5% delavcev in 9,4% kmečkega 
prebivalstva. Vzdrževanih prebivalcev je bilo 36,4%. Po istih 
podatkih se je v zadnjih desetih letih v strukturi prebivalstva 
povečal delež prebivalstva starejšega od 65 let do 9,8% na 
12,15%. To vpliva predvsem na obseg zdravstvenih storitev in 
na vedno večje potrebe po urejenem varstvu za starejše ob- 

Vse večji delež osebnih prejemkov gre za zadovoljevanje 
eksistenčnih potreb, kot so hrana in pijača, obleka, obutev, 
izdatki za stanovanje in kurjavo. Tako so napr. izdatki za 
hrano, stanarino in kurjavo v strukturi mesečnih izdatkov 3- 
članske delavke družine narasli v času od 1978 do 1981 leta 
od 43% na 47% in za 4-člansko družino od 44,4% na 47,3%. 
Zavedati se moramo, da so v letu 1982 osebni dohodki realno 
padli in sicer, če jih primerjamo z letom 1979 za 19,4% Kot 
posledica padca realnih osebnih dohodkov je pritisk socialnih 
elementov na delitev osebnih dohodkov tako močan, da so 

1 Resolucija o družini februar 1983 
Zaposlovanje junij 1983 
Stanovanjsko gospodarstvo julij 1983 
Zakon o pokojninskem In invalidskem zavarovanju (osnutek) maj 
1983 2 Zavod SRS za statistiko - Statistične informacije 3 Tudi če kot osnovo za izračun stroškov družine upoštevamo po- 
prečni osebni dohodek zaposlenega, poprečno družino (3,2 družin, 
člana), poprečno število zaposlenih v družini (1,7) ter poprečne 
stroške za oskrbo v WO In minimalne žlvljen|ske stroške otrok In 
odraslih, ostane družini le okoli 2.000 din za vse druge potrebe (npr. 
letni dopust, stanovanjsko varčevanje, nakup knjig, časopisi, revije). 
Glede na to, da je precej družin s podpovprečnimi dohodKl In nad- 
povprečnim številom družinskih članov, je mogoče sklepati, da so 
materialni problemi teh družin še bistveno težji. 
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razponi med najnižjimi in najvišjimi osebnimi dohodki že zelo 
nizki v velikem delu organizacij združenega dela. Tako je npr 
43% vseh organizacij imelo v letu 1982 razpon 1:2. 

V SR Sloveniji vse od leta 1979 pada delež sredstev za vse 
oblike socialnega varstva v primerjavi z družbenim proiz- 
vodom. Največji del teh sredstev, kot npr. sredstva osebnega 
dohodka namenjena za nadomestila za čas odsotnosti z dela 
zaradi poroda in nege otroka, za odsotnost zaradi bolezni, 
nadomestila za brezposelnost ter sredstva za pokojnine in 
invalidnine, ki se usklajujejo skladno s povečanjem sredstev 
za osebne dohodke v preteklem letu, pada enako kot osebni 
dohodki. Sredstva, ki so namenjena za družbeno denarne 
pomoči občanom in otrokom, pa v zadnjih letih padajo še 
močneje in ne sledijo gibanju osebnih dohodkov oz. življenj- 
skih stroškov. 

Delež sredstev za različne denarne prejemke prebivalstva 
(nadomestita osebnih dohodkov, pokojnine, štipendije, de- 
narne pomoči), sredstev za socialnovarstvene in zdravstvene 
storitve ter sredstev za regresiranje prehrane, potovanj in 
letovanj otrok in delavcev, je v primerjavi z družbenim proiz- 
vodom v SR Sloveniji v letu 1'982 nekoliko večji kot leto prej, 
vendar je, vzeto v celoti, v vsem obdobju 1980-1982 znatno 
izpod ravni leta 1979. Le delež izdatkov samoupravnih inte- 
resnih skupnosti za socialnovarstvene in zdravstvene storitve 
je v minulem letu presegel raven vseh prejšnjih let (alej tabelo 
na strani 6). 

Večletno relativno zmanjševanje materialnih okvirov zado- 
voljevanja potreb po socialnovarstvenih storitvah je močno 
poslabšalo možnosti obnavljanja in posodabljanja obstoječih 
zmogljivosti za izvajanje teh dejavnosti. Take razvojne ten- 
dence v krajšem obdobju vplivajo na stagnacijo razvoja tega 
^e!a. družbenega standarda, v daljšem obdobju pa bi mogle v večji meri ogroziti že doseženo raven tega standarda. Omeje- 
vanje (zmanjševanje) sredstev in prestrukturiranje na tem 
področju ne more biti trajnejša in smotrna usmeritev socialne 
politike, saj je, v nasprotju s stvarnim in splošnim povečanjem 
potreb socialistične družbe. 

Tudi raven osebnih dohodkov delavcev v družbenih dejav- 
nostih pada v primerjavi z osebnimi dohodki delavcev v go- 
spodarstvu. Tako so v letu 1982 poprečni čisti mesečni osebni 
dohodki na pogojno nekvalificiranega delavca na področju 
socialnega varstva zaostajali za 12,5% za poprečjem delavcev 
v Sloveniji. Zaostajanje se kaže tudi v tem, da je v septembru 
1982 imelo 25,9% delavca, ki delajo na področju socialnega 
varstva, čiste osebne dohodke nižje od 10.000 din, v gospo- 
darstvu pa 16,3% delavca4. Tako zaostajanje osebnih dohod- 
kov teh delavcev ne motivira dovolj za boljše delo, kar je 
deloma vzrok za to, da se sprejete družbene usmeritve za 
racionalnejšo organizacijo in boljšo delitev dela na posamez- 
nih področjih, ne uveljavljajo dovolj hitro. 

v % od DP 
1979 1980 1&81 ' 1982 

1. Nadomestila OD za bolezen 
- v breme SIS 
- v breme OZD 

2. Nadomestila OD za porod. 
3. Nadomestila za brezposelnost 
4. Pokojnine in invalidnine 
5. Denarne pomoči otrokom 
6. Denarne pomoči skupnosti 

socialnega skrbstva 
7. Štipendijo' 
8. Pomoč za . premo novorojenca 

SKUPAJ ■ -8) . 

1,37 
0,56 
0,81 
0,50 
0,03 
6,77 
0,76 

0,09 
0,14 
0,01 
9,67 . 

1,24 
0,52 
0,72 
0,48 
0,02 
6,58 
9,76 

0,10 
0,14 
0,02 
9,34 

1,16 
0,48 
0,68 
0,42 
0,02 
6,41 
0,56 

1,23 
0,53 
0,70 
0,43 

0.026 

6,63 
0.47 

9. Subvencije stanarin 
10. Plačilo oskrb. v soc. zavodih 

OZD za usposablj. in rejn. dr. 
II; Sofinanciranje vzgojno- 

varstvene dejavnosti WO 
' 2. Neposredno zdravstveno 

varstvo 
"• Prekvalifikacije brezposelnih 

Rehabilitacija in zaposlovanje 
invalidov 
Skupaj (10-14) 

0,11 0,11 
0,17 0,16® 
0,01 0,02 
8,90 9,07 

0,00 0,00 0,01 0,01 

0,21 

0,43 

4,10 
0,02 

0,22 
4,98 

0,20 

0,42 

3,87 
0,02 

0,22 
4,73 

0,20 

0.48 

4,02 
0,02 

0.20 

0,55 

4,18 
0,016 

0,23 0,27 
4,97 5,22 

4 Vir:. Za vod SRS za statistiko, Statistične informacije 
Iz združenih sredstev v skupnostih za zaposlovanje (ena tretjina 

štipendistov) 6 Ocena 

15. Potovanja učencev in študent. 
16. Prevozi otrok in mladine 
17. Regresi za prehrano otrok 
18. Regres za prehrano delavcev 
19. Regres za oddih delavcev 
20. Vzdrževalnine učencev 

Skupaj (16-20) 

0,00 
0,10 
0,01 

1.516 

0,82 
0,02 
2,46 

0,00 
0,09 

1,65 
0,83 
0,02 
2.59 

0,00 
0,08 
0,02 
1,53 
8,73 
0,01 
2,37 

Skupaj (1-20) 

0,00 
0,10 

1.62 
0,72 
0,01 
2,45 

17,11 16,66 16,24 16,74 

II. OCENA URESNIČEVANJA NEKATERIH 
VIDIKOV SOCIALNE POLITIKE 

1. Prenos odločanja o socialni politiki v TOZD 
in KS 

Proces približevanja obveznosti in pravice za planiranje 
potreb po socialnovarstvenih storitvah in pomočeh in s tem 
uresničevanje ciljev socialne politike, predvsem pa socialne 
varnosti delavcev v TOZD in občanom v KS, je vse bolj intenzi- 
ven, ni pa še do konca izveden. Večina pravic se realizira v 
občinskih skupnostih s področja socialnega varstva s po- 
močjo kriterijev in meril, ki so preverjeni v TOZD in KS. K temu 
so pripomogli tudi nekateri dosledneje izpeljani ukrepi za 
uresničevanje socialne varnosti, ki zahtevajo, da izhaja pra- 
vica iz ugotovljenih dejanskih okoliščin, v katerih živi posa- 
meznik ali družina. 

Prenos pravic iz republiške pristojnosti na občinsko je bil 
najbolj dosledno izpeljan na področju družbenega varstva 
otrok in socialnega skrbstva. Družbene denarne pomoči se v 
celoti urejajo v občinah. Počasneje pa se uresničuje zahteva 
po njihovem preoblikovanju v funkcionalne pomoči družini in 
posameznikom. 

Na osnovi sprejetega načela domicilne socialne varnosti 
dodeljujejo skupnosti s področja socialnega varstva pomoči 
vedno bolj le tistim občanom, ki jih na podlagi ocene konkret- 
nih življenjskih razmer dejansko tudi potrebujejo. Medtem, ko 
so skupnosti v letu 1981 le izjemoma ugotavljale upravičenost 
do denarne pomoči na podlagi svobodne presoje, pa je v letu 
1982 na tej podlagi prejelo denarno pomoč 4660 otrok (2 8% 
vseh prejemnikov). 

Proces demokratizacije in objektivizacije odločanja o nepo- 
srednih oblikah socialne varnosti vedno bolj izključuje nedo- 
takljivost pridobljenih socialnih pravic in omogoča hitrejše 
reagiranje na spremembe v materialnem položaju posamez- 
nika in družine. 

Realizacija načela domicilne socialne varnosti v smislu po- 
družbljanja socialne politike je zelo zahtevna naloga. Pomem- 
ben pripomoček za njegovo realizacijo predstavlja, tudi evi- 
denca^ prejemnikov socialnovarstvenih pomoči. V občinah 
sicer že uvajajo enotno skupno evidenco, vendar počasneje 
kot je bilo predvideno. V letu 1982 je delovala v Kranju, Celju, 
Izoli, na Jesenicah in Ravnah na Koroškem, konec leta pa so 
jo uvedli še v Brežicah, Dravogradu, Novi Gorici, Tolminu na 
Vrhniki in v Žalcu. 

V okviru republiške skupnosti socialnega varstva se je začel 
postopek za poenotenje meril za posamezne socialnovar- 
stvene pomoči in postopek za njihovo uveljavljanje. Ugotav- 
ljamo pa, da marsikje še nimamo dovolj usposobljenih stro- 
kovnih delavcev, da bi brez večjih težav izpeljali idejo domi- 
cilne socialne varnosti. Aktivni vidik pomoči ne more in ne 
sme biti izražen le v denarni pomoči, ampak tudi v svetovanju 
posameznikom in družinam. 

2. Svobodna menjava dela 
Eden bistvenih pogojev za krepitev samoupravnega druž- 

benoekonomskega položaja delavcev in njihovega neposre- 
dnega vpliva na socialno politiko in zagotavljanje socialne 
varnosti je uspešno uveljavljanje svobodne menjave dela v 
neposrednih odnosih in v samoupravnih interesnih skupno- 
stih na posameznih področjih družbenih dejavnosti. 

Samoupravni sporazumi o svobodni menjavi dela so bili 
sprejeti. Sprejeti so bili tudi standardi in normativi kot ele- 
menti za oblikovanje cen. Programe in cene storitev smo 
uveljavili kot podlago za dogovore o svobodni menjavi dela, 
kar je omogočilo sporazumevanje tudi za nižji standard in 
kakovost določenih storitev. S tem so bili ustvarjeni pogoji za 
uveljavljanje bolj neposredne odvisnosti programov, storitev 
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in nadomestil oddohodkovnih gibanj v TOZD in v gospodar- 
stvu nasploh. 

Proces svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih 
skupnostih ip preko njih ni izhajal iz potreb in stvarnih dohod- 
kovnih možnosti uporabnikov, ampak je temeljil predvsem na 
že doseženem obsegu in kakovosti storitev. Menjave dela 
preko enote skupnosti in neposredne svobodne menjave dela 
nismo uspeli razviti, čeprav bi se preko teh lahko najbolje 
uveljavili neposredni interesi združenega dela. Teh pobud je 
bilo premalo. 

Sporazumevanje med uporabniki in izvajalci pa je močno 
zastalo z zamrznitvijo cen. Tako stanje je vodilo v izgube, ki so 
jih nato pokrivali pretežno iz sredstev skupnosti, ki so biia po 
planih predvidena za druge programe in storitve. 

Svobodna menjava dela se v tem srednjeročnem planskem 
obdobju uresničuje v pogojih stalnega zmanjševanja realnega 
obsega in vrednosti razpoložljivih sredstev za vse programe 
dejavnosti na področju socialnega varstva. Ob nezmanjšanem 
obsegu pravic in nezmanjšani kakovosti socialnovarstvenih 
storitev prihaja do neskladja med potrebami uporabnikov in 
materialnimi možnostmi za njihovo zadovoljevanje. Ker je 
znaten del odhodkov samoupravnih interesnih skupnosti s 
področja socialnega varstva vezan na avtonomno rast različ- 
nih oblik nadomestil osebnih dohodkov in socialnih pomoči, 
ostaja na voljo za pokritje naraščajočega obsega socialnovar- 
stvenih potreb in storitev vse manjši dejež prihodkov teh 
skupnosti. Zmanjševanje sredstev za naložbe kot izhod v sili 
na tem področju ne da učinka, ker se sredstva za investicije 
zagotavljajo v pretežni meri iz samoprispevkov. Večletno ne- 
selektivno nominalno povečevanje sredstev za vsebinsko zelo 
različne programske obveznosti skupnosti ne vodi v načrto- 
van prednostni razvoj posameznih dejavnosti, ampak pred- 
vsem v povečevanje razlik v materialnem položaju izvajalcev 
posameznih storitev. 

Vsakoletno omejevanje rasti sredstev za določene namene 
skladov skupne porabe v organizacijah združenega dela se 
odraža v upadanju deleža storitev, ki se uresničujejo v odno- 
sih neposredne svobodne menjave dela. Stagnacija v uresni- 
čevanju odnosov neposredne svobodne menjave dela na te- 
melju skupnega dohodka ali skupnega prihodka uporabnikov 
in izvajalcev je v znatni meri povezana s še prisotnim tradicio- 
nalnim gledanjem na vlogo in mesto socialnovarstvenih de- 
javnosti v sistemu družbene reprodukcije. Interes uporabni- 
kov za razvijanje takih oblik neposredne svobodne menjave z 
izvajalci je zelo majhen tudi zato, ker njegovo uresničevanje 
pomeni za OZD uporabnikov le dodatno obveznost, saj se 
zaradi nedograjenih meril svobodne menjave dela hkrati 
ustrezno ne zmanjšuje njihova obveznost do skupnosti. 

3. Solidarnost 
Načela solidarnosti so vgrajena in se uresničujejo na vseh 

področjih združevanja dela in sredstev. Na solidarnosti teme- 
lji dobršen del ustvarjanja novih in boljših pogojev za ustvar- 
janje dohodka, odpravljanja izrazitih razlik v materialnih pod- 
lagah zadovoljevanja osebnih, skupnih in splošnih potreb 
delovnih ljudi. Solidarnost kot družbenoekonomski odnos pa 
bi morala vzpodbujati ustvarjanje večjega dohodka, ki je 
edina podlaga in pogoj za zagotavljanje socialne politike. 

Št. obč. SIS, ki združujejo solidar. sredstva na repub. ravni 
Združujejo prejemajo 

SIS 1981 1982 1981 1982 

OS otroškega varstva 
- denarne pomoči 
- redna dejavnost 
OS socialnega skrbstva 
Občin, zdrav, skupnosti 

27 
14 
23 
19 

30 
16 
24 
19 

23 
11 
16 
20 

20 
10 
16 
20 

Solidarnostna sredstva na republiški ravni (v milijonih din) 
1982 SIS 1981 

OS otroškega varstva 
- denarne pomoči 
- redna dejavnost 
OS socialnega skrbstva 
Občin, zdrav, skupnosti 

183,0 
1,6 

51,7 
308,4 

183,0 
4,1 

61,4 
369,0 

Tako vlogo solidarnosti je možno uresničevati le na samou- 
pravno dogovorjenih merilih medsebojnih pravic in obvezno- 
sti na posameznem področju skupnih interesov. Ti odnosi 
morajo biti kar najbolj objektivizirani na vseh ravneh, zlasti pa 
na ravni temeljnih organizacij združenega dela in njihovih 
proizvodno-poslovnih in dohodkovnih povezav ter v občini, 
saj v nasprotnem primeru lahko zmanjšujejo motivacijo za 
produktivno delo in povečanje dohodka. Na teh ravneh bi 
moral biti, vzeto v celoti, obseg solidarnosti največji, saj je 
materialna in socialna soodvisnost delavcev, drugih delovnih 
ljudi in občanov najmočnejša. Na republiški ravni bi pravi- 
loma uresničevali solidarnost le za zagotavljanje materialnih 
podlag za zadovoljevanje zakonsko opredeljenih nujnih po- 
treb za življenje delovnih ljudi in občanov. Zmanjševanje 
razlik v materialni oziroma družbeni razvitosti občin v repu- 
bliki naj bi se odražalo tudi v zmanjševanju obsega in deleža 
sredstev republiške solidarnosti. 

V 1982. letu so solidarnostna sredstva za denarne pomoči 
otrokom predstavljala 9,1% vseh izplačanih denarnih pomoči 
v Sloveniji, solidarnostna sredstva za financiranje vzgojno- 
varstvene dejavnosti za predšolske otroke pa le 0,2% vseh 
odhodkov občinskih skupnosti otroškega varstva namenjenih 
tej dejavnosti. Sredstva republiške solidarnosti za uresničeva- 
nje zakonsko zagotovljenega programa socialnega skrbstva 
so v istem letu znašala le 3,51% vseh odhodkov občinskih 
skupnosti socialnega skrbstva. Delež republiške solidarnosti 
v vseh odhodkih občinskih zdravstvenih skupnosti v istem 
letu pa je znašal 1,68%. 

Sedanja merila ter obseg sredstev solidarnosti za zagotav- 
ljanje socialnega varstva na ravni organizacij združenega dela 
in občin, ne odražajo stvarnih razlik v pogojih in možnostih 
posameznih ekonomskih subjektov za ustvarjanje dohodka, 
ki bi ustrezal rezultatom njihovega dela in zadoščal za so- 
cialno varnost le-teh. Posledice teh pomanjkljivost se zato v 
določeni meri kažejo tudi v solidarnostnih sistemih med ob- 
činskimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi na republi- 
ški ravni, kar pa zmanjšuje vlogo in namen te ustavne katego- 
rije. 

4. Delitev osebnih dohodkov po rezultatih dela 
Delitev po rezultatih deta je bistvena spodbuda za poveča- 

nje produktivnosti in za smotrno gospodarjenje z družbenimi 
sredstvi. To pa je tudi ena izmed temeljnih podlag za poveča- 
nje osebnega in družbenega standarda. Vsako omejevanje 
načela delitve po rezultatih dela in izenačevanje osebnih 
dohodkov delavcev ne glede na njihov delovni prispevek, 
slabi zavzetost za boljše delo in gospodarjenje, s tem pa 
zmanjšuje tudi materialno podlago za uresničevanje ciljev 
socialne politike. S hromitvijo načela delitve po rezultatih dela 
se zaradi zviševanja stroškov za življenje stopnjuje pritisk na 
različne oblike družbenih pomoči. Taki trendi so prisotni 
zlasti na področju socialnega skrbstva in izpostavljajo za- 
hteve po širjenju obstoječih oblik pomoči in solidarnosti. 

Le na osnovi doseženih boljših rezultatov dela, ki se izkazu- 
jejo s povečanjem proizvodnje, delovne storilnosti, izvoza na 
konvertibilno področje, znižanja stroškov poslovanja in bolj- 
šega izkoriščanja delovnih sredstev, bodo delavci v združe- 
nem delu lahko zagotavljali povečanje oziroma ohranjanje 
realne vrednosti osebnih dohodkov. Zaradi zoževanja mate- 
rialnih možnosti združenega dela se že zožujejo razponi med 
osebnimi dohodki za najbolj enostavno in najbolj zahtevno 
delo. Materialno in socialno varnost, ki jo zagotavlja zakon o 
zajamčenem osebnem dohodku vsakemu delavcu iz dela, 
uresničujejo delavci z zagotovitvijo zneska osebnega do- 
hodka, ki pokriva dogovorjene minimalne življenjske potreb- 
ščine. Porast cen za zagotovitev minimalnih življenjskih stro- 
škov dodatno pogojuje oženje razponov v delitvi sredstev za 
osebne dohodke. V okviru takšnih razmerij pa se sprejeta 
družbenogospodarska politika zavzema za odpravljanje ize- 
načevanja osebnih dohodkov za opravljanje tistih del in nalog 
torej za takšno delitev osebnih dohodkov, kjer bo osebni 
dohodek odvisen od delovnega prispevka posameznega de- 

Na slab odnos'do dela vpliva tudi nedosledno izpeljana 
socialna politika ter neusklajenost meril za ugotavljanje upra- 
vičenosti do posameznih oblik pomoči in neustrezno dogo- 
vorjene višine pomoči. Neposredne oblike socialnih pomoči 
se še vedno dodeljujejo neusklajeno, postopki in merila za 
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dodeljevanje takih pomoči pa so po skupnostih zelo različna. 
Postopki so še vedno večinoma vezani na avtomatizme, ki 
onemogočajo realno presojo položaja posameznika in dru- 
žine. Ukrepi socialne politike še prepogosto materialno pod- 
pirajo tiste, ki bi lahko več in bolje delali in s' tako sami 
zagotovili višjo stopnjo socialne varnosti. Ovira, da se sistem 
realnejše presoje ni uveljavil, pa ni v ukrepih socialne politike 
same, ampak v nerazumevanju namena le-te v nekaterih OZD, 
ki prikrivajo informacije o resničnih dohodkih delavcev. Tako 
stanje ilustrirajo tudi zahteve, naj se pri ugotavljanju upravi- 
čenosti do pomoči ne upoštevajo dohodki iz nadurnega dela. 
Pri tem ne gre toliko za materialno dimenzijo problema, 
ampak predvsem za pojave, ki niso v skladu z naravo odnosov 
v socialistični družbi. 

5. Planiranje ciljev socialne politike 
Z vidika vključevanja elementov socialne politike v planske 

dokumente v smislu integralnega planiranja razvoja smo 
slabo pripravljeni. V tem je tudi razlog, da elementi socialne 
varnosti niso ustrezno vključeni v razvojne načrte TOZD in 
družbenopolitične skupnosti. Srednjeročni plani dajejo so- 
cialno varstvenim vidikom razvoja prensalo pozornosti. 

Cilji socialne politike glede na razmere niso ustrezno vklju- 
čeni v planska predvidevanja v okviru TOZD. S tega vidika se 
zanemarjajo nekateri praktični vidiki in konkretne možnosti 
zagotavljanja ustrezne socialne varnosti delavcev z nizkimi 
dohodki. 

Pomemben vidik v planiranju usmeritev socialne politike bi 
se moral uresničevati tudi z usklajevanjem in oblikovanjem 
izhodišč socialne politike v skupnostih socialnega varstva. 

V občinah, kjer skupnosti socialnega varstva uresničujejo 
svojo vlogo, nimajo večjih težav z oblikovanjem skupnih izho- 
dišč za izpeljavo solidarnosti, programov socialne varnosti za 
posamezne skupine upravičencev, z usklajevanjem socialnih 
pravic, osnov in meril za ifveljavljanje socialnih pravic in 
drugih z zakonom določenih nalog. 

Žal so še vse prepogosto te skupnosti le mesto za formalno 
potrditev že sprejetih sklepov, tako da pri usklajevanju in 
opredeljevanju izhodišč in kriterijev socialne politike ne mo- 
rejo sodelovati. Vzrok je prav gotovo tudi v tem, da ustanovi- 
teljice pogosto le formalno pristajajo na obravnavo v občin- 
skih skupnostih socialnega varstva in da so slednje potis- 
njene na roo delegatskega in skupščinskega sistema. 

6. Prostovoljno delo 
Pomembno mesto v vseh teh prizadevanjih ima tudi prosto- 

voljno deloJn. solidarnostna odzivnost, brez katere ne mo- 
remo uresničiti nekaterih nadvse pomembnih prvin, ki soobli- 
kujejo našo družbeno skupnost in njen sistem. Ta aktivnost 
predstavlja pomembno sestavino socialne varnosti delovnega 
človeka in občana oz. postaja pomembno izhodišče, na pod- 
lagi katerega oblikujemo sistem in smotre celovite socialne 
varnosti S prostovoljnim delom oziroma z delom, ki izhaja iz 
človekove kreativne narave, humaniziramo njegove življenj- 
ske, razmere. 

Odnos do prostovoljnih dejavnosti opozarja na stanje in 
stopnjo razvoja socialne zavesti, ki kaže, da v družbi ne 
posvečamo dovolj pozornosti razvoju teh odnosov in da slabo 
izpeljujemo sistem socialne varnosti v krajevni skupnosti in v 
temeljni organizaciji združenega dela. 

Prostovoljna, socialna in humanitarna aktivnost in odziv- 
nost nanjo bi morala vedno bolj zapolnjevati vrzel, ki nastopa 
med institucionalno organiziranostjo in človekom ter njego- 
vimi potrebami in interesi. Izpeljava tega zahteva bolj zavzet 
pristop tudi v vzgojni in izobraževalni dejavnosti. V ta prizade- 
vanja se s prostovoljnim delom s programom sosedske po- 
moči vse bolj uspešno vključuje organizacija Rdečega križa in 
nekatera društva. 

III. URESNIČEVANJE NEKATERIH 
SOCIALNOVARSTVENIH PRAVIC 

Pomembna osnova za uresničevanje socialne politike je 
pravilna usmerjenost socialnovarstvenih pomoči, s katerimi 
pomagamo predvsem družini in otroku, starejšim osebam, 
invalidom in nezaposlenim, če si sami z dohodkom, ustvarje- 
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nim s svojim delom, ne morejo zagotoviti socialne varnosti ali 
če so in dokler so nesposobni za delo. 

1. Družbeno varstvo otroka in družine 
a) Na tem pdoročju se nadaljuje proces izenačevanja pogo- 

jev otrok za vstop v življenje, in sicer: 
- z zagotavljanejm vzgojnih programov za predšolske 

otroke tudi na tiste, ki sicer niso vključeni v organizirano 
varstvo v WO, 

- s povečanim zajetjem predšolskih otrok v celoletni pro- 
gram male šole, 

- z doslednjšim preusmerjanjem denarnih pomoči v nepo- 
sredne oblike pomoči, t j. v kritje stroškov varstva in prehrane 
v vzgojnovarstveni organizaciji v osnovni, srednji, na višji in 
visoki šoli; 

- politika nadomestila osebnega dohodka za porodniški 
dopust se ne spreminja. Pravico do nadomestila pa so prido- 
bile tudi združene kmetice7v tistih občinah, kjer je bil podpi- 
san sporazum o združevanju sredstev; 

- število otrok, ki prejemajo denarno pomoč, se zmanjšuje, 
hitreje pa se povečuje višina pomoči Proces preoblikovanja 
denarnih pomoči v funkcionalne je začet; 

- denarne pomoči prejema v začetku leta 1983 73.393 
družin oziroma 165.021 otrok. V primerjavi z delom 1981 seje 
število otrok, upravičenih do denarne pomoči, znižalo za 
33%. Razlog za to je v dosedanjem izvajanju sprejetih izho- 
dišč, da naj pomoč prejemajo v večjem obsegu tiste družine, 
ki svojim otrokom dejansko ne morejo zagotoviti dogovorjene 
ravni socialne varnosti; 

- za subvencioniranje vzgojnovarstvene dejavnosti gre 34% 
vseh sredstev združenih .v skupnostih otroškega varstva. De- 
lež staršev se giblje glede na dohodkovne cenzuse od 20% do 
80% ekonomske cene. V ekonomski ceni vzgojnovarstvene 
storitve predstavlja vzgojno delo približno 30%. 

Na izvenmestnih področjih že ni več pritiska na sprejem 
otrok v vrtce in se nekateri celo praznijo. V mestnih sredinah 
števiio otrok, ki čakajo na sprejem v WO, ne narašča, kar je 
posledica razvijanja alternativnih možnosti (varstvene dru- 
žine, uporaba večnamenskih prostorov za varstvo) varstva, 
vendar pa obseg takih oblik bistveno ne povečuje kapacitet za 
organizirano vzgojo in varstvo otrok. V letu 1981 je bilo v VVO 
70.786 otrok (to je 40,6% vseh predšolskih otrok) in v varstve- 
nih družinah 1.101 otrok. V letu 1982 je bilo v VVO 74 333 
otrok (42,6% vseh otrok) in v varstvenih družinah 1.185 otrok8. 
V različne oblike družbeno usmerjene vzgoje in varstva je 
vključenih 85% predšolskih otrok v starosti od 3 do 7 let; 

- z uresničevanjem socialne funkcije šole (povečan obseg 
zajetja otrok v celodnevno osnovno šojo, ureditev šolske 
prehrane na ravni osnovne šole, čemur pa bi nujno morali 
slediti tudi na srednji, višji in visoki stopnji). 

_b) V šolskem letu 1981/82 je prejemalo štipendije 52.656 
učencev in študentov. Od tega jih je 36.375 prejemalo kadrov- 
sko štipendijo (69% vseh štipendistov) in 16.281 štipendije iz 
združenih sredstev (31%). V šolskem letu 1982/839 je bilo 
vseh štipendistov 52.244, od tega jih je 35.360 (68%) preje- 
malo kadrovske štipendije in 16.884 (32%) štipendije iz zdru- 
ženih sredstev. Iz teh podatkov in tudi v primerjavi s šolskim 
letom 1980/81 ugotavljamo stalen padec števila kadrovskih 
štipendij in naraščanje štipendij iz združenih sredstev. Sicer 
pa je v šolskem letu 1981/82 od skupno 111.376 učencev in 
študentov 47% prejemalo štipendijo, v šolskem letu 1982/83 
pa je od 109.302 učencev in študentov prejemalo štipendiio 
48%. 

Povečanje števila štipendij iz združenih sredstev je posle- 
dica stagniranja razpisa kadrovskih štipendij in tudi minimal- 
nega porasta osebnih dohodkov, kar širi krog upravičencev 
glede na cenzus za pridobitev štipendije iz združenih sredstev 
(55% povprečnega mesečnega osebnega dohodka na zapo- 
slenega v SR Sloveniji ugotovljenega za preteklo leto). 

7 K sporazumu je pristopilo ko donca 1982. leta 36 kmetijskih zadrug 
V letu 1982 je porodniški dopust izkoristilo 117 kmetic iz 14 občin. 
31185 otrok v varstvenih družinah pomeni prihranek pri investiciji za 
85 jasličnih oddelkov. Investicija za 1 mesto (brez opreme) na otroka 
v jasličnem oddelku stane poprečno 275.000 din. (Podatek za 1.1982 
- samoprispevek LJubljana.) 3 Ocena zvezne skupnosti za zaposlovanje, ker še ni podatkov vseh 
poročev. enot 
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Za učence in študente predstavlja poseben problem neure- 
jena prehrana. Zato menimo, da bi bilo potrebno tudi v si- 
stemu štipendiranja izpeljati načelo preusmeritve dela sred- 
stev za štipendije za zagotovitev organizirane prehrane. Zato 
je potrebno v tem smislu dopolniti tudi družbeni dogovor o 
štipendijski politiki v SR Sloveniji. 

c) Poseben problem na področju socialne varnosti mlado- 
letnih o§eb predstavlja veliko število toksikomanij (alkoholi- 
zem, narkomanije) med mladimi. 

Zaradi naraščanja teh pojavov je potrebno posvetiti več 
pozornosti družbeni prevenciji na področjih vzgoje in izobra- 
ževanja, javne varnosti, informiranja in vzgoji staršev. 

č) Novi zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, 
štev. 3/81) ne obravnava več mladih družin kot posebno 
socialno kategorijo, ki bi imela pravico dobiti solidarnostno 
stanovanje, zanje veljajo enaki pogoji kot za vse druge ob- 
čane. Vendar pa bi moral biti družbeni interes zagotoviti 
mladim ustreznejše pogoje za najemanje posojil tudi s tem, da 
bi v delovnih organizacijah odpravili toge kriterije glede de- 
lovne dobe, saj je za mlade ljudi pridobitev stanovanja po- 
membna materialna osnova za oblikovanje družine. 

Mladim družinam je bilo v času od 1973 do 1980 dodeljenih 
3873 solidarnostnih stanovanj pod naslednjimi pogoji: 

- da mlada družina namensko varčuje za stanovanje, 
- da pfedloži izjavo OZD, v kateri je v delovnem razmerju, da 

bo skupno z upravičencem rešila njegovo stanovanjsko vpra- 
šanje v določenem roku. 

Na podlagi zakona o stanovanjskem gospodarstvu je delno 
nadomeščanje stanarin vgrajeno v samoupravne sporazume 
o temeljih planov vseh stanovanjskih skupnosti v SR Sloveniji 
za to srednjeročno obdobje 

V letu 1981 je prejemalo delno nladomestitov stanarine 3624 
družin, za kar je bilo porabljeno 16,621.000 din, po planu za 
leto 1982 pa je zaradi predvidenega naraščanja upravičencev 
do delnega nadomeščanja stanarin v ta namen planirani od- 
hodek povečan za 113% tako, da znašajo planirana sredstva 
za delno nadomestilo stanarine 33,549.000 din. 

V Zvezi stanovanjskih skupnosti Slovenije ocenjujejo, da bo 
prehod na ekonomske stanarine do leta 1985 vplival na večje 
število upravičencev do delne nadomestitve stanarine, s tem 
pa tudi na večja sredstva solidarnosti, porabljena v ta namen. 

Glede na to, da so se s 1. 4. 1983 stanarine v SR Sloveniji v 
poprečju povečale za 30% menimo, da bi bilo potrebno čim- 
prej dograditi sistem delne nadomestitve stanarin in pri tem 
med kriteriji obvezno izpostaviti družine z otroki, saj imajo te 
največ stroškov. Tudi postopek za pridobitev pravice do po- 
moči bi morali poenostaviti, skrajšati in s tem zagotoviti hitro 
reagiranje oziroma takojšnjo pomoč družini! ki sama ne 
zmore celotnega plačila stanarine. V postopek ugotavljanja 
upravičenosti do pomoči naj se vključijo tudi centri za so- 
cialno delo, organizacije združenega dela, predvsem pa kra- 
jevne skupnosti in skupnosti stanovalcev. 

2. Družbeno varstvo starejših oseb 
Delež starostnikov nad 65 let je v Sloveniji že presegel 12% 

in je večji od deleža predšolskih otrok. Posebne socialne 
razmere, ki jih pogojuje intenzivna urbanizacija in odliv mla- 
dih v mesta, praktično popolna zaposlenost žensk in temeljna 
sprememba strukture sodobne družine in gospodinjstev, po- 
stavlja starostnike pred številne probleme, ki jih brez druž- 
bene skrbi ni mogoče razrešiti. Rešujemo pa jih prepočasi. 
Zmogljivosti splošnih socialnih zavodov so sicer zadovoljive, 
premalo pa je narejenega na področju domače nege in oskrbe 
starostnikov in ustvarjanju pogojev, da bi čimdalj lahko osta- 
jali v svojem domačem okolju. V sodelovanju z družbenimi 
organizacijami in krajevnimi skupnostmi se morajo tudi so- 
cialni zavodi vključiti v razvoj dejavnosti za starejše občane v 
svojem okolju. 

Starostnikom z najnižjimi prejemki je osnovna materialna 
varnost zagotovljena s sistemom varstvenega dodatka k po- 
kojnini, družbenimi denarnimi pomočmi za osebe brez drugih 
sredstev za preživljanje, kmetom pa s starostno kmečko po- 
kojnino in prek preživninskega varstva (vanj se je do konca 
leta 1982 vključilo le 78 kmetov). 

a) V pokojninskem sistemu je edini korektiv za zagotavlja- 
nje ustreznejše socialne varnosti upokojencev, varstveni do- 
datek. Upravičenost do varstvenega dodatka k pokojnini se 

ugotavlja glede na premoženjsko stanje upokojenca in nje- 
gove družine, višina pa je odvisna od dopolnjene pokojninske 
dobe 

Število uživalcev varstvenega dodatka se je povečalo od 
24.878 v letu 1979 na 33.160 v letu 1982 ali za 33 odstotkov To 
pomeni, da 13,8% vseh uživalcev pokojnin prejema v letu 
1982 varstveni dodatek. 

b) Starostno zavarovanje kmetov je bilo uvedeno z zako- 
nom leta 1972, kot posebna oblika zagotavljanja socialne 
varnosti kmetov. V okviru tega zavarovanja je v decembru 
1982 prejemalo kmečko pokojnino 39.540 uživalcev. 

Starostna pokojnina je določena v enotnem znesku in v letu 
1983 znaša 3.580 din mesečno, kar predstavlja 50% mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih prejemkov PIZ delavcev iz pre- 
teklega leta. 

Starostna struktura zavarovancev tega zavarovanja je dokaj 
visoka in se iz leta v leto povečuje. To in pa velika razdroblje- 
nost kmetijske posesti v Sloveniji, imata za posledico eko- 
nomsko šibkost kmetijskih proizvajalcev, kar vse je terjalo 
vedno večjo udeležbo združenega dela za kritje stroškov tega 
zavarovanja. Ta znaša sedaj že 70%. 

Vse našteto je tudi razlog, da je med uživalci kmečke 
pokojnine kar precej takih, ki poleg pokojnine prejemajo še 
družbeno denarno pomoč, v glavnem kot dopolnilni vir pre- 
življanja iz sredstev socialnega skrbstva. 

c) S temeljnimi in dopolnilnimi oblikami borčevskega in 
invalidskega varstva je v SR Sloveniji, skladno z materialnimi 
možnostimi naše družbe, urejen materialni položaj udeležen- 
cev NOV in vojaških invalidov. 

Poleg tega se s posebnimi oblikami denarnih pomoči 
uspešno rešujejo primeri gmotno ne dovolj preskrbljenih ude- 
ležencev vojne. Tako se socialna varnost vojaških invalidov 
zagotavlja z invalidskim dodatkom, kmetov-borcev NOV z 
varstvenim dodatkom k starostni pokojnini, drugih pomoči 
potrebnih borcev, pa z občinskimi priznavalnimi. Vsi ti pre- 
jemki, ki imajo značaj socialnih korektivov, so sistemsko 
urejeni tako, da se vežejo in sprotno usklajujejo z gibanjem 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov v SR Slove- 
niji. Invalidski dodatek prejema 2.040 vojaških invalidov in 
4.200 družinskih invalidskih upravičencev. Od 2.915 kmetov- 
borcev NOV pred 9. 9. 1943, ki so zavarovanci v sistemu 
starostnega zavarovanja kmetov, prejema poleg kmečke po- 
kojnine še varstveni dodatek 2.751 upravičencev Priznaval- 
nine iz občinskih proračunov prejema 13.424 borcev. 

Vrsto vprašanj s socialno-zdravstvenega področja udele- 
žencev NOV uspešno rešujejo tudi koordinacijski odbori za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov pri skupnosti social- 
nega varstva in komisije za socialna in zdravstvena vprašanja 
pri občinskih organizacijah zveze borcev. 

č) Občani, ki nimajo lastnih sredstev oz. premoženja za 
preživljanje, so pridobitno nesposobni in nimajo nikogar, ki bi 
jih bil dolžan preživljati, prejemajo stalno denarno pomoč v 
skupnostih socialnega skrbstva, ki znaša v 1983. letu 4.650,- 
din. IDenarno pomoč - edini vir preživljanja, prejema 4.150 
upravičencev, 8.700 upravičencev pa prejema denarno po- 
moč kot dopolnilni vir preživljanja, to je razliko od lastnih 
dohodkov do višine edinega vira. Število upravičencev edi- 
nega vira se rahlo zmanjšuje, medtem ko se število upravičen- 
cev dopolnilnega vira povečuje, zvišuje se tudi število zahtev- 
kov za pridobitev enkratnih in začasnih pomoči, ki jih preje- 
majo predvsem aktivni občani, ko iz različnih vzrokov zaidejo 
v kratkotrajne materialne stiske (začasna brezposelnost, bole- 
zen, samohranilstvo itd.). Vprašanje pa je, kako zagotoviti 
sredstva za te dodatne denarne pomoči, saj glede na omejena 
sredstva skupnosti socialnega skrbstva nimajo niti toliko 
sredstev, da bi uskladili stalne denarne pomoči z rastjo oseb- 
nih dohodkov, kot to določajo sklenjeni planski dokumenti. 
Te pomoči bi bilo dejansko potrebno usklajevati z rastjo 
življenjskih stroškov, saj je bila osnova za določitev te višine 
minimalni življenjski strošek starostnika! Ker pretežni del 
sredstev (okoli 75%) skupnosti socialnega skrbstva predstav- 
ljajo denarne pomoči, pomeni povečanje števila enih oblik 
pomoči relativno zniževanje zneskov drugih oblik denarnih 
pomoči. 

d) Plačila in doplačila oskrbe v socialnih zavodih predstav- 
ljajo 28% vseh sredstev skupnosti socialnega skrbstva. Tret- 
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jina oskrbovancev10 krije stroške oskrbe samo oz. s po.močjo 
svojcev (11% oskrbovancev v celoti- iz lastnih dohodkov), 
tretjini oskrbo skupnosti socialnega skrbstva doplačujejo), za 
tretjino pa te skupnosti plačujejo oskrbo v celoti. 

Splošni socialni zavodi imajo med drugim problem s stal- 
nim povečevanjem deleža ležečih oskrbovancev. Teh je že 
okoli 75%. Čedalje več starostnikov prihaja v socialne zavode 
neposredno iz raznih oddelkov bolnišnic, ker jim v domačem 
okolju ni mogoče zagotoviti zdravstvene nege in tako ostane 
edina rešitev premestitev v socialni zavod. Se vedno pa ni v 
celoti razrešeno financiranje zdravstvene nege v zavodih. V 
večini zavodov del stroškov zdravstvene nege bremeni 
oskrbni dan, kar pomeni, da jih plačajo oskrbovanci sami, 
oziroma skupnosti socialnega skrbstva za tiste oskrbovance, 
ki nimajo dovolj lastnih sredstev. Po Samoupravnem spora- 
zumu o izvajanju zdravstvenega varstva in razmejitvi nalog v 
socialnih zavodih, ki je bil sklenjen na republiški ravni v 
februarju 1982, znaša delež sredstev za zdravstveno nego 
okoli 30% celotne zavodske oskrbe, zdravstvene skupnosti pa 
dejansko krijejo le okoli polovico teh sredstev, preostali del 
plačujejo oskrbovanci oziroma skupnosti socialnega 
skrbstva. Celotne stroške zdravstvene nege, po navedenem 
sporazumu, financirajo zdravstvene skupnosti le v 11 social- 
nih zavodih (vseh zavodov je 47). 

Sistem subvencioniranja stanarin v splošnih socialnih zavo- 
dih iz'sredstev stanovanjskih skupnosti, ni realiziran. Dogo- 
vori o dopolnitvi ustreznega družbenega dogovora pa so se 
začeli. 

3. Socialna varnost začasno nezaposlenih 
oseb 

V letu 1982 sta bili sprejeti noveli Zakona o delovnih raz- 
merjih in Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti. Novela Zakona o delovnih razmerjih je v neka- 
terih določilih (npr. določila o pripravništvu, omejevanje na- 
durnega dela, dela po pogodbi o delu) imela za cilj odpraviti 
ovire in zagotoviti, večje možnosti za zaposlovanje mladih 
iskalcev zaposlitve, ki jih je med brezposelnimi v SR Sloveniji 
že več kot polovica. 

Spremembe in dopolnitve zakona o zaposlovanju in zavaro- 
vanju za primer brezposelnosti pa so posegle predvsem v 
spremembe določil zavarovanja za primer brezposelnosti s 
ciljem, da se brezposelne osebe čimprej zaposli, nadomestila 
za primer brezposelnosti pa uskladi glede na splošna gospo- 
darska gibanja in ekonomske zmogljivosti družbe. Med dru- 
gim je bila uvedena spodnja meja nadomestila (pa tudi de- 
narne pomoči), ki ne more biti nižja od višine ugotovljenih 
minimalnih življenskih stroškov. Da bi prišel do izraza dejan^ 
ski socialni položaj družine brezposelne osebe, kakor tudi 
razlike v razvitosti v posameznih okoljih, kjer brezposelne 
osebe žive, je bila uvedena tudi sprememba pri določitvi 
denarnega dodatka na družinskega člana. Tako je novela 
opustila avtomatično določanje višine denarnega dodatka in 
je to prepuščeno samoupravnemu urejanju, ki izhaja iz dejan- 
skega konkretnega položaja brezposelne osebe in njegove 
družine. Novela tudi razširja pravico do denarne pomoči na 
nov krog upravičencev, to so pripravniki, ki so sklenili de- 
lovno razmerje za določen čas krajši od devet mesecev, če so 
uspešno končali pripravniško dobo in ne presegajo določe- 
nega materialnega cenzusa. 

Skupnosti za zaposlovanje pa so sprejele sklep o enotnih 
kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nado- 
mestila oz. denarne pomoči brezposelne osebe zaradi neu- 
pravičene odklonitve zaposlitve. S tem se je zaostrila odgo- 
vornost brezposelnih oseb, ki lahko zaradi neupravičenih 
odklonitev zaposlitev izgubijo pravico za zavarovanje za pri- 
mer brezposelnosti. Take določbe izhajajo iz dejstva, da. si 
mora vsakdo s svojim delom zagotavljati socialno varnost, ne 
pa da le pasivno pričakuje pomoč in odklanja zaposlitev 

Po stanju ob koncu leta 1982 je bilo v SR Sloveniji 16.043 
brezposelnih oseb. V poprečju leta 1982 je pridobilo denarno 
nadomestilo 3402 brezposelnih oseb, denarno pomoč pa 703 
brezposelnih oseb. Ob koncu leta 1982 pa 1250 brezposelnih 
oseb še prejema denarno nadomestilo in 349 denarno pomoč. 

10 Vseh oskrbovancev v splošnih socialnih zavodih je bilo na začetku 
leta 1983 8.450, njihova povprečna starost pa |e 82 let. 

V poprečju lanskega leta pa je 1477 upravičencev do denar- 
nega nadomestila in denarne pomoči prejemalo denarni do- 
datek za vzdrževanega družinskega člana. Povprečna višina 
denarnega nadomestila je znašala 7.307 din, povprečna višina 
denarne pomoči pa 6.735 din (skupaj z dodatkom za vzdrže- 
vane družiske člane). 

Od skupnega števila brezposelnih konec leta 1982 je bilo 
57% žensk, 66% mladih do 30 let, 46% oseb s strokovno 
izobrazbo, 35% iskalcev prve zaposlitve. 

V letu 1983 so skupnosti za zaposlovanje predvidele do- 
datna sredstva za preusmerjanje delavcev, tehnoloških in 
drugih viškov, delajo pa tudi na izpopolnitvi sistema solidar- 
nosti na tem področju. 

Vsi ti podatki le delno prikazujejo stanje, v katerem se 
nahajajo brezposelne osebe, ker kompleksnejših podatkov o 

, razmerah, v katerih živi posamezna brezposelna oseba, ni. Za 
tak prikaz bi bil potreben tudi vpogled v evidence prejemnikov 
družbenih denarnih pomoči socialnega skrbstva. 

4. Socialna varnost invalidnih oseb 
Usposabljanje in zaposlovanje invalidov je najprimernejši 

način družbene in osebnostne integracije invalidov. Ob pre- 
nosu velikega dela odgovornosti za preprečevanje invalid- 
dnosti, usposabljanje in zaposlovanje ter druge naloge v zvezi 
z invalidi na organizacije združenega dela je pomembno, da 
so skupnosti v letu 1982 omogočile začetek dela zavodov za 
usposabljanje invalidnih oseb v Ljubljani, Mariboru in Celju, 
ki naj bi se razvili v pomembne inštitucije za sodelovanje in 
pomoč organizacijam združenega dela na tem področju.' 

Usposabljanje in zaposlovanje otrok in mladine z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju poteka prek predšolskega 
varstva in rednih ter prilagojenih programov osnovne šole, 
delovnega usposabljanja in domske vzgoje. Mladostniki se 
vključujejo v prilagojene programe srednjega usmerjenega 
izobraževanja, pa tudi v programe na višji in visoki stopnji. 

Za duševno in tejesno prizadete osebe, ki si niso sposobne 
same zagotavljati socialno varnost in so pridobitno nespo- 
sobne, smo v zadnjih letih intenzivneje razvijali delavnice za 
delo pod posebnimi pogoji (18 delavnic vključuje 437 prizade- 
tih oseb). Tem osebam pa bo potrebno z razvijanjem različnih 
oblik pomoči zagotoviti celovitejšo socialno varnost. Zagoto- 
viti pa moramo tudi pogoje za namestitev starejših prizadetih 
oseb, ki zaradi zahtevnejše nege in skrbi ne morejo živeti 
doma. 

Posebne socialne programe izvajajo invalidske organizacije 
na podlagi sredstev, ki jih pridobivajo po samoupravnem 
sporazumu s skupnostmi in Loterijo Slovenije in usklajujejo v 
skupnosti socialnega varstva. 

IV. UVELJAVLJANJE SKUPNOSTI 
SOCIALNEGA VARSTVA 

1. Uveljavljanje skupnosti kot mesta za 
usklajevanje 

V skladu z zakonom se delavci, drugi delovni ljudje in 
občani povezujejo v skupnosti socialnega varstva zaradi obli- 
kovanja in usklajevanja celovite socialne politike ter uresniče- 
vanja načela solidarnosti in vzajemnosti na tem področju. Z 
usklajevanjem izhodišč, osnov in meril za pridobitev socialno- 
vartvenih pravic ter z usklajevanjem drugih skupnih interesov 
in potreb na področju socialnega varstva te skupnosti kot 
poseben samoupravni mehanizem omogočajo usklajevanje 
celovite socialne politike in s tem planiranje programov so- 
cialnega varstva v skupnostih. Usklajevanje v skupnostih so- 
cialnega varstva zahteva po eni strani dobro delovanje dele- 
gatskega sistema skupnosti ustanoviteljic,11) po drugi strani 
pa tudi povezano delo strokovnih služb. Dosedanje izkušnje 
so potrdile koristnost in smotrnost povezovanja interesov na 
področju socialnega varstva. Republiška skupnost se glede 
uresničevanja svojih nalog približuje temu cilju, medtem ko 
se skupnosti v nekaterih občinah le stežka ali sploh ne uve- 
ljavljajo. Prve občinske skupnosti socialnega varstva so bile 
ustanovljene že leta 1975, vendar je še zdaj stanje v občinah 
zelo različno. V nekaterih občinah so zato, da so zadostili 
zakonu, skupnosti le ustanovili, nekatere opravljajo le del 

11 Republiško skupnost socialnega varstva so ustanovile 
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svojih zakonskih obveznosti, manjše število teh skupnosti pa 
je dejansko že pomemben člen v usklajevanju socialnovar- 
stvenih pravic in pri integralnem planiranju socialnovarstve- 
nih elementov za planske akte ustanoviteljic, pa tudi družbe- 
nopolitične skupnosti. 

Razlogov, ki vplivajo na to, da v nekako polovici slovenskih 
občin te skupnosti ne delujejo tako, kot bi morale, je več. 
Glavni razlogi pa so: 

1 Ustanoviteljice ne sprejemajo skupnosti socialnega var- 
stva kot mesta za usklajevanje in spremljanje celovite so- 
cialne politike. Delujejo zelo avtonomno in se ne odzivajo 
zahtevam niti ne dajajo pobud za usklajevanje izhodišč, osnov 
in meril za pridobitev socialnih pravic v skupnostih social- 
nega varstva. To večinoma velja za skupnosti za zaposlovanje 
in stanovanjske skupnosti. 

2. Občinske skupnosti socialnega varstva se postopno in le 
s težavo uveljavljajo kot enakopraven zbor občinskih skup- 
ščin, kar vpliva na njihovo usposobitev za skladnejše povezo- 
vanje gospodarskih in socialnih ciljev z družbenimi dogajanji 
v občini. 

3. Sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami v ob- 
čini je slabo, saj le-te redko, ali pa mimo skupnosti socialnega 
varstva obravnavajo vprašanja socialne varnosti, ne nudijo 
dovolj kadrovske pomoči pa tudi ne postavljajo odgovornosti 
pred tiste nosilce socialne politike v občini, ki so dolžni 
zagotoviti pogoje dela temeljnim delegacijam in delegatom, 
da bi prihajali v skupnost socialnega varstva in njene organe s 
čimbolj delegatsko oblikovanimi stališči. 

4. Strokovno in administrativno delo za to skupnost je 
pogosto le »prispevek« k nekim drugim nalogam, so pa tudi 
občine, v katerih do začetka leta 1983 sploh ni bilo strokov- 
nega delavca, ki bi bil zadolžen za opravljanje teh nalog. 
Ugotavljamo torej, da neorganiziranost in nesposobnost stro- 
kovnih služb odločilno vpliva na to, ali bo skupnost social- 
nega varstva kot del delegatskega skupščinskega sistema 
delovala ali ne. 

Do večjega poudarjanja vloge skupnosti socialnega varstva 
je pripeljala sama praksa oziroma ugotovitev, da neusklajen 
sistem socialnovarstvenih ukrepov onemogoča izpeljavo 
učinkovite in racionalne socialne politike. Ugotavljali smo, da 
si ukrepi različnih skupnosti med seboj pogosto nasprotujejo, 
da niso dovolj selektivni, da nekateri celo delujejo v nasprotju 
z načelom delitve po delu, predvsem pa, da pri uveljavljanju 
socialnovarstvenih pravic deluje vrsta avtomatizrpov, ki omo- 
goča, da posamezniki prejemajo socialnovarstvene pomoči, 
čeprav živijo v primernih življenjskih pogojih. 

Takšna neusklajenost v končni, posledici pomeni, da je » 
sistem socialnih pomoči nepregleden in da delavci v združe- 
nem delu ne vedo, za kakšen namen se uporabljajo sredstva, 
ki jih združujejo. 

Oblikovanje celovite razvojne politike, katere del je tudi 
socialna politika, je omogočena tudi s tem, da skupščina 
skupnosti socialnega varstva nastopa kot enakopraven zbor 
republiške ali občinske skupščine kadar ta sprejema zakone 
in druge splošne akte s posameznih področij socialnega 
varstva, odloča o politiki in razvoju posameznih področij 
socialnega varstva ter o drugih pomembnih vprašanjih, ki so v 
pristojnosti skupščine družbenopolitične skupnosti. 

Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SRS, Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SRS, Skup- 
nost otroškega varstva Slovenije, Skupnost socialnega 
skrbsva Slovenije, Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije in 
Zveza skupnosti za zaposlovanje SRS, občinske skupnosti pa 
občinska skupnost otroškega varstva, socialnega skrbstva in 
zaposlovanja, občinska stanovanjska skupnost in enota 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Dele svojih programov, ki zadevajo socialno varnost, pa v 
skupnostih socialnega varstva usklajujejo tudi izobraževalne 
in zdravstvene skupnosti. 

Ugotoviti pa moramo, da smo še premalo naredili v dokazo- 
vanjih, da sp nekatera vprašanja na področju socialnega 
varstva take narave, da b! jih nujno morale obravnavati skup- 
ščine občinskih skupnosti socialnega varstva skupaj z dru- 
gimi zbori občinske skupščine. 

V občinah se vprašanja s področja družbenih dejavnosti 

tudi sicer premalokrat pojavljajo med obveznostmi družbeno- 
političnih skupnosti in njihovih izvršnih svetov; na družbene 
dejavnosti, zlasti pa na te s področja socialnega varstva, 
gledajo v številnih občinah kot na čisti strošek, ki je v breme 
gospodarstva, pogosto jih obravnavajo celo kot administra- 
tivno delo, tako da so tudi pod stalnimi pritiski »nasilne 
racionalizacije«. 

Po podatkih občinskih skupnosti socialnega varstva jih je v 
letu 1982 le 20 imelo program sodelovanja z zbori občinske 
skupščine. 

Občinske skupnosti socialnega varstva so kot enakopraven 
zbor obravnavale največkrat: družbeni plan občine, samou- 
pravne sporazume o temeljih planov samoupravnih interesnih 
skupnosti z aneksi in prispevne stopnje (to običajno na za- 
htevo družbenopolitične skupnosti). Sicer pa so v posamez- 
nih občinah obravnavali tudi: stanovanjsko politiko, domsko 
varstvo, problematiko kmetov, socialno varnost borcev NOV, 
uresničevanje socialnovarstvenih pomoči, problematiko Ro- 
mov, analizo delegatskega sistema. Skupno zasedanje je 
predlagala ali skupščina občine ali skupnost socialnega var- 
stva, izjemoma pa katera od ustanoviteljic. 

2. Uresničevanje samoupravnega sporazuma 
o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne 
varnosti 

Sporazum, ki so ga skupnosti sprejele na ravni republike, se 
postopoma uresničuje, čeprav neposredni vpliv delavcev v 
združenem delu na vse odločitve v politiki socialnega varstva 
še ni prevladujoč, ker socialna politika v večini še ni sestavni 
del razvojne politike v organizacijah družbenega dela. 

Z ukrepi na področju socialnovarstvenih pomoči, uresniče- 
vanjem načela domicilnega socialnega varstva ob upošteva- 
nju vseh virov dohodka družine, z uvajanjem skupne evidence 
in doslednejšim postopnim preusmerjanjem denarnih pomoči 
v funkcionalne oblike poskušamo uveljaviti pozitiven vpliv teh 
pomoči na produktivno delo, vendar še ne dovolj intenzivno. 

V zaostrenih pogojih gospodarjenja in ob ustavitvi investicij 
ni mogoče docela uresničiti načela, naj bi sredstva za razvoj 
družbenega standarda naraščala hitreje kot prejemki prebi- 
valstva iz naslova socialnih pravic. Da bi to dosegli, bi bilo 
potrebno intenzivneje iskati cenejše in preprostejše oblike 
varstva, razvijati prostovoljne oblike in razširiti neposredno 
svobodno menjavo dela v okviru organizacije združenega 
dela in krajevne skupnosti. 

Življenjskega stroška kot merila za socialnovarstvene po- 
moči še vedno ne moremo spremljati, kot je bilo predvideno. 
Raziskovalni projekt je bil v prvi fazi zaključen, vendar njego- 
vih rezultatov še ni mogoče uporabljati v praksi. 

Skladno z gospodarskimi gibanji so bile v Skupnosti social- 
nega varstva Slovenije v letu 1982 preoblikovane prioritete in 
pri tem izpostavljeni: produktivno zaposlovanje, predvsem 
mladih, izenačevanje pogojev otrok in mladine za vstop v 
življenje in zavarovanje osnovne življenjske ravni družin z 
najnižjimi dohodki. 

Sporazume o skupnih izhodiščih naj bi sprejeli tudi v vseh 
občinskih skupnostih socialnega varastva in se s tem lotili 
vsebinskih vprašanj in nalog v okviru skupnosti. Ugotavljamo 
pa, da se v vrsti občin ubadajo še vedno z organizacijskimi in 
administrativnimi vprašanji delovanja skupnosti in njenih te- 
meljnih vsebinskih nalog ne uresničujejo. Tak sporazum so 
do začetka tretjega mandatnega obdobja sprejeli le v polovici 
občinskih skupnosti. 

Pri pripravi poročila so bile uporabljene informacije in po- 
ročila Republiškega komiteja za delo, Skupne strokovne 
službe samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva in so- 
cialnega varstva Slovenije, Zavoda SRS za družbeno planira- 
nje, Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 
SR Sloveniji, Republiškega komiteja za borce in vojaške inva- 
lide, Zveze stanovanjskih skupnosti, Zveze skupnosti za zapo- 
slovanje SR Slovenije, Skupnosti starostnega zavarovanja 
kmetov v SR Sloveniji, Skupnosti socialnega skrbstva Slove- 
nije in Skupnosti otroškega varstva Slovenije. 
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UGOTOVITVE, STALIŠČA - 

k poročilu o uresničevanju 

UGOTOVITVE 
V SR Sloveniji smo z družbenim planom za obdobje 

1981-1985 s samoupravnim sporazumom o skupnih izhodi- 
ščih za zagotavljanje socialne varnosti v obdobju 1981-1985 
in ostalimi planskimi dokumenti opredelili socialno politiko. 
Na III. konferenci Zveze sindikatov Slovenije o socialni politiki 
pa smo ponovno potrdili temeljna načela, vsebino in smeri 
socialne politike. Socialna politika in ukrepi socialnega var- 
stva so usmerjeni k ustvarjanju pogojev za produktivno delo s 
katerim si delavci m delovni ljudje zagotavljajo sočialno var- 
nost in na osnovi socialitične solidarnosti tudi tistim, ki si je z 
lastnim delom in prizadevanji niso sposobni zagotoviti. 

Pri uresničevanju socialne politike pa ugotavljamo, da de- 
lavci še vedno niso v zadostni meri vključeni v oblikovanje 
politike socialnega varstva. Socialna politika tudi ni že v 
zadostni meri postala sestavni del razvojne politike organiza- 
c.'i združenega dela krajevnih skupnosti in tudi družbenopoli- tičnih skupnosti. Ob uresničevanju konkretnih ukrepov so- 
cialne politike pa moramo upoštevati, da zaostrene gospodar- 
ske razmere in poslabševanje materialnih pogojev gospodar- 
jenja znižuje osebni pa tudi družbeni standard; da rast realnih 
osebnih dohodkov ni v sorazmerju z rastjo življenjskih stro- 
škov, da kljub vsakoletnim usmeritvam cene in življenjski 
stroški naraščajo hitreje kot načrtujemo in da tako stanje 
ogroža socialno varnost družin, ki imajo najnižje dohodke, 
družin z večjim številom otrok, socialno varnost nezaposlene 
mladine, upokojencev z najnižjimi pokojninami in tistih obča- 
nov, ki živijo le od družbene pomoči. 

STALIŠČA 
V zaostrenih razmerah gospodarjenja moramo še dosle- 

dneje uresničevati temeljna načela našega samoupravnega 
socialističnega sistema in socialne politike kot sestavnega 
dela celovitega družbenogospodarskega razvoja. Le usklaje- 
nost gospodarskega in socialnega razvoja lahko zagotovi 
ustrezno socialno varnost delovnih ljudi in občanov. Da bi to 
dosegli, pa moramo: 

- dosledneje uveljaviti načelo, da so rezultati dela osnova, 
iz katere izhajajo vse pravice, odgovornosti in dolžnosti delav- 
cev, 

- omogočiti delavcem, da celovito odločajo o ustvarjanju 
in razporejanju dohodka za vse oblike porabe, 

- z ukrepi socialne politike vzpodbuditi povečanje druž- 
bene produktivnosti in dohodka in pri tem upoštevati druž- 
beno izhodišče, da pomeni razvoj družbenega in osebnega 
standarda tudi izboljševanje materialnih osnov dela, 

- premagovati razlike, ki izhajajo iz neenakih možnosti za 
delo in življenje. 

Zato se moramo v okviru vseh družbenih dejavnikov aktivno 
zavzemati za integracijo temeljnih izhodišč socialne politike v 
vse planske dokumente in v aktivnosti za premagovanje druž- 
benoekonomskih težav. 

PRIPOROČILA 
1. Temeljne organizacije združenega dela, krajevne skup- 

nosti, samoupravne interesne skupnosti in družbenopolitične 
skupnosti naj stalno spremljajo uresničevanje začrtane so- 
cialne politike in po potrebi predlagajo ukrepe za zagotavlja- 
nje socialne varnosti delovnim ljudem in občanom. 

2. Samoupravni organi in družbenopolitične organizacije, 
v organizacijah združenega dela naj skupaj s kadrovskoso- 
cialnimi službami sproti ugotavljajo vzroke za manjše delovne 
rezultate svojih delavcev, ki pogojujejo nizke osebne dohodke 
in ogrožajo njihovo socialno varnost. Na taki podlagi in upo- 
števajoč delitev po delu naj v organizacijah združenega dela 
zagotovijo neposredno pomoč tistim delavcem, katerim je 
ogrožena socialna varnost. 

3. Organizacije združenega dela, ki poslujejo z izgubo naj 
skupaj s skupnostmi za zaposlovanje pripravijo konkretne 

ukrepe za preusmeritev delavcev v notie proizvodne programe 
oziroma v druge organizacije združenega dela. Za premago- 
vanje organizacijskih in tehnoloških sprememb proizvodnje 
in s tem zvezane probleme zaposlovanja, je potrebno zagoto- 
viti širšo solidarnost v republiki. 

4. Skupnosti socialnega varstva naj se v večji meri kot 
doslej vključujejo v proces celovitega planiranja ekonomskih 
in socialnih ciljev. 

Da bi to dosegli, se morajo ustanoviteljice skupnosti social- 
nega varstva bolj dosledno vključevati v usklajevanje social- 
novarstvenih programov glede na stvarne možnosti združe- 
nega dela, okrepiti pa se mora tudi funkcija skupnosti social- 
nega varstva kot enakopravnega zbora skupščine družbeno- 
politične skupnosti. 

5. Vse samoupravne interesne skupnosti, ki zagotavljajo 
socialnovarstvene pomoči, morajo dosledno izpeljati načelo 
domiciine socialne varnosti, do konca leta 1983 uvesti enotno 
skupno evidenco prejemnikov socialnovarstvenih pomoči in 
se v republiški skupnosti socialnega varstva dogovoriti za 
enotna merila in postopke za njihovo uveljavljanje. 

6. V samoupravnih intresnih skupnostih se je treba takoj 
dogovoriti za ustrezne aktivnosti, ki bodo zagotovile: 

- hitrejše preoblikovanje denarnih pomoči družinam z 
otroki v neposredne oblike pomoči, kot so varstvo v vzgojno- 
varstvenih organizacijah, urejena družbena prehrana, brez- 
plačni učbeniki, usposabljanje, itd., 

-• hitrejši razvoj racionalnejših oblik vzgoje in varstva otrok 
v varstvenih družinah in v oddelkih v nenamensko grajenih 
prostorih, 

- preusmeritev dela sredstev, ki se zbirajo za štipendije za 
organizirano družbeno prehrano za učence in študente, 

- racionalnejšo izrabo obstoječega stanovanjskega pro- 
stora in hitrejše urejanje odprtih vprašanj stanovanjske iz- 
gradnje, da bi mladim družinam in družinam brez ustreznega 
stanovanja hitreje uredili osnovne stanovanjske razmere, 

- duševno in telesno prizadetim osebam, ki si niso same 
sposobne zagotavljati socialne varnosti, potrebno pomoč in 
ustrezne pogoje za življenje z nadaljnjim razvojem funkcio- 
nalnih oblik varstva, 

- posebno skrb razreševanju invalidske problematike zlasti 
usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Ob prenosu večje 
odgovornosti za invalide v organizaciji združenega dela je 
treba izpeljati program razvoja zavodov za usposabljanje, ki 
naj izdelajo strokovne podlage. Organizacije združenega dela 
se morajo pripraviti za postopno prevzemanje teh nalog, 

- pri določanju kriterijev za družbene pomoči je potrebno 
bolj kot doslej upoštevati rast življenjskih stroškov in njihov 
vpliv na socialni položaj posameznikov in družin z najnižjimi 
dohodki, 

- hitrejši razvoj dejavnosti in oblik pomoči za starejše ob- 
čane v okolju, kjer živijo, 

- izpeljavo sistema subvencioniranja stanarin, tako da bo 
vključeval tudi oskrbovance v socilnih zavodih, 

- dosledno uresničevanje samoupravnega sporazuma o 
izvajanju zdravstvenega varstva v socialnih zavodih, 

- samoupravne interesne skupnosti naj pripravijo metodo- 
loške podlage za združevanje dela in sredstev v svobodni 
menjavi dela tako, da si bodo v organizacijah združenega deia 
lahko z neposredno svobodno menjavo dela zagotavljali del 
storitev in programov družbenih dejavnosti, ki jih lahko naj- 
bolj smotrno uresničujejo v okviru organizacij združenega 
dela, prek samoupravnih interesnih skupnosti pa tiste storitve 
in programe, ki jih je treba uresničevati po načelu vzajemnosti 

■in solidarnosti. 
Pri uresničevanju teh nalog morajo samoupravne interesne 

skupnosti in izvajalske organizacije sodelovati s krajevnimi 
skupnostmi, skupnostmi stanovalcev ter družbenimi organi- 
zacijami in društvi. V tem procesu je treba hitreje razvijati 
prostovoljno delo kot obliko, s katero dopolnjujemo pro- 
grame organizacij na področju socialnega varstva. 

7. V pripravah dolgoročnega plana Slovenije morajo biti 
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vključeni tudi cilji in okviri dolgoročne socialne politike kot 
sestavni del družbenoekonomskega razvoja. 

8. Skupščine občin naj pripravijo in obravnavajo poročilo s 
predlogi ukrepov o uresničevanju socialne politike in zago- 

tavljanju socialne varnosti v občini. Poročilo naj vsebuje tudi 
oceno uresničevanja samoupravnega sporazuma o skupnih 
izhodiščih za zagotavljanje socialne varnosti 1981-1985 v 
občini. 

ANALIZA 

o spremljanju pridobivanja prihodkov 

občanov ter o ugotavljanju izvora 

premoženja 

Dosedanja ureditev in podatki o delu komisij za ugotavlja- 
nje izvora premoženja 

Zakonska ureditev ugotavljanja izvora premoženja je bila v 
SR Sloveniji do sedaj ves čas sestavni del zakonodaje o 
obdavčevanju občanov. Do uveljavitve ustavnih amandmajev 
je bil postopek ugotavljanja izvora premoženja urejen v te- 
meljnem zakonu o prispevkih in davkih občanov. Ob uskladi- 
tvi zakonodaje z ustavnimi amandmaji pa je SR Slovenija ta 
postopek uredila s svojim zakonom o davkih občanov. Do- 
ločbe o ugotavljanju izvora premoženja so bile vključene v 
zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 7/72) kot poeben 
postopek za odmero davka od nenapovedanega dohodka in 
so z dopolnitvami, vgrajenimi v zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 
3/73) veljale vse do sprejetja novega zakona o davkih obča- 
nov (Uradni list SRS, št. 44/82). Za vodenje posebnega po- 
stopka so bile v letu 1972 ustanovljene komisije za ugotavlja- 
nje izvora premoženja kot posebni kolegialni upravni organ, 
ki jih imenujejo občinske skupščine. Poleg vodenja posebnih 
postopkov za odmero davka od nenapovedanega dohodka, je 
bila z dopolnitvijo zakona o davkih občanov komisijam dana 
tudi pristojnost družbenega nadzora, ki je v spremljanju poja- 
vov nesorazmernega pridobivanja premoženja in trošenja, 
opozarjanja pristojnih organov na znake kaznivih dejanj in 
drugih kršitev predpisov ter opozarjanja samoupravnih orga- 
nov na pridobivanje dohodkov in premoženja, ki ne izvira iz 
dela. 

Komisije za ugotavljanje izvora premoženja so bile ustanov- 
ljene v skladu s predlaganimi ukrepi o nalogah pri prepreče- 
vanju in odpravljanju socialnih razlik, ki jih je v letu 1972 
sprejela zvezna skupščina. Med razlogi za ustanovitev komisij 
je bila ocena, da organi in' organizacije, ki so pristojni za 
ugotavljanje in preprečevanje negativnih pojavov, predvsem 
pojavov prisvajanja družbene lastnine, na svojem področju 
niso dovolj učinkoviti. 

Zakon o davkih občanov je v poglavju »Postopek za odmero 
davka od nenapovedanega dohodka« določal pogoje za 
uvedbo postopka in sam postopek ugotavljanja izvora premo- 
ženja. Komisije za ugotavljanje izvora premoženja so posto- 
pek za odmero davka od nenapovedanega dohodka lahko 
uvedle zoper osebo, katere premoženje, sredstva, s katerimi 
razpolaga, oziroma trošenje sredstev, znatno presega do- 
hodke, ki so ji ostali po plačilu davkov. V tem postopku pa se 
je raziskovalo od kod taki osebi premoženje oziroma sredstva. 
Namen posebnih postopkov naj bi torej ne bil le v ugotavlja- 
nju nenapovedanega dohodka in v naknadni obdavčitvi, tem- 
več tudi v razkrivanju drugih virov nezakonito pridobljenega 
premoženja. Pred uvedbo postopka je komisija zahtevala od 
občana, za katerega je imela bodisi lastne podatke ali podatke 
pobudnikov za uvedbo postopka, da njegovo premoženje 
znatno presega dohodke, ki so mu ostali po plačilu davkov, da 
ji predloži podatke o premoženju in trošenju. Komisija ja na 
podlagi podatkov, prejetih od občana in ostalih podatkov, s 
katerimi je razpolagala, odločila ali so pQdani pogoji za 
uvedbo postopka ali ne Poseben postopek zoper občana je 
komisija uvedla s sklepom, v katerem je določila obdobje za 
katero se raziskuje izvor premoženja, ki je lahko obsegalo eno 

ali več koledarskih let v okviru zadnjih desetih koledarskih let. 
V sklepu je morala komisija navesti osnovne podatke o obča- 
novih dohodkih in premoženju ter trošenju v obdobju, za 
katero je bil postopek uveden, ki so bili podlaga za odločitev o 
uvedbi postopka Zoper sklep je imel občan pravico pritožbe 
pri svetu občinske skupščine, pristojnem za davčne zadeve. 
Po pravnomočnosti sklepa pa je bila komisija dolžna občana 
pismeno seznaniti o svojih ugotovitvah glede vrednosti njego- 
vega premoženja in višine sredstev, s katerimi je razpolagal 
ter njegovih obdavčenih dohodkih in o ugotovljeni razliki. 
Hkrati je občana pozvala, da dokaže, da njegovo premoženje 
oziroma sredstva-, s katerimi je razpolagal izvirajo iz obdavče- 
nega ali neobdavčljivega dohodka, kar pomeni prevalitev bre- 
mena dokazovanja na stranko. Po izvedenem dokaznem po- 
stopku je komisija, v kolikor je ugotovila, da pri občanu 
obstoja znatna razlika med njegovim premoženjem, katerega 
vrednost se ugotavlja po nabavni ceni ter trošenjem sredstev 
in obdavčenimi dohodki, od te razlike odmerila davek od 
nenapovedanega dohodka po stopnji 95%. V kolikor pa pri 
občanu znatna razlika ni bila ugotovljena, je komisija posebni 
postopek ustavila. Občan je imel pravico vložiti pritožbo zo- 
per odmerno odločbo na Republiški sekretariat za finance, z 
ustanovitvijo Republiške uprave za družbene prihodke pa na 
navedeno upravo, zagotovljeno pa mu je bilo tudi sodno 
varstvo s pravico vložitve tožbe v upravnem sporu 

Z namenom, da se vzpostavi sistem spremljanja pridobiva- 
nja premoženja in s tem stalnega preverjanja skladnosti pri- 
dobljenega premoženja z doseženimi dohodki, je bila v za- 
konu sprejeta rešitev, po kateri občinske skupščine lahko 
predpišejo, da so občani pod določenimi pogoji, na javni 
poziv dolžni komisiji predložiti 'podatke o svojem premoženju 
in načinu njegove pridobitve. Hkrati je bilo določeno, da 
občinske skupščine merila in pogoje za obveznost prijave 
določijo na podlagi medsebojnega dodjovora. 

Od ustanovitve v letu 1972 do konca leta 1982 so komisije 
za ugotavljanje izvora premoženja v vseh 60 občinah SR 
Slovenije sprejele 2923 pobud za uvedbo postopka ugotavlja- 
nja izvora premoženja. Največ pobud za uvedbo postopkov so 
dale uprave javne varnosti in sicer približno polovico vseh 
pobud in davčni organi približno 20% pobud, manj pa je 
prišlo pobud s strani krajevnih skupnosti (24), družbenopoli- 
tičnih organizacij (46) in komisij za družbeno nadzrostvo (6). 
Zelo različno je bilo število pobud po občinah. Tako na primer 
v treh občinah ni bila dana nobena pobuda, v 20 občinah je 
bilo danih manj kot 10 pobud, v 8 občinah pa več kot 100 
pobud 

Komisije so obravnavale skupno 2714 pobud, poseben po- 
stopek pa so uvedle zoper skupno 570 občanov Največja je 
bila aktivnost komisij v prvih letih njihovega obstoja, saj so do 
vključno leta 1975 uvedle postopek zoper 345 občanov Z 
odločbo o odmeri davka od nenapovedanega dohodka je bilo 
do konca leta 1982 končano 152 posebnih postopkov, prav- 
nomočnih pa je postalo v tem času le 63 odmernih odločb. Za 
293 občanov, zoper katere je bil postopek uveden, pa ne 
končan z odmerno odločbo, je bilo ugotovljeno, da pri njih ne 
obstoja znatna razlika med njihovim premoženjem in troše- 
njem ter obdavčenimi dohodki oziroma je bilo ugotovljeno, da 

priloga poročevalca 11 



je šlo pri nekaterih za kršenje drugih predpisov in so bile 
zadeve odstopljene pristojnim organom. 

Z izdanimi odločbami je bilo ugotovljeno skupno 
19.349.637 dinarjev nenapovedanega dohodka in odmerjeno 
17.779,943 dinarjev davka od nenapovedanega dohodka. Po 
pravnomočnih odločbah pa je znašal ugotovljeni nenapove- 
dani dohodek 6.591,077 dinarjev in odmerjeni davek 
5.869,498 dinarjev. / 

Uspešnost komisij pri vodenju postopkov za odmero davka 
od nenapovedanega dohodka je bila v posameznih občinah 
različna. Odvisna je bila od sestave in zavzetosti članov posa- 
mezne komisije, zlasti pa še od strokovne pomoči tajnika 
komisije ki je za komisijo opravljal strokovno-operativne in 
tehnične naloge. Tajniki komisij v več občinah strokovnih 
nalog niso najuspešnejše opravljali bodisi zato, ker so jim bile 
naložene poleg nalog, ki so jih opravljali kot delavci drugih 
upravnih organov v občini, bodisi zaradi pomanjkanja delov- 
nih izkušenj na podobnih delovnih mestih ali zaradi neu- 
strezne strokovne izobrazbe 

Na uspesnost dela komisij pa so vplivali tudi nekateri drugi 
dejavniki, kot so sodelovanje z upravnimi organi v občini, 
zlasti davčnimi in inšpekcijskimi in njihova strokovna pomoč. 
Takšno sodelovanje Je sicer obstojalo, vendar ga je bilo po 
oceni komisij nekaterih občin še vedno premalo za uspeš- 
nejše delo 

Postopki za odmero davka od nenapovedanega dohodka so 
bili v večini primerov izredno dolgotrajni, kar je deloma posle- 
dica težavnosti teh postopkov, deloma pa tudi pomanjkljivih 
postopkovnih določb v zakonu o davkih občanov, ki niso 
vsebovale nobenih rokov, v katerih bi bila komisija dolžna 
opraviti posamezna dejanja v postopku oziroma rokov, v 
katerih bi moral občan predložiti dokaze. Prav dolgotrajnost 
postopkov pa je tudi eden od pomembnih razlogov za manjšo 
učinkovitost ukrepanja zoper neupravičeno bogatenje v obliki 
odmere davka od nenapovedanega dohodka. 

Dela komisij za ugotavljanje izvora premoženja pa ni mo- 
goče ocenjevati le na podlagi števila z odmerno odločbo 
zaključenih posebnih postopkov in višine odmerjenega 
davka, terriveč tudi na podlagi njihove vloge kot organa druž- 
benega nadzorstva. Ocenjuje se, daje bila uspešnost komisij 
pri razkrivarrju pojavov, ko je bilo premoženje pridobljeno s 
kaznivim dejanjem ali na drugi nezakonit način, večja kot 
finančni učinki zaključenih odmernih postopkov in da je bila 
znatna tudi njihova prevencijska vloga, posebno v začetnem 
obdobju njihovega delovanja, ko je bila ugotovljena večja 
davčna disciplina. 

Na podlagi pooblastila zakona so občinske skupščine v letu 
1973 sprejele dogovor, v katerem so bila merila in pogoji, pod 
katerimi so bili občani dolžni vložiti prijavo o premoženju, 
enotno urejeni za območje republike. Pogoji za prijavo so bili 
posedovanje premoženja, ki presega določene vrednosti ter 
opravljanje določenih funkcij ali opravljanje del in nalog na 
nekaterih izpostavljenih delovnih mestih. Dobljeni podatki iz 
prijav o premoženju so sicer služili nekaterim komisijam kot 
orientacija za odločanje o raziskovanju izvora premoženja, 
niso pa bili dovolj popolni, da bi iahko služili za nastavitev 
evidence o spremljanju pridobivanja premoženja občanov. 
Ocenjeno je bilo namreč, da se vsi občani javnemu pozivu 
niso odzvali oziroma so nekateri dali pomanjkljive ali netočne 
podatke. Iz tega razloga, pa tudi zaradi splošnega odpora do 
dajanja prijav o premoženju, do nadaljnjih javnih pozivov za 
prijavo premoženja ni prišlo. 

Nekatere občine v zadnjih letih niso ponovno imenovale 
komisij, ko je prejšnjim potekel mandat. Tako se je število 
občin, v katerih so obstojale komisije, od prvotnih 60 zmanj- 
šalo v letu 1979 na 35 občin, v letu 1982 pa na vsega 19 občin. 
Zmanjševala pa se je tudi aktivnost komisij samih, saj je bilo 
po razpoložljivih podatkih v letu 1979 aktivnih samo 19 komi- 
sij, v letu 1982 pa le še 5 komisij. 

Skupščine občin, ki niso na novo imenovale komisij, so kot 
enega od razlogov navajale pričakovanje nove ureditve ugo- 
tavljanja izvora premoženja glede na določbo zakona o upra- 
vah za družbene prihodke (Uradni list SRS, št. 3/81), da so za 
spremljanje pridobivanja prihodkov občanov in ugotavljanje 
pristojne občinske uprave za družbene prihodke, ki naj bi te 
naloge opravljale v skladu z zakonom. Ne glede na navedeno 
določbo zakona o upravah za družbene prihodke je ugotavlja- 
nje izvora premoženja vse do prenehanja veljavnosti prejš- 

njega zakona o davkih občanov, to je do konca leta 1982, 
ostalo v pristojnosti komisij za ugotavljanje izvora premože- 
nja. Sele novi zakon o davkih občanov je omogočil upravam 
za družbene prihodke, da od komisij prevzamejo pristojnost 
vodenja postopkov ugotavljanja izvora premoženja. 

V novi zakon o davkih občanov je vgrajena ureditev ugotav- 
ljanja izvora premoženja v obliki pdstopka za odmero davka 
od nenapovedanega dohodka iz prejšnjega zakona s tem, da 
je postopek prilagojen delu uprav za družbene prihodke. 
Postopek je dopolnjen z nekaterimi določbami, ki naj bi 
zagotovile čimhitrejše in s tem tudi učinkovitejše postopke 
ugotavljanja izvora premoženja. Tako so na novo določeni 
roki za stranko in davčne organe za določena opravila v 
postopku, od katerih so najpomembnejši: 30-dnevni rok, v 
katerem mora občan v predhodnem postopku na poziv davč- 
nega organa predložiti podatke o svojem premoženju, 3- 
mesečni rok davčnemu organu, v katerem mora izdati sklep o 
uvedbi postopka ter enoletni rok, računajoč od dneva izdaje 
sklepa, v katerem mora biti izdana odmerna odločba. Ce 
davčni organ v navedenem roku ne izda odločbe, je po izrecni 
določbi zakona dolžan izdati sklep o ustavitvi postopka. 

Rešitev, da se ugotavljanje izvora premoženja še nadalje 
ureja z zakonom o davkih občanov, je bila sprejeta predvsem 
iz razloga, da bi bilo v času do sprejema predvidenega poseb- 
nega zakona s tega področja možno ukrepanje zoper pbčane, 
ki so pridobili premoženje, katerega vrednost znatno presega 
na zakonit način dosežene dohodke. 

Možne rešitve za spremljanje pridobivanja prihodkov obča- 
nov in ugotavljanje izvora premoženja. 

V letu 1982 je Skupščina SR Slovenije sprejela medrepubli- 
ški dogovor o temeljnih vprašanjih položaja, organizacije in 
delovanja upravnih organov za družbene prihodke. Izhodišče 
dogovora je, da ugotavljanje izvora premoženja vodijo občin- 
ske uprave za družbene prihodke na podlagi posebnega za- 
kona in da o odvzemu nezakonito pridobljenega premoženja 
odloča redno sodišče. 

Pri ureditvi, kot je predvidena z medrepubliškim dogovo- 
rom, bi bilo potrebno za pripravo posebnega zakona s po- 
dročja ugotavljanja izvora premoženja razčistiti nekaj osnov- 
nih vprašanj. Prvo vprašanje, ki bi ga moral zakon rešiti je 
opredelitev pojma nezakonito pridobljenega premoženja, ki 
naj bi se odvzelo. V zakonih drugih republik, ki urejajo to 
področje, je kot nezakonito pridobljeno premoženje oprede- 
ljeno premoženje, ki ni pridobljeno z osebnim delom v skladu 
z zakonom, ali je pridobljeno v nasprotju z zakonom ali 
drugim predpisom. Poleg te splošne definicije so primeroma 
naštete nekatere pojavne oblike takšnega premoženja, kot so 
premoženje, ki izvira iz neprijavljenega dohodka oziroma do- 
hodka, od katerega ni bil plačan davek, premoženje pridob- 
ljeno z opravljanjem nedovoljene dejavnosti, pa tudi premo- 
ženjska korist pridobljena na podlagi posla, sklenjenega z 
družbeno-pravno osebo, pod pogoji, ki so ugodnejši od po- 
gojev, pod katerimi so te osebe sklepale istovrstne pravne 
posle s tretjimi osebami, premoženje pridobljeno na podlagi 
pogodbe o kreditu, pridobljenem v nasprotju s predpisi ozi- 
roma z uporabo kredita v nasprotju z namenom, za katerega 
je bil pridobljen itd. Medtem, ko je splošna definicija nezako- 
nito pridobljenega premoženja po našem mnenju ustrezna, 
pa je vprašljiva rešitev, da so navedene le nekatere pojavne 
oblike takšnega premoženja. Smisel takšne rešitve bi bil le v 
primeru, da bi se s tem zakonom določilo kaj šteje za nezako- 
nito pridobljeno premoženje poleg tistega, kar je že z drugimi 
predpisi opredeljeno kot takšno premoženje. Kot nezakonito 
pridobljeno premoženje, ki bi ga posebej opredeljeval ta za- 
kon, bi od naštetega premoženja prišlo v poštev le premože- 
nje doseženo s koriščenjem kredita v nasprotju z namenom, 
za katerega je bil dan, ki bi ga po veljavnih predpisih težko 
šteli kot nezakonito pridobljeno premoženje. 

Rešitev, da se v postopku ugotavljanja izvora premoženja 
odvzame nezakonito pridobljeno premoženje, bi prišla v po- 
štev le v kolikor ne bi bilo mogoče več takšnega premoženja 
odvzeti po osnovnih zakonih, ki so bili kršeni, to pa bi bilo 
predvsem v primerih zastaranja ukrepov po teh zakonih. Ugo- 
tavljanje izvora premoženja ter odvzem nezakonito pridoblje- 
nega premoženja naj bi bila namreč, tako kot po veljavnem 
zakonu, možna za obdobje zadnjih desetih koledarskih let 
pred uvedbo postopka, kar je daljši čas, kot znašajo zastaralni 
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roki za ukrepanje zoper kršitve po nekaterih zakonih oziroma 
drugih predpisih. 

V zvezi s pojmom nezakonito pridobljenega premoženja, ki 
se odvzame, nastopa vprašanje možnosti odvzema nezako- 
nito pridobljenih sredstev, ki niso bila vložena v premoženje, 
to je nepremičnine, premično premoženje in premoženjske 
pravice, temveč potrošena. Potrebna bi bila takšna ureditev, 
po kateri bi bila dana možnost ugotavljanja virov trošenja 
sredstev in tudi odvzema denarnih sredstev občana v višini, 
kot je znašalo njegovo trošenje sredstev, pridobljenih na 
nezakonit način. V primeru, da trošenja nezakonito pridoblje- 
nih sredstev ne bi enako obravnavali kot nezakonito pridob- 
ljeno premoženje, bi bilo ugotavljanje izvora premoženja z 
odvzemom nezakonito pridobljenega premoženja dosti manj 
učinkovito kot dosedanja ureditev, ko se pri ugotavljanju 
nenapovedanega dohodka upošteva tudi trošenje občana. 

V zakonu bi bilo potrebno razrešiti tudi vprašanje, v kakšni 
obliki odvzeti nezakonito pridobljeno premoženje, ali v naravi 
ali v denarni protivrednosti. Za nepremično ali premično pre- 
moženje, za katerega bi se v postopku ugotovilo, da je bilo v 
celoti pridobljeno na nezakonit način, bi se lahko določilo, da 
se odvzame v naravi, dočim bi bilo za premoženje, za katerega 

'bi se ugotovilo, da le delno izvira iz nezakonitih virov primer- 
neje odločiti, da se odvzame denarna protivrednost. 

Premoženje naj bi se odvzelo v korist družbe, pri čemer pa 
bi moralo biti v zakonu določeno komu pripada. Hrvaški 
zakon določa, da pripada odvzeto nepremično premoženje 
občini, na katere območju leži tč premoženje, premično pre- 
moženje pa občini, kjer ima občan stalno prebivališče. Takšna 
rešitev je sprejemljiva v primeru, da gre za odvzem nezakonito 
pridobljenega premoženja v naravi, v kolikor pa bi šlo za 
odvzem v denarni protivrednosti, bi bila najprimernejša reši- 
tev, da odvzeta sredstva pripadajo občini, na katere območju 
ima občan stalno prebivališče. Rešiti pa_bi bilo potrebno tudi 
vprašanje; kako v primerih, ko je bilo premoženje pridobljeno 
na nezakonit način z odškodovanjem organizacij ali posa- 
meznikov, le tem zagotoviti pravico do vrnitve premoženja 
oziroma do odškodnine. 

Nadaljnje vprašanje, ki bi ga bilo potrebno razčistiti pred 
pripravo posebnega zakona, je vprašanje razmejitve pristoj- 
nosti med davčnimi organi in rednim sodiščem, ki z medrepu- 
bliškim dogovorom ni dovolj opredeljena. Po dogovoru naj bi 
občinske uprave za družbene prihodke uvedle in vodile pose- 
ben ugotovitveni postopek, katerega rezultat bi bil predlog 
sodišču za odvzem nezakonito pridobljenega premoženja, o 
katerem bi odločalo sodišče. Sodišče pri odločanju o od- 
vzemu po takšni ureditvi ne bi bilo vezano na ugotovitve 
predhodnega postopka, temveč bi samo ugotavljalo izvor 
premoženja, posebno kadar bi stranka osporavala ugotovitve 
iz predhodnega postopka pred davčnim organom. Takšna 
ureditev v bistvu predstavlja dvotirnost ugotovitvenega po- 
stopka. 

Postopek, ki bi ga vodili davčni organi, ne bi bil upravni 
postopek, ker se >ne bi končal z izdajo upravne odločbe, 
temveč s predlogom sodišču, kar pomeni, da bi šlo za nekak- 
šen predhoden ugotovitveni postopek, ki bi ga bilo treba v 
zakonu posebej opredeliti. V zakonu bi bilo potrebno določiti 
tudi postopek, v katerem bi sodišče odločalo o odvzemu 
nezakonito pridobljenega premoženja. Tudi v primeru, če bi 
sodišče odločalo v nepravdnem postopku, bi bila to posebna 
nova vrsta nepravdnega postopka, katerega temeljne določbe 
bi bilo potrebno predhodno proučiti in rešitve vključiti v ta 
zakon ali v zakon o nepravdnem postopku, ki je v pripravi. 

V zvezi z dogovorom, ki so ga republike sicer sprejele, 
vendar še ni podpisan in sklenjen, je ugotoviti, da so nekatere 
republike kot SR Srbija in SR Makedonija v svojih zakonih o 
ugotavljanju izvora premoženja, sprejetih v letu 1982, kljub 
določbi dogovora, da bi o odvzemu nezakonito pridobljenega 
premoženja odločalo redno sodišče, določile, da se celotni 
postopek skupaj z odvzemom nezakonito pridobljenega pre- 
moženja zaključi pred upravami za družbene prihodke. Tudi 
po predlogu za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o ugotavljanju izvora premoženja in odvzema nezako- 
nito pridobljenega premoženja SR Hrvatske iz letošnjega leta 
naj bi postopek uvedle, vodile in tudi odločile o odvzemu 
uprave za družbene prihodke. Takšna ureditev se, kot je 
razvidno iz obrazložitve predloga za izdajo omenjenega za- 
kona, predlaga skladno s predhodno opredelitvijo Skupščine 

SR Hrvatske, da naj se ta postopek v celoti prenese v pristoj- 
nost uprav za družbene prihodke in to ne glede na drugačno 
rešitev v medrepubliškem dogovoru. Kot razlog za takšno 
odločitev se navaja, da bi rešitev predlagana v dogovoru 
postopek ugotavljanja izvora premoženja napravila znatno 
bolj kompliciran, neekonomičen in neučinkovit. Kljub temu, 
da so navedene ugotovitve delno upravičene obstoja uteme- 
ljen razlog za rešitev v dogovoru, da bi o odvzemu odločalo 
sodišče. Z našo pravno ureditvijo je namreč bolj skladno, da 
ugotavljanje in odvzem nezakonito pridobljenega premoženja 
nista upravna stvar, temveč spadata v pristojnost sodišča. 

Postopek za ugotavljanje izvora premoženja bi uprave za 
družbene prihodke tudi po novem zakonu uvedle s sklepom. 
Postopek bi bilo možno uvesti le zoper občana, za katerega bi 
obstojal utemeljen sum, da je pridobil premoženje na nezako- 
nit način. Obstoj utemeljenega suma bi se ugotavljal v pred- 
hodnem postopku na podlagi podatkov uprave za družbene 
prihodke, podatkov predlagateljev postopka ter podatkov ob- 
čana samega, ki bi jih bil dolžan upravi za družbene prihodke 
predložiti na njeno zahtevo, V postopku bi se izvajali dokazi 
občana, da njegovo premoženje in trošenje v obdobju, za 
katerega je postopek uveden, izvira iz osebnega dela v skladu 
z zakonom ali iz drugih zakonitih virov. Dokazno breme bi bilo 
torej tudi v tem postopku na strani stranke. V kolikor bi se v 
postopku ugotovile kršitve zakonov oziroma predpisov, za 
katerih obravnavanje in sankcioniranje so pristojni drugi or- 
gani, bi davčni organ o tem obvestil pristojni organ, sam pa 
prekinil postopek do odločitve tega organa glede ukrepanja. 
Na podlagi zaključka pristojnega organa bi davčni organ 
odločil o tem ali in v kakšnem obsegu bo nadaljeval postopek. 
Postopek pred davčnim organom bi se končal ali s sklepom o 
ustavitvi postopka, če bi se ugotovilo, da občanovo premože- 
nje temelji na zakonitih virih, ali s predlogom za odvzem 
nezakonito pridobljenega premoženja sodišču, če bi bila 
sprejeta rešitev, da o odvzemu odloča sodišče. 

Posebni zakon bi vključeval tudi spremljanje pridobivanja 
prihodkov občanov. 

Sedanje uradne evidence pri upravah za družbene prihodke 
zajemajo podatke o dohodkih in premoženju občanov, ki so 
evidentirani kot zavezanci za določene družbene obveznosti 
pri pristojni upravi. Po veljavnem sistemu se ugotavljajo ra- 
zlični viri dohodkov le občanom, ki so zavezanci za davek iz 
skupnega dohodka občanov. Ta davek zajema le manjše 
število občanov, evidentirani pa so samo dohodki pridobljeni 
na zakonit način. Posebej so evidentirani tudi vsi dohodki 
občanov, ki jih preko žiro računov prejmejo od organizacij 
združenega dela ter drugih organizacij in skupnosti za pro- 
dano blago in opravljene storitve. 

Podatke o premoženju občanov imajo uprave evidentirane 
za zavezance davka na posest stavb in počitniških hiš. Uprave 
evidentirajo tudi sam promet nepremičnega premoženja in so 
v primeru, če imata prodajalec oziroma kupec prebivališče 
izven občine, na območju katere je nepremičnina, dolžne o 
prometu obveščati upravo občine, v kateri je stalno prebivali- 
šče kupca oziroma prodajalca. Uprave imajo tudi podatke o 
prometu nekaterega premičnega premoženja (nakup osebnih 
avtomobilov, nakup osnovnih sredstev delovnih ljudi, ki z 
osebnim delom in lastnimi sredstvi samostojno opravljajo 
gospodarsko dejavnost). 

Podatke o dohodkih in premoženju občanov pa uprave za 
družbene prihodke pridobivajo ne samo na podlagi lastnih 
evidenc, temveč tudi s sporočanjem drugih organov, organi- 

' zacij in tudi občanov. Za pridobitev teh podatkov bi uprave za 
družbene prihodke morale doslednejše izvajati tiste določbe 
zakona o davkih občanov in zakona o davku na promet 
nepremičnin ter ostalih predpisov, ki nalagajo upravam med- 
sebojno izmenjavo podatkov o dohodkih in premoženju obča- 
nov 

Sprotno spremljanje pridobivanja dohodkov občanov in 
primerjava dohodkov s povečanjem njihovega premoženja ter 
trošenjem., sredstev v določenem obdobju je bistvenega po- 
mena za ukrepanje na področju ugotavljanja izvora premože- 
nja. Ocenjujemo, da bi bilo glede na izredno velik obseg 
opravil v zvezi z zbiranjem podatkov ter kadrovske in mate- 
rialne možnosti uprav za družbene prihodke, spremljanje pri- 
dobivanja prihodkov in premoženja vseh občanov težko reali- 
zirati Pridobivanje dohodkov naj bi se zato praviloma sprem- 
ljalo pri tistih občanih, ki so v določenem obdobju z nakupom 
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pridobili nepremično ali premično premoženje večje vredno- 
sti. Podatke o premoženju občanov bi se ugotavljalo za te- 
koče obdobje, poleg tega pa tudi za obdobje zadnjih desetih 
let ker se le na takšen način zagotavlja, da bodo v spremljanje 
pridobivanja prihodkov vključeni tudi občani, ki so skozi 
daljše obdobje ustvarili premoženje večje vrednosti. Po- 
manjkljivost navedene rešitve pa je v tem, da ne vključuje 
spremljanje trošenja vseh sredstev, glede katerega ni uradnih 
podatkov in jih je tudi sicer, posebno za preteklo obdobje 
tfezko ugotavljati ' ' 

Kot dodatni vir podatkov o dohodkih in premoženju obča- 
nov pa bi morala biti v posebnem zakonu predvidena mož- 
nost, da občinske skupščine predpišejo, da so občani na javni 
poziv dolini predložiti podatke o svojem premoženju in na- 
činu njegove pridobitve. 

Iz prikazane problematike v zvezi s pripravo posebnega 
zakona o spremljanju pridobivanja prihodkov občanov in 
ugotavljanja izvora premoženja je razvidno, da se pojavlja 
poleg vprašanj, ki bi jih bilo potrebno predhodno razrešiti, 
.udi vprašanje ali bi z ureditvijo, kot jo predvideva medrepu- 
bliški dogovor dosegli učinkovitejše ukrepanje zoper neupra- 
vičeno bogatenje, kot z veljavno ureditvijo po novem zakonu 
o davkih občanov. Ugotovljeno je že bilo, da ima sedanja 
ureditev, po kateri se ugotavlja razlika med občanovim pre- 
moženjem in trošenjem ter obdavčenimi dohodki, ki se kot 
nenapovedani dohodek obdavči, to prednost, da izključuje 
potrebo po opredelitvi nezakonito pridobljenega premoženja 
s posebnim zakonom Nezakonito pridobljeno premoženje je 
opredeljeno že v zakonih in drugih predpisih, ki urejajo 
ustrezna področja, v teh predpisih pa so že tudi določene 
sankcije, ki vključujejo tudi odvzem nezakonito pridoblieneaa 
premoženja ' a 

. V nenapovedanem dohodku, ki se obdavči, je trošenje ob- 
čana, ki lahko predstavlja izredno velika sredstva, vključeno. 
Ker trošenja ni mogoče opredeliti kot premoženje, je vpraš- 
jivo ali je možno z ureditvijo ugotavljanja in odvzema nezako- 
nito pridobljenega premoženja zajeti tudi trošenje sredstev, ki 
so bila pridobljena na nezakonit način. 

Odvzem nezakonito pridobljenega premoženja v naravi je 
sicer izredno efekten ukrep, vendar bi se ga bilo možno 
Paziti le v primeru, da bi bilo določeno premoženje v ceioti 
pridobljeno na nezakonit način, kar pa v praksi ne bo pogost 
pojav V vseh primerih, ko se bo ugotovilo, da le del premože- 
nja izvira iz nezakonitih virov, bo možno odvzeti le denarno 
protivrednost dela takšnega premoženja, kar je podobna reši- 
tev kot je v zakonu o davkih občanov, ko se razlika med 
premoženjem in trošenjem ter zakonitimi dohodki občana 
obdavči po stopnji 95%. Pri sedanji ureditvi tudi odpade 
vprašanje v čigavo korist se odvzame nezakonito pridobljeno 
premoženje, ki je zlasti problematično pri odvzemu v naravi, 

če se nepremično premoženje nahaja v drugi občini oziroma 
drugi republiki. 

Povedano je bilo že tudi, da je postopek ugotavljanja izvora 
premoženja po zakonu o davkih občanov enostavnejši in da 
vsebuje določbe, ki zagotavljajo krajše postopke ugotavljanja 
izvora premoženja in s tem njihovo večjo učinkovitost. 

Dolžnost spremljanja in proučevanja pojavov nesorazmer- 
nega pridobivanja premoženja in trošenja sredstev je davčnim 
organom naložena že z zakonom o davkih občanov. Kljub 
temu, da ta naloga v zakonu ni podrobneje razdelana, lahko 
davčni organi spremljajo pridobivanje dohodkov občanov že 
na podlagi Obstoječih evidenc oziroma podatkov, ki so jih po 
veljavnih predpisih dolžni dajati drugi organi, organizacije in 
tudi občani. Veljavni zakon pa tudi predvideva možnost, da 
občinske skupščine predpišejo, da so občani dolžni na javni 
poziv predložiti podatke o svojem premoženju in načinu nje- 
gove pridobitve. 

Ugotavljanje izvora premoženja,je le del družbene akcije za 
preprečevanje pojavov neupravičenega bogatenja, zaradi če- 
SaunL,rea!no Pr'čakovati, da bodo samo uprave za družbene prihodke na podlagi sedaj veljavnega ali novega zakona lahko 
preprečile in odpravile neupravičene socialne razlike. To bo 
mogoče doseči le v usklajeni akciji z drugimi organi, ki so 
prav tako pristojni za varstvo družbene lastnine. Za ustvaritev 
navedenih ciljev pa bo predvsem potrebna družbeno politična 
podpora. 

Izvršni svet meni, daje nezakonito pridobljeno premoženje 
zakonsko ze opredeljeno in sankcionirano, prav tako pa so 
določen1 tudi organi, ki so pristojni za odkrivanje nezakonito 
pridobljenega premoženja in ustrezno ukrepanje, ocenju- 
jemo, da poseben zakon, ki bi (na novo) opredeljeval, kaj se 
šteje za nezakonito pridobljeno premoženje in določal nek 
poseben postopek ugotavljanja in odvzema takšnega premo- 
ženja, ni potreben. 

Za učinkovitejše ukrepanje zoper občane, ki so nezakonito 
pridobili premoženje bi bilo bolj kot nov poseben zakon 
potrebno doslednjše izvajanje že obstoječih zakonov s strani 
pristojnih organov. Eden od načinov ukrepanja, ki bi ga bilo 
potrebno dosledneje izvajati, je ugotavljanje nenapoveda- 
nega dohodka in obdavčevanje le-tega po zakonu o davkih 
občanov, ki pride v poštev zlasti v primerih, ko pri občanu 
katerega premoženje znatno presega njegove legalne do- 

^ u možno ugotoviti konkretnega nezakonitega načina pridobitve premoženja oziroma v primeru, ko je ukrepanje po 
zakonu, ki ureja to področje zastarano. 

V primeru take rešitve s področja ugota\4janja izvora pre- 
moženja pa bi bilo potrebno predhodno pokreniti postopek za 
spremembo medrepubliškega dogovora, h kateremu je SR 
Slovenija sicer dala soglasje, ni bil pa še sprejet. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona 

o sodnih taksah z osnutkom zakona 

(ESA-247) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 60. seii dne 31. 
3. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAM IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIH TAKSAH Z OSNUT- 
KOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210 člena. 261., 262 in drugega odstavka 260. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215 m 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sektetarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Miha VVOHINZ, republiški svetovalec v Republiškem 
sekretariatu za pravosodje in upravo. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
PRAVOSODJE IN UPRAVO 

POVZETEK 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o sodnih taksah je podana v drugem 
in četrtem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije. 

Zakon o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78) s 
taksno tarifo, ki je njegov sestavni del, j&Jbil sprejet leta 
1978. 

Glede na to, da sodne takse od leta 1978 niso bile 
valorizirane, jih je potrebno prilagoditi sedanji vrednosti 
dinarja, posamezne določbe zakona pa je potrebno uskla- 
diti z drugimi zakoni oziroma dopolniti glede na potrebe 
izkazane v praksi. 

Predlagane spremembe ohranjajo načela, na katerih 
temelji veljavni zakon: postopki, v katerih se plačujejo 
takse, ostajajo isti, ne spreminja se sistem taksnih oprosti- 
tev, ohranja se načelo, da neplačana taksa praviloma ni 
ovira za sodni postopek. 

S predlaganimi spremembami se sodne takse, določene 
v fiksnem znesku in vrednosti zahtevkov, ki jih zakon 
določa kot osnovo za odmero takse, valorizirajo za 100 
odstotkov. Za 300 odstotkov oziroma v varianti za 500 
odstotkov se zvišujejo takse v kazenskem postopku na 
zasebno tožbo, za petkratni znesek pa se zvišuje tudi taksa 
za opomin. Za več kot 100 odstotkov se zvišujejo tudi 
takse v delitvenem postopku in postopku za ureditev za- 
silne poti ter za določene vloge in dejanja po zakonu o 
pomorski in notranji plovbi. Takse, ki so določene v od- 

stotku od vrednosti (pravdni, izvršilni in zapuščinski po- 
stopek) se za 100 odstotkov zvišujejo le pri mejnih zneskih 
taks in pri nižjih vrednostih zahtevkov, ne zvišujejo pa se 
pri vmesnih vrednostih zahtevka, ker se zaradi nominal- 
nega zviševanja zahtevkov v teh primerih takse avtoma- 
tično dvigujejo. 

S predlaganimi spremembami se taksna tarifa razširja z 
določitvijo taksne obveznosti za določene vloge in od- 
ločbe, ki jih sodišče izda po zakonu o pomorski in notranji 
plovbi (postopek ustanavljanja sklada za omejitev odgo- 
vornosti ladjarja) ter za določene vloge po zakonu o izvr- 
šilnem postopku (predlog za odlog in ustavitev izvršbe, za 
odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi). Zakon in taksna 
tarifa se usklajujeta tudi z zakonom o sanaciji in preneha- 
nju organizacij združenega dela, z zakonom o stanovanj- 
skih razmerjih, z zakonom o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih, z zakbnom o ureditvi kolizije zakonov, s pred- 
pisi drugih težav v določenih razmerjih ter z zakonom o 
organizaciji in delovnem področju republiških upravnih in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije s tem, da se 
upoštevajo v teh zakonih uveljavljeni pravni termini ali 
instituti. 

S predlaganimi spremembami se tudi dopolnjujejo do- 
ločbe zakona, ki urejajo postopek izterjave neplačane 
takse oziroma nepravočasno plačane takse in natančneje 
določa postopek, ki ga sodišče izvede, preden odloči o 
predlogu za oprostitev plačila taks 

Izvedba tega zakona ne bo zahtevala dodatnih finančnih 
sredstev družbenopolitičnih skupnosti, za taksne zave- 
zance pa bo pomenila uskladitev finančne obremenitve z 
gibanjem vrednosti dinarja. 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembah in dopol- 

nitvah zakona o sodnih taksah je podana v drugem odstavku 
109. člena Ustave SR Slovenije, po katerem sistem, vire in 
vrste davkov, taks ter drugih davščin določa zakon ter v 
četrtem odstavku 109. člena Ustave SR Slovenije, ki določa, 
da družbenopolitične skupnosti samostojno določajo višino 
davkov, taks in drugih davščin, ki so v skladu z zakonom 
njihov dohodek, ter z njim samostojno razpolagajo. Sodne 
takse so po zakonu o sodnih taksah dohodek republike. 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Sodne takse je republika predpisala z zakonom o sodnih 

taksah (Uradni list SRS, št. 30/78) (v nadaljnjem besedilu: 
zakon). Od leta 1978 višina sodnih taks ni bila spremenjena. 

Plačilo sodnih taks predstavlja delno nadomestilo za stro- 
ške sodišč. Ker so le-ti v času od sprejetja zakona zelo porasli, 
je potrebno taksne zneske iz leta 1978 valorizirati in jih prila- 
goditi sedanji vrednosti dinarja. 

Posamezne določbe zakona oziroma taksne tarife je po- 
trebno uskladiti z zakoni, ki so bili sprejeti po njegovi uveljavi- 
tvi (zakon o sanaciji in prenehanju organizacij združenega 
dela, zakon o organizaciji in delovnem področju republiških 
upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih 
strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, 
zakon o stanovanjskih razmerjih, zakon o ureditvi kolizije 
zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih). 

Obveznost plačila sodnih taks bi bilo potrebno razširiti na 
določene vloge po zakonu o izvršilnem postopku ter na neka- 
tere vloge in sodne odločbe v postopku ustanavljanja sklada 
za omejitev odgovornosti ladjarja po zakonu o pomorski in 
notranji plovbi, ker zahtevajo obsežnejše sodno delo, takse pa 
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zanje doslej niso bile predpisane, glede na to, da sta bila ta 
zakona sprejemana v istem časovnem obdobju kot zakon o 
sodnih taksah. 

Nekatere določbe zakona bi bilo potrebno zaradi večje 
jasnosti redakcijsko dopolniti. 

S predlaganim zakonom bi se višina sodnih taks prilagodila 
vrednosti dinarja. Občutnejše zvišanje taks v kazenskem po- 
stopku na zasebno tožbo in povečanje taks v pravdnem po- 
stopku v sporih majhne vrednosti naj bi vzpodbudilo občane, 
da te zadeve rešujejo pred samoupravnimi sodišči, pred kate- 
rimi se sodne takse ne plačujejo. S predlaganimi dopolni- 
tvami bi se doseglo učinkovitejše plačevanje sodnih taks. 

3. Načela, na katerih bo temeljil zakon in 
poglavitne rešitve, ki se predlagajo 

Predlagane spremembe zakona ohranjajo načela, na kate- 
rih temelji zakon. Predlagane spremembe taksne tarife ne 
bodo posegale v načela, po katerih je oblikovana veljavna 
tarifa. Poleg veljavnih načel je pri določanju taksne tarife 
potrebno močneje upoštevati razmerje med višino sodne 
takse in potrebnimi sredstvi za reševanje zadeve pri tistih 
vrstah zadev, ki jih stranke lahko rešujejo tudi pred samou- 
pravnimi sodišči (zlasti pred poravnalnimi sveti), na primer v 
sporih majhne vrednosti in v kazenskih zadevah na zasebno 
tožbo 

Zaradi porasta stroškov za delo sodišč ter porasta dohod- 
kov in osebnih dohodkov se predlaga zvišanje sodnih taks, 
katere so določene v fiksnih zneskih, za sto odstotkov. Enaka 
varlorizacija je predlagana tudi glede vrednosti zahtevkov 
oziroma predmetov, katere zakon določa kot osnovo za od- 
mero takse ter glede zneska, do katerega se sodne takse 
plačujejo v sodnih kolkih. 

* 



Za več kot sto odstotkov bi bilo smotrno dvigniti sodno 
takso v sporih majhne vrednosti ter v kazenskih zadevah na 
zasebno tožbo. Te zadeve lahko stranke rešujejo tudi v po- 
stopku pred poravnalnimi sveti. Očitno je, da so se stranke 
tudi zaradi nizkih sodnih taks v teh zadevah raje posluževale 
reševanja sporov pred rednimi sodišči. Močnejše zvišanje 
sodnih taks je predlagano zaradi večjega motiviranja strank 
za reševanje sporov pred samoupravnimi sodišči, kjer se 
sodne takse ne plačujejo. Za več kot sto odstotkov se pred- 
laga tudi zvišanje sodne takse za opomin, kar naj bi prispe- 
valo k večji disciplini strank glede pravočasnega plačevanja 
sodnih taks. 

V primerih, ko se sodne takse po zakonu odmerjajo v 
sorazmerju z vrednostjo zahtevka oziroma precjmeta (v prav- 
dnem, izvršilnem in zapuščinskem postopku), se predlaga 
zvišanje taksne obveznosti le glede najnižjega zneska ter 
glede zgornje meje predpisane takse. V teh primerih se je 
namreč taksna obveznost sicer zviševala avtomatično v 
skladu z višanjem nominalne vrednosti zahtevkov. 

S predlaganim zakonom se v pravdnem, izvršilnem in zapu- 
ščinskem postopku kot osnovna rešitev ohranja določanje 
.sodnih taks v odstotkih od vrednosti. Ker pa takšno izračuna- 
vanje zahteva določeno dodatno delo, se variantno predlaga 
določitev fiksnih zneskov taks po vrednostnih razredih, ki je 
sicer manj pravična, vendar izračun takse močno poenostav- 
lja. 

V skladu z zakonom o izvršilnem postopku bi se na novo 
predpisala sodna taksa za predlog za odlog in ustavitev 
izvršbe in za odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi. V zvezi 
z zakonom o pomorski in notranji plovbi naj bi se s predlaga- 
nim zakonom določila taksa za predlog za ustanovitev sklada 
za omejitev odgovornosti ladjarja, za sklep o ustanovitvi 
sklada in sklep o delitvi sklada ter za pritožbo zoper sklep o 
delitvi sklada. Glede na to, da so takse, ki so že doslej 
predpisane v Skladu s tem zakonom, ocenjene kot povsem 
nesorazmerne, se predlaga tudi močnejše povišanje teh taks. 

V zvezi z zahtevo po učinkoviti izterjavi neplačane takse je 

potrebno dopolniti določbo, ki ureja postopek izterjave nepla- 
čane sodne takse od družbenopravne osebe, precizirati do- 
ločbo o višini kazenske takse v primeru, neplačila oziroma 
nepravočasnega plačila sodne takse v gotovini ter glede na 
ugotovitve pri izvajanju zakona v praksi nekoliko spremeniti 
določbo, ki ureja postopek sodišča glede odločitve o pred- 
logu za oprostitev plačila sodnih taks. 

4. Finančne posledice 
Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna finančna 

sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Za taksne zavezance 
bo izvajanje zakona pomenilo uskladitev finančne obremeni- 
tve z gibanjem vrednosti dinarja. 

Glede na to, da se bodo z uveljavitvijo zakona v celoti 
zvišale le fiksno določene taksne obveznosti, ne pa tudi tak- 
sne obveznosti, ki se določajo, v sorazmerju z vrednostjo 
zahtevka, bo predlagana valorizacija sodnih taks zadela pravi- 
loma le taksne zavezance, ki plačujejo nižje zneske taksnih 
obveznosti. Prihodki od sodnih taks se torej ne bodo povečali 
za sto odstotkov, ampak le v obsegu, kolikor zaostajajo za 
porastom stroškov za delo sodišč, to je za deset do dvajset 
odstotkov, odvisno od priliva zadev, od katerih se bodo plače- 
vale spremenjene sodne takse. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo za- 
htevale povečanja administrativnih del in nalog. 

Na podlagi predlaganega zakona ne bo potrebno izdati 
izvršilnih predpisov. 

★ ★ ★ 

V skladu z drugim odstavkom 260. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije predlagatelj zakona predlaga, da se prva in 
druga faza postopka za sprejem zakona združita, tako da se 
hkrati obravnava in sprejema predlog za izdajo zakona in 
zakonski osnutek. 

S predlaganim zakonom se namreč ne spreminjajo izhodi- 
šča, na katerih temelji zakon o sodnih taksah. 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah 

1. člen 
V 2. členu zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 

30/78, št. 10/79) se 5. tpčka spremeni tako, da se glasi: 
»5. v stečajnem postopku,«. 

2. člen 
V 5. členu se doda nov stavek, ki se glasi: 
"Taksna obveznost za tožbo nastane, ko je sodna odločba, 

s katerj je tožba zavrnjena ali zavržena vročena stranki.« 

3. člen 
V drugem odstavku 6. člena se znesek »500 din« nadomesti 

z zneskom »1.000 din». 
\ 

4. člen 
V tretjem odstavku 10. člena se besede »republiški sekretar 

za pravosodje, 'organizacijo uprave in proračun« nadomestijo 
z besedami »republiški sekretar za pravosodje in upravo«. 

5. člen 
V drugem odstavku 11. plena se besede »Republiški sekre- 

tariat za pravosodje, organizacijo uprave in.proračun« nado- 
mestijo z besedami »Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo«. 

6. člen 
V drugi alinei 12. člena se besedi »denarnih zavodov< 

nadomestita z besedama »bančnih organizacij«. 

7. člen 
V drugem odstavku 13. člena se v četrti Vrsti črtata besedi 

»gospodinjstvo in«, v sedmi vrsti pa beseda »lahko«. 

8. člen 
V drugem odstavku 19. člena se znesek »1.500 din« nado- 

mesti z zneskom »3.000 din«. 

9. člen 
22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1.- v sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske 

zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek 12.000 
din; 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v 
sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek 3.000 din; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 3.000 din; 
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmtrnem 

preživljanju - znesek 6.000 din; 
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 

v sporih o odpovedi stanovanjskega razmerja, v sporih o 
odpovedi stanovanjske ali podstanovalske pogodbe, v sporih 
za izpraznitev stanovanjskih prostorov, v sporih za odpoved 
najemne pogodbe in za izpraznitev poslovne stavbe oziroma 
poslovnega prostora - znesek 4.000 din; 
^ 6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom 
pravde - znesek 3.000 din; 

7. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno 
drugače - znesek 8.000 din«. 
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10. člen . 
V drugem odstavku 25. člena se za besedo »vrednost« v 

tretji vrsti postavi pika, besedilo do konca stavka pa se črta. 

11. člen 
V četrtem odstavku 29. člena se znesek »500 din« nadome- 

sti z zneskom »1.000 din« ter doda nov stavek, ki se glasi: 
»Če taksa ni bila plačana pravočasno, se izterja kazenska 

taksa po tretjem odstavku tega člena«. 

12. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Če je taksni zavezanec družbenopravna oseba, ugo- 

tovi sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in 
kazenska taksa (tretji odstavek 29. člena) oziroma koliko 
znaša kazenska taksa, če taksni zavezanec ni predložil potr- 
dila o plačilu takse v gotovini (četrti odstavek 29. člena). 

(2) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na višje sodišče v 15 dneh po vročitvi sklepa. 

(3) Po pravnomočnosti sklepa pošlje sodišče sklep v izvrši- 
tev enoti Službe družbenega knjigovodstva, ki vodi žiro račun 
taksnega zavezanca. 

(4) Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po 
sklepu sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na 
račun republike, naveden v sklepu.« 

13. člen 
V 31. členu se znesek »20 din« nadomesti z zneskom »40 

V 37. členu se besede »Republiški sekretariat za pravoso- 
dje, organizacijo uprave in proračun« nadomestijo z bese- 
dami »Republiški sekretariat za pravosodje in upravo«. 

15. člen 
V40: členu se v prvem odstavku znesek »10.000 din« 

nadomesti z zneskom »20.000 din«, v drugem odstavku pa se 
znesek »1.000 din« nadomesti z zneskom »2.000 din«. 

16. člen 
Taksna tarifa se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloga 
Tarifna številka 1 

(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti 
zahtevka naslednja taksa: 

5.000 6 od vrednosti, vendar najmanj znesek 200 
5.000 10.000 4 od vrednosti in znesek 100 

10.000 20.000 3 od vrednosti in znesek 200 
20.000 50.000 2 od vrednosti in znesek 400 
50.000 100.000 1.5 od vrednosti in znesek 6.50 

100.000 1 od vrednosti jn znesek 1.150 
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 100.000 din. 
Varianta:     
nad din do din - din 

5.000 300 
5.000 10.000 500 

10.000 30.000 1.500 
30.000 50.000 1.400 
50.000 80.000 1.800 
80.000 100.000 2.150 

100.000 1% 
od vrednosti 

in znesek 
1.150 din 

s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 100.000 
din. 

i 
(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega naloga, 

za predlog za izvršbo, za odpoved poslovne stavbe ali po- 
slovnega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor na pri- 
tožbo ali revizijo se plača polovico takse iz prvega odstavka te 
tarifne številke. 

' (3) Za predlog za zavarovanje po zakonU o izvršilnem 
postopku, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog 
za zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave 
pred uvedbo postopka, za predlog za priznanje odločbe 
tujega sodišča, za predlog za odlog in ustavitev izvršbe, za 
odgovor za ugovor zoper sklep o izvršbi se plača taksa 60 
din. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno predlagata razvezo 

zakonske zveze, se plača samo ena taksa za predlog. 
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali za 

ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, vzgojo 
in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje zakonca, se 
plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske zveze ozi- 
rqma za tožbo za ugotovitev očetovstva. 

c) Če je v sporu za razvezo zakonske'.zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za 
preživljanje. 

č) Za predlog za izvršbo in za predlog za zavarovanje se 
plača ena taksa tudi tedaj, kadar je predlaganih več sredstev 
za izvršbo ali za zavarovanje, ne glede na to, ali istočasno ali 
drugo za drugim, dokler se izvršilni postopek s sklepom ne 
ustavi. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, 
se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vre- 
dnosti vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več 
tožencev in se zahtevki opirajo nad bistveno istovrstno dejan- 
sko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 2 
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep zaradi motenja posesti 

se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz prvega 
odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri- 
poznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za 
glavno obravnavo, se plača polovico takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev 
poslovne stavbe oziroma poslovnega prostora, za sklep o 
predlogu za izvršbo in za sklep o stroških postopka, se plača 
polovica takse iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za sklep & zavarovanju pc zakonu o izvršilnem po- 
stopku, za sklep s katerim se tožba zavrže, za sklep o pred- 
logu za vrnitev v prejšnje stanje, za sklep o zavarovanju 
dokazov, za sklep o predlogu za priznanje odločbe tujega 
sodišča se plača taksa 60 din. 
Pojasnilo: 

a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep s# ne plača 
taksa. 

b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 
polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne 
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi. 

c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po 
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno. Za dokončno 
odločbo se plača preostala taksa od skupno vtoževanega 
zneska. 

Č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z 
nasprotno tožbo se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno 
tožbo posebej obravnavalo. 

d) Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, se 
plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde 
niso bile združene. 

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslovne 
stavbe oziroma poslovnega prostora se všteje v takso za 
odldčbo, ki jo izda sodišče na ugovor oziroma v takso za 
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poravnavo. Taksa za sklep o izvršbi na podlagi verodostojne 
listine se všteje v takso za odločbo oziroma poravnavo (3. 
odstavek 55. člena zakona o Izvršilnem postopku). 

f) Taksa za odločbo o predlogu za izvršbo oziroma zavaro- 
vanje in taksa za odločbo zaradi tožbe v kateri je predlagana 
izdaja plačilnega naloga, se plača takrat, ko se vloži predlog 
oziroma tožba. 

g) Za sklep o izvršbi ali o zavarovanju se plača ena taksa 
tudi tedaj, kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo 
oziroma zavarovanje, ne glede na to ali istočasno ali druqo za 
drugim. _ a 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 3 
(1) Za pritožbo zoper sodbo in zoper sklep v sporih zaradi 

motenja posesti se plača dvojna taksa iz prveaa odstavka 
tarifne številke 1. 

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano plačilo 
sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se plača 
taksa po prvem odstavku tarifne številke 1. 

(3) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o 
odpovedi poslovne stavbe oziroma poslovnih prostorov, za 
ugovor zoper sklep o izvršbi in zavarovanju se plača taksa po 
drugem odstavku tarifne številke 1 

(4) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže/zoper 
sklep, s katerim se ugodi predlogu ža vrnitev v prejšnje stanje 
ali se predlog zavrne, zoper sklep o priznanju odločbe tujeaa 
sodišča se plača taksa 120 din. 

(5) Za revizijo in za predlog za obnovo postopka se plača 
taksa kot za pritožbo. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 4 
(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi 

stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovica 
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti na 
katerosta se stranki poravnali, 

(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 240 
din. 
Pojasnilo: 

Ce je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, 
nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača 
taksa za poravnavo. 

II. NEPRAVDNI POSTOPKI ' 

A. Splošne določbe 

1. Predlogi 

Tarifna številk^a 5 
Za predlog, da se začne nepravdni postopek, se plača taksa 

60 din. 
Pojasnilo: 

a) Takse po tarifnih številkah 5-8 se plačujejo v vseh ne- 
pravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej taksni 
tarifi posebej določene. 

b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogre- 
šana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5-8. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 6 
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 100 din. 
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3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 7 
(1) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 

taksa 120 din. 
Pojasnilo: 

■ Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposob- 
nosti ne plača tisti ki mu je odvzeta poslovna sposobnost 
oziroma njegov zakoniti zastopnik in skrbnik 

4. Poravnava 

Tarifna številka 8 
Za sodno poravnavo se plača polovico takse, predpisane za 

odločbo. 

B. Posebne določbe za posamezne 
vrste nepravdnega postopka 

1. Zapuščinski postopek 

Tarifna številka 9 
(1) Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če 

se postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se pjača' po- 
prečna taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša 

nad din 

10.000 50.00 3 od vrednosti'in znesek 200 
50.000 100.000 2 od vrednosti in znesek 700 

100.000 200.000 1,5 od vrednosti in znesek 1.200 
200.000 1 od vrednosti in znesek 2.200 
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 12.000 din. 
Varianta:  
nad din do din , din 

5.000 200 5°00 10.000 400 
10.000 30.000 1 000 
30.000 50.000 1 500 
50.000 100.000 2 500 

100.000 200.000 4 000 
200.000 500.000 6.000 
500.000 10.000 

(2) Za dodatni sklep o dedovanju se plača taksa od vre- 
dnosti naknadno ugotovljene zapuščine 

Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedi- 
čev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko 
odredi, da ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev. 

Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, ki jo ima 
ob cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo 
dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan 
v sklepu o dedovanju. 

c) Ce sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, 
nastane taksna obveznost za dodatni sklep o dedovanju z 
vročitvijo tega sklepa dedičem. 

Tarifna številka 10 
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu, za pritožbo 

zoper dodatni sklep o dedovanju se plača taksa 200 din. 

2. Sestavitev in hramba oporoke 

Tarifna številka 11 
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 180 din. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 100 din. 
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(3) Za preklic oporoke fcred sodiščem ali za vrnitev opo- 
roke, ki je v hrambi pri"sodišču, se plača taksa 60 din, 

(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpo- 
vedi dediščini se plača taksa 90 din. 

Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nado- 

mesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se 
nadomešča z drugo. 

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko 
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka. 

3. Delitveni postopek 

Tarifna številka 12 
(1) Za predlog, naj se opravi delitev skupnega premoženja, 

se plača taksa 200 din. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 600 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača taksa 

600 din. 
Varianta: 
Za predlog, da se opravi delitev stvari ali skupnega pre- 

moženja se plača taksa po vrednosti stvari ali premoženja, 
ki se deli: 
nad din  do din ' din   500g 200 

5.000 50.000 500 
50 000 100.000 700 

100.000 500.000 1 000 
500.000 1.000.000 1.200 
1.000.000 1-600 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača dvojna taksa 
iz prvega odstavka te tarifne številke. 

(3) Za pritožbo zcper odločbo sodišča prve stopnje se 
plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 

4. Postopek za ureditev meja in postopek za 
določitev zasilne poti 

Tarifna številka 13 
(1) Za predlog za ureditev meje in za predlog za določitev 

zasilne poti se plača taksa 200 din. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 600 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se 

plača taksa 600 din. 

5. Overitev podpisov, pisave in prepisov 

Tarifna številka 14 
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), pisave ali 

prepisa oziroma fotokopije se plača taksa 30 din. 
Taksa za overitev pisave ali prepisa se plača od vsakega 

lista. 
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se 

plača dvojna taksa iz prvega odstavka te tarifne številke. 
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev pod- 

pisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama 
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede 
na to, koliko izvodov se overja. 

(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uve- 
ljavljanje zahtevkov iz socialnega zavarovanja v tujini. 

(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za 
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo 
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

(6) Za overitev podpisa na pogodbi se plača: 
1) Za pogodbe, katerih vrednost znaša: 

do 5.000 din vrednosti 100 din 
nad 5.000 din do 10.000 din vrednosti 200 din 
nad 10.000 din do 50.000 din vrednosti 400 din 
nad 50.000 din 1% s tem, da najvišja taksa ne sme presegati 
zneseka 1.200 din 

2) Če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 200 din 
3) Za overitev sporazuma o deiitvi skupnega premoženja 
med zakoncema po sodniku se plača taksa 200 din. 
4) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača polo- 
vica takse iz točke 1)voziroma 2). 

(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi. 
Pojasnilo: 
Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija 

združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en 
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpi- 
sovanje dvoje ali več oseb. 

6. Vpisi ladij v vpisnike 

Tarifna številka 15 
(1) Za predlog za dovolitev prvega vpisa ladje v vpisnik 

ladij se plača taksa 1.000 din. 
(2) Za sklep o vpisu se plača polovica takse iz prvega 

odstavka te tarifne številke. 
(3) Za predlog za druge vpise v vpisnike ladij in za sklepe 

o teh vpisih se plača polovico takse iz prvega oziroma 
drugega odstavka te tarifne številke. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o vpisu se plača taksa 1.500 din. 
Pojasnilo: 
Če se v vlogi zahteva prvi vpis za več ladij, se plača taksa 

za vsako ladjo posebej. 

Ustanavljanje sklada za omejitev odgovornosti 
ladjarja 

Tarifna številka 15 a 
(1) Za predlog za ustanovitev sklada za omejitev odgo- 

vornosti ladjarja se plača taksa po prvem odstavku tarifne 
številke 1. 

(2) Za sklep o ustanovitvi sklada iz prvega odstavka te 
tarifne številke se plača taksa predpisana v prvem odstavku 
tarifne številke 2. 

(3) Za sklep o delitvi sklada za omejitev odgovornosti 
ladjarja se plača dvojna taksa predpisana v prvem odstavku 
tarifne številke 2. 

(4) Za pritožbo zoper sklep o delitvi sklada za omejitev 
odgovornosti Sadjarja se plača taksa kot za sklep o delitvi. 

Tarifna številka 16 
Za pomorski protest se plača taksa 200 din. 

II). ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 

Tarifna številka 17 
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 100 din. 
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo 

vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 60 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se 

plačs taksa 100 din. 
(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 70 din. 
Pojasnilo: 
a) Če se zahteva z enim predlogom vpis ali izbris v zemljiški 

knjigi več sodišč, se ptača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč, 
pri katerih je treba opraviti vpis ali izbris. 

To velja tudi, kadar gre za skupno zastavno pravico in je 
treba opraviti vpise tudi v sovložkih pri raznih sodiščih, ne • 
glede na to, da stranke v svoji vlogi niso izrecno zahtevale teh 
vpisov. 

b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne 
številke 1, .se ne plača taksa posebej za zemljiškoknjižni 
predlog. 

c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so 
navedene v pojasnilu č) točka 3., 4. in 8. tarifne številke 18. 

  — - 
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2. Vpis 
Tarifna številka 18 

(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 
taksa od vrednosti do 1,000.000 din 1%, vendar najmanj 200 
din, od presežka nad 1,000.000 din pa 0,5%. 

pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi 
vknjižba ali predznamba lastninske pravice zavezan davku od 
prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do 
1,000.000 din 0,5%, vendar najmanj 100 din, od presežka nad 
1,000.000 din pa 0,25%. 

(3) Za vknjižbo ali predznambo drugih stvarnih ali njim 
enakih pravic se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1%, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 200 din, 
3) Za vpis pravice uporabe na družbeni lastnini - 200 din 
(4) Za zaznambo se plača taksa 60 din. 
Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati tudi, če se vpis opravi po uradni 

dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 
c). 

b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med 
pravdnim, nepravdnim ali izvršilnim postopkom. 

c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v 
primeru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu 
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe. 

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičbe predznambe; 
2) za popolni ali delni izbris takšne vpisane pravice; 
3) za vpise v korist družbenopolitičnih skupnosti; 
4) za uradna dejanja v posotpku za ureditev, osnavljanje in 

popravljanje zemljiških knjig razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice, ter za prilagoditev zemljiških knjig 
dejanskemu stanju in stanju v katastru. 

Ta oprostitev velja tudi za postopek za obnovo uničenih 
zemljiških knjig. 

5. za ponovni vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice za- 
radi pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če 
je vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa 
za preseženo vrednost; 

6. za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepre- 
mičninah, ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč; za prenos 
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino 
istega lastnika: za omejitev ali utesnitev iste pravice na del 
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge ne- 
premičnine istega Istnika: za razširitev skupnega poroštva na 
posamezna zemljiškoknjižna telesa. Ta oprostitev velja samo. 
če niso nastale spremembe glede obsega pravice in alede 
upravičenca; 

7. za vpis delitve,, lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 

8. za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
v 9. za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je 

ta pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in 
ce je bila za ta vpis plačana taksa; 

10. za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi in za vpis, s katerim se označi 
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna 
skupna lastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJNEM POSTOPKU 

1. Vloge 

Tarifna številka 19 
(1) Za predlog, da se uvede stečaj nad organizacijo zdru- 

ženega dela ali nad obratovalnico samostojnega obrtnika 
se plača taksa 60 din. 

(2) Za predlog za prisilno poravnavo se plača taksa 60 
din. 

(3) Za prijavo vsake posamezne terjave upnikov se plača 
taksa 100 din. 

(4) Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata se plača 
taksa 200 din. 

Pojasnilo: 
a) Takse po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 se 
plačujejo tudi v stečaju nad temeljno zadružno organizacijo, 
temeljno organizacijo kooperantov, kmetijsko, obrtno in 
drugo zadrugo ter pogodbeno organizacijo združenega 
dela. 

b) Takso za predlog za prisilno poravnavo se ne plača, če 
je predlog vložil predlagatelj stečajnega postopka. * 

2. Poprečna taksa 

Tarifna številka 20 

t(1) Poprečna taksa se plača: 
1) V stečajnem postopku od seštevka zneskov, ki so bili 

uporabljeni ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečaine 
mase - 2% 

2) V postopku prisilne poravnave od seštevka zneskov, s 
katerimi je bila dosežena prisilna poravnava - 1%. 
Pojasnilo: 

a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso 
mora plačati stečajni upravitelj. 

b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija 
združenega dela oziroma samostojni obrtnik, v katerega ko- 
rist je potrjena prisilna poravnava. 

V. Vpis v sodni register 

1. Vloga 

Tarifna številka 21 
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 60 din. 
(2) Ce se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organiza- 

cijo, se plača ena taksa po prvem odstavku te tarifne številke. 

2. Vpis v sodni register 

Tarifna številka 22 
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa 

1.000 din. 
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača 

taksa 200 din. 
(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne 

organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij se 
plača taksa 1.400 din,- 

(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji 
sestavi temeljne organizacije, se plača poleg takse iz tretjega 
odstavka te tarifne številke še za vsako temeljno organizacijo 
taksa 600 din. 

(5) Za vpis organiziranja, in konstituiranja sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost, 
ustanovitve in konstituiranje skupnosti premoženjskega in 
osebnega zavarovanja, se plača taksa 3.000 din. 

(6) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in dru- 
gih podatkov, ki jih določa zakon se plača taksa 400 din. 

(7) Za vpis sprememb podatkov se za vsak registrski list 
plača taksa 400 din. 

(8) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 200 din. 
(9) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v 

sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za 
vpise polovico takse po tej tarifni številki. 

(10) Določbe te tarifne številke se uporabljajo tudi za vpis 
ustanovitve in konstituiranja drugih subjektov vpisa in za 
vpis sprememb pri teh subjektih. 

Pojasnilo: 
a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke 

veljajo tudi za vpis organizirahja in konstituiranja delovne 
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju 
delovne organizacije ali zaradi izločitve temeljne organizacije 
iz sestava delovne organizacije. 

b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo 
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se 
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej. 

c) Za vpise v zvezi s stečajnim postopkom se ne plača taksa. 
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3. Vpis in evidentiranje poslovne enote 

Tarifna številka 23 
(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se 

plača polovica takse iz tarifne številke 21. 
(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega 

odstavka tafirne številke 22. 
(3) Za vpis sprememb vpisanih podatkov pri poslovni enoti 

se plača polovica takse iz sedmega odstavka iz tarifne številke 
27. 

(4) Za evidentiranje poslovne enote in za izbris poslovne 
enote se plača taksa 100 din. 

(5) Za vpis sprememb pri evidentirani poslovni enoti se 
plača taksa 60 din. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK NA 
ZASEBNO TOŽBO 

1. Vloge 

Tarifna številka 24 
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 

300 din (varianta: 500 din). Ena sama taksa se plača tudi v 
primeru, če vlogo vloži več zasebnih tožilcev, ali če je vložena 
zoper več obdolžencev, ali če obsega več kaznivih dejanj. 
Smiselno se besedilo tega odstavka uporablja tudi k tarifni 
številki 25. 

(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 100 
din (varianta: 150 din). 

(3) V postopku za kazniva dejanja,-storjena s tiskom ali 
drugimi oblikami informiranja, se plača dvojna taksa iz tarif- 
nih številk 24, 25 in 26. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 25 
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim 

izreče sodišče sodni opomin se plača taksa 300 din (varianta: 
500 din). 

(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca 
zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za 
sodbo samo"enkrat. « < 

(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 
100 din (varianta: 150 din). 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 26 
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za ,, 

pritožbo zoper sklep s katerim se izreče sodni opomin se 
plača taksa 450 din (varianta: 750 din). 

(2) Za odgovor na pritožbo se plača polovico takse iz 
prvega odstavka tarifne številke 24. 

(3) Za zahtevo za izreden preizkus pravnomočne sodbe in 
za zahtevo za obnovo postopka se Iplača taksa kot za pri- 
tožbo. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH 

1. Vloga 

Tarifna številka 27 
(1) Za tožbo zoper upravni akt se plača taksa 100 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za zahtevo za 

sodno varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo 
za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 60 din. 

(4) V sporih o. deviznih zadevah se plača taksa, povečana za 
50% iz te tarifne številke in tarifne številke 28. 

(5) Za pritožbo zoper sodbo sodišča v postopku v uprav- 
nem sporu se plača taksa 120 din. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 28 
(1) Za sodbo v postopku v upravnem sporu se plača taksa 

300 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plača tudi za sodbo o 

zahtevi za varstvo zoper dokončne posamične akte in za 
zahtevo za varstvo zaradi nezakonitega dejanja. - 

(3) Za sodbo v zadevah socialnega varstva se plača taks™ 
100 din. 

(4) Za sodbo o obnovi postopka se plača taksa 100 din. 
(5) Za sklep, s katerim se tožba zavrže, se plača taksa 100 

din. 
Pojasnilo: 
a) Po tej tarifni številki se plača taksa tudi za odločbo v 

upravno računskem sporu 
b)Taksa iz prvega do četrtega odstavka te tarifne številke 

se ne plača, če je tožbi ugodeno in je izpodbijana odloča 
odpravljena oziroma razveljavljena sodba ali sklep sodišča. 

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO V 
POSTOPKU O PREKRŠKIH 

Tarifna številka 29 
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 100 din. 
(2) Za sodbo v postopku za sodno varstvo, s katero se 

zahteva zavrne, se plača taksa 120 din. 
(3) Za sklep, s katerim se zahteva za sodno varstvo za- 

vrže, se plača taksa 100 din. 

IX. POSEBNI PRIMERI 

1. Sodna potrdila 

Tarifna številka 30 
(1) Za potrdilo se plača taksa 50 din. Če se izda potrdilo v 

dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 10 din. 
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila: 
(1) izdana strankam, pričam, izvednecem in tolmačem o 

tem, da so bili navzoči na naroku; 
(2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 
(3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za 

uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(3) Potrdilo se ne izda, če taksa ni plačana. 

2. Prepisi 
Tarifna številka 31 

(1) Za pripisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov 
iz zbirke listip, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se 
plača od lista izvirnika taksa 40 din. Za vsak nadaljnji izvod 
prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil napravljen s 
samim izvirnikom se plača od lista taksa 20 din. 

(2) Za prepisbvanje listin v tujem jeziku se poveča taksa iz te 
tarifne številke za 50%. 

(3) Prepis se ne izda, če taksa ni plačana. 

3. Izpiski iz javnih knjig 

Tarifna številka 32 
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 

stran taksa 60 din, za vsako overjeno fotokopijo registrskega 
lista pa taksa 20 din. 

(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki 
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jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od 
lista taksa 50 din. 

(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravi izpisek ali 
fotokopijo sama stranKci in ga predloži sodišču v potrditev se 
plača polovica takse iz te tarifne številke. 

(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz 
zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se 
izdajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega 
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(5) Izpisek ali fotokopija se ne izda, če taksa ni plačana. 

4. Sodni pologi 

Tac^ha številka 33 
(1) Za polog denarja, stvari in vrednostgih papirjev na za- 

htevo stranke se plača letno od vsakih začetih 1000 din 
vrednosti taksa 40 din 

(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa 
takrat, ko se polog dvigne Začeto leto se šteje za celo leto. 

(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa 

(4) Taksna obveznost nastane z vložitvijo predloga. 

5. Protesti 

Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitev 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača od vrednosti 

do 10.000,00 din 60 din 
nad 10.000,00 din 120 din 

6. Pravna pomoč 

Tarifna številka 35 
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodi- 

ščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na priprav- 
ljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovico 
takse, predpisane za" vlogo. 

(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača 
(1) po vrednosti 

do 5.000 din 350 Hin 
nad 5.000 din do 10.000 din 70o din 
nad 10.000 din do 50.000 din 1 300 din 
nad 50.000 din znesek 1300 din in 0,1% od celotne vredno- 

,oSx fm' najvišja taksa ne sme presegati zneska 1.600 din. (2) Ce vrednost pogodbe ni ocenjljiva in za sestavo spora- 

?'^ma *nrt
df.,itvi skuPne9a Premoženja zakoncev se plača Taksa 400 din. 

(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodi- 
ščem se ne plača taksa. 

Tarifna številka 36 
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 
stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne qiede na 
število sodnih delavcev. 

1) zaradi overitve taksa 60 din 
2) zaradi sestave listine taksa 120 din. 

7. Druge zadeve 

Tarifna številka 37 
Za opomin za plačilo takse se plača 50 din.« 

17. člen 
(1) Takse za vloge, dejanja in listine, glede katerih je nastala 

taksna obveznost do dneva, ko začne veljati ta zakon, se bodo 
plačevale po dosedanjih predpisih in po dosedanji tarifi, 

(2) Če je bila do uveljavitve tega zakona plačana taksa za 
dejanje, ki naj bo opravljeno po uveljavitvi tega zakona, ni 
treba plačati nove takse po tem zakonu, preveč plačana taksa 
pa se ne vrne. 

(3) Če po uveljavitvi tega zakona višje sodišče razveljavi 
odločbo, ki jo je izdalo nižje sodišče, preden je začel veljati ta 
zakon, za novo odločbo nižjega sodišča takse ni treba dopla- 
čati, preveč plačana taksa pa se ne vrne. 

18. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR 

Slovenije. 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o sodnih taksah je bil sprejet leta 1978 (Uradni list 
SRS, št. 30/78), 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne spremi- 
njajo načel, na katerih temelji veljavni zakon: sodne takse se 
kot delno nadomestilo za stroške sodišč plačujejo v prav- 
dnem, izvršilnem, nepravdnem in zemljiškoknjižnem po- 
stopku, v stečajnem in registrskem postopku, v kazenskem 
postopku na zasebno tožbo, v upravnih sporih, v postopku za 
zahtevo za sodno varstvo po zakonu o prekrških ter v drugih 
primerih, ki jih določa taksna tarifa; k plačilu takse je zavezan 
tisti, ki predlaga uvedbo postopka.ali opravo posameznega 
dejanja; določeni subjekti so plačila taks oproščeni po sa- 
mem zakonu, zakon pa določa, da lahko sodišče oprosti 
plačila taks stranko, ki iz socialnih razlogov plačila ne zmore; 
neplačana taksa načeloma ni ovira za sodni postopek aH 
opravo posameznega dejanja. 

Izhajajoč iz navedenih načel bi se s spremembami in dopol- 
nitvami zakona valorizirale takse in vrednosti zahtevkov ozi- 
roma predmetov, od katerih se takse odmerjajo, zakon o 
sodnih taksah bi se uskladil z drugimi zakoni, nekatere do- 
ločbe pa bi se dopolnile glede na potrebe, ki so se pokazale 
pri izvajanju zakona v praksi. 

Sprememba v 1. členu osnutka pomeni uskladitev z zako- 
nom o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela 
(Uradni list SFRJ, št. 41/80, 25/81 in 66/81). Po tem zakonu 
prisilna poravnava ni več samostojni sanacijski inštitut, tem- 
več je del stečajnega postopka. Tej ureditvi se prilagaja bese- 
dilo pete točke 1. člena zakona ter določba tarifne številke 19 
in tarifne številke 20 osnutka, v kateri so predpisane takse za 
določena dejanja v stečajnem postopku nad organizacijo 
združenega dela oziroma drugo družbenopravno osebo, nad 
katero se lahko opravi stečaj ter nad obratovalnico samostoj- 
nega obrtnika. Glede slednjega je v osnutku uporabljena 
terminologija obrtnega zakona. 

Z določbo 2. člena osnutka se določa nastanek taksne 
obveznosti za tožbo v upravnih sporih v stvareh socialnega 
varstva. Ker je v teh primerih dolžna stranka plačati takso 
samo če ni uspela, je smotrno, da taksna obveznost nastane 
šele, ko je znan izid postopka, ne pa že z vložitvijo tožbe, kot 
je to predpisano v prvi točki drugega odstavka 4. člena za- 
kona za druge vloge. 

S spremembo v 4., 5. in 14. členu osnutka se zakon o sodnih 
taksah terminološko usklajuje z zakonom o organizaciji in 
delovnem področju republiških upravnih organov in republi- 
ških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 5/80 in 12/82). 

Sprememba v 6. členu osnutka je redakcijske narave. 
V 7. členu osnutka se delno spreminja določba glede po- 

stopka, ki ga sodišče izvede, preden odloči o predlogu za 
oprostitev plačila taks. Ker v dosedanji praksi sodišča opirajo 
svojo odločitev v glavnem le na potrdilo o premoženjskem 
stanju stranke, ki prosi za oprostitev, se sedanja fakultativna 
določba, da si sodišče, če je potrebno, lahko priskrbi tudi 
druge podatke, na podlagi katerih ocenjuje ali bo s plačilom 
taks ogroženo preživljanje stranke ali njenih družinskih čla- 
nov, spreminja v bolj obvezujočo. Črtanje termina »gospo- 
dinjstvo« pa je potrebno zaradi uskladitve z veljavnim davč- 
nim s/stemčm, po katerem gospodinjstvo ni več zavezanec za 
plačilo davka. 

Sprememba v 10. členu osnutka je potrebna zaradi boljše 
usklajenosti sedanjega 24. in 25. člena zakona in omogoča 
doslednejšo izvedbo načela plačila takse v sorazmerju z vre- 
dnostjo zahtevka oziroma predmeta. 

Z 11. členom osnutka so dopolnjene določbe glede kazen- 
ske takse. Če taksni zavezanec ne plača pravočasno dolžne- 
takse, je dolžan plačati tudi kazensko takso v višini 50 odstot- 
kov. Le 10 odstotna kazenska taksa pa se taksnemu zave- 
zancu zaračuna samo takrat, ko je sicer pravočasno plačal 
takso, ki jo je bil dolžan plačati v gotovini, ni pa predložil 
potrdita o plačilu takse. 

V 12. členu osnutka se postopek izterjave takse od družbe- 
nopravne osebe spreminja tako, da sklep, s katerim sodišče 

ugotovi koliko znaša neplačana in kazenska taksa, izvrši 
Služba družbenega knjigovodstva šele po pravnomočnosti, 
saj drugače lahko, v primerih, ko se šele v pritožbenem 
postopku ugotovi, da je taksni zavezanec takso plačal, prihaja 
do nepotrebnih postopkov za vrnitev takse. 

V vseh primerih, ko je v zakonu določena višina takse ali 
vrednost, od katere se taksa odmerja, so v osnutku zakona 
zneski povečani za 100 odstotkov (člen 3, 8, 9, 11 in 13). 
Takšno zvišanje je utemeljeno glede na gibanje vrednosti 
dinarja in glede na porast stroškov za delo sodišč. 

Iz enakega razloga se za 100 odstotkov zvišujejo takse v 
taksni tarifi, ki so določena v fiksnih zneskih. Takse, ki so 
določene v odstotku od vrednosti (pravdni in izvršilni posto- 
pek - tarifna številka 1 ter zapuščinski postopek - tarifna 
številka 9) pa se za naveden odstotek zvišujejo le pri mejnih 
zneskih taks in pri nižjih vrednostih zahtevka, ne pa tudi pri 
vmesnih vrednostih, ker se pri teh taksa zvišuje avtomatično 
zaradi nominalnega zvišanja vrednosti zahtevkov. Za višji 
odstotek se zvišujejo le takse v kazenskem postopku na 

tzasedno tožbo (tarifna številka 24, 25 in 26) in to za trikratni 
znesek oziroma v varianti za petkratni znesek, glede na to, da 
imajo stranke možnost te zadeve rešiti pred samoupravnimi 
sodišči ter taksa za opomin (tarifna številka 37) in to za 
petkratni znesek, kar utemeljuje zahteva po pravočasnem 
plačevanju taks in razbremenitvi sodišč z opominskim poslo- 
vanjem. Večje povišanje taks je predlagano tudi v postopku za 
ureditev zasilne poti in variantno v delitvenem postopku za- 
radi zahtevnosti in dolgotrajnosti teh postopkov ter za dolo- 
čene vloge in dejanja po zakonu o pomorski in o notranji 
plovbi, ker so sedanje takse ocenjene kot nesorazmerne. 

V osnutku zakona se glede taks, za katere sedanji zakon 
določa, da se plačujejo v odstotku od vrednosti (v pravdnem, 
izvršilnem, in zapuščinskem postopku) kot osnovna rešitev 
ohranja enak način izračunavanja, saj pomeni pravičnejšo 
odmero takse, ker se ta odmerja vedno od konkretnega zne- 
ska. Vendar takšen način izračunavanja zahteva dodatno 
delo, zato je v taksni tarifi v teh primerih predlagan tudi 
variantni način določitve taks v fiksnih zneskih, ki je ugo- 
dnejši za uporabo v praksi. 

Poleg zvišanja taks so v posameznih tarifnih številkah pred- 
lagane še naslednje spremembe: 

V tarifni številki 1, v kateri se določajo takse za dejanja v 
pravdnem in izvršilnem postopku, se na novo predpisuje 
taksa za predlog za odlog in ustavitev izvršbe ter taksa za 
odgovor na ugovor zoper sklep o izvršbi glede na to, da 
obravnava teh■ vlog zahteva določeno sodniško delo. Besedilo 
te tarifne številke se tudi terminološko usklajuje z zakonom o 
izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78) ter z zako- 
nom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, 
št. 15/76) (pojasnilo a) in c)). Glede na to. da se po zakonu o 
stanovanjskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 35/82) stanovanj- 
sko razmerje oziroma stanovanjska pogodba ne odpove z 
nalogom, je v drugem odstavku te tarifne številke taksa za to 
vlogo črtana, v skladu z zakonom o ureditvi kolizije zakonov s 
predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Uradni list SFRJ, 
št. 43/82 in 72/82), pa je,v tretjem odstavku določena taksa za 
predlog za priznanje odločbe tujega sodišča, ki jo je po 
navedenem zakonu možno priznati v SFRJ. 

Uskladitev z navedenimi zakoni je izvedena tudi v tarifni 
številki 2, v kateri se določajo takse za odločbe. Glede na 
novost zakona o izvršilnem postopku, da se izvršba v določe- 
nih primerih lahko dovoli na podlagi verodostojne listine, v 
primeru ugovora pa se tak izvršilni postopek prevede v prav- 
dnega, je v pojasnilu e) analogno kot pri plačilnem nalogu 
določeno vštevanje takse v odločbo, ki jo sodišče izda v 
pravdnem postopku. V tej tarifni številki je iz sedanjega četr- 
tega odstavka uvrščen v tretji odstavek sklep o stroških po- 
stopka, kar ima za posledico, da se bo za ta sklep plačala 
polovica takse, določene glede na vrednost stroškov, za pri- 
tožbo zoper ta sklep pa v skladu z drugim odstavkom tarifne 
številke 3 celotna taksa glede na vrednost stroškov. S tako 
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ureditvijo se bo taksa za pritožbo zoper poseben sklep o 
stroških izenačila s takso, ki se plača za pritožbo, če se stroški 
izpodbijajo v odločbi o glavni stvari (šesti odstavek 25. člena 
zakona). 

V tarifni številki 3, v kateri so določene takse za pravna 
sredstva, je bistveno zvišana le taksa za predlog za obnovo 
postopka, ki se izenačuje s takso za druga pravna sredstva in 
se tako določa od vrednosti, ge pa več v fiksnem znesku. 
Razlog za to spremembo je v neustreznosti višine sedanje 
takse za to pravno sredstvo. Zaradi izenačitve taks za pravna 
sredstva pa je opuščena taksa za sklep o predlogu za obnovo, 
glede na to, da se za odločbe o pravnih sredstvih taksa ne 
plačuje. 

V tarifni številki 9 je na novo predpisana taksa za dodaten 
sklep o dedovanju, ker sodišče s tem sklepom razdeli celotno 
zapuščino, od vrednosti le-te pa se plačuje poprečna taksa. V 
skladu s tako ureditvijo je v tarifni številki 10 predpisana tudi 
taksa za pritožbo zoper dodatni sklep o dedovanju. 

V tarifni številki 12 je na novo, variantno določena taksa 
glede na vrednost stvari ali premoženja, ki se deli in to v 
fiksnih zneskih po vrednostnih razredih. Takšna ureditev je 
predlagana zaradi uskladitve sodne takse z obsegom dela v 
tovrstnih postopkih. Iz istega razloga so v tarifni številki 13 
takse v postopku za določitev zasilne poti izenačene s tak- 
sami v postopku za ureditev meje. S predlaganimi rešitvami bi 
se takse v navedenih postopkih zvišale za več kot sto odstot- 
kov. 

V tarifni številki 14, v kateri so določene takse za overitev 
podpisov, pisave in prepisov, je glede na veljavni zakon pose- 
bej določena taksa za overitev sporazuma o delitvi premože- 
nja med zakoncema. Glede na naravo tega sporazuma je 
taksa določena v fiksnem znesku. 

V letu 1977 sprejeti zakon o pomorski in notranji plovbi 
(Uradni list SFRJ, št. 22/77 in 13/82) je v petem delu določil 
obveznosti in pravice ladjarja, ki nastanejo v zvezi s plovbo in 
izkoriščanjem ladij. V drugi točki navedenega poglavja od 
397. do 423. člena citiranega zakona posebej določa posto- 
pek za omejitev ladjarjeve odgovornosti. Ladjar, ki žel/ omejiti 
svojo odgovornost, mora ustanoviti sklad omejene odgovor- 
nosti. Ta sklad predstavlja premoženjsko vrednost, ki jo po- 
loži ladjar za poravnavo terjatvenega zneska, na katerega je 
omejena njegova odgovornost. Veljavni zakon o sodnih tak- 
sah ni določil takse za sklepe, ki jih izdaja sodišče v tem 

postopku, zato je bilo potrebno to pomanjkljivost odpraviti z 
dopolnitvijo taksne tarife. Po tarifni številki 15 a osnutka 
zakona bo predlagatelj plačal takso za predlog za ustanovitev 
sklada za omejitev odgovornosti, za sklep o ustanovitvi sklada 
po vrednosti terjatev, za sklep o delitvi sklada in za pritožbo 
zoper sklep^ o delitvi in sicer dvojno takso po vrednosti terjatev. 

Tarifna številka 19 se vsebinsko usklajuje z zakonom o 
sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela (Uradni 
list SFRJ, št. 41/80, 25/81, 66/81). 

Spremembe v tarifni številki 22 so redakcijske narave. 
V tarifni številki 26 v kateri je določena taksa za pravna 

sredstva zoper odločbo sodišča v kazenskem postopku na 
zasebno tožbo je na novo določena taksa za odgovor na 
pritožbo, glede na delo. ki ga opravi sodišče v zvezi z reševa- 
njem te vloge. Na novo je določena tudi taksa za zahtevo za 
izreden preizkus pravnomočne sodbe, v višini kot je določena 
za pritožbo. Tudi taksa za zahtevo za obnovo postopka naj bi 
se izenačila s takso za pritožbo in bi bil tako vzpostavljen enak 
sistem kot v pravdnem postopku, kjer se za vsa pravna sred- 
stva predpisuje taksa v enaki višini. 

V tarifni številki 32 se na novo določa, da sodišče dejanja ne 
opravi, če stranka takse ne plača. Takšna ureditev, ki pomeni 
odstopanje od sicerjšnjega načela, da neplačana taksa ni 
ovira za sodni postopek, v veljavni tarifi pa je sprejeta glede 
overitev (tarifna številka_ 14), sodnih potrdi/ (tarifna številka 
30) in prepisov (tarifna številka 31), se predlaga zaradi večje 
discipliniranosti strank pri plačevanju taks in racionalnosti v 
pogledu izterjave takse. 

V tarifni številki 35 se zaradi odprave nejasnosti enaka taksa 
kot za sestavo neocenljive pogodbe predpisuje tudi za se- 
stavo sporazuma o delitvi skupnega premoženja zakoncev. 

Za izvedbo tega zakona niso potrebna dodatna finančna 
sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Za takšne zavezance 
bo izvajanje zakona pomenilo uskladitev finančne obremeni- 
tve ž gibanjem vrednosti dinarja. 

•k -k -k 

Taksna tarifa je podana v celotnem besedilu zaradi tega, ker 
bi citiranje zgolj spremenjenih delov otežkočalo uporabo ta- 
rife v praksi. Zaradi boljše preglednosti so spremembe v 
taksni tarifi podčrtane. 

DOLOČBE ZAKONA 

o sodnih taksah (Uradni list SRS, 30/78), za katere se predlagajo 

spremembe oziroma dopolnitve 

2. člen 
Takse se plačujejo: 
1 v pravdnem postopku, 
2. v izvršilnem postopku, razen za izvršitev odločb samou- 

pravnih sodišč v sporih delavcev iz delovnih razmerij oziroma 
v zvezi ž delom, 

3. v nepravdnem postopku, 
4. v zemljiškoknjižnem postopku, 
5. v postopku prisilne poravnave in stečaja, 
6. v postopku za registracijo, 
7. v kazenskem postopku na zasebno tožbo, 
8. v upravnih sporih, 
9 v postopku za zahtevo za sodno varstvo po zakonu o 

prekrških, 
10. v drugih primerih, ki jih določa taksna tarifa. 

5.člen 
V upravnih sporih v stvareh socialnega varstva se taksa 

plača samo, če stranka v postopku ni uspela. 

6. člen 
(1) Sodne takse se plačujejo v taksnih vrednotnicah (sodni 

kolki) ali gotovini. 
(2) V gotovini se plačujejo takse tedaj, kadar mora plačati 

taksni zavezanec večjo takso kot 500 din. 

(3) Takso v gotovini vplača taksni zavezanec na prehodni 
račun sodnih taks. Potrdilo o vplačilu takse se priloži vlogi, za 
katero je taksa plačana. 

10. člen 
(1) Prihodki od sodnih taks so prihodki republike. 
(2)_ Republika odstopa ta prihodek občinam v razmerju, v 

kakršnem posamezne občine financirajo temeljna sodišča in 
temeljna javna tožilstva. 

(3) Način zbiranja in delitev sredstev med občine predpiše 
republiški sekretar za pravosodje, organizacijo uprave in pro- 
račun. 

11. člen 
(1) Plačila sodnih taks so oproščeni državni organi, družbe- 

nopolitične skupnosti, krajevne skupnosti, samoupravne in- 
teresne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja, razi- 
skovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, 
kmetijske zemljiške skupnosti. Jugoslovanski rdeči križ ter 
tuja država in tuji državljani, če tako določa mednarodna 
pogodba ali če velja vzajemnost. 

(2) Če nastane dvom, ali velja vzajemnost, se je sodišče 
dolžno obrniti za pojasnilo na Republiški sekretariat za pravo- 
sodje, organizacijo uprave in proračun. 

(3) Takse se tudi ne plača v primeru, kadar tako določa 
poseben zakon. 
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12. člen 
Ne plača se taksa: 
- za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske 

pravice na stanovanjski stavbi in stanovanju v etažni lastnini, 
ter 

- za predlog za vknjižbo in za vknjižbo zastavne pravice 
denarnih zavodov, organizacij združenega dela, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, drugih organizacij in. skupnosti za 
posojila za gradnjo, adaptacijo ali nakup stanovanj, stano- 
vanjskih hiš in gospodarskih poslopij. 

13. člen 
(1) Sodišče oprosti plačila taks stranko, če bi bila s plačilom 

taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama 
ali se preživljajo njeni družinski člani. 

(2) Sklep o oprostitvi izda sodišče na predlog stranke na 
podlagi potrdila o premoženjskem stanju pristojnega občin- 
skega upravnega organa. Iz potrdila mora biti razvidno, koliko 
davka plačajo gospodinjstvo in posamezni člani gopo- 
dinjstva, ali imajo kakšne druge vire dohodkov in sploh, 
kakšno je premoženjsko stanje stranke, ki se ji izda potrdilo. 
Če je potrebno, si lahko sodišče pred izdajo sklepa o oprosti- 
tvi po uradni dolžnosti priskrbi tudi druge podatke o premo- 
ženjskem stanju stranke, ki prosi za oprostitev, lahko pa 
zasliši o tem tudi nasprotno stranko. 

(3) Natančnejše predpise o izdaji potrdila o premoženjskem 
stanju izda Republiški sekretariat za finance. 

19. člen 
(1) V sporih o pravici do zakonite preživnine ali o terjatvi 

posameznih zneskov zakonite preživnine se izračuna vre- 
dnost za plačilo takse tako, da se seštejejo dajatve za tri 
mesece, razen če se zahteva preživnina za krajši čas. 

(2) V postopku za izvršitev zahtevka za preživljanje otroka 
ali zakonca se kot vrednost za plačilo takse vzame znesek 
1.500 din. 

22. člen 
Kot vrednost zahtevka za plačilo takse se vzame: 
1. V sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja zakonske 

zveze, o veljavnosti ali razvezi zakonske zveze - znesek 6.000 
din: 

2. v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva in v 
sporih o varstvu in vzgoji otrok - znesek 1.500 din; 

3. v sporih zaradi motenja posesti - znesek 1.500 din; 
4. v sporih o stvarnih in osebnih služnostih in o dosmrtnem 

preživljanju - znesek 3.000 din; 
5. v sporih o odpovedi pogodbe o najemu ali zakupu stvari, 

o odpovedi stanovanjske ali podstanovanjske pogodbe ali v 
sporih za izselitev iz stanovanjskih prostorov, v sporih o 
odpovedi pogodbe o najemu poslovnih prostorov ali v sporih 
za izselitev - znesek 2000 din; 

6. če se zahteva zavarovanje dokazov pred začetkom 
pravde - znesek 1500 din; 

7. v vseh drugih primerih, če v tem zakonu ni določeno 
drugače - znesek 4.000 din. 

Sprememba vrednosti med postopkom 
25. člen 

(1) Prvotna vrednost ostane podlaga za plačilo takse ne 
glede na to, če se ta vrednost med postopkom spremeni, če ni 
v naslednjih odstavkih drugače določeno. 

(2) Če ugotovi sodišče po prejšnjem členu novo vrednost, 
se vzame kot podlaga za plačilo takse nova vrednost, od 
trenutka, ko sodišče sporoči sklep o tem strankam. 

(3) Če se spremeni vrednost zaradi spremembe ali delne 
rešitve zahtevka, se vzame kot vrednost za plačilo takse spre- 
menjena vrednost za vse tiste vloge in dejanja, ki se vložijo 
oziroma oprayljajo po taki spremembi. Če se spremeni vre- 
dnost zaradi izjave stranke v vlogi, se plača taksa po spreme- 
njeni vrednosti tudi za to vlogo. 

(4) Če se s pravnim sredstvom odločba le deloma izpodblfa^ 
se vzame kot podlaga za plačilo takse za pravno sredstvo le 
vrednost izpodbijanega dela. 

(5) Če vložita pravno sredstvo obe stranki, se odmeri taksa 
za pravno sredstvo vsaki stranki posebej in je odvisna od 
vrednosti tistega dela odločbe, ki se s pravnim sredstvom 
izpodbija. 

(6)' Za pravno sredstvo, ki se vloži samo zoper odločbo o 
stroških postopka ali o stranskih terjatvah, se plača taksa 
samo po znesku stroškov oziroma stranskih terjatev, 

29. člen 
(1) Če taksni zavezanec ne plača takse v roku, ki je določen 

v 26. oziroma 28. členu tega zakona, sporoči sodišče to v 
nadaljnjem roku 15 dni za fihance pristojnemu upravnemu 
organu skupščine občine, v kateri ima taksni zavezanec svoje 
stalno prebivališče (sedež), naj takso prisilno izterja, na spisu 
pa zaznamuje, da je omenjeni organ obveščen o neplačani 
taksi. _ 

(2) Če taksni zavezanec nima stalnega prebivališča (sedeža) 
v Jugoslaviji, pošlje sodišče sporočilo iz prejšnjega odstavka 
za finance pristojnemu upravnemu organu skupščine občine, 
v kateri je sodišče, ali za finance pristojnemu upravnemu 
organu skupščine občine, v kateri ima taksni zavezanec 
kakšno premoženje. 

(3) Ko prejme za finance pristojni upravni organ skupščine 
občine sporočilo, izda odločbo, s katero naloži taksnemu 
zavezancu, naj v 15 dneh od prejema odločbe plača dolžno 
takso in 50% pribitka nanjo kot kazensko takso. Če taksni 
zavezanec v tem roku takse ne plača, se obe taksi prisilno 
izterjata in knjižita na račun prihodkov od sodnih taks. 

(4) Če upravni organ ugotovi, da je bila taksa plačana v 
gotovini, pa taksni zavezanec ni predložil potrdila o plačilu, se 
zaračuna in izterja samo kazenska taksa v višini 10%, vendar 
ne več kot 500 din. 

30. člen 
(1) Če je takšni zavezanec družbenopravna oseba, ugotovi 

sodišče s sklepom, koliko znaša neplačana taksa in kazenska 
taksa in pošlje sklep Službi družbenega knjigovodstva, ki vodi 
žiro račun takšnega zavezanca, da izvrši sklep. 

(2) Služba družbenega knjigovodstva mora ravnati po 
sklepu sodišča in prenesti znesek iz žiro računa zavezanca na 
račun republike, naveden v sklepu. 

(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena je dopustna 
pritožba na višje sodišče v 15 dneh od vročitve sklepa. Pri- 
tožba ne zadrži izterjanja takse. 

31. člen 
Če neplačane takse v posamezni zadevi ne presegajo skup- 

nega zneska 20 dinarjev, se ne uporabljajo določbe tega 
poglavja o prisilni izterjavi takse. 

37. člen 
Uporabo predpisov o sodnih taksah nadzira Republiški 

sekretariat za pravosodje, organizacijo uprave in proračun. 

40. člen 
(1) Z denarno kaznijo do 10.000 din se za prekršek kaznuje 

pooblaščeni prodajalec taksnih vrednotnic, če nabavi takšne 
vrednotnice v nasprotju z drugim odstavkom prejšnjega člena 
tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo do 1000 din se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pooblaščenega prodajalca taksnih vrednotnic, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

TAKSNA TARIFA 

I. PRAVDNI IN IZVRŠILNI POSTOPEK 

1. Vloge 

Tarifna številka 1 
(1) Za tožbo in nasprotno tožbo se plača po vrednosti 

zahtevka naslednja taksa: 
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nad din do din % ~ Čfiri~ 
2.000 6,0 vendar najmanj 100 din 

2 000 5.000 5,0 od vrednosti in znesek 50 
5.000 10.000 4,0 od vrednosti in znesek 100 

10 000 20000 3,0 od vrednosti in znesek 200 
20.000 50 000 2,0 od vrednosti in znesek 400 
50 000 100.000 1,5 od vrednosti in znesek 650 

100.000 1,0 od vrednosti in znesek 1.150 
s tem, da najvišja taksa ne sme presegati 50.000 din. 

(2) Za tožbo, ki obsega predlog za izdajo plačilnega na- 
loga, za predlog za izvršbo, za odpoved poslovnega prostora 
ali stanovanjskega prostora, za odgovor na tožbo, za odgovor 
na pritožbo ali revizijo se plača polovica takse iz prvega 
odstavka te tarifne številke. 

(3) Za predlog, da se dovoli zavarovanje ali izda začasna 
odredba, za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, za predlog za 
zavarovanje dokazov, za predlog za poskus poravnave pred 
uvedbo postopka, za predlog, naj se prizna odločba tujega 
sodišča v statusnih zadevah, se plača taksa 30 dinarjev. 

Pojasnilo: 
a) Kadar oba zakonca sporazumno zahtevata razvezo za- 

konske zveze, se plača ena sama taksa za tožbo. 
b) Če se obravnava v sporu za razvezo zakonske zveze ali 

za ugotovitev očetovstva hkrati tudi zahtevek za varstvo, 
vzgojo in preživljanje otroka ali zahtevek za preživljanje za- 
konca, se plača samo taksa za tožbo za razvezo zakonske 
zveze oziroma za tožbo za ugotovitev očetovstva. 

c) Če je v sporu za razvezo zakonske zveze ali v sporu za 
preživljanje otroka predlagana začasna odredba, se plača 
samo taksa za tožbo za razvezo oziroma taksa za tožbo za 
preživljanje. 

č) Za predlog, da se dovoli izvršba ali izda začasen ukrep 
oziroma začasna odredba, se plača ena taksa, tudi tedaj kadar 
je predlaganih več sredstev za izvršbo oziroma zavarovanje, 
ne glede na to ali istočasno ali drugo za drugim, dokler se 
izvršilna zadeva s sklepom ne ustavi. 

d) Če obsega ena tožba več zahtevkov zoper istega toženca, 
se taksa izračuna po vrednosti, ki predstavlja seštevek vrednosti 
vseh zahtevkov. 

e) Če je v eni tožbi združenih več zahtevkov zoper več 
tožencev in se zahtevki opirajo na bistveno istovrstno dejan- 
sko in pravno podlago, se taksa zaračuna po vrednosti vsa- 
kega posameznega zahtevka. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 2 
(1) Za sodbo prve stopnje in za sklep v sporih zaradi mote- 

nja posesti se plača po vrednosti spornega predmeta taksa iz 
prvega odstavka tarifne številke 1. 

(2) Za sodbo zaradi izostanka in za sodbo na podlagi pri- 
poznave, izdano najkasneje na pripravljalnem naroku ozi- 
roma, če pripravljalnega naroka ni bilo, na prvem naroku za 
glavno obravnavo, se plača polovico takse iz prvega odstavka 
te tarifne številke. 

(3) Za sklep o plačilnem nalogu in nalogu za izpraznitev 
poslovnega ali stanovanjskega prostora, za sklep o predlogu 
za izvršbo, se plača polovico takse iz prvega odstavka te 
tarifne številke. 

(4) Za sklep o predlogu za dovolitev zavarovanja ali za 
začasen ukrep oziroma začasno odredbo, za sklep o stroških 
postopka, za sklep o predlogu za obnovo postopka, za sklep, 
s katerim se tožba zavrže, za sklep o predlogu za vrnitev v 
prejšnje stanje, za sklep o predlogu za priznanje odločbe 
tujega sodišča v statusni zadevi se plača taksa 30 din 

Pojasnilo: 
a) Za dopolnilno sodbo ali dopolnilni sklep se ne plača 

taksa. 
b) Če se izda med pravdo vmesna sodba, se plača taksa za 

polno vrednost spornega predmeta. V takem primeru se ne 
plača taksa za dokončno odločbo, ki se izda po vmesni sodbi 

c) Če se izda med pravdo delna sodba, se plača taksa po 
vrednosti zahtevka, o katerem je z njo odločeno Za dokončno 
odločbo se plača preostala taksa od skupno vloženega zne- 
ska 

č) Za sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje v zvezi z 
nasprotno tožbo, se plača taksa, kot da je sodišče nasprotno 
tožbo posebej obravnavalo. 

d) Če je bilo več pravd združenih za skupno obravnavanje, 
se plača taksa za sodbo v vsaki pravdi posebej, kot da pravde 
niso bile združene. 

e) Taksa za plačilni nalog in nalog za izpraznitev poslov- 
nega ali stanovanjskega prostora se všteje v takso za odločbo, 
ki jo izda sodišče na ugovor zoper plačilni nalog oziroma v 
takso za poravnavo, če se npr. ne konča s sodbo. 

f) Taksa za odločbo o predlogu za dovolitev izvršbe ozi- 
roma zavarovanja ali začasnega ukrepa oziroma začasne 
odredbe in taksa za odločbo zaradi tožbe, v kateri je predla- 
gana izdaja olačilnega baloga. se plača takrat, jo ae vloži 
predlog oziroma tožba. 

g) Za sklep o dovolitvi izvršbe ali izdaji začasnega ukrepa 
oziroma začasne odredbe se plača ena sama taksa tudi tedaj, 
kadar je bilo odločeno o več sredstvih za izvršbo oziroma 
zavarovanje, ne glede na to ali istočaabo ali drugo za drugim. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 3 
(1) Za pritožbo zoper sodbo in sklep v sporih zaradi mote- 

nja posesti se plača dvojna taksa iz prvega odstavka tarifne 
številke 1. 

(2) Za pritožbo zoper sklepe, za katere je predpisano pla- 
čilo sodne takse po tretjem odstavku tarifne številke 2, se 
plača taksa do prvem odstavku tarifne številke 1. 

{3) Za revizijo se plača enaka taksa kot za pritožbo. 
(4) Za ugovor zoper plačilni nalog, za ugovor zoper nalog o 

odpovedi poslovnih prostorov, za ugovor zoper sklep o izvršbi 
se plača taksa po drugem odstavku tarifne številke 1. 

(5) Za pritožbo zoper sklep, s katerim se tožba zavrže, 
zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje 
stanje ali se predlog zavrne, zoper sklep o predlogu za prizna- 
nje odločbe tujega sodišča v statusnih zadevah, se plača 
taksa 60 din. 

(6) Za predlog za obnovo postopka se plača taksa 30 din. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 4 t 

(1) Za sodno poravnavo med pravdnim postopkom na prvi 
stopnji ali pred uvedbo pravdnega postopka se plača polovico 
takse iz prvega odstavka tarifne številke 1 po vrednosti, na 
katero sta se stranki poravnali. 

(2) Če je predmet poravnave neocenljiv, se plača taksa 120 
din. 

Pojasnilo: 
Če je bilo z vmesno sodbo odločeno o podlagi zahtevka, 

nato pa sklenjena poravnava o njenem znesku, se ne plača 
taksa za poravnavo. 

II. NEPRAVDNI POSTOPKI 

A. Splošne določbe 

1. Predlogi 

Tarifna številka 5 
Za predlog, naj se začne nepravdni postopek, se plača 

taksa 30 dih. 
Pojasnilo: 
a) Takse po tarifnih številkah 5 do 8 se plačujejo v vseh 

nepravdnih postopkih, razen tistih, za katere so takse v tej 
taksni tarifi posebej določene. 

b) V postopku za razglasitev za mrtvo osebo, ki je pogre- 
šana v vojni, se ne plačajo takse po tarifnih številkah 5 do 8. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 6 
Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 50 dinarjev. 
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3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 7 
Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje^v neprav- 

dnih zadevah) se plača taksa 60 din. 
Pojasnilo: 
Takse za pritožbo v postopku za odvzem poslovne sposob- 

nosti ne plača tisti, ki mu je odvzeta poslovna'sposobnost 
oziroma njegov zakoniti zastopnik ali skrbnik. 

4. Poravnava 

Tarifna številka 8 
Za sodno poravnavo se plača polovico takse, predpisane za 

odločbo. 

B. Posebne določbe za posamezne 
vrste nepravdnega postopka 

1. Zapuščinski postopek 
Tarifna številka 9 

Za obravnavo zapuščine v postopku na prvi stopnji, če se 
postopek zaključi s sklepom o dedovanju, se plača poprečna 
taksa po čisti vrednosti zapuščine, ki znaša: 
nad din do din % din 

5.000 5 od celotne vrednosti, 
vendar najmanj 60 

5.000 10.000 4 od vrednosti in znesek 50 
10 000 50.000 3 od vrednosti in znesek 150 
50.000 1OO.0OO 2 od vrednosti in znesek 650 

100.000 200.000 1,5 od vrednosti in znesek 1150 
200 000 1 od vrednosti in znesek 2150 

s tem, da najvišja taksa ne sme presegati zneska 6.000 
dinarjev. 

Pojasnilo: 
a) Sodišče ugotavlja vrednost, ki je odločilna za odmero 

poprečne takse po prostem preudarku, na podlagi izjav dedi- 
čev in podatkov, s katerimi razpolaga. Če je potrebno, lahko 
odredi, naj ocenijo vrednost izvedenci na stroške dedičev po 
določbah, ki veljajo za cenitev zapuščine za odmero davka od 
dediščine Vrednost čiste zapuščine se ugotovi po vrednosti, 
ki jo ima ob cenitvi. 

b) Ne plača se posebej taksa za delitev zapuščine, če jo 
dediči sporazumno predlagajo in je sporazum o delitvi vpisan 
v sklep o dedovanju. 

Tarifna številka 10 
Za pritožbo zoper sklep o dedovanju in o volilu se plača 

taksa 100 din. 
2. Sestavitev in hramba oporoke 

Tarifna številka 11 
(1) Za sestavo sodne oporoke se plača taksa 90 din. 
(2) Za hrambo oporoke pri sodišču se plača taksa 50 din. 
(3) Za preklic oporoke pred sodiščem ali za vrnitev oporoke, 

ki je v hrambi pri sodišču, se plača taksa 30 din. 
(4) Za sestavo sporazuma potomca s prednikom o odpovedi 

dediščine se plača taksa 45 din. 
Pojasnilo: 
a) Ne plača se nova taksa za hrambo, če se oporoka nado- 

mesti z drugo, pač pa se plača taksa za vrnitev oporoke, ki se 
nadomešča z drugo. 

b) Ne plača se taksa za preklic, če se s poznejšo oporoko 
prekliče prejšnja in hkrati sestavi nova oporoka 

3. Delitveni postopek 

Tarifna številka 12 
(1) Za predlog,'naj se opravi delitev skupnega premoženja, 

se plača taksa 100 din. 

(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 300 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača 300 din. 

4. Postopek za ureditev meja 

Tarifna številka 13 
(1) Za predlog za ureditev meja se plača taksa 100 dinarjev. 
(2) Za odločbo sodišča prve stopnje se plača taksa 300 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo o predlogu se plača taksa 300. 

din. 

5. Overitev podpisov, rokopisov in prepisov 

Tarifna številka 14 
(1) Za overitev vsakega podpisa (ročnega znaka), rokopisa 

ali prepisa se plača taksa 15 din. 
Taksa za overitev rokopisa ali prepisa se plača od vsake pol 

pole (lista). 
(2) Za overitev prepisa listine, pisane v tujem jeziku, se 

plača dvojna taksa. 
(3) Za overitev podpisov na pooblastilih in za overitev pod- 

pisov na pogodbah se ob istočasni overitvi plača ena sama 
taksa, ne glede na to ali se overja en podpis ali več in ne glede 
na to, koliko izvodov se overja. 

(4) Ne plača se taksa za overitev listine, potrebne za uveljav- 
ljanje pravic iz socialnega zavarovanja v tujini 

(5) Ne plača se taksa za overitev podpisa na listini ali za 
overitev prepisa listine, na podlagi katere občani pridobijo 
pomoč iz solidarnostno zbranih sredstev za odpravo posledic 
naravnih nesreč. 

(6) Za overitev podpisa na pogodbah se plača: 
1) za pogodbe, katerih vrednost znaša: 

do 5.000 din vrednosti 50 din 
nad 5.000 din do 10.000 din vrednosti 100 din 
nad 10.000 din do 50.000 din vrednosti 200 din 
nad 50.000 din vrednosti 0,5 s tem, da naj- 
višja taksa ne sme presegati zneska 600 din. 

2) Če vrednost pogodbe ni ocenijiva, se plača taksa 100 din 
3) Za overitev podaljšanja veljavnosti pogodbe se plača 

polovica takse iz točke 1) oziroma točke 2). 
(7) Če taksa ni plačana, se overitev ne opravi. 
Pojasnilo: 
a) Podpisi na listini, ki jo izda državni organ, organizacija 

združenega dela ali druga pravna oseba, se štejejo za en 
podpis, če je po predpisih ali pravilih pooblaščenih za podpi- 
sovanje dvoje ali več oseb. 

6. Vpisovanje ladij v vpisnike 

Tarifna številka 15 
(1) Za predlog za dovolitev vpisa ladje v vpisnik ladij, se 

plača taksa 100 din. 
(2) Za odločbo o vpisu se plača taksa 300 din 
(3) Za pritožbo se plača taksa 300 din 

Tarifna številka 16 
Za pomorski protest se plača taksa 50 din 

III. ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK 

1. Vloge 

Tarifna številka 17 , 
(1) Za zemljiškoknjižni predlog se plača taksa 50 din. 
(2) Za zemljiškoknjižni predlog, s katerim se predlaga samo 

vpis ali izbris zaznambe, se plača taksa 30 din. 
(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 

taksa 50 din. 
(4) Za sklep v pozivnem postopku se plača taksa 35 din. 

Pojasnilo: 
a) Če se zahteva z eno vlogo vpis ali izbris v zemljiški knjigi 
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več sodišč, se plača taksa tolikokrat, kolikor je sodišč, pri 
katerih je treba opraviti vpis ali izbris. To velja tudi, kadar gre 
za skupno zastavno pravico in je treba opraviti vpise tudi v 
sovložkih pri raznih sodiščih, ne glede na to, da stranke v svoji 
vlogi niso izrecno zahtevale teh vpisov. 

b) Če se zahteva vpis ali izbris v kakšni vlogi iz tarifne 
številke 1, se ne plača takse posebej za zemljiškoknjižni 
predlog. 

c) Taksa iz te tarifne številke se ne plača v zadevah, ki so 
navedene v pojasnilu č) točka 3, 4 in 8 tarifne številke 18. 

2. Vpis 

Tarifna številka 18 
(1) Za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se plača 

taksa od vrednosti do 500.000 din 1 % vendar najmanj 100 dirt 
od presežka nad 500.000 din pa 0,5%. 

(2) Če je pridobitni naslov, na podlagi katerega se opravi 
vknjižba ali predzaznamba lastninske pravice zavezan davku 
od prometa z nepremičninami, se plača taksa od vrednosti do 
500.000 din 0,5%, vendar najmanj 50 din, od presežka nad 
500.000 din pa 0,25%. > 

(3) Za vknjižbo ali predzaznambo drugih stvarnih ali njim 
enakih pravic se plača: 

1) če je predmet pravice ocenljiv - 1%, 
2) če predmet pravice ni ocenljiv - 100 din, 
3) za vpis pravice uporabe na druženem premoženju 100 

din, 
(4) Za zaznambo se plača taksa 30 din. 

Pojasnilo: 
a) Takso je treba plačati, tudi če se vpis opravi po uradni 

dolžnosti, razen če gre za vpis, ki je takse oproščen (opomba 
č) k tej terifni številki. 

b) Taksa za vpis se plača tudi, kadar se opravi vpis med 
pravdnim, nepravidnim ali izvršilnim postopkom. 

c) Taksa po 3. točki tretjega odstavka se plača tudi v 
primeru, če gre za pripis posameznih parcel k že obstoječemu 
vložku, pri katerem je vpisana pravica uporabe. 

č) Ne plača se taksa za naslednje vpise: 
1) za vpis opravičene predzaznambe: 
2) za popolni ali delni izbris kakšne vpisane pravice: 
3) za vpis v korist družbenopolitičnih skupnosti: 
4) za uradna dejanja v postopku za ureditev, osnavljanje in 

popravljanje zemljiških knjig razen, če je napaka nastala po 
krivdi nosilca pravice ter za prilagoditev zemljiških knjig de- 
janskemu stanju in stanju v katastru. 

Ta oprostitev velja? tudi za postopek za obnovo uničenih 
zemljiških knjig. 

5) za ponovni vpis iste, čepray deloma ugasle pravice zaradi 
pravdnega ali izvršilnega postopka v korist iste osebe. Če je 
vrednost vpisane pravice večja, se plača predpisana taksa za 
preseženo vrednost: 

6) za vpis iste, čeprav deloma ugasle pravice na več nepre- 
mičninah ki jih vodi v knjigah eno ali več sodišč: za prenos 
iste pravice z ene nepremičnine na drugo nepremičnino 
istega lastnika; za omejitev ali utesnitev iste pravice na del 
iste nepremičnine; za razširitev iste pravice še na druge ne- 
premičnine istega lastnika; za razširitev skupnega poroštva, 
na posamezna zemljiško-knjižna telesa. Ta oprostitev velja 
samo, če niso nastale spremembe glede obsega pravice in 
glede upravičenca., 

7) za vpis delitve lastninske pravice, pravice uporabe ali 
služnostne užitne pravice med vpisanimi udeleženci, če so 
bile vpisane te pravice kot skupne; 

8) za vpis na podlagi sklepa o dedovanju; 
9) za vpis zastavne pravice na nepremičnino poroka, če je ta 

pravica že vpisana na nepremičnino glavnega dolžnika in če 
je bila za ta vpis plačana taksa; 

10) za poznejši vpis solastnine zakonca na nepremičnini, ki 
je njuna skupna lastnina, če je samo eden od zakoncev vpisan 
kot lastnik v zemljiški knjigi in za vpis, s katerim se označi 
idealni del vsakega zakonca na nepremičninah, ki so njuna 
skupna iastnina. 

IV. TAKSE V STEČAJU NAD 

ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA 
ALI NAD PREMOŽENJEM IMETNIKA 
OBRTI iN V POSTOPKU ZA PRISILND 
PORAVNAVO 

1. Vloge 

Tarifna številka 19 
(1) Za predlog, naj se uvede postopek za prisilno poravnavo 

med organizacijo združenega dela oziroma imetnikom obrti 
in njunimi upniki in za predlog, naj se uvede postopek za 
prisilno poravnavo med stečajnim postopkom, se plača taksa 
30 din. 

(2) Za predlog, naj se uvede stečaj nad organizacijo združe- 
nega dela ali nad premoženjem imetnika obrti se plača taksa 
30 din. 

(3) Za prijavo upnikov vsake posamezne terjatve v stečaj- 
nem postopku se plača taksa 50 din. 

(4) Za prijavo upnikov v postopku za prisilno poravnavo se 
plača taksa 25 din. 

(5)Za pritožbo zoper odločbo stečajnega senata v stečaj- 
nem postopku oziroma poravnalnega senata v postopku za 
prisilno poravnavo se plača taksa 100 din. 
Pojasnilo: 

Takso po tej tarifni številki in po tarifni številki 20 je plačati 
tudi v stečaju nad drugo organizacijo in v postopku nad drugo 
organizacijo za prisilno poravnavo med drugo organizacijo in 
njenimi upniki. 

2. Poprečna taksa 

Tarifna številka 20 
(1) Poprečna taksa se plača: 

* 1) v stečajnem postopku in v postopku za prisilno porav- 
navo med stačajem od seštevka zneskov, ki so bili uporabljeni 
ali so na razpolago za poravnavo dolgov stečajne mase - 2%; 

2) v postopku za prisilno poravnavo izven stečaja od se- 
števka zneskov, s katerimi je bila dosežena poravnava - 1%. 

(2) Če je med stečajnim postopkom prevzeta sanacija orga- 
nizacije združenega dela, se plača polovico poprečne takse iz 
te tarifne številke. Če je imenovana prisilna uprava, mora to 
takso plačati prisilni upravitelj. Če prisilne uprave ni, pa mora 
plačati takso organizacija združenega dela, za katero je pre- 
vzeta sanacija. Taksa se odmerja po garantiranem znesku 
sanatorja. 
Pojasnilo: 

a) Poprečna taksa se šteje za dolg stečajne mase. To takso 
mora plačati stečajni upraviteij. 

b) Poprečno takso za prisilno poravnavo plača organizacija 
združenega dela oziromš imetnik obrti, ki je v njegovo »korist 
potrjena poravnava. 

V. VPIS V SODNI REGISTER 

1. Vloge 

Tarifna številka 21 
(1) Za vlogo za vpis v sodni register se plača taksa 30 din. 
(2) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organiza- 

cijo, se plača ena sama taksa iz prvega odstavka te tarifne 
številke. 

2. Vpis v sodni register 

Tarifna številka 22 
(1) Za vpis ustanovitve delovne organizacije se plača taksa 

500 din. 
(2) Za vpis ali izbris predznambe ali zaznambe se plača 

taksa 100 din. 
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(3) Za vpis konstituiranja temeljne organizacije in delovne 
organizacije, ki nima v svoji sestavi temeljnih organizacij se 
plača taksa 700 din. 
(4) Za vpis konstituiranja delovne organizacije, ki ima v svoji 
sestavi temeljne organizacije, se plača, poleg takse iz tretjega 
odstavka te tarifne številke, še za vsako temeljno organizacijo 
taksa 300 din. 

(5) Za vpis organiziranja in konstituiranja sestavljene orga- 
nizacije združenega dela, združitve v poslovno skupnost, 
ustanovitve in konstituiranja skupnosti premoženjskega in 
osebnega zavarovanja se plača taksa 1.500 din. 

(6) Za vpis drugih subjektov vpisa v sodni register se plača 
taksa 700 din. 

(7) Za vpis opravljanja zunanjetrgovinskega prometa in dru- 
gih podatkov, ki jih določa zakon, se plača taksa 200 din. 

(8) Za vpis sprememb drugih podatkov v organizaciji zdru- 
ženega dela ali drugem subjektu vpisa se plača taksa 200 din. 

(9) Za vpis prenehanja subjekta vpisa se plača taksa 100 din. 
(10) Organizacije združenega dela in drugi subjekti vpisa v 

sodni register, ki opravljajo družbene dejavnosti, plačajo za 
vpise polovico takse po tej tarifni številki. 

(11) Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka te tarifne 
številke veljajo tudi za vpis ustanovitvo oziroma konstitiranja 
kmetijskih in obrtnih zadrug. 
Pojasnilo: 

a) Določbe tretjega in četrtega odstavka te tarifne številke 
veljajo tudi za vpis organiziranja in konstituiranja delovne 
organizacije, ki nastane zaradi sprememb v organiziranju 
delovne organizacije, ali zaradi izločitve temeljne organizacije 
iz sestava delovne organizacije. 

b) Če se zahteva z isto vlogo več vpisov za isto organizacijo 
združenega dela ali drug subjekt vpisa v sodni register, se 
plača taksa za vsak vpis ali izbris posebej. 

c) Za vpise v zvezi z uvedbo postopka prisilne poravnave ali 
stečajnega postopka se ne plača taksa. 

3. Vpis in evidentiranje poslovne enote 
Tarifna številka 23 

(1) Za vlogo za vpis ali evidentiranje poslovne enote se 
plača polovica takse iz tarifne številke 21. 

(2) Za vpis poslovne enote se plača polovica takse iz prvega 
odstavka tarifne številke 22. 

(3) Za vpis spremembe vpisanih podatkov pri poslovni enoti 
se plača polovica takse iz osmega odstavka tarifne številke 22. 

(4) Za evidentiranje poslovne enote se plača za vsako po- 
slovno enoto taksa 50 din. 

(5) Za vpis spremembe pri evidentirani poslovni enoti se 
plača taksa 30 din. 

VI. KAZENSKI POSTOPEK ZA 
ZASEBNO TOŽBO 

1. Vloge 

Tarifna številka 24 
(1) Za zasebno tožbo in za nasprotno tožbo se plača taksa 

100 din. Ena sama taksa se plača tudi v primeru, če vlogo vloži 
več zasebnih tožilcev, ali če je vložena zoper več obdolžen- 
cev, ali če obsega več kaznivih dejanj. Smiselno se besedilo 
tega odstavka uporablja tudi k tarifni številki 25. 

(2) Za predlog za vrnitev v prejšnje stanje se plača taksa 30 
din. 

(3) V postopku za kazniva dejanja, storjena s tiskom ali 
drugimi Oblikami informacij, se plača dvojna taksa iz tarifnih 
številk 24, 25 in 26. 

2. Odločbe 

Tarifna številka 25 
(1) Za sodbo sodišča prve stopnje in za sklep, s katerim 

izreče sodišče sodni opomin, se pfača taksa 100 din. 

(2) Če izda isto sodišče za več kaznivih dejanj istega storilca 
zaradi izločitve postopka posebne sodbe, se plača taksa za 
sodbo samo enkrat. 

(3) Za sklep o zahtevi za obnovo postopka se plača taksa 30 
din. 

3. Pravna sredstva 

Tarifna številka 26 
(1) Za pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje in za 

pritožbo zoper sklep, s katerim se izreče sodni opomin, se 
plača taksa 150 din. 

(2) Za zahtevo za obnovo kazenskega postopka se plača 
taksa 30 din. 

VII. POSTOPEK V UPRAVNIH SPORIH 
IN UPRAVNO RAČUNSKIH SPORIH 

1. Vloge 
Tarifna številka 27 

(1) Za tožbo zoper upravno odločbo se plača taksa 50 din. 
(2) Taksa po prejšnjem odstavku se plačuje tudi za zahtevo 

za varstvo zoper dokončne posamične akte in za zahtevo za 
varstvo zaradi nezakonitega dejanja. 

(3) Za pritožbo zoper odločbo sodišča prve stopnje se plača 
taksa 60 din* 

(4) Za tožbo za obnovo postopka se plača taksa 30 din. 
(5) V sporih o deviznih zadevah se plača taksa, povečana za 

50% izle {arifne številke in tarifne številke 28. 

2. Odločbe 
Tarifna številka 28 

(1) Za sodbo sodišča v postopku v upravnem sporu se plača 
taksa 150 din. 

(2) Za sodbo v zadevah socialnega in zdravstvenega varstva 
se plača, taksa 50 din. 

VIII. ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 
V POSTOPKU O PREKRŠKIH 

Tarifna številka 29 
(1) Za zahtevo za sodno varstvo se plača taksa 50 din. 
(2) Za odločbo v postopku za zahtevo za sodno varstvo se 

plača taksa 60 din. 

IX. POSEBNI PRIMERI 

1. Sodna potrdila 

Tarifna številka 30 
(1) Za potrdilo se plača taksa 25 din. Če se izda potrdilo v 

dveh ali več izvodih, se plača za vsak nadaljnji izvod 5 din. 
(2) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za potrdila: 
(1) izdana strankam, pričam, izvedencem in tolmačem o 

tem, da so bili navzoči na naroku, če so morali priti na narok; 
2) o pravnomočnosti in izvršljivosti sodne odločbe; 
3) za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka ali za 

uveljavljanje pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

(3) Potrdilo.se ne izda, če taksa ni plačana. 
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2. Prepisi 

Tarifna številka 31 
(1) Za prepisovanje sodnih spisov ter za prepisovanje spisov 

iz zbirke listin, ki ga opravi sodišče na zahtevo stranke, se 
plača od pol pole izvirnika taksa 20 din. Za vsak nadaljnji 
izvod prepisa in za prepis sodnega zapisnika, ki je bil naprav- 
ljen^ samim izvirnikom, se plača od pol pole taksa 10 din. 
(2) Če gre za prepis v tujem jeziku, se poveča taksa iz te tarifne 
številke za 50%. 

(3) Prepis se stranki ne izda, če taksa ni plačana. 

3. Izpiski iz javnih knjig 

Tarifna številka 32 
(1) Za izpisek iz sodnega registra se plača za vsako začeto 

stran taksa 30 din, za vsako overjeno fotokopijo registrskega 
lista pa taksa 15 din. 

(2) Za izpiske iz zemljiških knjig ali iz drugih javnih knjig, ki 
jih vodijo sodišča, če se izdajo na zahtevo stranke, se plača od 
pod pole taksa 20 din. 

(3) Za vsak nadaljnji izvod izpiska ali če napravili izpisek ali 
fotokopijo sama stranka in ga predloži sodišču v potrditev, se 
plača polovico takse iz te tarifne številke. 

(4) Ne plača se taksa iz te tarifne številke za izpiske iz 
zemljiških knjig in drugih javnih knjig o nepremičninah, ki se 
izdajajo strankam, da bi mogle uveljaviti pravico do otroškega 
dodatka ali pravice iz zdravstvenega, invalidskega in pokoj- 
ninskega zavarovanja. 

4. Sodni pologi 

Tarifna številka 33 
(1) Za poiog denarja, stvari in vrednostnih papirjev na za- 

htevo stranke se plača letno od vsakih začetih 1.000 din 
vrednosti taksa 20 din. 

(2) Taksa se plača za prvo leto naprej, za ostala leta pa 
takrat, ko se polog dvigne. Začeto leto se šteje za celo. 

(3) Če se prenese polog od enega sodišča k drugemu na 
zahtevo položnika, se plača za prenos enoletna taksa. 

5. Protesti 

Tarifna številka 34 
Za protest menice, čeka in drugih listin ali pogodb zaradi 

neakceptiranja, neplačila ali neizpolnitve in za nadomestitve 
protestov po predpisih o menici in čeku se plača po vrednosti 
do 10 000 din 30 din. 

nad 10.000 din 60 din. 

6. Pravna pomoč 

Tarifna številka 35 
(1) Za sestavo vloge, ki se da ustno na zapisnik pred sodi- 

ščem, vštevši tudi vloge, ki so sprejete na zapisnik na priprav- 
ljalnem naroku ali med glavno obravnavo, se plača polovico 
takse, ki je predpisana za samo vlogo. 

(2) Za sestavo pogodbe pred sodiščem se plača 
1) po vrednosti 

do 5.000 din 180 din 
nad 5.000 do 10.000 din 350 din 
nad 10.000 do 50.000 din 650 din 
nad 50.000 znesek 650 din in 0,1 % od celotne vrednosti s tem, 
da najvišja taksa ne sme presegati zneska 800 din. 
2) če vrednost pogodbe ni ocenljiva, se plača taksa 200 din. 
(3) Za overitev podpisov na pogodbi, sestavljeni pred sodi- 
ščem, se ne plača takse. 

Tarifna številka 36 
Za vsako pot sodnega delavca zunaj sodišča na zahtevo 

stranke zaradi sestave ali overitve listine se plača ne glede na 
število sodnih delavcev: 

1) zaradi overitve takse 30 din 
2) zaradi sestave listine taksa 60 din. 

7. Druge zadeve 

Tarifna številka 37 
Za opomin, s katerim se nekdo opominja; naj plača takso, ki • 

bi jo bil dolžan plačati brez opomina, se plača taksa ,10 din. 

DOPOLNJENO POROČILO 

o izvajanju zakona o varstvu zraka ter uresničevanju 

sklepov in priporočil Skupščine SR Slovenije za 

izvajanje nujnih ukrepov na področju varstva zraka 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 56. seji dne 12. 
3 1983 obravnaval: 
- DOPOLNJENO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
VARSTVU ZRAKA TER O URESNIČEVANJU SKLEPOV IN 
PRIPOROČIL SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA IZVAJANJE 
NUJNIH UKREPOV NA PODROČJU VARSTVA ZRAKA. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Jože KA VCIČ. član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

- Tone POLJŠAK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

I. UVOD 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta ob obravnavi poročila o varstvu zraka dne 1. julija 
1981 naložila Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije, da 
predloži skupščini dopolnjeno poročilo, v katerem naj tudi 
vsebinsko analizira samoupravno organiziranost na.področju 

varstva zraka ter pri tem upošteva predloge, pripombe in 
stališča, ki izhajajo iz razprave o omenjenem poročilu. 

Dopolnjeno poročilo vsebuje povzetek splošnega stanja 
varstva zraka in že obravnavanega poročila s stvarno in ča- 
sovno dopolnjenimi podatki, oceno dosežene samoupravne 
organiziranosti in predloge za nadaljnje odločitve in dejavno- 
sti 
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Pri sestavi dopolnitev poročila je sodelovala služba za var- 
stvo zraka v sestavi Hidrometeorološkega zavoda SR Slove- 
nije. Vsebinsko pa vključuje tudi: ugotovitve poročil pristojnih 
občinskih upravnih organov na prekomerno onesnaženih ob- 
močjih v letih 1981, 1982 in 1983; poročilo Hidrometeorolo- 
škega zavoda SR Slovenije za leto 1982; rezultate ankete 
Republiškega sanitarnega inšpektorata o nadzorstvu nad 
onesnaževanjem zraka v letu 1982; ugotovitve sekcije za var- 
stvo okolja pri Skupnosti slovenskih občin v letu 1981; stali- 
šča Sveta za varstvo okolja pri Predsedstvu RK SZDL v letu 
1983; poročilo o delovanju Zveze skupnosti za varstvo zrak# 
SR Slovenije iz leta 1983, poročilo Javnega tožilstva SR Slove- 
nije za leto 1982 z dopolnilnimi informacijami za leto 1983; 
zaključke posvetovanja o varstvu zraka v Ljubljani iz leta 
1981; zaključke posvetovanja o programu raziskav na po- 
dročju varstva okolja v obdobju 1981-1985 Portorož 1980; > 
poročilo o uresničevanju enotnega sistema organizacije, od- 
govornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR 
Sloveniji iz leta 1982; analizo pravne regulative varstva zraka 
in tal, varstva pred neionizirajočimi sevanji in varstva pred 
hrupom Zveznega Izvršnega sveta iz leta 1982 ter druga to- 
vrstna gradiva. ■» 

II. VSEBINA 
1. TEMELJNE ZAKONSKE OPREDELITVE 

Poglavitni namen zakona o varstvu zraka je zavarovati 
zdravje prebivalstva ter družbeno in osebno premoženje pred 
škodljivimi vplivi prekomerno onesnaženega zraka. Delovni 
ljudje in občani, samoupravne organizacija in skupnosti, 
družbenopolitične skupnosti in drugi subjekti imajo po za- 
konu o varstvu zraka pravico in dolžnost zagotavljati pogoje 
za ohranitev naravnega stanja zraka v preventivnem in sana- 
cijskem smislu. 

To predvsem pomeni,»da morajo biti pri izbiri lokacij, grad- 
nji novih objektov in naprav, ter pri njihovem vzdrževanju 
upoštevani interesi oziroma kriteriji varstva zraka, hkrati s tem 
pa je potrebno doseči postopno sanacijo razmer na preko- 
merno onesnaženih območjih. 

Z zakonom so neposredno opredeljene naslednje obvezno- 
sti in naloge organizacij združenega dela, občin, samouprav- 
nih interesnih skupnosti za varstvo zraka in SR Slovenije; 

- organizacije združenega dela in druge pravne osebe mo- 
rajo stalno nadzorovati onesnaževanje, ki ga povzročajo nji- 
hovi viri onesnaževanja zraka ter vzdrževati in uporabljati 
objekte in naprave tako, da niso prekoračene s predpisi dolo- 
čene meje in količine koncentracij škodljivih snovi. Ce obrati, 
objekti ali naprave izpuščajo v zrak škodljive snovi prek dovo- 
ljene meje, so dolžne take obrate, objekte ali naprave preure- 
diti v skladu s sanacijskimi programi; 

- občine so dolžne s smotrnim družbenim načrtovanjem in 
s sprejemom predpisov in sanacijskih programov zagotavljati 
pogoje za varstvo zraka, ter opravljati splošno nadzorstvo nad 
uresničevanjem, sprejete politike varstva zraka; 

- samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka, ki se 
morajo na prekomerno onesnaženih območjih obvezno usta- 
noviti, organizirajo in usmerjajo dejavnosti za varstvo zraka, 
pripravljajo predloge in ukrepe za varstvo zraka pred onesna- 
ženjem in sanacijske programe, zbirajo in uporabljajo sred- 
stva za varstvo zraka. 

- SR Slovenija usmerja varstvo zraka z družbenimi plani 
razvoja, z določitvijo ogroženih območij, z izdajo tehničnih 
predpisov in normativov ter s tem, da zagotavlja sredstva za 
delo republiške službe za varstvo v sestavu Hidrometeorolo- 
škega zavoda in za organizacijo ter vzdrževanje republiške 
osnovne mreže merilnih postaj. 

Temeljne usmeritve sklepov in priporočil za izvajanje nujnih 
ukrepov na področju varstva zraka, ki jih je Skupščina SRS 
sprejela ob obravnavi stanja onesnaženosti zraka in doseženi 
stopnji uresničevanja zakona o varstvu zraka (Ur. list SRS. št. 
2/1978) pa so: 

- organizacije združenega dela. ki izpuščajo v zrak škod- 
ljive snovi prek dovoljene meje. naj takoj pristopijo k izdelavi 
sanacijskih programov ir. določijo roke v katerih bodo spre- 
jele te programe: . 

- skupščine občin naj izdajo svoje predpise na podlagi 
določb zakona o varstvu zraka v skladu s potrebami oziroma 

stanjem na svojem območju in stalno spremljajo uresničeva- 
nje zakona ter nemudoma sprožijo pobude za ustanovitev 
samoupravnih interesnih skupnosti; 

- skupnosti za varstvo zraka in Zveza skupnosti za varstvo 
zraka SR Slovenije naj sprejmejo letne in srednjeročne pro- 
grame dela, ter predložijo predlog o načinu plačevanja in 
višini prispevka za varstvo zraka; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije naj prouči možnosti 
za oblikovanje sredstev za varstvo zraka; 

- pristojni upravni organi pa naj izdajo manjkajoče izvr- 
šilne predpise 

2. URESNIČEVANJE ZAKONA 
IN SKUPŠČINSKIH USMERITEV 
2.1. Stanje onesnaženosti zraka v SR Sloveniji 

Vse bolj natančne meritve onesnaženosti zraka v zadnjih 
letih kažejo, da je zrak v SR Sloveniji, ne glede na nekatere 
ukrepe in aktivnosti, še vedno precej onesnažen Tako imamo 
po zadnjih analizah približno 29 območij, v katerih je zrak 
onesnažen nad dovoljeno, vendar pod kritično mejo in 12 
območij, v katerih je zrak onesnažen nad kritično mejo Z 
različnimi ukrepi, predvsem sanacijami večih industrijskih 
virov onesnaževanja zraka in z zamenjavo trdih goriv s teko- 
čimi in plinastimi ter z uporabo električne energije, je bil pred 
nekaj leti opazen trend izboljševanja razmer v najbolj ogrože- 
nih območjih (Celje, Trbovlje. Mežica). Vendar ti ukrepi niso 
bili zadostni, da bi v specifičnih klimatskih pogojih izboljšali 
stanje onesnaženosti zraka pod kritično mejo. Najbolj razšir- 
jen onesnaževalec zraka je žveplov dioksid, poleg njega pa še 
številne druge snovi, kot so: dušikovi oksidi, ogljikovodiki, 
fluoridi, svinec in ogljikov monoksid, ki po posameznih stro- 
kovnih ugotovitvah marsikje znatno presegajo dopustne kon- 
centracije. 
Po usmeritvi zadnjih dveh let na večjo uporabo domačih 
energetskih virov (zlasti premogov) pričakujemo, ali pa se že 
kaže poslabšanje kvalitete zraka v določenih območjih. Na 
stanje pa vplivajo tudi nekatere nove kapacitete v kemični in 
drugih industrijah ter trenutne težave v zvezi z nabavo in 
vzdrževanjem zahtevnih naprav za čiščenje odpadnih plinov v 
posameznih obratih. 

Na splošno lahko ugotovimo, da smo pri sanacijah večjih 
industriških virov onesnaženja v obdobju po sprejemu zakona 
dosegli prve rezultate, medtem ko sanacija številnih manjših 
virov ni dovolj uspešna in se v nekaterih mestih in naseljih že 
pri relativno majhni emisiji onesnaženja pojavljajo ob neugo- 
dnih vremenskih razmerah izjemno visoke koncentracije. Kot 
primer navajamo maksimalne dnevne koncentracije S02 v 
kurilni sezoni 1981/82: 
Trbovlje 1,06 mg/m3 

Hrastnik 0,99 mg/m3 

Celje 0,75 mg/m3 

Ljubljana 0,63 mg/m3 

Maribor 0,62 mg/m3 - 
Podroben pregled stanja na posameznih prekomerno one- 

snaženih območjih je razviden iz priloženih tabel. 
Z natančnejšim spremljanjem vplivov onesnaženega zraka 

na zdravje prebivalstva je v zadnjem obdobju ugotovljeno vse 
več različnih zvez med povečanjem nekaterih vrst bolezni in 
umrljivostjo ter kvaliteto zraka. Ker še nismo izdelali metodo- 
logij za ugotavljanje posredne in neposredne gospodarske 
škode, ki jo povzročajo prekomerna onesnažensot ozračja 
lahko to ocenjujemo samo opisno. Približne ocene o tej škodi, 
ki nastaja zaradi večje obolelosti prebivalstva, v kmetijstvu in 
gozdarstvu, na objektih in stavbah ter drugod pa so že zaskrb- 
ljujoče 

3. DEJAVNOST ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA 
DELA 

Za dosego postavljenih ciljev so organizacije združenega 
dela v zadnjem obdobju storile predvsem naslednje: 

3.1. Večina upravljalcev večjih virov onesnaževanja zraka je 
sprejela in izvajala sanacijske programe za varstvo zraka ali 
pa pripravljajo strokovne osnove za njihov sprejem. 

3.2 Investitorji praviloma v skladu z zahtevami in pogoji 
zakona in na njegovi podlagi sprejetih izvršilnih predpisov, 
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opredeljujejo ustrezne tehnološke in organizacijske rešitve za 
ekološko zaščito zraka. 

3.3. Nekatere organizacije združenega dela so razvile po- 
trebno strokovno raziskovalno in tehnološko dejavnost, da 
lahko načrtujemo nekatere ukrepe za zmanjševanje onesna- 
ževanja zraka (odpraševalne.naprave, čiščenje fluoridov). 

3.4. V organizacijah združenega dela se je po sprejemu 
zakona o varstvu zraka povečala skrb za nadzor nad posa- 
meznimi viri onesnaževanja zraka. 

3.5. Poglavitne pomanjkljivosti, ki spremljajo navedeno de- 
javnost organizacij združenega dela pa so 

- nadzor nad viri onesnaževanja zraka ni kontinuiran, po- 
gosto je pomanjkljiv in prisoten le takrat, kadar so negativne 
posledice onesnaževanja očitne; 

- večina manjših organizacij združenega dela, ki preko- 
merno onesnažuje zrak, ni sprejela ustreznih sanacijskih pro- 
gramov; ti programi so preveč splošni, praviloma kratkoročni 
in za njihovo realizacijo največkrat primanjkuje sredstev; 

- pri združevanju sredstev za izvedbo zahtevnejših sanacij- 
skih ukrepov nastajajo velike težave in večina onesnaževalcev 
rešuje probleme samostojno z nekaj izjemami kot npr. v 
elektrogospodarstvu, kjer organizirajo skupne raziskave in 
strokovno planiranje sanacijskih ukrepov; 

- dosežena stopnja gospodarskega, tehnološkega in stro- 
kovnega razvoja še ne omogoča reševanja nekaterih splošnih 
perečih problemov npr. zmanjšanje vsebnosti škodljivih snovi 
v tekočih gorivih, odžveplanje dimnih plinov ipd. 

4. DEJAVNOST OBČIN 
4.1. Večina občin je vzpostavila upravni in inšpekcijski 

nadzor nad izvajanjem zakona. To dejavnost praviloma 
spremljajo komiteji za varstvo okolja in urejanje prostora, 
posebne komisije in delovna telesa pri izvršnih svetih ter 
družbeni sveti za varstvo okolja. 

Organi občinskih sanitarnih inšpekcij so v letu 1982 regi- 
strirali 319.industrijskih in 334 obrtnih objektov v zasebni in 
družbeni lasti, ki onesnažujejo zrak, od tega pa ima 88 objek- 
tov vgrajene čistilne naprave. 

4.2. Družbeni plani občin za srednjeročno obdobje v glav- 
nem opredeljujejo problematiko varstva zraka oz, varstva 
okolja z naslednjimi elementi: kataster onesnaževalcev loka- 
cije industrijskih objektov, izgradnja obvoznic, načrtovanje ' 
skupnih kotlovnic, daljinsko ogrevanje in sprejem sanacijskih 
programov. 

4.3. Na prekomerno onesnaženih območjih so nekatere 
občine uvedle dopolnilni nadzor nad stanjem onesnaženosti 
zraka z mrežo merilnih postaj ter sprejele odloke o varstvu 
zraka in izredne ukrepe za varstvo zraka v primerih kritičneaa 
onesnaženja (Ljubljana, Celje). 

4.4. V skladu s priporočili Skupščine SRS je večina občin na 
prekomr. no onesnaženih območjih ustanovila iniciativne od- 
bore za ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za 
varstvo zraka, nekatere med njimi pa so zagotovile tudi mini- 
malna proračunska sredstva za delovanje teh skupnosti. 

Osnovne pomanjkljivosti, ki se kažejo pri dosedanjem delu 
občin pa so: 

a) nobena, občina ni sprejela kompleksnega sanacijskega 
programa, ki bi vseboval zadostne strokovne osnove, meritve 
m kataster ter zagotavljal vire potrebnih sredstev za pripravo 
programov in ocene objektivnih možnosti za izvedbo širših 
ukrepov kot prerazporeditev goriv, ureditev prometa, disloka- 
cija nekaterih tehnologij ipd. 

b) Kljub temu, da je Skupščina SR Slovenije s sprejemom 
zakona in s priporočili poudarila nujnost obveznega ustanav- 
ljanja skupnosti za varstvo zraka, te skupnosti z nekaj oz. eno 
samo izjemo niso zaživele. Sporazumevanje in dogovarjanje o 
skupnih nalogah varstva zraka ter zagotavljanje sredstev za 
njihovo izvajanje v samoupravni interesni skupnosti za var- t 
stvo zraka ni bilo realizirano. 

c) Vloga delegatskih skupščin, krajevnih skupnosti in pri- 
stojnih izvršilnih in upravnih organov pri reševanju problema- 
tike varstva zraka ni dovolj izrazita, saj skupščine občin le 
občasno obravnavajo posamezne nujne ukrepe za varstvo 

5. SAMOUPRAVNO ORGANIZIRANJE ZA 
VARSTVO ZRAKA 

5.1 Po zakonu o varstvu zraka bi morale biti organizirane 
samoupravne interesne skupnosti za varstvo zraka na preko- 
merno onesnaženih območjih do junija 1975. 

Do leta 1977 so bile ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti za varstvo zraka v naslednjih občinah: Kranj, Jese- 
nice, Škofja Loka, Radovljica, Tržič, Zagorje ob Savi, Trbovlje, 
Hrastnik, Laško, Celje. Domžale, Kamnik, Kočevje, Novo me- 
sto in Ravne na Koroškem. 

Na ostalih dveh tretjinah območij tretje in četrte stopnje 
onesnaženosti zraka skupnosti za varstvo zraka niso bile 
ustanovljene in sicer v naslednjih občinah: Idrija, Koper, Mari- 
bor, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Titovo Velenje, Vr- 
hnika, Nova Gorica, Ptuj in Ljubljana. 

V letu 1977 so občinske skupnosti za varstvo zraka ustano- 
vile Zvezo skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije. 

Prvotni (1975) in spremenjeni (1979) ? zakonom predvideni 
način financiranja skupnosti za varstvo zraka ni bil realiziran. 
Tako je začetna dejavnost večine ustanovljenih samoupravnih 
interesnih skupnosti za varstvo zraka upadla, oziroma je bila 
kasneje v celoti prekinjena. V letu 1982 je dejansko delovala 
samo še samoupravna interesna skupnost za varstvo zraka v 
občini Celje.' 

Zveza skupnosti za varstvo zraka SR Slovenije je s tem 
izgubila svojo delegatsko bazo in praktičrfo prenehala z delo- 
vanjem. 

5.2. Vzrok za takšno stanje so po ocenah posameznih občin 
oziroma posebnih družbenopolitičnih skupnosti, ter ocenah 
Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora 
kot kolegijskega upravnega organa dvojni: 

Prvi je sistemskega značaja in izvira-iz stanja na področju 
varstva zraka, kjer niso jasno izraženi interesi uporabnikov in 
izvajalcev, tako kot v drugih samoupravnih interesnih skup- 
nostih s področja materialne proizvodnje. Predstavniki števil- 
nih občin sodijo, da je priprava in izvedba sanacijskih progra- 
mov ter drugih ukrepov za varstvo zraka sestavina tehnolo- 
škega razvoja posameznih delovnih organizacij, oziroma za- 
deva medsebojnega planskega usklajevanja, sporazumevanja 
in dogovarjanja v okviru srednjeročnih družbenih planov. Za 
to pa ni potrebno obvezno samoupravno organiziranje v 
skupnostih za varstvo zraka. 

Drugi vzrok je neurejeno financiranje dejavnosti skupnosti 
za varstvo zraka. V zakonu je dano pooblastilo Izvršnemu 
svetu Skupščine SR Slovenije, da z odlokom določi višino 
prispevka zaradi onesnaževanja zraka, ki ga plačujejo imet- 
niki cestnih motornih vozil kot uporabniki premičnih virov 
onesnaževanja zraka od delovne prostornine motorjev. Pri 
pripravi takšnega odloka je bilo ugotovljeno, da bi bilo prido- 
bivanje sredstev za delovanje samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo zraka na takšen način nesistemsko, uporab- 
niki teh vozil pa nimajo praktičnih možnosti, da bi uporabljali 
goriva ali tehnološke rešitve, ki zrak manj onesnažujejo. Po- 
misleki glede na zbiranja sredstev za funkcionalno delovanje 
skupnosti za varstvo zraka s prispevkom zaradi onesnaževa- 
nja zraka so bili utemeljeni tudi š tem, ker večina občinskih 
skupnosti za varstvo zraka ni sprejela ustreznih programov 
dela. 

5.3. Ob ugotavljanju navedenih vzrokov neaktivnosti sa- 
moupravnih interesnih skupnosti za varstvo .zraka je bilo 
danih več pobud za spremembo zakona o varstvu zraka v tem 
smislu, da ne bi vseboval določb o obveznem samoupravnem 
organiziranju, hkrati pa bi prenehale veljati tudi določbe o 
financiranju skupnosti za varstvo zraka, 

6. DEJAVNOST SR SLOVENIJE 
V pristojnosti SR Slovenije sb aktivnosti za realizacijo za- 

kona potekale v naslednjih smereh: 
- sprejem podzakonskih predpisov, 
- uveljavitev sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, 
- vključitev varstva zraka v planske dokumente, 
- spodbujanje samoupravne organiziranosti za varstvo 

zraka in opredelitev virov financiranja za izvajanje nekaterih 
skupnih nalog 

rezultati so naslednji: 
6.1 Sprejetih je bilo pet izvršilnih predpisov zakona o var- 

stvu zraka, ki opredeljujejo skupno dovoljenje in kritične 
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koncentracije škodljivih primesi v zraku, količine in koncen- 
tracije škodljivih snovi v zraku, ki se smejo izpuščati v zrak iz 
posameznih virov onesnaženja, razvrstitev območij onesna- 
ženosti zraka, organizacijo evidence nad emisijo škodljivih 
snovi ter vsebino in način vodenja katastrov virov onesnaže- 
nja zraka.. program vzpstavitve in organizacije republiške 
oshovne mreže merilnih postaj za varstvo zraka na območju 
SR Slovenije. 

6 2 Pomembno vlogo pri izvajanju zakona o varstvu zraka 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov ima Republiška 
služba za varstvo zraka v sestavi Hidrometeorološkega za- 
voda SR Slovenije. Ta služba opravlja naloge v zvezi z ugotav- 
ljanjem in spremljanjem splošne onesnaženosti in onesnaže- 
vanja zraka, javno objavlja podatke o onesnaženosti zraka, 
daje podatke za pripravo sanacijskih programov ter preventiv- 
nih in izrednih ukrepov. Republiška služba za varstvo zraka 
opravlja tudi druge naloge v skladu z analitično nadzornim in 
alarmnim sistemom za varstvo zraka. 

Sredstva za delo Republiške službe za varstvo zraka so 
zagotovljena z republiškim proračunom, sredstva za financi- 
ranja programa vzpostavitve in organizacije republiške 
osnovne mreže meriLnih postaj za varstvo zraka na območju 
SR Slovenije, pa so bila zagotovljena z odlokom Skupščine 
SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 8/80). Program vzpostavitve 
tega sistema je v teku. 

6.3. V okviru analitično nadzornega in alarmnega sistema 
za varstvo zraka (ANAS) se izvajajo meritve onesnaženosti 
zraka na osnovi in dopolnilni mreži merilnih postaj. Vrepubl.i- 
ški mreži je 44 rednih postaj za merjenje 24 urnih koncentracij 
S02 in dima, ter 9 dopolnilnih postaj, katerih financirajo 
občine. Podatki o onesnaženosti zraka služijo za spremljanje 
trenda onesnaženosti zraka v SR Slovenije in na posameznih 
območjih. 

V okviru ANAS se izvajajo tudi meritve trenutnih in polurnih 
koncentracij S02, NO, N02. NOx. SO in 03 ter meteoroloških 
parametrov, ki so pomembni za širjenje onesnaženosti zraka. 
Z dosedanjo opremo se izvajajo navedene meritve v Ljubljani./ 
Celju in Mežici. V letu 1983 bo Republiška služba za varstvo 
zraka začela izvajati program navedenih meritev z 110 novimi 
premičnimi postajami. Za razliko od prvih, služijo ti podatki 
neposredno za pripravo sanacijskih in preventivnih ukrepov 
za varstvo zraka na posameznih najbolj ogroženih območjih. 

6.4. Veliki onesnaževalci zraka kot so: Termoelektrarni Tr- 
bovlje in Šoštanj, Cinkarna Celje ter mesti Maribor in Celje 
opravljajo meritve S02 s svojimi napravami. 

6.5. Dosedanje delovanje Republiške službe za varstvo 
zraka oziroma sektorja za varstvo zraka v okviru Hidrometeo- 
rološkega zavoda SR Slovenije je pokazalo, da je to strokovno 
delo na področju preventivnega delovanja, ter priprave sana- 
cijskih ter sprejemanje izrednih ukrepov nujno potrebno in ga 
velja smotrno nadaljevati. 
. 6.6. Iz navedenega sledi, da se naloge, ki jih ima pri varstvu 
zraka republika, postopno izvajajo. 

O tem pa nastajajo naslednja vprašanja in pomanjkljivosti: 
a) Pri nas uveljavljeni kriteriji na splošno dopuščajo višje 

maksimalno dopustne koncentracije nekaterih (npr, S02) 
škodljivih snovi v zraku kot ponekod drugod v svetu. 

Glede na to predlagajo strokovne institucije zaostrovanje 
nekaterih normativov, delovne organizacije pa opozarjajo na 
tehnične in ekonomske možnosti za njihovo uveljavitev. 

b) Republiška služba za varstvo zraka v smislu določb 
zakona o varstvu zraka doslej formalno ni bila ustanovljena. 
Delo sektorja za varstvo zraka v sestavi Hidrometeorološkega 
zavoda SR Slovenije spremljajo organizacijske in kadrovske 
težave. 

Osrednjega pomena za izvedbo z zakonom opredeljenih 
nalog te službe je ustrezno število usposobljenih strokovnja- 

, kov ter zagotovitev sredstev za vdrževanje in delovanje anali- 
tično nadzornega in alarmnega sistema ter operacionalizacije 
programa republiške službe za varstvo zraka 

c) V metodologiji družbenega planiranja so kriteriji varstva 
zraka sicer opredeljeni, vendar niso odločujoči. Zaradi speci- 
fičnih klimatskih in orografskih razmer je potrebno elemente 
varstva zraka obravnavati z vso pozornostjo in jih v posamez- 
nih primerih prioritetno upoštevati. 

č) Glede samoupravnega organiziranja za izvajanje nekate- 
rih skupnih nalog varstva zraka v samoupravnih interesnih 
skupnostih za varstvo zraka menimo, da te skupnosti niso 

edina učinkovita oblika rezreševanja problemov, saj lahko 
izvajanje te dejavnosti zagotavljamo v okviru obstoječe orga- 
niziranosti prizadetih samoupravnih skupnosti materialne 
proizvodnje drugih asociacij združenega dela in družbeno 
političnih skupnosti. 

7. OCENA REALIZACIJE ZAKONA 
7.1. Največ uspehov pri uresničevanju ciljev zakona o var- 

stvu zraka smo dosegli pri: 
- opredeljevanju kriterijev varstva zraka (podzakonski pred- 

pisi); ■ 
- zasnovi in uvedbi vrste sanacij.skih ukrepov in programov 

v organizacijah združenega dela in posameznih družbenopo- 
litičnih skupnosti; 

- preprečevanju nastajanja novih virov' onesnaževanja z 
upoštevanjem pogojev in kriterijev varstva zraka tako v plan- 
skem procesu kot v upravnem postopku na podlagi ekološke 
presoje investicij; 

- vzpostaviti nadzora nad izvajanjem zakona (inšpekcijski 
nadzor); 

- vzpostavitvi in delovanju sistema za spremljanje onesna- 
ženosti zraka (ANAS). 

Kljub omenjenim uspehom pa ostajajo še naprej odprta 
vprašanja pri: 

- riovelaciji že sprejetih podzakonskih predpisov zlasti z 
vidika zaostrovanja normativov, določanja območij onesnaže- 
nosti zraka ter vzpostavitve in vodenje katastrov virov onesna- 
ževanja zraka: 

- zagotavljanju tehničnih in ekonomskih pogojev in možno- 
sti za izvajanje sanacij; 

- zagotavljanju materialnih,'kadrovskih in drugih pogojev 
za delovanje republiške službe za varstvo zraka ter za vdrže- 
vanje in razvoj sistema ANAS. 

Določbe zakona o varstvu zraka, ki se nanašajo na ustanav- 
ljanje samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo zraka ter 
zagotavljanje sredstev za njihovo delovanje večinoma niso 
bile uresničene. 

III. STALIŠČA IN PREDLOGI 

1. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno za razreševanje odprtih 
vprašanj: 

a) Proučiti določbe zakona o varstvu zraka glede obvez- 
nega samoupravnega organiziranja in se opredeliti o tem ali 
so smotrne, saj se zaradi drugačnih stališč nekaterih družbe- 
nopolitičnih skupnosti doslej niso mogle uveljaviti. 

. Morebitne spremembe zakona ne bi smele biti ovira za 
posebno samoupravno organiziranje v tistih občinah, kjer so 
za to podani interesi in pogoji. 

b) V dogovoru o temeljih plana družbenopolitičnih skupno- 
sti in samoupravne sporazume o temeljih planov samouprav- 
nih interesnih skupnosti dosledno vključevati pogoje in 
ukrepe za varstvo ter izboljšanje kvalitete zraka in zagotoviti 
za to potrebna sredstva. 

V tem smislu bi bilo potrebno: 
- zaključiti tiste tehnologije za katere je v investicijskih 

programih predvideno, da bodo manj onesnaževala zrak, 
- vgraditi čistilne naprave tam, kjer je to nujno in neobho- 

dno potrebno, 
- v okviru prestruktiriranja gospodarstva uveljaviti sodobne 

čim manj škodljive tehnologije, 
uvajati čistejše energetske procese, 

c) Dopolniti navodilo za uporabo obveznih enotnih kazalcev 
za potrebe, varstva zraka. 

č) Za uspešnejše uresničevanje strokovnih nalog na po- 
dročju varstva zraka bi bilo potrebno notranje opredeliti orga- 
niziranost republiške službe za varstvo zraka ter njeno odgo- 
vornost in sodelovanje s strokovnimi zavodi, organizacijami 
in upravnimi organi. 

2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije predlaga, da delovna 
telesa Skupščine SR Slovenije obravnavajo dopolnjeno poro- 
čilo, potrdijo usmeritve za aktivnosti organizacij združenega 
dela in njenih asociacij ter občin in republiških upravnih 
organov ter sprejemajo stališče o tem, ali je potrebno spreme- 
niti določbe zakona o varstvu zraka glede obvezne samou- 
pravne organiziranosti v obliki samoupravnih interesnih 
skupnosti za varstvo zraka, kot jih sedaj predvideva zakon. 
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SOCIALISTIČNA ZVEZA DELOVNEGA LJUDSTVA SLOVENIJE 
REPUBLIŠKA 
KONFERENCA 
PREDSEDSTVO 

INFORMACIJA 

o družbenoekonomskem položaju * 

slovenskih političnoinformativnih 

dnevnikov - DELA, DNEVNIKA in VEČERA 

Socialistična zveza kot ustanoviteljica večine jav- 
nih glasil namenja velik del svoje dejavnosti zago- 
tavljanju pogojev za stabilen ekonomski položaj 
sredstev javnega obveščanja, še posebej treh slo- 
venskih političnoinformativnih dnevnikov - Dela, 
Dnevnika in Večera. Njihov materialni položaj se 

' zadnja leta nenehno slabša, zato se je v okviru 
Socialistične zveze izoblikovala pobuda, da bi dele- 
gate Skupščine SR Slovenije celovito informirali o 
družbenoekonomskem položaju vseh treh dnevni- 
kov. Tako je bila v sodelovanju vseh udeležencev 
družbenega dogovora o medsebojnih odnosih pri 
urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, 
ustanovitelji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v 
proizvodnji dnevnikov pripravljena informacija, ki 
na podlagi ekonomsko analitične ocene poslovanja 
vseh treh dnevnikov skuša celovito predstaviti ta 
problem. Vanjo so vključene tudi ugotovitve iz raz- 
prav posameznih udeležencev odbora podpisnikov 
družbenega dogovora o stanju na tem področju 

(Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije, Republi- 
škega komiteja za informiranje, Splošnega združe- 
nja grafične, grafično predelovalne industrije, za- 
ložniške in časopisne dejavnosti ter knjigotrštva 
Slovenije in Tiskovnega sveta pri Predsedstvu RK 
SZDL Slovenije). 

Informacijo je obravnavalo in sprejelo Pred- 
sedstvo RK SZDL Slovenije na svoji 63. seji in skle- 
nilo, da je treba z njo seznaniti delegate v vseh treh 
zborih Skupščine SR Slovenije. V prilogi vam poši- 
ljamo Informacijo o družbenoekonomskem polo- 
žaju slovenskih političnoinformativnih dnevnikov, 
katere sestavni del so tudi stališča, ki jih je po 
temeljiti razpravi sprejelo Predsedstvo RK SZDL 
Slovenije. 

Prosimo vas, da z ugotovitvami o izredno težkem 
ekonomskem položaju dnevnikov, ki že ogroža nor- 
malno uresničevanje dogovorjenih temeljnih vse- 
binskih zasnov, čimprej seznanite delegate v Skup- 
ščini SR Slovenije. 

Socialistična zveza namenja velik del svoje pozornosti tudi 
zagotavljanju ustreznega ekonomskega položaja sredstev 
javnega obveščanja, še posebej treh slovenskih političnoin- 
formativnih dnevnikov - Dela, Dnevnika in Večera. Tako je 
Tiskovni svet pri Predsedstvu RK SZDL Slovenije v letu 1982 
večkrat razpravljal o njihovem materialnem položaju in ker se 
stanje slabša iz leta v leto, je. izoblikoval pobudo, da bi o tem 
problemu informirali tudi delegate Skupščine SR Slovenije. 
Odbor podpisnikov Družbenega dogovora o medsebojnih 
odnosih pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skup- 
nostmi, ustanovitelji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejb v proiz- 
vodnji dnevnikov (s tem dogovorom naj bi ustanovitelji vseh 
treh dnevnikov skupaj z zainteresiranimi družbenopolitičnimi 
skupnostmi po dogovorjenih kriterijih in merilih zagotavljali 
razliko med proizvodno. in prodajno ceno dnevnikov, tako, da 
bi bili dnevniki dostopni čim širšemu krogu ljudi) je v skladu s 
to pobudo sklenil, da bo pripravil informacijo, ki naj bi obse- 
gala oceno uresničevanja Družbenega dogovora, celovito 
predstavitev, kako se je razvijal družbenoekonomski položaj 
dnevnikov v zadnjih treh letih in predloge za rešitev material- 
nega položaja Tako je nastala pričujoča informacija, ki skuša 
na podlagi ekonomske analitične ocene poslovanja vseh treh 
dnevnikov predstaviti, kako se je slabšal materialni položaj. 
Informacija je bila pripravljena s sodelovanjem Splošnega 
združenja grafične, grafično-predelovalne industrije, založni- 
ške in časopisne dejavnosti ter knjigotrštva Slovenije. Repu- 
bliškega komiteja za informiranje in Republiške konference 
SZDL Slovenije. 

O tej informaciji so razpravljali in jo sprejeli na seji Republi- 
škega komiteja za informiranje, na Odboru za časopisno 
dejavnost pri Splošnem združenju, na seji Odbora podpisni- 
kov Družbenega dogovora, na seji Tiskovnega sveta pri Pred- 
sedstvu RK SZDL Slovenije. O ekonomskem položaju politič- 
noinformativnih dnevnikov je razpravljal tudi Izvršni svet 

Skupščine SRS in drugi udeleženci odbora podpisnikov. Ugo- 
tovitve iz teh razprav so smiselno vključene v pričujočo infor- 
macijo. ki jo je sprejelo na 63. seji Predsedstvo RK SZDL 
Slovenije. 

I. OCENA URESNIČEVANJA 
DRUŽBENEGA DOGOVORA 
O MEDSEBOJNIH ODNOSIH 
PRI UREJANJU CEN 
MED DRUŽBENOPOLITIČNIMI 
SKUPNOSTMI, USTANOVITELJI 
DNEVNIKOV IN TOZD, 
KI SODELUJEJO V PROIZVODNJI 
DNEVNIKOV 

Odgovornost socialistične zveze za zagotavljanje material- 
nih in drugih pogojev za razvoj javnega obveščanja in za 
delovanje sredstev javnega obveščanja je že v temeljnih nače- 
lih Ustave SRS zapisana kot dolžnost in odgovornost delovnih . 
ljudi in občanov v Socialistični zvezi delovnega ljudstva Slo- 
venije. Socialistična zveza je ustanoviteljica vrste sredstev 
javnega obveščanja: RTV Ljubljana, slovenskih političnoin- 
formativnih dnevnikov, nekaterih tednikov republiškega po- 
mena pa tudi večine pokrajinskih in komunalnih sredstev 
javnega obveščanja. Vloga in pomen političnoinformativnega 
tiska iri njegov vpliv na oblikovanje družbene zavesti delovnih 
ljudi in občanov, delegatov in samoupravljalcev so nepogreš- 
ljivi za celovito obveščanje v procesu delegatskega odločanja. 
Zaradi vsega tega in ob dejstvu, da gre za dejavnosti poseb- 
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nega družbenega pomena je socialistična zveza dolžna zago- 
tavljati čimbotjše pogoje za razvoj in delovanje sredstev jav- 
nega obveščanja. 

Socialistična zveza si je prizadevala, da bi temeljnim orga- 
nizacijam združenega dela, ki izdajajo političnoinformativne 
dnevnike zagotovili take pogoje, ki jim bodo omogočili nemo- 
teno gospodarjenje, perspektivo nadaljnjega razvoja in stimu- 
lativno vplivali na prizadevanja za stalno kvalitetno rast poli- 
tičnega informiranja v naši družbi. Prvi poskus sistemskega 
pristopa k reševanju materialnega položaja slovenskih politič- 
noinformativnih dnevnikov je pomenil odlok o regresu za 
časopisni roto papir, ki ga je leta 1973 na predlog Predsedstva 
RK SZDL Slovenije sprejela Skupščina SR Slovenije. Že takrat 
pa je socialistična zveza opozarjala, da je treba pripraviti 
družbeni dogovor, ki bo celoviteje urejal oblikovanje cen 
političnoinformativnih dnevnikov pa tudi odgovornost posa- 
meznih zainteresiranih subjektov za to. Rezultat takih razmiš- 
ljanj je bil Družbeni dogovor o oblikovanju cen političnoinfor- 
mativnih dnevnikov ter časopisnega papirja, tiska in poštnine 
za te dnevnike, ki je bil sklenjen leta 1975. Na podlagi tega 
dogovora in v skladu z njegovo metodologijo je bil vsako leto 
pripravljen poseben sklep, s katerim se je določila prodajna 
cena vseh treh slovenskih dnevnikov ter razlika med to pro- 
dajno ceno in proizvodno ceno. Razliko je iz sredstev republi- 
škega proračuna zagotavljal Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije. V štirih letih uresničevanja tega družbenega dogovora 
(1975-1978) je bilo ugotovljenih vrsta pomanjkljivosti in nes- 
kladnosti z družbenoekonomskimi odnosi, ki jih je opredelil 
Zakon o združenem delu. Pokazalo se je, da tak način pre- 
malo stimulira vse organizacije združenega dela, ki sodelujejo 
v proizvodnji in distribuciji dnevnikov, da proizvajalci niso 
dohodkovno povezani in da je vezanost na proračun v pre- 
cejšnji meri tudi vnaprej določala politični dogovor o prodajni 
ceni. Vse to je zahtevalo, da se dogovor iz leta 1975 dopolni in 
prilagodi Zakonu o združenem delu, tako da bi se temeljne 
organizacije združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji 
dnevnikov, dohodkovno povezale in na samoupravni osnovi 
uredile tudi druge svoje medsebojne obveznosti. 

Tako je bil leta 1979 zasnovan in po razpravi tudi sklenjpn 
Družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju cen 
med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnevnikov 
in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov. Bistvo tega 
družbenega dogovora je bilo v tem, da je bil zasnovan na 
novih temeljih glede urejanja medsebojnih odnosov tako z 
razvojnega vidika kot z vidika sprejemanja ukrepov za boljšo 
informiranost in tudi za zagotavljanje materialnih pogojev za 
uresničitev teh ciljev. Ta družbeni dogovor je dajal kriterije in 
merila za ureditev dohodkovnih odnosov med temeljnimi or- 
ganizacijami združenega dela, ki sodelujejo v proizvodnem 
procesu sredstev javnega obveščanja, istočasno pa je dajal 
možnosti za sklenitev samoupravnih sporazumov za ureditev 
teh odnosov. V teh samoupravnih sporazumih naj bi bolj 
točno izdelali in določili merila in normative za vsakega ude- 
leženca posebej. Na podlagi verificiranih normativov za naj- 
važnejše postavke stroškov poslovanja bi bilo mogoče ugoto- 
viti tako ceno storitve oziroma materiala pri vsakem udele- 
žencu, ki bo družbeno priznana in sprejemljiva. Seveda pa bi 
bila tudi po ureditvi medsebojnih odnosov med temeljnimi 
organizacijami združenega dela potrebna družbena interven- 
cija, da bi dosegli primerno prodajno ceno političnoiriforma- 
tivnih dnevnikov in istočasno zagotovili tudi normalen razvoj 
temeljnih organizacij združenega dela, ki sodelujejo pri tem s 
svojimi sredstvi in delom. Zato je bil v Družbeni dogovor 
vgrajen tudi način ugotavljanja potrebe po pokrivanju razlike 
v ceni dnevnikov in možnost zagotavljanja maksimalnega 
vpliva odgovornih družbenih dejavnikov na oblikovanje pro- 
dajnih cen. 9. člen tega dogovora določa, da razliko med 
proizvodno in dogovorjeno prodajno ceno dnevnikov zago- 
tavljajo tiste družbenopolitične skupnosti, ki so zainteresirane 
in odgovorne za posamezne dnevnike To pomeni, da nega- 
tivno razliko (to je razliko med ceno, ki jo ustanoviteljem 
predlagajo TOZD, ki neposredno sodelujejo v proizvodnji in 
prenosu dnevnikov, na podlagi ugotovljenih normativov iz 7. 
člena, in dogovorjeno prodajno ceno dnevnikov) za dnevnik 
Delo v celoti pokrije SR Slovenija, pri Dnevniku in Večeru pa 
naj bi polovico razlike pokrila SR Slovenija, drugo polovico pa 
na osnovi posebnih družbenih dogovorov občine, ki so zain- 
teresirane za te dnevnike. Za nosilca in koordinatorja dogo- 

varjanja sta bila za Dnevnik in Večer določena Izvršni svet 
Skupščine mesta Ljubljane in Izvršni svet Skupščine občine 
Maribor, ki naj bi ugotovila ta interes na osnovi kriterijev kot 
so število prodanih izvodov posameznih občin, ekonomska 
moč občine, poseben interes pri obravnavi problematike z 
njihovih občin oz. področij in podobno. 

Kljub težavam in nekaterim nedoslednostim pri uresničeva- 
nju družbenega dogovora lahko ugotovimo, da smo z njim v 
letih od sprejema uspeli uskladiti finančne potrebe vseh dnev- 
nikov z razpoložljivimi sredstvi, ne da bi pri tem prišlo do 
močnejšega padca naklade oz. bistvenih posegov v uresniče- 
vanje dogovorjene temeljne vsebinske zasnove vseh teh 
dnevnikov. ' 

Socialistična zveza je večkrat obravnavala uresničevanje 
družbenega dogovora in pozivala vse udeležence družbenega 
dogovora naj v okviru svojih pristojnosti in obveznosti izpol- 
njujejo določila dogovora, vendar nekatera določila družbe- 
nega dogovora kljub temu niso bila uresničena. Mednje go- 
tovo sodi določilo 3. člena Družbenega dogovora, ki zavezuje 
organizacije združenega dela, ki sodelujejo pri proizvodnji in 
izdajanju političnoinformativnega tiska ter pri njegovi distri- 
buciji (to je Papirnica Djuro Salaj Krško, Delovna organizacija 
ČGP Delo, Delovna organizacija ČTP Ljudska pravica, De- 
lovna organizacija ČP Večer in Združene PTT organizacije 
Slovenije), da podpišejo samoupravne sporazume o medse- 
bojnih razmerjih pri ustvarjanju in razporejanju skupnega 
prihodka od proizvodnje in prodaje za vsak dnevnik posebej. 
Z njimi naj bi urejali medsebojne pravice in obveznosti pri 
dobavi repro materiala in storitev, skupno prevzemanje rizika 
in skupno planiranje razvoja in poslovne politike. Ti spora- 
zumi so bili sicer podpisani, vendar pa se v celoti niso uresni- 
čevali. Razlogi za to so bili med drugimi v tem, da npr. 
proizvajalec roto papirja ni izpolnjeval svojih obveznosti do 
sprejetih letnih planov in ni dobavljal ustreznih količin roto 
papirja, ustrezne kvalitete in ustrezne gramature in sicer za- 
radi objektivnih težav v proizvodnem procesu in zaradi vsako 
leto bolj zaostrenih gospodarskih razmer; kot podlaga za 
ustvarjeni dohodek in njegovo razporeditev v preteklosti ni 
služil resnično ustvarjeni skupni prihodek, ampak cene, dolo- 
čene s sklepom ustrezne skupnosti za cene ter dogovorjene 
cene v tiskarsko časopisnih organizacijah združenega dela za 
grafično proizvodnjo, redakcijsko delo, lastno distribucijo in 
prodajo političnoinformativnega tiska, ki jih je usklajeval Od- 
bor podpisnikov družbenega dogovora, ki ima svoj sedež pri 
RK SZDL Slovenije. Na tej podlagi so se tudi oblikovali pred- 
logi za proizvodno in prodajno ceno dnevnikov v tekočem 
letu. Prav tako niso bili izdelani standardi in normativni stro- 
ški in obveznosti iz vloženega dela ter njihovo vrednotenje kot 
predvideva družbeni dogovor in na njegovi osnovi sprejeti 
samoupravni sporazumi. 

Tudi določila družbenega dogovora, ki predvidevajo uve- 
ljavljanje elementov skupne poslovne politike, - npr. skupno 

„nabavo in tipizacijo proizvodnih kapacitet, optimalno izkori- 
ščanje novinarskih kapacitet, možnosti skupnega izkorišča- 

, nja kapacitet v pripravi za tisk in izkoriščanje rotacijskih 
strojev, izkoriščanje kapacitet na področju prodaje in distri- 
bucije - niso bila realizirana, ker pomenijo v bistvu dolgoroč- 
nejši proces in ga v tako kratkem času ni bilo mogoče uresni- 
čiti. Razlogi za to so v tem, ker so npr. formati časopisov 
različni, pri čemer je manjše formate možno tiskati na večjih 
rotacijah, obratno pa ne, tiskarska tehnologija in oprema se 
po letu 1979 ni spremenila in obnavljala, v srednjeročnem 
obdobju 1981-1985 pa tudi ni realnih možnosti za večje inve- 
sticije na tem področju in s tem za doseganje večje usklajeno- 
sti in kompatibilnosti te opreme. Kljub temu pa velja ugotovi- 
tev, da se proizvodne organizacije združenega dela že dogo- 
varjajo pri prodaji dnevnikov ter se usklajujejo na tistih po- 
dročjih, kjer skupno organizirajo distribucijo in prodajo dnev- 
nikov, dogovarjajo se o enotnih pogojih za distribucijo prek 
PTT organizacij in dogovarjajo se tudi o enotnem foto stav- 
nem sisemu v Sloveniji, ki bi bil medsebojno povezan in 
kompatibilen. 

Družbeni dogovor je opredelil in določil postopek ocenje- 
vanja razlike med proizvodno in prodajno ceno in omogočil 
širši družbeni vpliv na ustvarjanje pogojev za uresničevanje 
odgovornejšega poslovanja in ravnanja časopisnih delovnih 
organizacij, prispeval je k njihovemu tesnejšemu medseboj- 
nemu povezovanju in bil hkrati osnova za izvajanje obveznosti 
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in odgovornosti, ki jih ima širša družbena skupnost pri zago- 
tavljanju pogojev za izdajanje dnevnikov glede na njihov po- 
sebni družbeni pomen. 

Dogovor je omogočil, da so bili ustvarjeni takšni pogoji 
gospodarjenja, da kljub zmanjšanemu obsegu niso bili po- 
trebni nobeni bistveni posegi ali odstopanja pri uresničevanju 
dogovorjene temeljne vsebinske zasnove vseh treh politič- 
noinformativnih dnevnikov. 

Veliko težav pa se pojavlja tudi pri uresničevanju 9. člena 
dogovora, na podlagi katerega naj bi SR Slovenija iz prora- 
čuna zagotavljala sredstva za pokrivanje razlike med lastno 
proizvodno in dogovorjeno prodajno ceno Dela v celoti, pri 
Dnevniku i h Večeru pa 50% te razlike, ostalih 50% pa naj bi 
zagotavlja'e iz svojih proračunov družbenopolitične skupno- 
sti, ki so zainteresirane za oba dnevnika ( Dnevnik in Večer). 
Še posebej veliko težav je bilo pri uresničevanju tega drugega 
dela 9. člena, namreč zagotavljanje sredstev s strani zaintere- 
siranih občin, saj je to dokaj solidno potekalo samo v ljubljan- 
skih občinah in v mariborski občini, v drugih občinah, ki so 
tudi dolžne zagotavljati del sredstev za ta dva dnevnika, pa 
tudi s politično akcijo konkretnejših rezultatov ni bilo moč 
doseči. V občinah so namreč zatrjevali, da v te namene v 
občinskih proračunih nimajo sredstev in da jih tudi za naprej 
niso planirali. Pri tem pa je treba povedati, da namenjajo 
znatna finančna sredstva za vrsto regionalnih in občinskih 
glasil. 

Vse te težave pri uresničevanju nekaterih določil Družbe- 
nega dogovora so skupaj z gospodarskimi težavami sredstev 
javnega obveščanja, ki jih je povzročila bistveno hitrejša rast 
materialnih stroškov od prihodkov (iz proračunov, od na- 
klade, oglasov in še iz nekaterih drugih virov), povzročile, da 
so vsi trije slovenski političnoinformativni dnevniki - Delo, 
Dnevnik in Večer - zašli v izredno težak materialni položaj. 
Tako negativna razlika med proizvodno in prodajno ceno 
dnevnikov vsako leto bolj presega sredstva, ki so v ta namen 
predvidena v proračunih družbenopolitičnih skupnosti. Po- 
datki.o tem so razvidni iz drugega dela tega gradiva. Ob tem je 
treba tudi povedati, da intenzivna stabilizacijska ravnanja v 
vseh treh časopisnih hišah, ki so se izražala v boljši organiza- 
ciji dela, smoternejšem gospodarjenju, v zniževanju stroškov, 
v povečani skrbi za zagotavljanje sredstev iz naslova ekonom- 
ske propagande in podobno niso bistveno pomagala iz te- 
žavne gospodarske situacije. Tudi vsakoletno zviševanje pro- 
dajnih cen dnevnikov ni moglo odpraviti razpona med proiz- 
vodno in prodajno ceno dnevnikov. Pri vsakoletnem dogovar- 
janju v okviru Odbora podpisnikov in v okviru organov sociali- 
stične zveze o prodajni ceni dnevnikov smo težili za tem, da 
prodajna cena ne bi bistveno vplivala na zmanjšanje naklade 
in s tem na razširjenost politične informacije med delovnimi 
ljudmi in občani 

Delovanje odbora podpisnikov družbenega dogovora v tem 
obdobju lahko pozitivno ocenimo, saj je prispevalo k uresni- 
čevanju nekaterih pomembnih ciljev, zastavljenih v tem druž- 
benem dokumentu, še zlasti pa h krepitvi integracijskih pro- 
cesov vseh dejavnikov, odgovornih za izdajanje dnevnikov 
Delo, Večer in Dnevnik. 

Odbor podpisnikov se je uveljavil kot mesto, kjer so se 
predstavniki tozdov, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov 
dogovarjali o medsebojnih odnosih, čeprav še ni zaživelo 
sodelovanje na osnovi skupnega prihodka. 

Poleg tega so v odboru potekala dogovarjanja med tozdi, ki 
sodelujejo v proizvodnji dnevnikov, in med predstavniki druž- 
benopolitičnih skupnosti in tozdov o proizvodni in prodajni 
ceni dnevnikov. 

Čeprav se ena bistvenih opredelitev - to je vzpostavljanje 
odnosov na podlagi skupnega prihodka - ne uresničuje, je 
družbeni dogovor vzpodbujal in utrjeval dogovarjanje na 
osnovi upoštevanja obstoječih cen in obstoječih razmerij med 
posameznimi podpisniki oziroma udeleženci. To postavlja 
odbor podpisnikov družbenega dogovora pred zapleteno na- 
logo, saj mora brez določenih normativov odločati o cenovnih 
postavkah. Ker v družbenem dogovoru ni dorečena vloga 
Gospodarske zbornice Slovenije kot koordinatorja in priprav- 
Ijalca ustreznih predlogov za razreševanje vprašanj gospo- 
darjenja v časopisnih in drugih delovnih organizacijah, kate- 
rih tozdi so podpisniki družbenega dogovora, se odbor podpi- 
snikov pogosto srečuje s parcialnimi in objektivno težje med 
seboj primerljivimi zahtevami in predlogi tozdov podpisnikov. 

II. EKONOMSKO ANALITIČNA OCENA 
POSLOVANJA 
POLITIČNOINFORMATIVNIH 
DNEVNIKOV 

V tem delu informacije je obdelana osnovna problematika 
in poslovanje dnevnikov, ki jih proizvajajo in izdajajo TOZD 
Delo v ČGP Delo, TOZD Ljubljanski Dnevnik v ČTP Pravica - 
Dnevnik in TOZD Večer v ČGP Mariborski tisk. Podatki in 
ugotovitve se nanašajo na poslovno leto 1980, 1981 ter na leto 
1982. 

Preglednica prikazuje organiziranost posameznih DO, v 
okviru katerih se izdajajo dnevniki, in število zaposlenih de- 
lavcev:    

ČGP ČTP ČGP 
Delo Pravica Mariborski 

   Dnevnik Tisk 
Delovna organizacija 
DO štev. tozdov + DSSS 12+1 2 4+1 
- štev. zaposlenih 2178 718 1103 
Tozdi, ki sodelujejo v 
proizvodnji, izdajanju in 
distribuciji dnevnikov 
- število 4+1 2 3+1 
- zaposlenih 1321 718 535 

V točki 1 je podana ocena fizičnega obsega proizvodnje 
politično informativnih dnevnikov ter njegov vpliv na proiz- 
vodno ceno. V točki 2 je ocenjena storilnost v tozdih, ki 
proizvajajo in izdajajo političnoinformativne dnevnike, v točki 
3 pa poslovanje po tozdih, ki izdajajo dnevnike in v okviru 
delovnih organizacij. V nadaljevanju je govor o vplivu cen roto 
papirja na proizvodno ceno dnevnikov (točka 4), opisana je 
problematika grafičnih storitev (točka 5) in problematika or- 
ganiziranosti in kadrovske zasedbe uredništev dnevnikov 
(točka 6). V točki 7 je opisana problematika osnovnih načinov 
distribucije dnevnikov, v točki 8 so predstavljeni ukrepi v 
delovnih organizacijah za izboljšanje gospodarskega polo- 
žaja v letu 1982, v točki 9 pa je podan predlog olajšav pri 
obveznostih iz dohodka TOZD. V točki 10 je primerjalno po 
poslovnih letih 1980, 1981 in 1982 predstavljena ugotovljena 
razlika med proizvodno in prodajno ceno dnevnikov. Na 
koncu (točka 11) je podana primerjava med proizvodnimi 
cenami dnevnikov doma in v tujini. 

1. Fizični obseg političnoinformativnih 
dnevnikov 

Temeljne organizacije Delo, Ljubljanski dnevnik in Večer, ki 
proizvajajo in prodajajo slovenske dnevnike, so v letu 1981 
proizvedle skupaj'65,2 mio izvodov dnevnikov. V tem letu je 
bilo prodanih skupaj 60,7 mio izvodov oziroma v poprečju 
95% proizvodnje. Fizični, obseg proizvodnje in prodaje dnev- 
nikov se zmanjšuje, poleg tega pa so vse tri temeljne organi- 
zacije zmanjšale število strani dnevnikov v povprečju za 10%, 
kar je optimalno zmanjšanje fizičnega obsega glede na pro- 
met, uporabljeno tehnologijo in vsebino dnevnikov. 

Ekonomski račun je pokazal, da bi pretirano nadaljnje 
zmanjševanje fizičnega obsega ne pomenilo nižje proizvodne 
cene, saj bi to pomenilo tudi padec naklade in zaradi tega 
visoke fiksne stroške in višjo proizvodno ceno na izvod. Če bi 
še vztrajali pri nadaljnjem zmanjševanju fizičnega obsega 
dnevnikov, bi se morali ustanovitelji in družbenopolitične 
skupnosti opredeliti do naslednjega: 

- nujno bi bilo spremeniti strukturo dnevnikov glegie na 
vsebino in zmanjšati število zaposlenih v uredništvu in proiz- 
vodnji, sicer bi storilnost bistveno padla v primerjavi s tre- 
nutno; 

- proizvodna cena dnevnikov bi kljub manjšemu številu 
zaposlenih zaradi fiksnih stroškov stagnirala in se ne bi 
zmanjševala; 

- kot menijo prodajne službe dnevnikov, bi prodale manj 
izvodov, zato bi bilo manj prihodka od prodaje in potrebna bi 
bila večja sredstva za pokrivanje razlike med proizvodno in 
prodajno ceno dnevnikov, ali višja prodajna cena. 

Kljub zmanjševanju fizičnega obsega proizvodnje in pro- 
daje so materialni stroški in izdatki pri proizvodnji in prodaji 
dnevnikov močno naraščali. Pri proizvodnji in prodaji dnevni- 
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kov so temeljne organizacije praktično v vsem analiziranem 
obdobju poslovale z izgubo. 

Izgube pri proizvodnji in prodaji dnevnikov nastajajo zaradi 
nesorazmerja med proizvodno in prodajno ceno. S prihodki 
od naklade na izvod niso bili kriti niti variabilni stroški. Te- 
meljne organizacije niso obremenjene le z variabilnimi stro- 
ški, temveč v povprečju tudi z dokaj visokim odstotkom fik- 
snih stroškov, ki zaradi limitiranega povpraševanja bistveno 
sooblikujejo višino stroškov na izvod. 

Res je, da krijejo vse tri temeljne organizacije del stroškov s 
prihodki od oglasov in s pomožno dejavnostjo, vendar kljub 
temu izkazujejo izgubo zaradi nepravočasnega priliva dogo- 
vorjenih kompenzacij. Omenjene temeljne organizacije tako 
iz naslova proizvodnje in prodaje dnevnikov niso ustvarjale 
sredstev za akumulacijo in razširjeno reprodukcijo. Rezultati 
poslovanja pri proizvodnji in prodaji dnevnikov v povprečju 
kvarijo tudi rezultate poslovanja v okviru temeljne, pa tudi 
delovne organizacije. 

Število zaposlenih in fizični obseg proizvodnje in prodaje 
dnevnikov po posameznih dnevnikih v letu 1980 in 1981 ter v 
1982 kaže preglednica 1. 

Preglednica 1 

Zap. 
.št. TOZD 

Pop. št. 
- Zapo- str. v 
§ sleni po dnev- 

ur. št. niku 

Dnevniki v 10 izv. 

Tis- Pro- Remi- 
kani dani tende 

1. Delo 

2. Lj. dnevnik 

3. Večer 

1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 

213 
213 
200 

73 
66 
71 

100 
101 
108 

21,3 
19,9 
17,9 
19.8 
19.7 
17.9 
20,0 
18,6 
17.8 

31,5 
31,0 
31,5 
17.5 
16.7 
16.6 
18,2 
17,4 
17.8 

28.5 
28,2 
29,0 
16.6 
15,9 
15.7 
17,2 
16,5 
16.8 

3,0 
2,8 
2,5 
0,9 
0,8 
0,9 
1,0 
0.9 
1,0 

2. Storilnost v tozdih 
Povpraševanje po dnevnikih je omejeno z jezikovno 

majhnim trgom. Zato ni možno povečati proizvodnje (na- 
klade) in s tem ob enakem številu zaposlenih zvečati storilno- 
sti, oziroma ob enakih fiksnih stroških zniževati proizvodno 
ceno in tako pridobivati večji dohodek in akumulacijo na 
zaposlenega. • 

V proizvodnih tozdih je storilnost na ravni poprečne storif- 
nosti grafične industrije v Sloveniji. V tozdu uredništev dnev- 
nikov pa se je primerjalno z letom 1980 v letu 1981 in v letu 
1982 celo povečala. To pomeni, da si delovne organizacije 
prizadevajo ohraniti stalno naraščanje storilnosti v posamez- 
nih tozdih, kar je ob zmanjševanju fizičnega obsega dnevni- 
kov izredno zahtevna naloga. 

Iz preglednice 1 je razvidno, da se je število strani v posa- 
meznem dnevniku zmanjšalo, in sicer pri dnevniku Delo za 
10%, pri dnevniku Ljubljanski dnevnik za 10% in pri dnevniku 
Večer za 12%. Remitenda se tudi zmanjšuje, medtem ko se je 
število delavcev pri dnevniku Delo zmanjšalo za 7% in pri 
dnevniku Ljubljanski dnevnik za 3%, pri dnevniku Večer pa se 
je število delavcev povečalo za 8%. 

Glede na število strani posameznih dnevnikov je fizični 
obseg dela v masi upadel, medtem ko se kvaliteta dela glede 
na zmanjšanje remitende rahlo izboljšuje. 

Smotrnejše delo in varčevanje s papirjem zaradi hitrejšega 
naraščanja drugih stroškov in izdatkov nista bistveno izbolj- 
šala fizičnih učinkov dnevnikov. 

3. Rezultati poslovanja: 

a) po dnevnikih 

Dnevnik DELO 

V okviru temeljne organizacije Delo je bilo leta 1981 proda- 
nih 28,2 mio izvodov dnevnika in v letu 1982 29,0 mio izvodov. 
Število strani dnevnika se je v primerjavi z letom 1980 zmanj- 
šalo za 10%. Kljub manjšemu fizičnemu obsegu so materialni 
stroški in izdatki pri proizvodnji in prodaji dnevnika močno 

naraščali V primerjavi z letom 1980 so do leta 1982 materialni 
stroški narasli v poprečju za 50%, stroški za papir pa celo za 
60% na izvod. 

Materialni stroški in drugi izdatki so hitreje naraščali kot 
prihodki od prodanega dnevnika, zato je temeljna organiza- 
cija pri proizvodnji in prodaji dnevnika imela izgubo. 

Prihodki od naklade niso pokrivali niti vseh variabilnih 
stroškov in so tako prihodki od oglasov in pomožnih dejavno- 
sti ter prejete kompenzacije nekoliko ublažili izgubo. V letu 
1980 je bila nepokrita razlika v ceni tudi po zagotovitvi sred- 
stev za pokrivanje razlike med proizvodno in prodajno ceno 
dnevnikov na prodani izvod 0,71 din in v letu 1981 v višini 0,01 
din. 

Zaradi rezultatov poslovanja pri izdaji dnevnika so bili bi- 
stveno slabši tudi rezultati poslovanja celotne temeljne in tudi 
delovne organizacije. 

Temeljna organizacija Delo pridobiva celotni prihodek in 
dohodek z glavno dejavnostjo, tj. z izdajo in prodajo dnevnika 
Delo. Temeljna organizacija je v okviru svoje DO CGP Delo v 
letu 1981 ustvarila 11% dohodka in komaj 2% akumulacije. To 
akumulacijo je ustvarila s pomožno dejavnostjo. 

Strukturna gibanja stroškov in izdatkov ter prihodkov na 
prodani izvod dnevnika Delo v letih 1980 in 1981 ter v letu 
1982 prikazuje preglednica 2. 

Preglednica 2 
Zap. Elementi 
št. 

Poslovno leto 
1980 1981 indeks 

(4:3) 
1982 indeks 

(6:4) 
1. Celotni stroški 
in izdatki 100 100 100 100 100 
a) porabljena sredstva 73 72 98 70 97 
b) izdatki iz dohodka 9 10 111 12 120 
c) izdatki iz ČD 18 18 100 18 100 
2. Celotni prihodek 100 100 100 100 100 
a) od naklade 52 50 96 49 98 
b) od oglasov in drugo 27 24 89 26 108 
c) kompenzacije 21 26 123 25 96 

Preglednica 2 kaže, da so tozdi v proizvodnji ravnali racio- 
nalno, saj so ob zmanjševanju fizičnega obsega dnevnika za 
ustrezen odstotek znižali porabljena sredstva v strukturi ce- 
lotnih stroškov in izdatkov. Proizvodna cena se je hitro pove- 
čala . predvsem zaradi večje družbene obveznosti (inedks 
81 /80-111). Posledice naraščanja proizvodne cene je družbe- 
nopolitična skupnost ustrezno sanirala v letu 1980, 1981 in 
1982 s sredstvi za pokrivanje razlike med proizvodnjo in 
prodajno ceno dnevnikov (indeks 1981/80 - 123). 

Dnevnik LJUBLJANSKI DNEVNIK 

Temeljna organizacija Ljubljanski dnevnik je leta 1981 proi- 
zvedla 16,7 mio izvodov dnevnika. Prodanih je bilo 15,9 mio 
izvodov oziroma 95% proizvodnje. V primerjavi z letom 1980 
je fizični obseg dela nekoliko upadel, število strani pa se je 
zmanjšalo za približno 10%. Ne glede na zmanjšan fizični 
obseg so materialni stroški in drugi izdatki na izvod naraščali. 
V letu 1982 so bili materialni stroški na izvod višji kar za 65% v 
primerjavi z letom 1980 

Prihodki od naklade niso zadoščali za kritje vseh stroškov; 
kljub prihodkom od oglasov in delnimi sredstvi za pokrivanje 
razlike med proizvodnjo in prodajno ceno dnevnika je znašala 
izguba v letu 1980 0,10 din na prodani izvod, v letu 1981 0,36 
din, v letu 1982 vVišini 0,49 din. Čeprav temeljna organizacija 
kot celota s pomožnimi in drugimi dejavnostmi ustvarja skoraj 
50% prihodkov, je izdajanje dnevnika povzročilo slabše rezul- 
tate poslovanja celotne temeljne pa tudi delovne organizacije. 

Strukturo stroškov in izdatkov ter prihodkov na prodani 
izvod dnevnika Ljubljanski dnevnik v letih 1980 in 1981 ter v 
letu 1982 kaže preglednica 3. 
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Zap Elementi 
Št. 

1. Celotni stroški 
in izdatki 
a) porabljena sredstva 
b) izdatki iz dohodka 
c) izdatki iz ČD 

2. Celotni prihodek 
a) od naklade 
b) od oglasov in drugo 

c) kompenzacije 

Preglednica 3 
Poslovno leto 

1980 1981 indeks 1982indeks 
 (*3) (6:4) 

100 100 100 100 100 
84 

2 
14 

100 
69 
19 
12 

84 
3 

13 
100 
73 
18 
9 

100 
150 
93 

100 
106 
95 
75 

84 100 
3 100 

13 100 
100 100 
73 100 
17 94,4 
10 111 

Dnevnik VEČER 

V letu 1981 so delavci temeljne organizacije Večer pro- 
izvedli 17,4 mio izvodov dnevnika. Prodanih je bilo 16,5 mio 
izvodov. V primerjavi z letom 1980 se je število strani zmanj- 
šalo v poprečju za 12%. 

Čeprav je fizični obseg dnevnika zmanjšan, so se stroški in 
izdatki na izvod močno povečali; samo materialni stroški na 
izvod so narasli v poprečju za 78%. Ker so materialni stroški 
in izdatki naraščali hitreje od prihodkov, je pri izdaji dnevnika 
nastajala izguba, ki je v letu 1980 bila 0,13 din na izvod, leta 
1981 0,32 din in v letu 1982 pa 0,63 din. 

Zaradi slabših rezultatov poslovanja pri proizvodnji in pro- 
daji dnevnika Večer je tudi temeljna organizacija kot celotna 
imela slabši poslovni uspeh. V letu 1981 je temeljna organiza- 
cija Večer ustvarila samo 15% dohodka v okviru svoje DO. 
ČGP Večer, medtem ko v tem letu zaradi izgube v glavni 
dejavnosti ni ustvarila akumulacije. 

Struktura stroškov in izdatkov ter prihodkov na predani 
izvod dnevnika Večer v letih 1980 in 1981 ter v letu 1982 je 
prikazana v preglednici 4. 

Zap. Elementi 
št. 

Preglednica 4 
Poslovno leto 

1980 1981 indeks 
(4:3) 

1982 indeks 
(6:4) 

1. Celotni stroški 
in izdatki 100 100 100 100 100 
a) porabljena sredstva 66 67 101 66 98 
b) izdatki iz dohodka 18 18 100 19 105' 
c) izdatki iz ČD 16 15 94 15 100 
2. Celotni prihodek 100 100 100 100 100 
a) od naklade 70 72 103 73 101 
b) od oglasov 23 18 78 18 100 
c) kompenzacije 7 10 143 9 90 

b) po tozdih 
Temeljne organizacije Delo, Ljubljanski dnevnik in Večer so 

v letu 1981 z izdajanjem dnevnikov ustvarile dohodek v višini 
176. mio din, kar je v poprečju približno 10% od dohodka, ki 
so ga dosegle DO ČGP Delo, ČTP Pravica-Dnevnik in ČGP 
Večer. 

Značilno za vse tri tozde (Delo, Dnevnik in Večer) je, da v 
prvem polletju 1982 v primerjavi z istim obdobjem leta 1981 
izkazujejo nizke indekse rasti stroškov za papir (preglednice 
5, 6, 7 - točka 1) ob relativno hitri rasti cene roto papirja 
(indeks 1981/1982- 14,15%). Fizični obseg dnevnikov se je v 
ugotovljenem obsegu zmanjšal (10%) šele v zadnjem četrt- 
letju 1981, stroškovno pa se je to izrazilo šele v letu 1982. 

Manj porabljenih sredstev za papir gre predvsem na račun 
manjše porabe papirja, ne pa njegovih nižjih ali zadržanih 
ron 

Slabši rezultati poslovanja pri izdaji dnevnika Delo so v 
veliki meri posledica hitrejšega naraščanja stroškov. 

Iz strukture cene za izvod je razvidno, da so bili sarno 
materialni stroški v letu 1981 za 43% višji kakor prihodki od 
naklade, kar pomeni, da prodajna cena za izvod ni krila niti 
osnovnih materialnih stroškov. Zaradi neugodnega ekonom- 
skega položaja pri izdaji dnevnika je tudi reprodukcijska spo- 
sobnost temeljne organizacije slabša 

Važnejši stroški in izdatki za prodani izvod dnevnika Delo v 
letih 1980 in 1981 ter v letu 1982 so prikazani v preglednici 5. 

Preglednica 5 
Zap. Elementi Leto 

1980 1981 indeks 
(4:3) 

1. Papir 2,66 
2. Graf. storitve 1,92 
3. Drugi mat. stroški 1^51 
4. Mat. izdatki 1,02 
5. Str. prodaje . 1,38 
6. Amort. predp. 0,06 
7. Prisp. za sise 0,22 
8. Delovne skupnosti 0,66 
9. Drugi izdatki 0,07 

.10. Osebni dohodki b. 1 72 
11. SSP 0,10 
12. Realizirana proizvodna 
cena 

1982 indeks 
(6:4) 

3,98 
2,18 
0,72 
1,18 
1,92 
0,05 
0,43 
0,83 
0,03 
2,20 
0,34 

146 
113 
141 
115 
139 
83 

191 
141 
150 
128 
340 

4,60 
2,40 
0,92 
1,66 
2,30 
0,18 
0,55 
1,39 
0,08 
2,59 
0,48 

115 
110 
128 
141 
120 
360 
128 
167 
267 
117 
141 

10,32 13,86 134 17,15 124 

TOZD LJUBLJANSKI DNEVNIK 

Temeljna organizacija kot celota posluje pozitivno, vendar v 
svoji glavni dejavnosti pri izdaji dnevnika posluje z izgubo. 
Slabši rezultati pri izdaji dnevnika nastajajo predvsem zaradi 
hitrejšega naraščanja stroškov in izdatkov kot prihodkov. 
Samo materialni stroški na izvod so bili v letu 1981 za 19% 
višji kot prihodek od naklade. 

Večino stroškov in izdatkov pri proizvodnji dnevnika krije 
temeljna organizacija s prihodki od pomožnih in drugih de- 
javnosti. S pomožno in drugo dejavnostjo ustvarja temeljna 
organizacija tudi sredstva za akumulacijo. Struktura važnejših 
stroškov in izdatkov na prodani izvod dnevnika Ljubljanski 
dnevnik v letih 1980 in 1981 ter v letu 1982 je prikazana v 
preglednici 6. 

Preglednica 6 
Zap. Elementi 
št. 

Leto 
1980 

1. Papir 
2. Graf. storitve 
3. Drugi mat. stroški 
4. Mat izdatki 
5. Stroški prodaje 
6. Amort. predp. 
7. Prisp. za sise 
8. Delovne skupnosti 
9. Drugi izdatki 

10. Osebni dohodki b. 
11. SSP 
12. Realizirana proizvodna 

cena 

1.37 
1,15 
0,19 
0,48 
2.38 
0,02 
0,05 

1981 indeks 
 (4£_ 
1,94 
1,52 
0,30 
0,56 
3,37 
0,05 
0,21 

1982 indeks 
(6:4) 

142 
132 
158 
117 
141 
250 
420 

2,44 
1,63 
0,35 
0,76 
4,22 
0,07 
0,30 

0,04 0,07 
0,97 1,21 

175 0,09 
125 1,47 

126 
107 
117 
136 
125 
140 
143 

128 
122 

6,65 9,23 138 11,33 123 

TOZD VEČER 

TOZD DELO 

Ekonomski položaj dnevnika Delo, s tem pa tudi temeljne 
organizacije kot celote, je relativno neugoden in se slabša. 

Temeljna organizacija Večer kot celota je v letih 1980 in 
1981 poslovala pozitivno, vendar pa v svoji glavni dejavnosti 
pri izdaji dnevnika posluje z izgubo. Ta nastaja predvsem 
zaradi hitrejšega naraščanja stroškov kakor prihodkov. V letu 
1981 so stroški na izvod narasli za 40%, prihodki pa za 38%. 
Samo stroški za papir so v letu 1981 narasli za 62% na izvod, 
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zato temeljna organizacija kot celota v tem letu ni ustvarila 
akumulacije. 

Važnejši stroški in izdatki za prodani izvod dnevnika Večer v 
letih 1980 in 1981 ter v letu 1982 so prikazani v preglednici 7. 

Preglednica 7 
Leto 

Zap. Elementi 
Št. 

1980 1981 indeks indeks 
(4:3) (6:4) 

1,34 
0,14 

1. Papir 1,27 2,06 162 2,63 
2. Graf. storitve 1,48 1,90 128 2,18 
3. Drugi mat stroški 0,30 0,50 147 0,63 
4. Mat. izdelki 0,40 0,56 140 0,94 
5. Stroški prodaje 0,95 1,31 138 
6. Amort. predp. 0,07 0,09 128 
7. Prispevki za sise 0,04 0,26 650 0,34 
8. Delovne skupnosti 1,07 1,32 123 1,71 
9. Drugi izdatki 0,09 0,13 144 0,21 

10. Osebni dohodki b. 1,t2 1,45 129 1,81 
11. SSP - 
12. Realizirana proizvodnja 

128 
118 
126 
168 
102 
156 
131 
130 
162 
125 

cena 6,79, 9,58 141 11,93 124 

c) po delovnih organizacijah 

Delovne organizacije ČGP Delo, ČTP Pravica-Dnevnik in 
ČGP Večer so v letu 1981 zaposlovale skupaj 3935 delavcev in 
ustvarile dohodek v višini 1767 mio dinarjev. Za ustvarjeni 
celotni prihodek v višini 5055 mio dinarjev so porabile v 
poprečju 3588 mio dinarjev poslovnih sredstev. Ustvarjena 
akumulacija v vseh treh omenjenih DO je bila v letu 1981 v 
poprečju 10% v primerjavi s poprečno uporabljenimi sredstvi. 
Del akumulacije, ki se ustvarja z delovanjem pomožnih in 
drugih dejavnosti v okviru temeljnih in delovnih organizacij, 
se je solidarnostno uporabljal za kritje izgub pri proizvodnji in 
prodaji dnevnikov. Pri ustvarjenem dohodku zgoraj omenje- 
nih DO so temeljne organizacije Delo, Ljubljanski dnevnik in 
Večer sodelovale v poprečju v višini 14%, medtem ko so pri 
ustvarjeni akumulaciji sodelovale v poprečju v višini komaj 
2%, in to iz pomožnih dejavnosti. 

Gospodarski položaj časopisnih delovnih organizacij se 
vedno bolj slabša, kar kažejo tudi nekateri podatki službe 
družbenega knjigovodstva SR Slovenije o poslovanju v deve- 
tih mesecih leta 1982. 

Tako se je I. 1982 v primerjavi z enakim obdobjem I. 81 
celotni prihodek vseh časopisno-delOvnih organizacij pove- 

čal za 22,1%, vendar pa je njegova rast precej manjša od rasti 
prihodka v OZD celotne družbene dejavnosti naše republike 
(le-ta je znašala v tem obdobju 32,2%). 

Dejstvo je, da ustvarjajo časopisne delovne organizacije 
pretežni del svojega celotnega prihodka v obliki prodaje in so 
tako po načinu poslovanja bolj podobne OZD v gospodarstvu, 
saj ustvarjajo prave OZD družbenih dejavnosti pretežni del 
celotnega prihodka s svobodno menjavo dela. Rast celotnega 
prihodka navedenih 3 delovnih organizacij pa je bila tudi 
manjša od rasti celotnega prihodka v gospodarstvu (28%). 

Rast porabljenih sredstev je pri vseh treh časopisnih delov- 
nih organizacijah višja od rasti celotnega prihodka, enaka 
situacija je bila v gospodarstvu, v družbenih dejavnostih pa je 
bila rast porabljenih sredstev manjša. Osnovni vzrok takih 
gibanj je v obračunu amortizacije, ki so jo tudi te delovne 
organizacije v letu 1982 morale obračunati po novih stopnjah. 

Med časopisnimi delovnimi organizacijami ima največji de- 
lež v porabljenih sredstvih amortizacMa ČTP Pravica-Dnevnik 
(7,9%), sledita ČGP Večer (4,9%) in ČGP Delo (4,5%). Večina 
vrst porabljenih sredstev je imela nizko rast, še najbolj so se 
povečali čisti materialni stroški (izdelavni material, pomožni 
material, pisarniški material, tehnološko gorivo, kurajva ipd. - 
za 25,3%); tovrstni izdatki pomenijo pri ČTP Pravica-Dnevnik 
67,1%, pri ČGP Večer 61,6%, pri ČGP Delo 26,2%. Med 
stroške z večjo rastjo, ki so obenem tudi strukturno po- 
membni, sodijo še izdatki za transportne, druge proizvodne in 
neproizvodne storitve ter drugi materialni stroški, kot so 
obrtne in intelektualne storitve, naročnine za časopise, knjige 
ipd. Skupaj so se ti stroški v omenjenem obdobju povečali za 
16,9%. 

Dohodek se je pri vseh treh delovnih organizacijah sicer 
povečal, le da je razlika v rasti dohodka med posameznimi 
delovnimi organizacijami velika, še posebej pa če jo primer- 
jamo s celotnim gospodarstvom in družbenimi dejavnostmi. 
Tako so beležili ČTP Pravica-Dnevnik za 22%, ČGP Delo za 
17% in ČGP Večer samo 2% rast dohodka. V tem obdobju je 
gospodarstvo povečalo dohodek za 22%, družbene dejavno- 
sti pa za 28%. Ob takih gibanjih dohodka so se razlike v 
doseženem dohodku na delavca v obravnavanih delovnih 
organizacijah še povečale. 

Kazalci rezultatov dela in poslovanja delovnih organizacij 
ČGP Delo, ČTP Praivca-Dnevnik in ČTP Večer s poprečnimi 
rezultati dela in poslovanja temeljnih organizacij, ki izdajajo 
dnevnike, in sicer TOZD Delo, TOZD Ljubljanski dnevnik in 
TOZD Večer v letih 1980 in 1981, pa so prikazani v preglednici 
8. Pri tem so upoštevani kazalci dela in poslovanja, določeni 
po 140. členu Zakona o združenem delu. 

KAZALCI DELA IN POSLOVANJA PO ČL 140 ZZD 
a) DO Delo, Pravica-Dnevnik in Večer 

Zap. Kazalci po 
št. čl. 140 ZZD 

enota 
mere 

ČGP Delo 

1980 1981 
1. Dohodek na delavca 
2. Dohod, v prim. s pop. 

uporab, sred. 
3. ČD na delavca 
4 Akum v prim. z doh. 
5. Akum. v prim. s ČD 
6. Akum. v prim. s PUS 
7. OD in SP na delavca 
8 ČOD na delavca 

(mesečno) 

103d 396 509 

d 0,52 0,43 
103d 295 360 

d 0,21 0,22 
d 0,28 0,31 
d 0,11 0,09 

t03d 213 246 

d 9.897 12.729 

Preglednica 8 

ČTP Pravica-Dnevnik ČGP Večer 

ind. 
(5:4) 1980 1981 
128 282 325 

83 0,57 0,54 
122 219 263 
105 0,15 0,15 
111 0,18 0,18 

82 0,09 0,08 
115 180 215 

129 9.319 12,065 

ind. 
(8:7) 1980 

ind. 
1981 (11:10) 

129 304 326 

95 
120 
100 
100 

89 
119 

0,69 0,73 
211 270 

0,15 0,15 
0,21 0,23 
0,10 0,11 

166 207 

129 8.220 10.804 

107 

106 
128 
100 
110 
110 
125 

131 
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b) TOZD Delo, Ljubljanski dnevnik in Večer 

Preglednica f 
Zap. Kazalci po čl. enota TOZD Delo TOZD Pravica-Dnevnik ~ TOZD Večer 
št. 140. ZZD mere 1980 1981 1982 ind. ind. 1980 1981 1982 ind ind ~ 1980 1981 1982 ind ind 
  (5:4) (6:5) . (10:9) (11:10)  (15:14) (16:15) 
1. Doh. na delavca 103d 362 537 770 148 143 239 314 407 131 129 401 458 557 114 121 
2. Dphod. v prim. s 

popr. upor. sred. d 0.91 0,90 0,75 100 83 0,89 0,87 0,94 98 108 0,92 1 06 1 08 115 101 
3. CD na delavca 103d 257 358 480 139 134 222 261 332 117 126 225 236 274 105 115 
4. Akum. v prim. 

z dohodkom d i- 0,03 0.04 - - 0,02 0,01 0,01 50 100 0 01 - - - - 
5. Akum. v prim. s ČD d - 0,05 0,09 - - 0,02 0,02 0 02 100 100 002 - 
6. Akum. v prim. s PUS d - 0,03 0,03 - - 0,02 0,01 0 01 50 100 0 01 - 
7. OD in SP na delavca 103d 257 339 373 132 132 217 257 272 118 127 220 236 274 107 115 
8. ČOD na delavca 

(mesečno) d 14.225 18.081 23.163 127 128 12.993 16.407 18.254 126 128 10.820 13.864 16.700 128 120 
Opomba: Pri primerjavah, še posebej pri osebnih dohodkih, vtozdih Delo, Ljubljanski dnevnik in Večer moramo upoštevati, da so 
delavci, ki proizvajajo dnevnike različno samoupravno organizirani. V tozdu Delo delajo predvsem novinarji, medtem ko v 
Ljubljanskem dnevniku in Večeru mimo delavcev v uredništvih še delavci, ki distribuirajo in prodajajo časopise. V skupnem številu 
zaposlenih je tako delež novinarjev naslednji: pri Delu 66,8%, pri Dnevniku 29,4% in pri Večeru pa 21.8%. 
Zraven velja pri Delu še spomniti na dopisnike v tujini. Če za dopisnike na tujem in njihove OD zmanjšamo zaposlene in OD v Delu, 
se izkaže, da je poprečni čisti OD na mesec naslednji: 12.704 din v 1980 in 16.988 din v letu 1981. 

4. Cene roto papirja 
Leta 1972 so ČGP Delo, ČTP Pravica-Dnevnik, ČGP Mari- 

borski tisk, NIŠRO Politika in NIRO Vjesnik združili sredstva s 
Tovarno celuloze in papirja Djuro Salaj za povečanje proiz- 
vodnje roto papirja To sovlaganje naj bi jim zagotovilo dovolj 
roto papirja za njihove razvojne načrte. Potrebe po papirju pa 
so se tudi pri drugih časopisnih delovnih organizacijah izre- 
dno povečale, Tovarna celuloze in papirja Djuro Salaj pa je 
dobila tudi nove obveznosti, zato doslej ni mogla dobavljati 
tem sovlagateljem že leta 1972 dogovorjenih količin roto 
papirja. Te količine so zdaj celo nižje, kot so jih sovlagatelji ob 
podpisu dobivali. 

Odbor podpisnikov je posvečal pomembno pozornost tudi 
vprašanju dobav in cen roto papirja in s svojo aktivnostjo 
zlasti v zadnjem času spodbujal k sporazumevanju med časo- 
pisnimi tozdi in Tovarno celuloze in papirja Djuro Salaj. Glede 
cene roto papirja v odboru podpisnikov niso odločali, ker je to 
v pristojnosti Zvezne skupnosti za cene. Zato se je v dogovar- 
janju uporabljalo določilo drugega odstavka 3. člena, ki pred- 
videva, da se upoštevajo obstoječe cene in obstoječa raz- 
merja med podpisniki. 

V strukturi proizvodne cene dnevnikov ima vrednostno papir 
največji odstotek, in sicer med 25 in 30. Ob vsaki podražitvi 
papirja za 1% se torej podraži proizvodna cena dnevnikov za 
0,2 do 0,3%, to pa pomeni neposredni zahtevek po višji 
prodajni ceni ali večjih sredstvih za kompenzacijo. Za zagoto- 
vitev nemotene proizvodnje je torej nujno treba zagotoviti 
stabilne cene roto papirja za potrebe proizvodnje dnevnikov 
do konca poslovnega leta. V prihodnje je v okviru odbora 
podpisnikov Družbenega dogovora treba zagotoviti za posa- 
mezna planska obdobja stabilne cene repromaterialov (roto 
papir, otsetne plošče in barve) in storitev (PTT, grafična proiz- 
vodnja). V juliju 1982 je bila na zvezni skupnosti za cene 
potrjena nova cena roto papirja (Djuro Salaj, Krško), ki je za 
poprečno 11% višja od prejšnje. 

5. Grafična proizvodnja 
Tozdi s področja grafične priprave in tiska so vsi v sestavi 

delovnih organizacij, ki so deklarirane kot izdajateljice dnev- 
nikov. V oblikovanju cen za grafično pripravo in tisk je bilo v 
okviru delovnih organizacij dosledno uveljavljeno nečelo niž- 
jih. cen za proizvodnjo dnevnikov. Pri proizvodnji dnevnikov 
sta osnovna delovna procesa, v okviru katerih se morajo 
uskladiti proizvodni grafični ozdi: 

- na področju računalniškega fotostavka. Sedanje računal- 
niške zmogljivosti so že izrabljene in jih bo treba nadomestiti 
z novimi. V okviru splošnega združenja je med proizvajalci 
dnevnikov dosežen dogovor o zagotovitvi enotnega in medse- 
bojno kompatibilnega računalniškega sistema za potrebe 
grafične priprave za tisk; 

- tisk dnevnika na rotacijah. V okviru DO si prizadevajo 
doseči kar največjo izkoriščenost rotacijskih strojev, vendar. 

zahteva priprava strojev za tisk dnevnikov razmeroma veliko 
časa (pripravljalni čas), zaradi česar sta izkoriščenost in ren- 
tabilnost strojne opreme manjši. Glede možnosti, da bi zdru- 
žili tisk na enem rotacijskem stroju, je bilo ugotovljeno, da je 
to tehnično sicer mogoče, tudi proizvodni stroški bi bili 
manjši, obenem pa bi se podražila distribucija (dislokacija 
uredništev in uporabnikov dnevnikov). Poleg tega bi bilo 
treba spremeniti oblikovni videz (format) dnevnikov. Vse to bi 
bilo mogoče samo pri časovno usklajenem izdajanju dnevni- 
kov in glede na usklajeno lokacijo in ne organizacij združe- 
nega dela, ki izdelujejo in izdajajo dnevnike. Ob morebitni 
razpravi o takšnem ukrepu se moramo zavedati dveh osnov- 
nih dejstev: da so rotacijski stroji že v proizvodnji in bi to 
zahtevalo preusmeritev proizvodnje, kar pa za to opremo ni 
mogoče, ter da to ne bi bistveno pocenilo proizvodnje dnevni- 
kov glede na relativno hitro naraščanje transportnih in drugih 
distribucijskih stroškov; 

- opozoriti je treba, da se z zmanjšanjem fizičnega obsega 
političnoinformativnega tiska zmanjšuje izkoriščenost obsto- 
ječih zmogljivosti grafične industrije. 

6. Uredništva dnevnikov 
Na podlagi ekonomskih kazalcev in stroškovnih kategorij 

lahko ugotovimo, da so ob sedanji organiziranosti in kadrov- 
ski zasedbi uredništva optimalno izkoriščene glede na, dose- 
žen fizični obseg in vsebinsko strukturo dnevnikov. Vsako 
nadaljnje zmanjševanje števila zaposlenih bi spremenilo vse- 
binsko zasnovo oziroma strukturo dnevnikov in le pogojno bi 
bilo mogoče zmanjšati fizični obseg. 

Sedanja dopisniška mreža doma in v tujini še ni povsem 
usklajena in prilagojena z zahtevami po racionalizaciji, med- 
sebojnem povezovanju, kar bi omogočilo še bolj sprotno, 
celovito in analitično spremljanje dogajanj v Sloveniji, Jugo- 
slaviji in v svetu. Zaradi različnih konceptov v uredniški poli- 
tiki ni prišlo do tesnejšega medsebojnega sodelovanja časo- 
pisnih hiš pri vzpostavljanju skupne dopisniške mreže ozi- 
roma pri medsebojnem povezovanju dopisništev. Več sodelo- 
vanja je pri spremljanju dogajanj v tujini. Na notranjem po- 
dročju pa uredništva dnevnikov bolj pogosto sodelujejo z 
radiom in televizijo, vendar pa niso sklenila nobenih sporazu- 
mov ali dogovorov. Krčenje teh informacij pa bi političnoin- 
formativne dnevnike vsebinsko osiromašilo in neposredno 
zarezalo v njihovo temeljno vsebinsko zasnovo. Dopisniki 
doma in v tujini so že zdaj zelo obremenjeni in komajda 
zmorejo sproti poročati o vseh važnejših dogodkih. Ustanovi- 
telji (RK SZDL Slovenije, občinske konference SZDL) in skup- 
ščine dnevnikov bi morali ponovno proučiti upravičenost tako 
organizirane dopisniške mreže in dati pobudo za spremembe. 

Ob proučevanju racionalno organiziranega dela v uredniš- 
tvih je bilo opozorjeno tudi na izkoriščanje prostora za tisk v 
dnevnikih (potiskane površine). S primejravo velikosti upo- 
rabljenih črk in izkoriščenosti razpoložljivega prostora za tisk 
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med slovenskimi dnevniki, dnevniki v Jugoslaviji in v tujini je 
bilo ugotovljeno, da sta zadovoljivi in da manjše črke in večje 
potiskane površine ne bi dale željnih uspehov, kar zadeva 
znižanje proizvodnih stroškov. 

7. Distribucija dnevnikov 
Distribucija dnevnikov poteka takole: 
- lastna distribucija, 
- po PTT, 
- po drugih ozdih (Tobak, Vjesnik itd.) 
a) V okviru Splošnega združevanja je v izdelavi ekonomska 

analiza,- ki naj pokaže, koliko bi bilo še mogoče racionalizirati 
in poenotiti lastno distribucijo v posameznih delovnih organi- 
zacijah in med njimi - izdajatelji dnevnikov. Analiza naj bi bila 
gotova v letu 1983. Za potrebe lastne distribucije je treba 
urediti pravni status in ekonomski položaj kolporterjev tiska, 
pri tem pa nujno upoštevati, da se ne bo zmanjšala kakovost 
raznosa in da se ne bodo povečali njegovi stroški. V ta namen 
je v izdelavi študija pri Inštitutu za delo Pravne fakultete v 
Ljubljani, ki naj pokaže možne pravno in ekonomsko uteme- 
ljene rešitve. 

b) Glede na stabilizacijske ukrepe v okviru Združenih orga- 
nizacij PTT Slovenije, se je v distribuciji dnevnikov z uvedbo 
novega delovnega časa pri nekaterih enotah PTT prometa v 
Sloveniji v letu 1981 zmanjšalo število dostav v tednu. 

S tem izgubljajo sredstva javnega obveščanja - dnevniki 
svoj pomen, in sicer v občinah v katerih so pošte ob sobotah 
zaprte, saj tako pravočasno obveščanje ni mogoče. V tej 
obliki distribucije bi bilo nujno zagotoviti: 

- enako kakovost in obseg opravljenega dela kot v letu 
1981; 

- v okviru ekonomskih možnosti PTT prometa do konca 
srednjeročnega obdobja nižje cene od ekonomskih za distri- 
bucijo dnevnikov po PTT organizacijah. 

Združene organizacije PTT Slovenije kot podpisnik Družbe- 
nega dogovora distribuirajo dnevnike po dogovorjeni ceni, ki 
je že vsa leta znatno nižja od proizvodne cene, tako da imajo 
pri opravljanju teh storitev velike izgube. Glede na sprejeti 
samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih pri ustvarja- 
nju iri razporejanju skupnega prihodka od proizvodnje in 
prodaje dnevnikov, katerega udeleženec so tudi ZO PTT Slo- 
venije, pa bi morale vse udeleženke tega sporazuma participi- 
rati po dogovorjenih osnovah in merilih, kar pomeni, da se 
tudi za PTT promet upošteva proizvodna cena. Ker pa je 
razlika med proizvodno in dogovorjeno ceno za distribucijo 
dnevnikov v PTT prometu zelo velika, se je Odbor podpisnikov 
Družbenega dogovora že pri pripravi planskih izhodišč za leto 
1981 dogovoril, da se z letnimi povečanji dogovorjene cene za 
distribucijo dnevnikov doseže proizvodna cena do konca te- 
kočega srednjeročnega obdobja. Pri dogovorjenih cenah za 
distribucijo dnevnikov po pošti za leti 1981 in 1982 se je ta 
dogovor delno upošteval, vendar je kljub temu znašala ugo- 
tovljena izguba pri prenosu dnevnikov v letu 1981 30,225.000 
din, za leto 1982 pa jo cenijo na 39 mio din. Izgubo pokriva 
PTT promet sam, to je na račun ustvarjene akumulacije pri 
opravljanju drugih storitev, kar navsezadnje zmanjšuje nje- 
govo že tako majhno akumulativno sposobnost. 

c) Distribucija po drugih ozdih je v skladu z medsebojnimi 
pogodbami in ne omogoča racionalizacije oziroma nižjih 
stroškov. 

8. Ukrepi za izboljšanje gospodarskega 
položaja v letu 1982 v DO, v katerih so tozdi, ki 
izdajajo dnevnike 

Na podlagi samoupravnih sporazumov o združitvi v delovne 
organizacije so se ti ozdi znotraj delovnih organizacij dogovo- 
rili o pokrivanju izpada dohodka v tozdih političnoinformativ- 
nega tiska. Razliko med proizvodno in prodajno ceno dnevni- 
kov v veliki meri pokrivajo tozdi znotraj delovnih organizacij iz 
njihovih virov: 
~ - nižja cena v grafični pripravi in tisku, 

- nižja cena v lastni distribuciji dnevnikov, 
- združevanje in prelivanje sredstev iz dohodkovno uspeš- 

nejših dejavnosti znotraj tozdov oziroma delovnih organizacij. 
V delovnih organizacijah so pripravili in uresničili naslednje 

ukrepe za izboljšanje gospodarskega položaja: 

DELO: 

- zmanjšanje remitende v letu 1982 na 14,6% (v letu 1980- 
22%, v letu 1981 -20%; 

- zmanjšanje odpadka (makulature) papirja pri tisku, s tem 
bi pridobili 1.500 izvodov; 

- zmanjšanje fizičnega obsega časopisa za 6% v letu 1982 
(od načrtovanih 118,4 na 100 strani tedensko); 

- znižanje materialnih stroškov v uredništvu za 4,3%; 
- zmanjšanje števila zaposlenih v uredništvu za 4,6% pod 

načrtovanim; 
- zmanjšanje cene grafičnih storitev za 5,5% v primerjavi z 

narčtovano; 
- racionalizacija porabe ostalih materialov za tisk in sicer 

je prihranek 16,5%; 
- zmanjšanje materialnih stroškov v prodaji za 1,2%; 
- višji prihodek od oglasov in sicer v končanem izračunu 

6.000.000 din; 
- za 2,5% nižji prispevek TOZD Delo za skupne službe 

(DSSS); 
- 5% vižji prihodek od prodaje, 5,7% višji prihodek od 

prodaje oglasov. 
V DO ČGP Delo so skupno v vseh tozdih na podlagi spreje- 

tih ukrepov znižali razliko med proizvodno in prodajno ceno 
za 43.005.820 din. 

DNEVNIK 

- zmanjšanje obsega časopisa v zadnjem tromesečju 1982 
za 10%; 

- zmanjšanje števila honorarnih sodelavcev (6 sodelavcev) 
, in zmanjšanje izplačanih honorarjev za cca 20% v zadnjem 
tromesečju 1982; 

- ukinitev druge izdaje Dnevnika od 1. 7. 1982 dalje; 
- zmanjšanje števila zaposlenih za 5% (cca 10 delavcev) do 

konca leta 1982. 
V DO ČTP Pravica-Dnevnik so skupno za 20,486.640 din 

znižali razliko med proizvodno in prodajno ceno v letu 1982 
kot je bila predvidena s prvotnim planom. 

VEČER: 

- zmanjšanje obsega revij v okviru TOZD cca 8%; 
- uvedbe novih posebnih izdaj kar je povečalo prihodek 

TOZD za 5,155.000 din; 
- racionalizacija materialnih stroškov v uredništvu (zmanj- 

šanje službenih potovanj in avtorskih honorarjev). 
V DO ČGP Večer so skupno znižali razliko med proizvodno 

in prodajno ceno v letu 1982 za 17,699.640 din. 

9. Predlog olajšav pri obveznostih iz dohodka 
TOZD 

Za tozde, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov znotraj 
posameznih delovnih organizacij, bi bilo treba zagotoviti olaj- 
šave pri obveznostih iz dohodka tozdov za tisti del dohodka, 
ki ga ustvarijo na podlagi dohodka iz političnoinformativnega 
tiska. Posamezni tozdi naj bi se v tem delu dohodka razbre- 
menili: 

- davka na dohodek do višine, kot velja za negospodarske 
tozde (0,2% od dohodka, kar že velja za tozd, ki izdajajo 
dnevnike, razširili pa naj bi to olajšavo tudi na tozde grafike in 
distribucije). 

V letu 1982 je stopil v veljavo zakonski predpis (Ur. list SRS 
39/81) o obdavčitvi stroškov za propagando in reklamo v 
sredstvih javnega obveščanja. Objavljanje propagande in re- 
klame v sredstvih javnega obveščanja (političnoinformativni 
tisk) bi moralo biti oproščeno tega davka. Tako bi ponovno 
vzpostavili stanje, kot je bilo v letu 1981, ter bolj zainteresirali 
ozde za to obliko reklamiranja in propagiranja svojih proiz- 
vodov, s tem pa povečali prihodek ozdov, ki izdajajo politič- 
noinformativni tisk. Postopek za spremembo tega zakon- 
skega predpisa je že v teku 
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10. Razlika med proizvodno in prodajno ceno 

Temeljne organizacije, ki proizvajajo in prodajajo slovenske 
dnevnike Delo, Ljubljanski dnevnik in Večer, so v poslovnih 
letih 1980 in 1981 (v letu 1982 pa Ljubljanski dnevnik in Večer) 
pri izdaji dnevnikov poslovale z izgubo. Ugotovljene izgube 
na izvod, delno kritje izgub z oglasi in kompenzacijo ter še 
nepokrite razlike v ceni so navedene v preglednici 9: 

Preglednica 9 

Dnevnik Termin Raz,ikav 

ceni din 
Kritje razi. v ceni Ostanek 

5" nepokri 
z oglasi komDen'e razlike 

zacijami v ceni 

Delo 

Ljubljanski dnevnik 

Večer 

1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 
1980 
1981 
1982 

-5,31 
-6,92 
-8,70 
-2,12 
-2,75 
-3,38 
-2,14 
-2,93 
-3,67 

2,59 
3,37 
4,50 
1,21 
1,56 
1,82 
1,52 
1,73 
1,98 

2,01 
3,54 
4,20 
0,81 
0,83 
1,07 
0,49 
0,88 
1,06 

-0,71 
-0,01 

-0,10 
-0,36 
-0.49 
-0,13 
-0,32 
-0,63 

Sredstva za minimalno akumulacijo so tozdi upravičeni 
planirati v višini poprečne stopnje v gospodarstvu SR Slove- 
nije (7. člen - zadnja alinea Družbenega dogovora). 

Višina dogovorjenih sredstev za akumulacijo pri proizvodnji 
in prodaji slovenskih dnevnikov za leto 1980 in 1981 ter v letu 
1982 na prodani izvod dnevnikov znaša (preglednica 10): 

Zap. Dnevnik 
št. 

Preglednica 10 
leto 

1980 1981 1982 
1 Delo 
2. Ljubljanskidnevnik 
3. Večer 

0,17 
0,21 
0,20 

0,27 
0,31 
0,22 

0,35 
0,29 
0,22 

Skupna nepokrita razlika v ceni dnevnikov v letih 1980 in 
1981 ter v letu 1982 na prodani izvod znaša (preglednica ti): 

Preglednica 11 
Zap. Dnevnik 
št. 

Razlika v ceni 
1980 1981 1982 

1. Delo 
2. Ljubljanski dnevnik 
3. Večer 

0,88 
0,31 
0,33 

0,28 
0,67 
0,54 

0,17 
0,78 
0,85 

Ob poviševanju cen v skladu z družbeno dogovorjenimi v 
okviru na področju politike cen ni bilo moč pokrivati rasti 
materialnih stroškov za izdajanje informativno-političnih 
dnevnikov oziroma je bila rast materialnih stroškov večja od z 
resolucijo možnih in veljavnih povečanj cene dnevnikov. Te 
okoliščine so vplivale na to, da se je vsako leto povečala 
razlika med proizvodno in prodajno ceno in da so se hkrati 
vse težje zagotavljala sredstva v občinskih in republiškem 
proračunu za poravnavanje omenjene razlike - in to kljub 
temu, da so se npr. sredstva v republiškem proračunu za te 
namene povečevala po višji stopnji kot druge proračunske 
postavke oziroma proračun v celoti. 

Obveznosti republiškega proračuna po'družbenem dogo- 
voru in poraba sredstev za pokrivanje razlike v ceni iz republi- 
škega proračuna (preglednica 12) 

Preglednica 12 
Leto Obveznosti Zagotovljena Sredstva za Dejanska 

republ. sredstva v proračun sredstva za 
proračuna po rep. razlike v ceni tekoče leto 

družb, dog, proračunu 
1980 93.720.000 
1981 114.737.000 
1982 138.118.000 
1983 215.000.000* 

71.213.000 16.306.000 54.907.000 
75.000.000 37.174.000 37.826.000 
90.000.000 40.000.000 50.000.000 

116.450.000 88.946.000 27.504.000 
ocena 

Iz preglednice 12. je videti, da so se sredstva, ki so bila 
namenjena v republiškem proračunu za poravnavanje razlike 
v ceni v zadnjih letih, bolj uporabljala za poravnavo razlike v 
ceni po proračunu za predhodno leto, kakor pa za nakazova- 
nje akontacij med poslovnim letom. Ker so bila ob polletju 
sredstva v zadnjih dveh letih že porabljena, je to še oteževalo 
poslovanje tozdov, ki izdajajo informativno-politične dnev- 
nike Delo, Dnevnik in Večer. Tako ostaja v republiškem prora- 
čunu za kritje negativne razlike tudi v letu 1983 samo še 
27.504.000 din. 

11. Primerjava med proizvodno" ceno časopisov 
doma in v tujini 

Kadar zahtevamo upravičenost proizvodne cene, se vedno 
znova zastavlja vprašanje, ali bi ne bilo mogoče slovenskih 
dnevnikov proizvajati ceneje. Še posebej pogostni so dvomi o 
tem ali ni previsoka proizvodna cena uredništva, tiska ter 
prodaje in distribucije. Tako pač, ker se je že uveljavilo prepri- 
čevanje, da se cena rotacijskega papirja dokončno in nezmot- 
ljivo določa samo na zvezni ravni, pošti pa se brez pretiranih 
vprašanj verjame, da stane vsak izvod, ki ga dostavi naroč- 
niku, nekajkrat več, kot zaračunala poštnino. 

Da bi bilo manj dvomov o proizvodni ceni, so se bili tozdi, ki 
sodelujejo pri proizvodnji Dela sporazumeli, da bodo proiz- 
vodno ceno primerjali z osrednjimi dnevniki v drugih republi- 
kah - pogoj je enak format, kot so zapisali v Družbeni dogo- 
vor. 

Primerjali bomo proizvodno ceno dnevnikov Delo, Vjesnik, 
Oslobodjenje in Borba v I. 1982. Vsi štirje osrednji dnevniki 
imajo podoben format, precej pa se razlikujejo po obsegu in 
po nakladi. 

Razen Dela vsi izhajajo ob nedeljah, zato najprej primer- 
jajmo obseg dnevnikov v enem tednu: šest številk Dela proti 
sedmim številkam drugih dnevnikov. Po površini papirja je 
obseg Vjesnika za dva odstotka večji od Dela, Oslobodjenje za 
dva odstotka manjše, obseg Borbe pa je od Dela manjši kar za 
32 odstotkov. 

Za bralca je gotovo pomembnejše, koliko člankov, koliko 
besedila, je objavljeno v enem tednu. Zaradi bolje izkorišče- 
nega papirja objavi Delo v enem tednu bistveno več besedila 
kot drugi dnevniki: v Borbi je kar 40 odstotkov manj besedila, 
v Oslobodjenju 36 odstotkov in v Vjesniku 21 odstotkov. 

v Čeprav Delo objavlja bistveno več besedila, kar se očitno 
pozna tudi pri lanski prodani nakladi (Delo 93.069 izvoda na 
številko, Vjesnik 72.479, Oslobodjenje 65.634 in Borba 
35.881), pa je proizvodna cena na prodani izvod precej izena- 
čena. Tako stane napisati, natisniti, dostaviti in prodati en 
izvod: 
Dela 17,19 dinarja 
Boj-be 21,19 dinarja 
Vjesnika 16,38 dinarja 
Oslobodjenja 15,44 dinarja 

Pri Večeru in Dnevniku je višina planske proizvodne cene 
na izvod nižja zaradi: 

- manjših formatov časnikov; ekvivalentna velikost strani 
Dnevnika in Večera v primerjavi z Delom je cca 0,5621 

- cca 40% manjših naklad Dnevnika in Večera v primerjavi 
z Delom 

- Dnevnik in Večer nimata lastne dopisniške mreže zunaj 
Slovenije. 

Prodajne cene jutranjikov v tujini po uradnem tečaju (okto- 
bra 1982), preračunano v dinarje, so: 

jutranjiki 
v ZR Nemčiji 19,45-29,18 
v Švici 29,20 
v Avstriji 19,35-27,60 
v Italiji 13,95 
v Franciji 24,50 

Večerniki so v tujini za cca 60% cenejši od jutranjikov. 

12. Viri podatkov 
Pri izdelavi tega gradiva so bili uporabljani podatki: 
1. za TOZD Delo, Ljubljanski dnevnik in Večer: 
- podatki o gibanju rezultatov poslovanja političnoinfor- 

mativnega tiska SR Slovenije v letu 1980/1981 in 1982; 
- bilanca uspeha 1981 in 1982; 
- posebni podatki k bilanci uspeha 1981 in 1982; 
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- za DO CGP Delo, ČTP Pravica-Dnevnik, ČGP Večer: 
- bilanca uspeha, 1981; 
- posebni podatki bilance uspeha, 1981; 
3. Informacije za izdavače novina št 4, Beograd, april 1982. 

Ljubljana, marec 1983 

DOPISNIŠTVA DNEVNIKOV 

DeloDnevnik Večer 
. Dopisniki v Sloveniji: 
Ljubljana 
Jesenice 
Kranj 
Nova Gorica 
Tolmin 
Koper 
Postojna 
Novo mesto 
T rbovlje 
Maribor 
Celje 

28 

1 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
9 
3 

14 
3 

- Murska Sobota 
- tfamnik 
- Ptuj 
- Ravne 
- Ormož 
2. Dopisniki v drugih 
republikah: 
- Zagreb 
- Sarajevo 
- Beograd 
3. Dopisniki v tujini: 
- Bonn 
- Dunaj - Celovec 
- Pariz 
- Trst 
- Rim 
- Moskva 
- New York (+) 
- Nairobi 

Brusel (+) 
(+) polovico dopisništev pomeni pri Delu tudi Gospodarski 
vestnik. 
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STALIŠČA 

Predsedstva RK SZDL Slovenije ob razpravi o 

družbenoekonomskem položaju slovenskih 

političnoinformativnih dnevnikov - Dela, Dnevnika in 

Večera in ekonomskem položaju Delovne organizacije 

RTV Ljubljana 

Predsedstvo RK SZDL Slovenije je na svoji 63. seji 
1. marca 1983, razpravljalo o družbenoekonomskem polo- 
žaju slovenskih političnoinformativnih dnevnikov - Dela, 
Dnevnika in Večera - in ekonomskem položaju Delovne 
organizacije RTV Ljubljana. Podlaga za razpravo o ekonom- 
skem položaju slovenskega političnoinformativnega tiska je 
bila informacija, ki je bila pripravljena v okviru Odbora 
podpisnikov družbenega dogovora o medsebojnih odnosih 
pri urejanju cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, usta- 
novitelji dnevnikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji 
dnevnikov, vanjo pa so smiselno vključene tudi ugotovitve 
iz razprav posameznih udeležencev dogovora. Po temeljiti 
razpravi je Predsedstvo sprejelo naslednja 

STALIŠČA 
1. Ekonomski položaj slovenskih političnoinformativnih 

dnevnikov je v zadnjih letih postal tako težak, da je treba z 
njim seznaniti delegate v Skupščini SR Slovenije. Zato naj se 
dopolnjena Informacija o ekonomskem položaju slovenskih 
političnoinformativnih dnevnikov posreduje Skupščini SR 
Slovenije. 

2 Predsedstvo poziva delovne organizacije, ki proizvajajo 
političnoinformativne dnevnike, in vse druge udeležence v 
reprodukcijski verigi naj še bolj gospodarno in varčno poslu- 
jejo, naj poiščejo še nove načine in poti za čimbolj gospo- 
darno obnašanje. Pri tem bi morali še posebej uveljavljati 
dohodkovne odnose in povezave v celotni reprodukcijski ve- 
rigi , katere končni rezultat so dnevniki. 

3 Predsedstvo ponovno predlaga organizacijam SZDL v 
občinah, ki so zainteresirane za Večer in Dnevnik, da z zav- 
zeto akcijo zagotovijo, da bodo občine dosledno izpolnjevale 
obveznosti pri pokrivanju ustreznega dela negativnejazlike 
pri Večeru in Dnevniku, kot to določa Družbeni dogovor. 

4. Predsedstvo si bo prizadevalo, da bi Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije in druQi pristojni organi pospešili po- 
stopke za oprostitev davka na ekonomsko propagando in 
proučili možnosti za znižanje prispevka iz dohodka vseh toz- 
dov, ki sodelujejo v proizvodnji in prodaji dnevnikov, oz. 
poiskali načine za uveljavitev ugodnosti v pogojih gospodar- 
jenja celotnih časopisnih organizacij v korist dnevnikov. S 
tem bi gotovo prispevali k nekoliko boljšemu ekonomskemu 
položaju slovenskih političnoinformativnih dnevnikov. 

5. Predsedstvo bo spobudilo razpravo v okviru Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, da bi le-ta imela še bolj aktivno vlogo 
pri uresničevanju tistega dela Družbenega dogovora, ki na 
podlagi posebnih samoupravnih sporazumov predvideva ure- 
janje medsebojnih pravic in obveznosti pri dobavi materiala in 

. storitev in skupno prevzemanje rizika ter skupno planiranje 
razvoja in poslovne politike med organizacijama združenega 
dela, ki sodelujejo pri proizvodnji, izdajanju in distribuciji 
političnoinformativnih dnevnikov. 

6. Predsedstvo ugotavlja, da je poseben problem pri uresni- 
čevanju Družbenega dogovora oskrba dnevnikov z roto papir- 
jem. Tovarna papirja Djuro Salaj v Krškem se že vrsto let otepa 
s težavami pri zagotavljanju lesa in drugih surovin za proiz- 
vodnjo roto papirja in z deviznimi problemi v zvezi s tem. 
Tovarna papirja Djuro Salaj pokriva s papirjem približno 80% 
celotne porabe na domačem tržišču, zato je očitna jugoslo- 
vanska razsežnost tega problema. Zato Predsedstvo podpira 
prizadevanja, da bi z ustreznimi ukrepi zagotovili proizvajal- 
cem roto papirja zadostno količino deviz za vračilo dolgov in 
uvoz repromateriala. Podpira tudi usmeritev, da bi v vseh 
republikah in pokrajinah še bolj varčevali s papirjem in storili 
vse za prioritetno usmerjanje lesa in starega papirja za stabil- 
nejšo proizvodnjo roto papirja. 

7. Glede materialnega položaja RTV Predsedstvo meni, da 
je treba vztrajati na določilih dogovora o temeljih družbenega 
plana SR Slovenije 1981/85. V sedanjem trenutku ni treba 
iskati drugih načinov financiranja RTV od obstoječih - to je 
naročnine. 

8 Predsedstvo meni, da je treba pospešiti pripravo dogo- 
vora o obnovi in postavitvi nekaterih najbolj kritičnih oddajni- 
kov in pretvornikov. Ko bo dogovor pripravljen pa bi morali z 
aktivnostjo organizacij SZDL v občinah čimprej doseči, da bo 
dogovor sprejet in uresničen, saj bo le tako mogoče skupaj z 
lastnimi sredstvi RTV obnoviti prenosno in oddajno radiodi- 
fuzno omrežje v SR Sloveniji: 

9. Predsedstvo meni, da so tudi regionalna in lokalna glasila 
v težavnem ekonomskem položaju. Zato je treba v sodelova- 
nju s Skupnostjo delovnih organizacij lokalnih sredstev jav- 
nega obveščanja in ustreznih organov pri Predsedstvu RK 
SZDL Slovenije pripraviti informacijo o stanju in problemih ter 
možnih rešitvah. O njej naj razpravlja Tiskovni svet, če bo 
potrebno pa tudi Predsedstvo RK SZDL Slovenije. 
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Ljubljana, 13. 5. 1983 

POROČILO • 

o uresničevanju politike zaposlovanja v 

letu 1982 (ESA-259) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 64. seji dne 
28.4. 1983 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU POLITIKE ZAPO- 
SLOVANJA V LETU 1982, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi tretje^alinee 
210. člena in 217. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet skupščine SR Slovenije je na podlagi 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POVZETEK 

Poročilo prikazuje, kako se uresničuje politika zaposlo- 
vanja glede na zaostrene gospodarske razmere in opo- 
zarja na probleme, ki se pri tem pojavljajo. Poročilo izhaja 
iz ugotovitev, stališč in sklepov Skupščine SR Slovenije z 
dne 28. julija 1982, ki terjajo odgovore na to, kako razreše- 
vati vse večji razkorak med iskalci zaposlitve in potrebami 
po delavcih, med kadri, ki prihajajo iz šol in razpoložljivimi 
prostimi deli, kakor tudi opredeljuje ključne cilje politike 
<zaposlovanja, v katere je vpeto tudi zaposlovanje mladih in 
priprava programov za njihovo čim hitrejše zaposlovanje. 

Prvi del poročila vsebuje prikaz glavnih značilnosti za- 
poslovanja v SR Sloveniji v letu 1982. Tudi v letu 1982 je 
bilo zaposlovanje pod vplivom ostrejših pogojev gospo- 
darjenja, kar je rezultiralo v nizki stopnji rasti zaposlenosti 
0,7% (v gospodarstvu za 0,5% in v negospodarstvu za 
1,9%). Ta rast je sicer malenkostno presegla z resolucijo 
določeno 0,5% rast. V primerjavi z drugimi republikami in 
pokrajinama je to najnižja rast. Delež zaposlenih v skup- 
nem številu prebivalstva je znašal 42,5%, delež žensk med 
vsemi zaposlenimi pa 45,3%. Fluktuacija je bila najnižja v 
zadnjih petih letih. Struktura vseh zaposlenih se ni bi- 
stveno spremenila, saj je bilo med vsemi novozaposlenimi 
delavci (vštete so tudi zaposlitve za določen čas in sezon- 
ska opravila) kar 46% delavcev s I. in II. zahtevnostno 
stopnjo. 

Vseh novih zaposlitev je bilo 22,9 tisoča, od tega se je 
približno 1/3 delavcev zaposlila k novim delom in nalo- 
gam, v ostalih primerih pa gre za nadomestne zaposlitve 
zaradi upokojitve in drugih odhodov. Zaposlilo se je 6.922 
pripravnikov (od tega 4.750 v gospodarstvu ali 68,6% in v 
negospodarstvu 2.172 ali 31,4%). V gospodarstvu se je 
zaposlilo 33% pripravnikov za določen čas, medtem ko v 
negospodarstvu kar 50%. 

Število delavcev iz drugih republik in Kosova je sicer 

85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika 
pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo, 

- Ana POPOVIČ, namestnica predsednika Republi- 
škega komiteja za delo. 

manjše kot prejšnja leta - 8.443 delavcev, vendar relativni 
obseg priliva teh delavcev v strukturi vseh novih zaposlitev 
je še vedno tak kot prejšnja leta - 27%. Posebej je-treba 
omeniti, da je SR Slovenija z združevanjem dela in sred- 
stev na manj razvitih območjih SFRJ posredno vplivala na 
povečanje zaposlitvenih možnost/ v teh predelih za skupaj 
10.068 delavcev. 

Število vračajočih se delavcev iz tujine je prav tako 
vsako leto manjše (lani 700), prav tako pa se število odho- 
dov zmanjšuje in še to gre v glavnem le za sezonske 
zaposlitve. Z zaposlovanjem delavcev, ki so se vrnili iz 
tujine zaenkrat ni bistvenih problemov. Pri pripravi neza- 
poslenih delavcev za zaposlitev so bili doseženi relativno 
uspešni rezultati, upoštevajoč dejstvo, da so zmanjšane 
možnosti za zaposlovanje tudi tu bistveno omejevale dia- 
pazon možnosti do usposabljanja in prekvalifikacije. Nizka 
rast zaposlovanja in splošne gospodarske težave pa so 
prav tako vplivale na manjše možnosti za zaposlovanje 
invalidnih oseb. Vendar so bili v letu 1982 ustvarjeni neka- 
teri predpogoji, ki bodo v prihodnjem obdobju dali spod- 
budnejše rezultate (sprejet je bil samoupravni sporazum o 
zagotavljanju sredstev za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidnih oseb, dana je osnova za razvitje mreže zavodov 
za usposabljanje ih zaposlovanje invalidnih oseb). Preza- 
poslovanje delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno 
bodisi zaradi tehnoloških sprememb ali zaradi ekonom- 
skih težav, ni bilo poseben problem, saj so se vsi taki 
delavci prezaposlovali ali znotraj organizacij združenega 
dela ali pa so skupnosti za zaposlovanje pomagale pri 
prekvalifikaciji takih delavcev (v 988 primerih). 

Brezposelnost v SR Sloveniji je dosegla 1,7% stopnjo, 
po stanju konec leta 1982 pa je bilo brezposlenih 16.043 
oseb. Od tega je bilo mladih do 26 let starosti 56,4%, 
ženska 56% (ali 9.049), s strokovno izborazbo 46,6%, 
iskalcev prve zaposlitve 35,2% (ali 5.646) in težje zaposlji- 
vih oseb 30,4% (ali 4.880). Podaljšala se je čakalna doba 
na zaposlitev, zaskrbljuje pa dejstvo, da kar 1.256 prvih 
iskalcev zaposlitve čaka na zaposlitev že več kot 1 leto. V 
poročilu nadrobneje podajamo pregled najbolj kritičnih 
iskalcev zaposlitve po poklicih. 
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Zaposlovanje v zasebnem sektorju drobnega gospodar- 
stva je potekalo bistveno hitreje kot v združenem delu 
(stopnja 4,9%), kakor tudi v primerjavi z družbenim sektor- 
jem drobnega gospodarstva kjer je bilo vseh zaposlenih le 
za 1% več kot v letu 1981, kar je še vedno pod nivojem leta 
1980. Povečalo pa se je število oseb, ki se ukvarjajo z 
obrtjo kot postranskim poklicem (za 8,9%, skupaj 9.093 
oseb). Prav tako je opaziti spremembe v zaposlovanju v 
družbenem sektorju kmetijstva (stopnja 4,9%). Vendar pa 
je še vedno precej brezposelnih kmetijcev na spiskih 
skupnosti za zaposlovanje. 

Zaposlovanje mladih je v temelju povezano z gospodar- 
skim razvojem, trenutno gospodarsko situacijo. Še vedno 
obstoječa struktura dela zahteva skoraj 50% delavcev 
najnižje zahtevnostne stopnje Najtežje se zatorej zaposlu- 
jejo mladi strokovni kadri, zlasti pa V. zahtevnostne stop- 
nje strokovne izobrazbe (profil tehnik). Obstoječe neskla- 
dje pa obenem reproducira tudi neusklajenost med prili- 
vom iz šol in potrebami po delavcih. V ta namen se , 
predlaga v poročilu celovit sistem poklicne in prostorske 
mobilnosti za preprečevanje in odpravo ugotovljenih nes- 
kladij. 

Iz poglavja Ocena uresničevanja družbenih usmeritev 
na področju zaposlovanja je razvidno, da načelo produk- 
tivnega zaposlovanja ni bilo v celoti uresničeno. Preprečili 
smo ekstenzivno rast, stopnja zaposlovanja je bila nizka, 
vendar se je produktivnost gibala okoli nič in ni bil dose- 
žen planiran 2/3 prirast produktivnosti v porastu družbe- 

nega proizvoda. Prepočasi se zboljšuje tudi izobrazbena 
struktura, kar je hkrati vzrok in posledica, ki vzvratno 
vpliva tudi na počasnejše premike v prestukturiranju go- 
spodarstva. Vendar ni moč pričakovati skokovitih spre- 
memb tudi zato, ker je stopnja izredno nizka. 

Večje možnosti za zaposlovanje so povezane zlasti z 
ustvarjanjem večjega dohodka na podlagi večje produktiv- 
nosti in ustvarjanja večje akumulacije, ki bi bila vzgon za 
nove zaposlitvene možnosti. Intenzivirane so bile vse tiste 
aktivnosti, ki so bile usmerjene v prizadevanja za boljšo 
izrabo proizvodnih zmogljivosti in delovnega časa, uvaja- 
nje večizmenskega dela, zmanjševanje pogodbenega in 
nadurnega dela, upokojevanje delavcev, ki izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev, večje zaposlovanje pripravnikov in 
ponovno preverjanje razvidov del in nalog glede ustrezne 
kadrovske zasedenosti. 

V poglavju Ugotovitve, sklepi in priporočila so podane 
glavne usmeritve aktivne politike zaposlovanja, ki so pove- 
zane tako z razvojnimi gospodarskimi procesi kakor z 
obstoječimi protislovnimi pojavi in neskladji, ki v trenutni 
situaciji vplivajo na porast brezposelnosti in zmanjševanje 
zaposlitvenih možnosti, zlasti mladih strokovnih kadrov. 

Da se bodo realizirale družbeno dogovorjene aktivnosti 
na področju zaposlovanja, so v sklepih in priporočilih 
opredeljene konkretne naloge in obveznosti posameznih 
nosilcev politike zaposlovanja na vseh ravneh, od delav- 
cev v temeljnih organizacijah združenega dela pa do dru- 
gih dejavnikov na ravni občine in republike. 

UVOD 
V delovnem programu vseh zborov Skupščine SR 

Slovenije je tudi Poročilo o uresničevanju politike za- 
poslovanja. 

Poročilo opisuje, kako se uresničuje politika zapo- 
slovanja v zaostrenih gospodarskih razmerah in opo- 
zarja na težave, ki se pojavljajo pri tem. Pri pripravi 
poročila smo upoštevali stališča in sklepe ter ugotovi- 
tve Skupščine SR Slovenije z dne 28. julija 1982, da je 
tistih, ki iščejo zaposlitev več kot je prostih del in 
nalog, da se zaostruje zaposlovanje mladih in sicer 
zato, ker izobraževalni programi niso usklajeni z zahte- 
vami združenega dela zaradi premajhne mobilnosti 
kadrov in upadanja gospodarske aktivnosti pa tudi 
zaradi neopravičenega odklanjanja zaposlitve novih 
delavcev v nekaterih organizacijah združenega dela. 
Skupnosti za zaposlovanje naj bi pripravile pregled 
pričakovanega priliva mladine in šol in na tej osnovi 
čimprej programe njihovega zaposlovanja ter o tem 
poročale Skupščini SR Slovenije. 

Poročilo ocenjuje, kako se uresničujejo usmeritve 
Družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985, 
resolucijske usmeritve o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije ter samoupravnih sporazumov o 
usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja za leto 1982, 
ki so jih sprejeli delavci organizacij združenega delav 
občinskih skupnostih za zaposlovanje. 

I. DRUŽBENE USMERITVE 
PRI ZAPOSLOVANJU V SR SLOVENIJI 
V LETU 1982 

1. Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije v letu 1982 

1.1. Resolucija o politiki izvajanja družbenega plana SR 
Slovenije v 1982. letu je za ključni cilj zaposlovanja opredelila 
nadaljevanje politike produktivnega zaposlovanja. Da bi to 
dosegli, je bilo treba dosledno izvajati usmeritve samouprav- 

nih sporazumov o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja, ki 
zagotavljajo možnosti za produktivno zaposlovanje. 

1.2. Resolucijske usmeritve so konkretno opredeljene v 
samoupravnih sporazumih o usklajevanju letnih načrtov za- 
poslovanja, ki so jih sklenile organizacije združenega dela v 
občinskih skupnostih za zaposlovanje. S temi sporazumi se 
organizacije združenega dela zavezujejo, da bodo zaposlile 
toliko delavcev, da bo dosežena večja prirast produktivnosti v 
dohodku, izboljšan izobrazbeni sestav zaposlenih, da se bo 
povečalo število pripravnikov v združenem delu, tako bodo 
bolj zaposlovale mlade ter zmanjšale nadurno in pogodbeno 
delo. Načrt zaposlovanja v SR Sloveniji za leto 1982, ki temelji 
na teh samoupravnih sporazumih, je predvideval, naj bi se v 
letnem povprečju število zaposlenih povečalo za 12,5 tisoč 
oziroma 1,7%; zaposlilo naj bi se 8 tisoč pripravnikov. Taka 
stopnja rasti zaposlenosti bi pomenila po napovedih organi- 
zacij združenega dela o rasti dohodka, da bi znašala produk- 
tivnost v prirastu družbenega proizvoda dve tretjini. 

2. Glavne značilnosti zaposlovanja v SR 
Sloveniji v letu 1982 

2.1. Gibanje zaposlenosti 
V letu 1982 so na zaposlovanje vplivale zaostrene gospo- 

darske razmere. Upočasnjena rast zaposlovanja se je nadalje- 
vala, kljub temu pa presegla za to leto z resolucijo določeno 
0,5% rast. 

V primerjavi z 1981. letom se je število delavcev v združe- 
nem delu povečalo za 5.822 ali 0,7% (v gospodarstvu 0,5%, v 
negospodarstvu pa za 1,9%), kar je najmanj v primerjavi z 
drugimi republikami in pokrajinama'. Lani je bilo v SR Slove- 
niji zaposlenih povprečno 807.539 delavcev, od tega v združe- 
nem delu 784.374. Od tega jih je 606.455 ali 84,2% delalo v 
gospodarstvu, 123.919 ali 15,8% pav negospodarstvu. Število 
delavcev v samostojnem osebnem delu , se je v 1982 letu v 
primerjavi z 1981. letom povečalo za dvajsetino, tako da je 
bilo konec decembra 1982 v samostojnem osebnem delu 
23.524 delavcev. Podatki v tabeli (v prilogi) kažejo, da je bilo 
zaposlovanje po posmeznih ponogah in področjih dejavnosti 

1 (Jugoslavija: povečanje števila zaposlenih na območju SFRJ - 2,2%; po 
republikah: SR BiH 3,7%, SR Črna gora 3,2%, SR Hrvatska 1,7%, SR Makedonija 
3,6, SR Srbija (ožja) 2,0%, SAP Kosovo 3,3%, SAP Vojvodina 2,0%). 2 Delavci, ki so v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi, ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi v lasti občanov. 
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zelo različno, najbolj očitne so razlike med gospodarstvom in 
negospodarstvom 

Visoka stopnja zaposlovanja v negospodarstvu je predvsem 
posledica hitrega razvoja družbenega standarda ter nekaterih 

"ukrepov za zmanjšanje pogodbenega in nadurnega dela. V 
negospodarstvu so tudi hitreje zaposlovali pripravnike, saj je 
število v 1982. letu sprejetih pripravnikov predstavljalo 1,7% v 
primerjavi s povprečnim številom zaposlenih v negospodar- 
stvu. 

Od vsega prebivalstva je bilo 1982. leta 42,5% zaposlenih, 
med zaposlenimi je bilo 45,3% žensk. 

V 1982. letu opažamo večjo stalnost zaposlenih kot v letu 
poprej. Povprečni mesečni odstotek fluktuacije je bil 1,21 ob 
upoštevanju tudi sezonskega dela in je najmanjši od leta 1977 
dalje. 

2.2. Struktura zaposlenosti 
Za 1982. leto so organizacije združenega dela iz SR Slove- 

nije napovedale, da bodo zaposlile 70,1% novih delavcev od 
vključno III. stopnje strokovne izobrazbe navzgor. To pomeni, 
da bi se moralo število strokovnih delavcev med vsemi zapo- 
slenimi povečati za 0,7%. Ugotavljamo pa, da združeno delo 
ni uresničilo svojih napovedi, saj je med novo zaposlenimi za 
nedoločen čas 39% delavcev oziroma med vsemi novo zapo- 
slenimi (vštete tudi zaposlitve za določen čas in sezonska 
opravila) 46% delavcev. I. in II. zahtevnostno stopnjo. V pri- 
merjavi z letom poprej je izboljšana izobrazba struktura zapo- 
slenih, saj so podatki za 1981. leto 42,5% oziroma 47,7% 
(predvsem na račun večjega zaposlovanja pripravnikov in 
manjšega zaposlovanja v gradbeništvu). 

2.3. Zaposlovanje novih delavcev 
V 1982. letu se je na novo zaposlilo 22,9 tisoč delavcev, od 

teh pretežno ena tretjina pri novih delih in nalogah, dve 
tretjini pa kot nadomestilo zaradi upokojitev in drugih odhod- 
kov delavcev iz dela. 

2.3.1. Zaposlovanje pripravnikov 
V 1982. letu se je v SR Sloveniji zaposlilo 6.922 pripravnikov 

(od tega v gospodarstvu 68,6% ali 4.750, v negospodarstvu pa 
31,4%). To kaže, da so v negospodarstvu zaposlili več priprav- 
nikov; vendar pa je potrebno pripomniti, da je v negospodar- 
stvu več pripravnikov za določen čas (v gospodarstvu 33%, v 
negospodarstvu pa nad 50%). 

2.3.2. Zaposlovanje delavcev iz drugih republik 
Število delavcev iz drugih republik in pokrajine Kosovo, ki 

so se zaposlili v SR Sloveniji v letu 1982, se je v absolutnem 
merilu zmanjšalo. Prišlo je 8.443 delavcev, medtem ko v letu 
1980 - 13.281 in v letu 1981 - 10.628. Teh delavcev je od vseh 
zaposlenih 27%. Tovrstne zaposlitve so povzročile zahteve po 
delavcih, saj je bilo med realiziranimi zahtevami okoli 48% 
zahtev po delavcih ozkega profila. Ob absolutnem zmanjšanju 
priliva delavcev iz drugih republik število delavcev iz AP 
Kosovo malenkostno in postopona vendarle nekoliko narašča 
(v letu 1980 je znašal 2,5%, v letu 1981 je bil 3,4% in lani 
3,5%). To je v skladu s tem, da imajo prednost delavci iz manj 
razvitih območij, kar je opredeljeno v družbenem dogovoru o 
enotnih osnovah politike zaposlovanja v SFRJ. Še veliko po- 
membnejši pa so investicijski programi SR Slovenije, za ka- 
tere so bili sprejeti programi in samoupravni sporazumi v letih 
1981 in 1982 na osnovi skupnih vlaganj, in ki predvidevajo 
povečanje števila zaposlenih za 10.068 delavcev na teh ob- 
močjih (v BiH 3.130 delavcev, v Črni gori za 960 delavcev, v 
Makedoniji za 1.552 in v AP Kosovo za 4.426 delavcev). 

2.3.3. Vračanje in zaposlovanje delavcev, ki so na zača- 
snem delu v tujini 

V zadnjih letih je število vračajočih se delavcev iz tujine 
stalno upadalo. Medtem ko je v obdobju do leta 1980 prihajalo 
približno 1.500 do 2.000 delavcev, se jih je v letu 1980 vrnilo 
818, v letu 1981 - 606 in v letu 1982-700. Tudi število tistih, ki 
odhajajo v tujino, se stalno zmanjšuje, saj večinoma oprav- 
ljajo le sezonska dela. Zaposlovanje vračajočih se delavcev je 
bilo dokaj učinkovito, saj se je med letom zaposlilo približno 
80% vseh, ki so se vrnili. 

2.3.4. Priprava delavcev na zaposlitev 
Priprava delavcev na zaposlitev po sedanji zakonodaji je 

ena izmed oblik zavarovanja, kadar niso zaposleni. Po svoji 

vsebini pa obsega strokovno usposabljanje, potrebno za 
predvideno zaposlitev. V letu 1982 se je usposabljalo 2.722 
iskalcev zaposlitve, usposabljanje jih je končalo 1.890 ali 
69,4%, zaposlilo pa se jih je 1.863 ali 68,4%. V decembru 1982 
se je usposabljalo še 598 iskalcev zaposlitve, 234 iskalcev 
zaposlitve pa je prekinilo usposabljanje. Tudi v letu 1982 so se 
usposabljali v glavnem za manj zahtevna dela s krajšim uspo- 
sabljanjem in le 20% delavcev se je dopolnilno usposabljalo, 
in sicer mladi s srednjo, višjo ali visoko izobrazbo z suficitar- 
nimi poklici. To usposabljanje je namreč dražje, zahtevnejše 
pa tudi stopnja zamenjljivosti med tovrstnimi poklici je 
manjša. 

2.3.5. Usposabljanje in zaposlovanje invalidov 
V letu 1982 je bilo v skupnostih za zaposlovanje obravnava- 

nih 1.431 težje zaposljivih oseb, od katerih jih je 1.272 prido- 
bilo status invalidne osebe po zakonu o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb. Usposabljalo se je 793 invali- 
dov, 357 pa se jih je zaposlilo, 96 invalidov pa je usposabljanje 
prekinilo. 

V letu 1982 je bil sklenjen samoupravni sporazum o zago- 
tavljanju sredstev za začetek delovanja zavodov za usposab- 
ljanje in zaposlovanje invalidnih oseb (v Ljubljani, Celju in 
Mariboru). Prav tako pripravljajo raziskovalno nalogo »Uspo- 
sabljanje in zaposlovanje invalidov v organizacijah združe- 
nega dela«, v kateri bodo predlagane rešitve za konkretno 
dejavnost v TOZD. 

2.3.6. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi 
modernizacije proizvodnega procesa, zaradi preusmeritve 
poslovanja ali drugih izboljšav in delavci, katerih delo je 
postalo nepotrebno zaradi izrednih gospodarskih težav 

Prestrukturiranje gospodarstva kot temelj za dosego ciljev 
gospodarske stabilizacije bo povzročilo tudi t. im. tehnološke 
presežke delavcev, ki bodo ob t. im. ekonomskih presežkih 
delavcev pomenili nov problem pri njihovi ponovni vključitvi v 
delo. 

Prezaposlovanje takih delavcev postaja vse bolj_pomembna 
naloga organizacij združenega dela in širše družbene skup- 
nosti. Zato je potrebno s posebnimi ukrepi zagotavljati in 
spodbujati njihovo zaposlitev. Do sedaj so skušali premostiti 
težave prezaposlovanja v glavnem znotraj organizacij združe- 
nega dela. Skupnosti za zaposlovanje so lani pomagale pri 
prekvalifikaciji 988 delavcev (združeno delo je napovedalo, da 
bo takih delavcev 1.000). Skupnosti za zaposlovanje so letos 
izoblikovale posebna merila za združevanje sredstev za te 
namene in zbirajo podatke o dejanskih zahtevah po progra- 
mih za preusmerjanje teh delavcev. V 1983. letu se pričakuje 
namreč več teh primerov, kljub temu, da organizacije združe- 
nega dela same sicer tega še ne predvidevajo v širšem ob- 
segu. Predlagane sistemske spremembe in skromne mate- 
rialne možnosti pa kažejo na to, da organizacije združenega 
dela ne morejo več računati na socializacijo izgub. 

3. Glavne značilnosti brezposelnosti v SR 
Sloveniji v letu 1982 > 

Skupno število iskalcev zaposlitve, prijavljenih pri skupno- 
stih za zaposlovanje, je bilo konec decembra 1982 -16.043 ali 
za 20 2% več kot v decembru 1981. V povprečju je v 1982. letu 
iskalo zaposlitev 13.6993 oseb ali za 11,2% več kot v letu 1981 
Glede na število povprečno zaposlenih v združenem delu je v 
letu 1982 bila stopnja brezposelnosti 1,7%4. 

Med osebami, ki so v decembru 1982 iskale zaposlitev, jih je 
bilo 46,6% s strokovno izobrazbo (od vključno III. stopnje 
navzgor) ter 53,4% oseb ozkega profila oz. brez poklica. 
Najbolj kritični poklici vse leto 1982 so bili: široki profil — 
PRODAJALEC, profil tehnik - KEMIJSKI TEHNIK, ELEKTRO- 
TEHNIK ZA JAKI TOK, GRADBENI TEHNIK, LESARSKI TE- 
HNIK, MEDICINSKA SESTRA, profil inženir - KMETIJSKI IN- 
ŽENIR, profil dipl. inženir - PROF. PRIMERJALNE KNJIŽEV- 
NOSTI, DIPLOMIRANI PSIHOLOG, AKADEMSKI SLIKAR. 

Med kritičnimi poklici, ki so se pojavljali vsaj 6-krat na leto, 
pa so naslednji: široki profil - ŠIVILJA ŽENSKIH OBLEK, 

3 (skupaj v SFRJ povprečje za leto 1982: 862.477, BiH: 160.278, Črna gora: 
26.530, Hrvatska: 99.199, Makedonija: 127.357, Srbija (skupaj): 435.414, ožja 
Srbija: 271.499, Kosovo: 77.721, Vojvodina: 26.194). 
* Ni podatkov o neregistriranih iskalcih zaposlitve, po nekaterih ocenah Inšti- 
tuta za sociologijo pa naj bi bila stopnja za 2,5 krat višja. 
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ADMINISTRATOR, profil tehnik - POLJEDELSKI-ŽIVINOREJ- 
SKI TEHNIK, STROJNI TEHNIK, VZGOJITELJ, profil inženir - 
PRAVNIK, PREDMETNI UČITELJ ZEMLJEPISA, VIŠJI SANI- 
TARNI TEHNIK, SOCIALNI DELAVEC, profil diplomirani inže- 
nir - PROFESOR NEMŠČINE, DIPLOMIRANI INŽENIR ARHI- 
TEKT, DIPLOMIRANI FARMACEVT. Mladih do 26. leta starosti 
je med brezposelnimi 36,4%. Žensk je med brezposelnimi 
56% ali 9049. Vzrok, da je med brezposelnimi več žensk, je 
poklic, ker se ženske odločajo za kronično suficitarne po- 
klice. Ob koncu leta 1982 je prvo zaposlitev iskalo 35,2% ali 
5646 oseb, od tega jih je imelo 51% strokovno izobrazbo (v 
letu 1981 je bil ta delež še pod 50%). Zmanjšanje zaposlitve- 
nih možnosti pa ni povečevalo samo števila iskalcev zaposli- 
tve, ampak je vplivalo tudi na podaljšanje čakalne dobe. 
Najbolj se je povečala skupina tistih, ki čakajo na zaposlitev 
od 3 do 6 mesecev, nad 1 leto pa čaka na zaposlitev 1256 
oseb, ki pr.'ič iščejo zaposlitev. Kljub povečanju števila brez- 
poselnih pa je očitno, da v primerjavi z drugimi iskalci zaposli- 
tve prej najdejo zaposlitev iskalci prve zaposlitve. 

Poseben problem med brezposelnimi je 4880 (30,4%) oseb, 
ki se obravnavajo kot težje zaposljivi. Skoraj polovica teh ljudi 
čaka na zaposlitev od enega do treh let. 

4. Zaposlovanje v drobnem gospodarstvu 
Načrt zaposlovanja v SR Sloveniji za leto 1982 ni posebej 

opredeljeval možnosti za pospeševanje zaposlitev v drobnem 
gospodarstvu. V letu 1982 je bil sprejet družbeni dogovor o 
pospeševanju razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji 
(Ur. i. SRS, št. 14/82), katerega podpisnik je tudi Zveza skup- 
nosti za zaposlovanje SR Slovenije. V njem je določilo o 
obveznosti skupnosti za zaposlovanje, da ugotavljajo in 
spremljajo zahteve po kadrih v drobnem gospodarstvu. Te 
napovedi so delno upoštevane v nekaterih občinskih samou- 
pravnih sporazumih o usklajevanju letnih načrtov zaposlova- 
nja za leto 1983. V tem času še niso znani vsi podatki o stanju 
zaposlenosti na tem področju. (Zato upoštevamo podatke za 
leto 1981 in tudi že znane podatke za leto 1982 ). V družbenem 
sektorju drobnega gospodarstva je bilo v letu 1982 zaposlenih 
27.994 ljudi, kar je za skoraj 1 % več kot v letu 1981, vendar je 
skupno število še vedno nižje kot leta 1980. V samostojnem 
osebnem delu (po začasni klasifikaciji) je bilo v letu 1981 - 
45.524 oseb, od tega 23.841 lastnikov obratovalnic (od tega v 
zasebni obrti 14.544, za leto 1982 je ta podatek že znan - 
15.037 ali za 1%) in 21.198 delavcev. Dosedanja gibanja zapo- 
slovanja dokazujejo, da je bilo v letu 1982 vseh delavcev v 
samostojnem osebnem delu 46.000. Tako je bilo v drobnem 
gospodarstvu združenega in zasebnega dela približno 74.000 
oseb. Vse več oseb se ukvarja z obrtjo kot postranskim pokli- 
cem. Teh je bilo v letu 1982 - 9.093 ali 2-krat več kot v letu ■ 
1970 (oziroma za 8,9% več kot v letu 1981). 

Zaposlenost v zasebnem sektorju se povečuje bistveno 
hitreje kot v družbenem sektorju (stopnja 4,9%). Opaziti je, da 
se mladina manj vključuje v to dejavnost. Večje zaposlovanje 
v samostojnem osebnem delu je odvisno od vrste okoliščin: 
razmer gospodarjenja (oblikovanje cen, kreditna politika, 
oskrba z materiali in stroji, politika uvoza in izvoza, davčna 
politika) in ne nazadnje tudi razmer, ki zagotavljajo delavcem 
ustrezen materialni in socialni položaj. Čeprav novo delovno 
mesto v tej dejavnosti zahteva bistveno manjša vlaganja kot v 
združenem delu, pa pri razvoju drobnega gospodarstva še vse 
premalo upoštevamo, da so tu možnosti za produktivno zapo- 
slovanje. 

5. Zaposlovanje v kmetijstvu 
Kmetijstvu je v tem srednjeročnem obdobju namenjena 

posebna skrb, saj je to ena najpomembnejših prednostnih 
razvojnih dejavnosti. Lani se je povečalo število zaposlenih v 
združenem delu za to dejavnost (4,9%). Zaposlovanje v druž- 
benem sektorju je odvisno od novih investicij, saj bo mogoče 
izboljšati rezultate le z boljšo mehanizacijo in z uporabo 
neizkoriščenih, neobdelanih obdelovalnih površin. 

Po podatkih Zveze skupnosti za zaposlovanje je vrsta brez- 
poselnih kmetijcev, kljub temu da ima razvoj kmetijstva po- 
sebno prednost. To kaže, da bo tudi pri zaposlovanju v kmetij- 
stvu potrebno razmisliti o iskanju novih možnosti za produk- 
tivno zaposlovanje in premagovanje tistih preprek, ki mlade 

odvračajo iz vasi in dela na zemlji (npr. lastništvo zemlje, 
status kmeta, dedovanje kmetijskih zemljišč)^ 

Zlasti bo pomembno takšno zaposlovanje'v kmetijstvu, ki 
omogoča kombinacijo z dopolnilno dejavnostjo (npr. koope- 
rantski odrrosi za perutnino, vrtnarstvo, Živinorejo, umetno in 
domačo obrt). Izkoristiti bo treba tudi možnosti za uporabo 
neobdelanih zemljišč po dogovoru s kmetijskimi zadrugami 
za tržno usmerjeno proizvodnjo. Pomembna pa so tudi priza- 
devanja za izenačevanje socialne varnosti kmetov z delavci 
(novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovaju). 

II. ZAPOSLOVANJE MLADIH 
V obdobju počasnejše gospodarske rasti (primerjaj z ob- 

dobjem 1965-1969) in z njo povezanimi manjšimi možnostmi 
zaposlovanja je pri nas predvsem oteženo zaposlovanje mla- 
dih, ki iščejo prvo zaposlitev. Mnogo bolj namreč skrbimo, da 
obdrže zaposlitev že zaposleni (z zagotavljanjem sredstev za 
sanacijo organizacij združenega dela z izgubami, z usposab- 
ljanjem in prezaposlovanjem že zaposlenih), kot pa za načrto- 
vanje, .organiziranje in financiranje novih programov, ki bi 
omogočili zaposlovanje mladih. Zaradi slabe strukture dela, ki 
zahteva še vedno več kot polovico delavcev najnižje zahtev- 
nostne stopnje, pa manjše zaposlovanje pomeni, da med 
vsemi tistimi, ki prvič iščejo zaposlitev, najtežje najdejo delo 
strokovno usposobljeni. 

Možnosti za zaposlovanje strokovno usposobljenih mladih 
pa v razmerah, ko na splošno lahko zaposlimo manj novih 
strokovnih delavcev, še poslabšujejo strukturna neskladja, ki 
nastajajo zaradi slabega srednjeročnega in dolgoročnega na- 
črtovanja kadrovskih potreb in s tem povezanega slabega 
načrtovanja izobraževanje za posamezne poklice. 

To je razvidno iz preglednice o številu iskalcev prve zaposli- 
tve koncem leta 1981 in 1982 in skupnega števila prijavljenih 
prvih iskalcev zaposlitve v letu 1982 po zahtevnostnih stop- 
njah: 

Zahtev- dec. 81 Novo dec. 82 % poveč. Vsi, ki so 
nostna prijav. 3:1 končali 
stopnja 1982 šol. 1982 
l + ll 2.493 6.418 2.753 10 6.000 
III + IV 647 2.545 820 27 9.000 
V 1.381 4.147 1.711 24 5.000 
VI 168 650 230 37 3.000 
VII 117 445 132 13 - 2.000 
skupaj: 4.752 14.205 5.646 19 25.000 

Primerjava prijavljenih iskalcev prve zaposlitve s prilivom 
po zahtevnostnih stopnjah kaže, da so se od vseh strokovnih 
delavcev najtežje zaposlovali dolavci s poklici V. zahtev- 
nostne stopnje. 

Ovire, ki jih je povzročila struktura neusklajenost poklicev, 
so strokovne službe skupnosti za zaposlovanje skušale od- 
pravljati z usposabljanjem za deficitarne poklice in z indivi- 
dualno obravnavo pri posredovanju dela, kjer so skušali izko- 
ristiti možnosti, ki jih daje zamenljivost poklicev pri določenih 
delih in nalogah, Tudi zaradi te ejavnosti strokovnih služb se 
skupno število iskalcev prve zaposlitve od decembra 1981 do 
decembra 1982 ni povečalo bolj, kot se je povečalo število 
vseh iskalcev zaposlitve (število iskalcev prve zposlitve se je 
povečalo za 19%, vseh iskalcev pa za 20%). Iz podatkov je 
tudi razvidno, da smo s temi ukrepi lahko predvsem pospeše- 
vali zaposlovanje pri iskalcih s poklici I. in II. zahtevnostne 
stopnje (z usposabljanjem) in iskalcih VII. zahtevnostne stop- 
nje (kjer je zamenjljivost največja in ni potrebno dodatno 
usposabljanje). 

Tudi zahteve po delavcih (iz letnih načrtov zaposlovanja za 
leto 1983) in pričakovan priliv iskalcev zaposlitve v tem letu 
kažejo, da se bodo nadaljevala neskladja v poklicni in prostor- 
ski strukturi zahtev po delavcih in iskalcih zaposlitve. 

Ker je spodbujanje mobilnosti eden najdražjih načinov re- 
ševanja brezposlenosti, je pomembno točno ugotoviti, ali bi z 
ukrepi pospeševanja mobilnosti odpravili prostorsko nesklad- 
nje med potrebami po delavcih in iskalci zaposlitve. 

Iz pregledov skupnosti za zaposlovanje je moč ugotoviti, da 
so določeni poklici neusklajeni po vseh območjih. Zato v 
takšnih primerih spodbujanje prostorske mobilnosti ne pri- 
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haja v poštev. Je pa nekaj poklicev, ki so suficitarni samo na 
določenih območjih, drugje pa jih primanjkuje. Domnevamo, 
da je vzrok za to šola, ki je za tak poklic na tistem območju 
(npr. preveč vodnih inštalaterjev je le na mariborskem ob- 
močju, kjer je tudi šola, drugje pa jih primanjkuje itd ). To se 
namreč pojavlja še pri vpisovanju v šole. Spremljanje vpisova- 
nja kaže, da se v šolah, ki so le v enem ali dveh krajih SR 
Slovenije, vpisuje veliko učencev iz tistega kraja in bližnje 
okolice. Takšno vpisovanje bi bilo koristno, če bi bila tudi 
dejavnost, za katero šola usposablja, razvita le v tistem koncu 
SR Slovenije. Ker pa običajno ni tako, bi morali že pri načrto- 
vanju mreže šol upoštevati pripravljenost in možnosti za mo- 
bilnost učencev. Poklici, ki so vsaj v tretjini skupnosti za 
zaposlovanje močno deficitarni in nikjer suficitarni, so: klju- 
čavničar, natakar, strojni tehnik, strojni inženir, ekonomist in 
dipl. strojni inženir. Skoraj povsod so deficitarni tudi gradbe- 
niki, če upoštevamo samo priliv učencev s stalnim prebivali- 
ščem v Sloveniji. Ker pa se je v Sloveniji za te poklice šolalo 
tudi precej učencev iz drugih republik in se tudi zaposlujejo v! 

slovenskih organizacijah združenega dela, ti poklici niso več 
izrazito deficitarni. Po istih merilih pa so izrazito suficitarni 
naslednji poklici: avtomehanik, prodajalec, gradbeni tehnik, 
gimnazijski maturant, pravnik in učitelj slovenščine in angle- 
ščine. Našteti deficitarni in suficitarni poklici so prav gotovo 
tisti, katerih neusklajenosti ne moremo razreševati s pospeše- 
vanjem mobilnosti. Poleg že omenjenih poklicev, ki so zaradi 
lokacije šole regionalno suficitarni, so še poklici, katerih 
neusklajenost bi morda lahko omilili s spodbujevalnimi ukrepi 
k večji mobilnosti. Kemijskih tehnikov je na mariborskem 
območju izrazito preveč, na novomeškem pa premalo, admi- 
nistrativnih tehnikov je preveč na koprskem, mariborskem, 
murskosoboškem, novogoriškem in velenjskem območju, 
premalo pa na ljubljanskem in novomeškem območju ter v 
Posavju. Podobno velja za ekonomske tehnike, ki jih je preveč 
na območju Murske Sobote in Velenja, premalo pa na kopr- 
skem, ljubljanskem, novomeškem in v Posavju. V Posavju 
vzgojiteljev primanjkuje, jih je pa preveč že v bližnjem novo- 
meškem območju itd. 

Poklicno neusklajenost pa je mogoče omiliti tudi z načrtnim 
kadrovskim štipendiranjem, pa tudi z aktivnim poklicnim 
usmerjanjem; pri slednjem je treba ugotoviti, da bi z usmerja- 
njem, zlasti moške mladine v vojaške poklice, ki so v naši 
republiki še močno deficitarni, odpravili marsikateri problem 
brezposelnosti mladih. 

III. URESNIČEVANJE DRUŽBENIH 
USMERITEV PRI ZAPOSLOVANJU 

1. Produktivno zaposlovanje 
Po ocenah Zavoda SR Slovenije za družbeno planiranje je 

bilo v letu 1982 v SR Sloveniji dosežena okoli 29% rast 
nominalnega družbenega proizvoda (po resoluciji 21,8%), kar 
pomeni, da je realni družbeni proizvod ostal tak kot leta 1981. 
Iz ocene rasti družbenega proizvoda in dosežene stopnje rasti 
zaposlenosti v združenem delu izhaja, da načelo produktiv- 
nega zaposlovanja ni bilo uresničeno, saj se ni povečala. Ne 
smemo pa pozabiti, da se je v letu 1982 veliko organizacij 
združenega dela preusmerilo v izvoz na konvertibilni trg, kar 
pa se kljub povečanemu fizičnemu obsegu proizvodnje blaga 
in storitev ni ustrezno odrazilo v dohodku. 

Ugotavljamo, da združeno delo ni v celoti uresničilo načrta 
zaposlovanja, saj ni izboljšalo kadrovskega sestava. Med 
novo zaposlenimi je še vedno veliko delavcev s I. in II. zahtev- 
nostno stopnjo. Osnovni vzrok za prepočasno izboljševanje 
izobrazbene sestave zaposlenih je predvsem prepočasno pre- 
strukturiranje gospodarstva in nizka stopnja rasti zaposlova- 
nja. Organizacije združenega dela še vedno ne odpravljajo 
vzrokov za ohranjanje neugodne strukture dela, zaradi česar 
prevleduje zaposlovanje delavcev z manj zahtevnimi znanji 

2. Ustvarjanje novih možnosti za zaposlovanje 
V letu 1982 je bila spodbujena vsestranska družbena aktiv- 

nost za zagotavljanje večjih možnosti za zaposlovanje mladih, 
zlasti z boljšo izrabo proizvodnih zmogljivosti in delovnega 
časa, uvajanjem večizmenskega dela, kjer so za to možnosti, 

upokojevanjem delavcev, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev 
in zmanjševanjem pogodbenega in nadurnega dela kakor tudi 
z doslednim zaposlovanjem pripravnikov. 

2.1. Uvajanje večizmenskega dela kot ukrep za ustvarjanje 
večjih možnosti za zaposlovanje v organizacijah združenega 
dela ni doživelo pomembnejšega odziva. Primerjava podatkov 
Zavoda SR Slovenije za statistiko o razporeditvi delavcev po 
izmenah v letu 1978 in v letu 1981 kaže, da število delavcev, ki 
delajo v dveh ali treh izmenah, rahlo upada. V letu 1978 je v 
gospodarstvu delalo v eni izmeni 66,4% delavcev, v letu 1981 
pa že 70,3%. Ovire, ki preprečujejo hitrejše uvajanje veči- 
zmenskega dela, so predvsem objektivnega značaja (možnost 
za prodajo izdelkov, pomanjkanje repromateriala, surovin, 
energije itn.), verjetno pa tudi subjektivnega. 

2.2. V preteklosti smo preveč poudarjali ustvarjanje novih 
možnosti zaposlovanja z omejevanjem pogodbenega in na- 
durnega dela ter dela upokojencev. To delo je nujno potrebno 
uskladiti z našo zakonodajo, in sicer obseg in tudi vsebino 
del, ki se opravijo na ta način. 

Po nepopolnih podatkih ankete je bilo v organizacijah zdru- 
ženega dela v obdobju januar - avgust 1982 sklenjenih 36.908 
pogodb o delu, od tega z upokojenci 10.728 in opravljenih 
skoraj 16,9 milijonov nadur. 

Največ, 3/4 pogodb o delu, je bilo sklenjenih za t. i. nekvali- 
ficirana in kvalificirana dela v neposredni proizvodnji. Med 
preostalo četrtino pogodb je pomembnejši delež sklenjenih 
pogodb za naloge s področja SLO, administrativnih del, fi- 
nančno-računovodskih in komercialnih del. 

Po podatkih ankete je bilo v organizacijah združenega dela 
v obdobju januar - avgust v rednem delovnem razmerju 1.744 
delavcev, ki so že izpolnili pogoje za upokojitev. Med temi je 
bilo I. in li. zahtevnostne stopnje 23%, od III. do V. stopnje 
strokovne izobrazbe 49%, od VI. do VII. pa 28%. Novela 
zakona o delovnih razmerjih je zaostrila pogoje za nadaljeva- 
nje delovnega razmerja,kadar delavec izpolnjuje pogoje za 
upokojitev. 

2.3. Vsekakor se je zaposlovanje pripravnikov najbolj pribli- 
žalo ciljem, dogovorjenim s samoupravnimi sporazumi o us- 
klajevanju letnih načrtov zaposlovanja, čeprav je bilo pri us- 
klajevanju politike zaposlovanje največ težav prav pri zaostre- 
nem merilu o večjem zaposlovanju pripravnikov. Kljub ustrez- 
nemu številu na novo zaposlenih pripravnikov ne moremo biti 
zadovoljni, ker so pripravnike večinoma zaposlovali le za 
določen čas. 

IV. UGOTOVITVE, SKLEPI IN 
PRIPOROČILA 

1. Gibanja na področju zaposlovanja v SR Sloveniji v letu 
1982 kažejo, da imamo v SR Sloveniji relativno visoko stopnjo 
zaposlenosti prebivalstva in v tem velik delež zaposlenih 
žensk ter relativno nizko raven brezposelnosti. Kažejo pa tudi 
na nekatera nesorazmerja, ki se pojavljajo kot odraz preteklih 
gibanj v družbenoekonomskem razvoju. Če je bila za preteklo 
obdobje značilna hitra rast obsega proizvodnje, ki je bila v 
veliki meri pogojena z dodatnimi zaposlitvami, premalo pa z 
uvajanjem modernejše tehnologije, zboljševanjem organiza- 
cije dela in s tem v povezavi z izboljševanjem kvalifikacijske 
strukture zaposlenih, je za sedanje obdobje značilna oprede- 
litev za produktivno zaposlovanje. 

Opredelitev za produktivno zaposlovanje pa ne pomeni 
samo zmanjševanja stopnje zaposlovanja, kar je sicer odgo- 
vor na preteklo ekstenzivno zaposlovanje, ampak pomeni 
predvsem program celotne družbene aktivnosti, ki je usmer- 
jena v optimalno izkoriščanje vseh še neizkoriščenih družbe- 
nih sredstev za združevanje dela na njih. Produktivno zapo- 
slovanje temelji in teži k hitrejšemu prestrukturiranju gospo- 
darstva, aktivni investicijski politiki ter razvoju samoupravnih 
družbenoekonomskih odnosov nasploh. To pa so hkrati tudi 
pogoji za doseganje polne zaposlenosti. 

Nove zaposlitvene možnosti morajo temeljiti predvsem na 
takem produktivnem delu, ki pomeni bistveno višji dohodek in 
bistveno razširitev materialne osnove združenega dela. To 
bomo dosegli tudi z zboljševanjem kadrovske strukture, ki 
prispeva k spreminjanju, prestrukturiranju in posodabljanju 
proizvodnje. 

Ugotavljamo, da se zaposlovanje oziroma gospodarjenje z 
živim delom še vedno pojmuje bolj kot način povečevanja 
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proizvodnje, premalo pa še kot celovit družbenoekonomski 
odnos, ki mora temeljiti na vedno bolj razvitih kvalitativnih 
osnovah gospodarjenja z minulim in živim delom. Tako poj- 
movanje se odraža zlasti v še ne dovolj razviti kadrovski 
funkciji v organizacijah združenega dela in v odsotnosti sred- 
njeročnega in dolgoročnega planiranja zaposlovanja in ka- 
drovske funkcije v planskih dokumentih organizacij združe- 
nega dela. 

Družbeni dokumenti, ki opredeljujejo področje zaposlova- 
nja, narekujejo aktivno pblitiko zaposlovanja, ki mora temeljiti 
na doslednem in sočasnem delovanju in izvajanju sprejetih 
obveznosti vseh podpisnikov 24. člena Dogovora o temeljih 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985. Skupaj z delavci v 
združenem delu, ki so temeljni nosilci politike zaposlovanja, 
so soodgovorni za aktivno uresničevanje ciljev na področju 
zaposlovanja. Nov pristop sprejemanja letnih načrtov zapo- 
slovanja ne podlagi samoupravnih sporazumov o usklajeva- 
nju letnih načrtov zaposlovanja, začet v letu 1981, je korak 
naprej v samoupravnem urejanju zaposlitvenih tokov. Še ve- 
dno pa bo potrebno bolj intenzivno vztrajati na dograjevanju 
vsebine in kvalitete samoupravnih odnosov na področju za- 
poslovanja, pa tudi strokovnega dela v interesnih skupnostih 
za zaposlovanje ter v organizacijah združenega dela. Samou- 
pravne interesne skupnosti za zaposlovanje se morajo še bolj 
uveljaviti in razviti, kot mesto organiziranega sporazumevanja 
o politiki ter načinu uresničevanja zaposlovanja ter o zagotav- 
ljanju socialne in ekonomske varnosti delavcev in sicer v 
okviru celovite družbenoekonomske in socialne razvojne po- 
litike družbenopolitične skupnosti 

Kljub temu, da je stopnja brezposelnosti v SR Sloveniji 
najnižja v SFRJ, ugotavljamo, da se število nezaposlenih v SR 
Sloveniji povečuje, nadaljevanje tega trenda pa kmalu lahko 
povzroči resne težave. Vzrok za takšne težave je tudi v omeje- 
vanju investicij v preteklih letih. Brezposelnost v tem trenutku 

/ ni toliko zaskrbljujoča zaradi števila brezposelnih oseb, pač 
pa je zaskrbljujoča struktura brezposelnih, saj ugotavljamo, 
da je med temi velik delež mladih, strokovnih oseb. Deloma 
gre to tudi na račun produciranja odvečnih kadrov iz starega 
šolskega sistema, deloma zaradi nemobilnosti teh kadrov. 
Vendar pa so realne možnosti za razreševanje problemov na 
področju zaposlovanja neposredno povezane z razvojno stra- 
tegijo naše družbe in vodenjem aktivne gospodarske politike 
na eni strani ter s sistemom izobraževanja na drugi strani. V 
usmerjenem izobraževanju naj bi se izobraževali zlasti taki 
kadri, ki bodo imeli možnost zaposliti se na najbolj deficitar- 
nih področjih, hkrati pa bi bili sposobni z dodatnim in perma- 
nentnim izobraževanjem prilagajati se strukturnim spremem- 
bam. Realne možnosti za zaposlovanje obstajajo še v razvoju 
drobnega gospodarstva, kmetijstva, v še nedograjenih obli- 
kah samozaposlovanja; uvajanje večizmenskega dela, omeje- 
vanje nadurnega in pogodbenega dela so tudi ukrepi, ki še 
lahko povečajo možnosti zaposlovanja. Združevanje dela in 
sredstev za realizacijo hitrejšega zaposlovanja na manj razvi- 
tih območjih SFRJ pa naj prispeva k razreševanju problema 
brezposelnosti na območju cele države. Ugotovljeno je na- 
mreč, da slovensko združeno delo že sedaj zagotavlja s to 
obliko možnost za zaposlitev prav toliko delavcev iz teh ob- 
močij, kot se jih je v času ekstenzivnega zaposlovanja prek 
migracij -zaposlilo v SR Sloveniji; ta oblika je tudi družbeno 
smotrnejša in cenejša. 

Mladi strokovni kadri se zaposlujejo najprej kot pripravniki. 
Ob tem se vse bolj izraža tendenca povečevanja zaposlovanja 
pripravnikov za določen čas. Zaposlovanje pripravnikov mora 
nujno temeljiti na zakonskih določilih, ki opredeljujejo zapo- 
slovanje pripravnikov za določen čas le kot izjemo, po svoji 
vsebini pa mora biti zaposlovanje pripravnikov izraz kadrov 
ske razvojne politike vsake posamezne temeljne organizacije. 
Tako dojeto pripravništvo mora biti v funkciji razreševanja 
brezposelnosti mladih z njihovim vključevanjem v delovno 
razmerje za nedoločen čas. 

2. Z namenom, da se učinkoviteje in hitreje rešuje proble- 
matika na področju zaposlovanja in da se dosežejo cilji, 
dogovorjeni v družbenih dokumentih, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije sprejema naslednje sklepe: 

- Republiški komite za delo bo v sodelovanju z Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje redno spremljal stanje na področju 
zaposlovanja in zaposlenosti in predlagal ustrezne ukrepe v 
skladu s svojimi pooblastili; 

- Republiški komite za delo bo v sodelovanju z Zvezo 
skupnosti za zaposlovanje nadaljeval aktivnosti za doseganje 
kvalitetnejših elementov zaposlovanja tako, da bo zagotovljen 
večji prirast produktivnosti in ustvarjen večji dohodek, da se 
bo izboljšala kadrovska struktura zaposlenih, da se bodo 
hitreje zaposlovali mladi strokovni kadri, tudi z uvedbo novih 
prožnejših oblik zaposlovanja; 

- Republiški komite za delo bo v sodelovanju z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, Zvezo skupnosti za zaposlovanje, 
skupnostmi za zaposlovanje in izobraževalnimi skupnostmi 
intenzivno spremljal stanje in razvoj v tistih organizacijah 
združenega dela, ki poslujejo na robu rentabilnosti in kjer se 
pričakujejo večje potrebe po prezaposlovanju že zaposlenih 
delavcev ter skrbel za pravočasno izoblikovane in sprejete 
urepe za usposabljanje in prezaposlovanje; 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se bo zavzemal, da se 
ne bodo zmanjševale možnosti za zaposlovanje delavcev iz 
manj razvitih območij SFRJ. Zlasti pa si bo prizadeval za 
ustvarjanje večjih možnosti zaposlovanja na manj razvitih 
območjih SFRJ z usmerjanjem organizacij združnega dela v 
združevanju dela in sredstev; 

- Komite Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za osebno 
delo bo pri novih predpisih, ki bodo urejali področje zaseb- 
nega sektorja obrti, upošteval družbena izhodišča za ustvarja- 
nje novih in razširjanje dosedanjih možnosti za večje zaposlo- 
vanje v tej dejavnosti; 

- Republiški komite za delo se bo skupaj z Zvežo skupnosti 
za zaposlovanje zavzemal za čimprejšnje aktiviranje progra- 
mov za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb; 

- Republiški komite za delo bo skupaj z Republiškim inš- 
pektoratom za delo poostril nadzor nad izvajanjem tistih dolo- 
čil sprejete novele zakona o delovnih razmerjih, ki omejuje 
delo upokojencev po pogodbi o delu in nadurno delo; 

- Republiški komite za delo bo vztrajal pri doslednem 
izvajanju instituta pripravništva tako, da bo zaposlovanje pri- 
pravnikov za določen čas le izjema, saj je pripravništvo oblika 
pridobivanja in usposabljanja kadrov za delo v konkretni 
organizaciji združenega dela; 

- Republiški komite za zakonodajo bo proučil možnost za 
zaostritev odgovornosti delavcev v združenem delu, da proiz- 
vodna in druga delovna sredstva s katerimi upravljajo in 
razpolagajo, uporabljajo v skladu z njihovo ustavno funkcijo 
združevanja dela na njih; hkrati bo proučil možnosti, kako 
omogočiti nezaposlenim osebam organizirati delo na obsto- 
ječih, vendar neizkoriščenih družbenih sredstvih. 
3. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča: 

- Odboru udeležencev družbenega dogovora o pospeševa- 
nju razvoja drobnega gospodarstva v SR Sloveniji, da mora 
čimprej izdelati programe razvoja drobnega gospodarstva v 
skladu s stopnjo razvitosti posameznih območij in upošteva- 
joč razpoložljive kadrovske vire; 

- Odboru podpisnikov družbenega dogovora o zbiranju in 
vračanju denarnih sredstev občanov zaradi ustvarjanja novih 
zaposlitvenih možnosti, da mora izdelati konkretne programe, 
ki bodo odpirali večje zaposlitvene možnosti, še posebej za 
delavce, ki se vračajo z začasnega dela v tujini; 

- Zvezni skupnosti za zaposlovanje, da čimhitreje prouči 
možnosti, oblike in način vključitve nazaposlenih v sistem 
delegatskega odločanja v skupnostih za zaposlovanje; 

- Zvezni skupnosti za zaposlovanje, da za Omilitev neuskla- 
jenosti med zahtevami po delavcih, ki jih izkazuje združeno 
delo in profili, ki prihajajo iz šol: 

a) načrtno organizira zaposlovanje na rnanj zahtevnih delih 
iste stroke, po potrebi pa tudi usposabljanje in dousposablja- 
nje delavcev suficitarnih poklicev v sorodne deficitarne po- 
klice, pri čemer naj skupnosti za zaposlovanje nudijo stro- 
kovno in materialno pomoč iskalcem zaposlitve; 

b) v sodelovanju s posebnimi izobraževalnimi skupnostmi, 
ki bi v ta namen zagotovile materialna sredstva, naj pripravi 
ustrezne programe; 

c) vpliva na usklajevanje planiranja obsega izobraževanja in 
mreže šol ter sodeluje pri usmerjanju v izobraževanje; 

d) zagotavlja in izpopolni naj informiranje organizacij zdru- 
ženega dela in iskalcev zaposlitve o možnostih kritja potreb 
po delavcih z dnevno migracijo ter obvešča organizacije zdru- 
ženega dela, ki izkazujejo deficitarnost določenih poklicev, o 
predvidenih prilivih suficitarnih poklicev iz izobraževanja in o 
možnostih za njihovo usposabljanje; 

6 priloga poročevalca 



e) spodbuja ustvarjanje pogojev za večjo prostorsko mobil- 
nost. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije priporoča delavcem v 
združenem delu, da pri uresničevanju politike zaposlovanja 
izhajajo iz tekočih in dolgoročnih družbenoekonomskih inte- 
resov, kakor tudi iz odgovornosti za racionalno gospodarjenje 
z družbenimi sredstvi in ustavnega principa, da zaposleni 
ustvarjajo materialne pogoje za novo zaposlovanje. 

Organizacije združenega dela se morajo pri vsaki novi za- 
poslitvi ravnati po samoupravno sprejeti politiki zaposlovanja, 
ki je opredeljena v samoupravnih sporazumih in letnih načrtih 
zaposlovanja. Hkrati pa morajo preko vedno bolj razvitih oblik 
tudi na področju zaposlovanja razvijati samoupravne družbe- 
noekonomske odnose kot nujno sestavino razvoja socialistič- 
nega samoupravljanja. 

Gibanje zaposlenosti in dohodka v SR Sloveniji v letu 1982 (po panogah oz. področjih) Tabela 1 

Panoga oz. področje Indeks rasti Povprečno št. Indeks rasti 
dohTv gospod dohodka zaposlenih zaposl. 

v letu 1982 nadelavca v letu 1982 1982/1981 

0 štev. zapos. I ndeks rasti 
priprav. 
I-XII 82 

zap. priprav, 
0 82/81 

0101 elektrogospdarstvo 
0102 pridobiv. premoga 
0105 proizv. naft. deriv. 
0107 črna metalurgija 
0108 pridob. rude barv. kov. 
0109 proizv. barv. kovin 
0110 predel, barv. kovin 
0111 pridob. nekov. rudnin 
0112 predelov, nekov rudnin 
0113 kovinska predel dej 
0114 strojna industrija 
0115 proizv. promet, sred. 
0116 ladjedelništvo 
0117 proizv. el. str. in apar. 
0118 proizv. baz. kem. izdel 
0119 predel, kem. izd. 
0120 proizv. kamna, gr. in pes. 
0121 proizv. gradb mater 
0122 proizv. žag. les in plošč 
0123 proizv. kon. les. izd. 
0124 proizv. in prede, prapir. 
0125 proizv tekst. pr. in tkan. 
0126 proizv. zagotov. tekst. izd. 
0127 proizv. usnja in krzna 
0128 proizv. usn. obut in gal. 
0129 predel, kavčuka 
0130 proizv. živil proizvod 
0131 proizv. pijač 
0132 proizv. krmil 
0133 proizv. in predel, tobaka 
0134 grafična dejavnost 
0139 proizv. raznovrst. izdel. 

01 Industrija in rudarstvo 
02 Kmetijstvo in ribištvo 
03 Gozdarstvo 
04 Vodno gospodarstvo 
05 Gradbeništvo 
06 Promet in zveze 
07 Trgovina 
08 Gostinstvo in turizem 
09 Obrt in oseb. storitve 
10 Stan.-kom. dej. in urej. naselij in prostora 
11 Fin., teh. in posl. storit. 

01-11 Gospodarstvo 
1201 Izobraževanje 
1202 Znan. razisk. dej. 
1203 Kultura, umet. in infor. 
1204 Tel. kult. šport in rek. 
- 12 Izobraževanje, znanost, kultura in informacije 
1301 Zdravstveno varstvo 
1302 Družbeno var. otrok in mladine in soc. yarstvo 

13 Zdrav, in soc. varstvo 
1401 Organi družbenopol. skup. 
1402 Samoupravne inter. skup. 
1403 Združenja org združ dela 
1404 Družbenopol. in družbene org. in društva 

14 DPS, SISinDPO 
12-14 Negospodarstvo 
(01-14) Združeno delo 

Zasebni sektor 
Skupaj 

122 
131 
117 
132 
204 
112 

94 
128 
125 
123 
132 
133 
117 
136 
113 
117 
100 
108 
109 
114 
122 
127 
132 
146 
128 
126 
124 
125 
136 
46 

120 
126 
125 
133 
116 
113 
113 
127 
132 
122 
126 
122 
127 
125 

122 
128 
119 
130 
208 
115 

91 
130 
122 
122 
129 
134 
117 
135 
108 
120 
108 
112 
107 
114 
121 
127 
130 
143 
126 
127 
125 
125 
141 
45 

120 
127 

8.086 
9.138 

579 
8.425 

677 
1.846 
2.993 
1.086 
7.941 

39.840 
23.988 
21.964 

484 
46.928 

5.024 
15.494 

1.143 
9.083 
7.930 

27.039 
9.193 

19.612 
33.453 

3.775 
10.747 
4.205 

17.039 
4.394 

590 
695 

6.277 
3.397 

100,9 
101.2 

98,6 
99,2 

103.4 
111.3 
104.7 
98.5 

101.6 
100,1 
104.8 
98.6 

102.8 
102.3 
102.7 
96.4 
95,8 
96,5- 

101.5 
100,1 
100.9 
99,2 

102.7 
100.4 
102,9 
100.6 
100.3 
100.8 
101.5 
101,8 
101.4 
99.5 

124 
131 
114 
117 
118 
127 
131 
121 
124 
120 
124 

353.065 
12.299 
7.650 
1.683 

66.373 
45.292 
75.962 
23.948 
27.994 
13.526 
32.700 

100,9 
104,9 
102,2 
98,9 
95,2 

101,0 
99,2 

101,5 
101,2 
106,0 
105,5 

125 660.455 100,5 
32.493 

5.188 
8.582 

714 

102,7 
102,1 
99,2 
99,0 

46.980 101,9 
32.214 
16.205 

102,7 
106,7 

48.420 104,0 
19.658 
4.936 
1.070 
2.816 

99,5 
91,5 

112,8 
100,8 

28.482 98,6 
123.919 101,9 
784.374 100,7 

23.166 104,9 
807.540 100,9 

92 
44 

9 
74 

7 
11 
30 

5 
37 

288 
270 
211 

4 
448 

64 
113 

1 
91 
29 

232 
47 

120 
128 
34 
43 

8 
95 
39 

2 
1 

29 
20 

2.626 
181 

90 
23 

433 
238 
401 

57 
118 

66 
518 

4.750 
300 

1200 
93 

513 
1.029 

229 
1.258 

328 
47 

7 
18 

400 
2.172 
6.922 

135,3 
112.8 
128.6 
89,2 

175,0 
122.2 
142.9 
166.7 
308.3 
104,0 
117,9 
174.4 

116.4 
68,8 
90,4 

182.0 
223.1 
134,1 
111,9 
111,1 
241.5 
200,0 
204.8 
114,3 
220.9 
156,0 

100,0 
96,7 
66,7 

125,7 
157.4 
112.5 
48,9 

100,0 
152.6 
146,9 
132,6 
147,5 
153,5 
124,2 
125,8 
144,2 
108,1 
114,8 

128,3 
122,2 
111,7 

"1202 
140,8 
94,0 
25,9 

163,6 
124,6 
122,9 
124,9 

Vir podatkov: Podatki o dohodku v gospodarstvu so 
Zaposlenost in pripravniki v združenem delu so vzeti 
evidenci zdravstvene skupnosti Slovenije. 

povzeti po zaključnih računih OZD za leto 1982 Službe družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, 
po RAD-evidenci Zavoda SR Slovenije za statistiko, zaposlenost v zasebnem sektorju je vzeta po 

priloga poročevalca 
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Gibanje zaposlenosti in brezposelnosti v letu 1982 v SR Sloveniji po občinah 
Tabel 2 

Občina 

•CELJE 
Laško 
SI. Konjice 
Šentjur 
Šmarje 
Žalec 
KOPER 
II. Bistrica 
Izola* 
Piran* 
Postojna 
Sežana 

Indeks rasti DP po 
resol. v letu 1982 

Indeks rasti zaposlenosti 
v 1.1982 

Indeks rasti doh, 
vgosp. v 1,1982 

Zap. pripravniki 
vobd. I-XI11982 

nominalno 

Štev. iskalcev 
zaposlitve dec. 82 

realno po resol. po LNZ doseženo 
(1) 

planiran dosežen 
po LNZ po ZR 

štev. indeks 

123,0 
120,0 
124,5 
124,0 
122,0 
124,0 

103,0 
101,8 
103,5 
104,0 
102,0 
104,0 

100,9 
100,9 
102,0 
102,0 
102,2 
101,0 

100,9 
101.7 
102,2 
102,0 
102,2 
101.8 

100,7 
103.0 
102.1 
100,4 
104,0 
102,3 

116.1 
112.4 
110,8 
117,6 
120.2 
113.5 

124 
129 
127 
115 
132 
122 

385 
60 
49 
16 
39 
75 

115.6 
171.4 
188.5 
266.7 
105,4 
98,7 

123,0 
122,0 
121,4 
122.8 
121,0 
122.9 

102,5 
102,0 
101,2 
102,0 
101,0 
102,4 

101,3 
100,9 
100,6 
100,8 
100,5 
101,0 

101,3 
102.2 
101.1 
101.3 
100,8 
101.2 

100.2 
101,9 
102,5 
101,5 
100,1 
100.3 

•122,9 
123,3 
132,6 
116.5 
117.6 
101,2 

130 
121 
125 
103 
121 
126 

159 
46 
40 
55 
34 
70 

104,6 
127,8 
444,4 
110,0 
89,5 

241,4 

vseh 

371 
98 

122 
138 
272 
121 
472 
193 
147 
306 
228 
182 

del. mlad. 
do 26 I. 

55,3 
49,0 
67.2 
62.3 
54.4 
44,6 
61,7 
47,5 
63,9 
56,5 
57,5 
65,4 

KRANJ 
Jesenice 
Radovljica 
Šk. Loka 
Tržič* 
Lj.-Bežigrad 
Lj.-Center 
Lj.-Moste* 
Lj.-Šiška 
Lj.-Vič-Rudnik 
Cerknica 
Domžale 
Grosuplje 
Hrastnik 
Idrija 
Kamnik" 
Kočevje 
Litija 
Logatec 
Ribnica 
Trbovlje 
Vrhnika 
Zagorje 
Mb.-Pesnica 
Mb.-Pobrežje 
Mb.-Rotovž 
Mb.-Ruše 
Mb.-Tabor 
Mb.-Tezno 
Lenart" 
Ormož 
Ptuj 
SI, Bistrica 
M. SOBOTA 
Gor. Radgona 
Lendava 
Ljutomer* 
NOVA GORICA 
Ajdovščina 
Tolmin 
N. MESTO 
Črnomelj* 
Metlika 
T rebnje 
SEVNICA 
Brežice 
Krško* 
T, VELENJE* 
Dravograd 
Mozirje 
Radlje 
Ravne 
SI. Gradec* 

123,0 
117,8 
122,0 
112,8 
122,0 

102,5 
103.5 
101.6 
103,9 

101,0 
100,6 
101,0 
101,6 
101,2 

101,9 
100,9 
101,1 
100.7 
100.8 

100,9 
100,0 
100,7 
100,7 
100,3 

121,6 
123,3 
116.0 
134,5 
122.1 

132 
123 
122 
120 
127 

324 
86 
64 

104 
55 

115,3 
96,6 

136,2 
99,0 
94,8 

119,0 
121,0 

118,0 
117,9 
123,0 
123,0 
122,5 
122,5 
123,0 

121,0 
122,0 
122,0 
127,2 
122,5 
124,4 
121,0 

103,5 
101,0 
101,5 
103,0 
102,5 
103,0 
102,5 
102,5 
102,5 
103,0 
101,5 
101,0 
107,0 
102,0 
103,0 
102,5 
102,0 
101,0 

100,9 
100,2 
100,5 
101,2 
101,0 
102,0 
101.0 
101,5 
100,5 
102.1 
100,5 
100,5 
101,5 
101.5 
101.8 
101,0 
100.6 
100.9 

101,3 
100,5 
101,7 
101.2 
101.7 
102.0 
101.1 
101,5 
101,5 
101.3 
102.0 
100.4 
102,0 
101.8 
102,0 
101.0 
100,7 
101.1 

102.7 
95.9 

100,0 
102.8 
101,3 
100.3 
100.5 
101.4 
102,2 
102.6 
101.5 
100,5 
100,4 
102.4 
104.7 
100.5 
100,0 
100.6 

116,9 
120.4 
118,1 
120.8 
110.5 
115,1 
115.0 
114,7 
115.9 
124.1 
110,9 
116,0 
119.5 
111,3 
113,7 
117,7 
102,5 
114,3 

125 
129 
123 
127 
118 
121 
127 
117 
137 
133 
134 
124 
122 
103 
130 
129 
123 
135 

314 
681 
182 
272 
187 
43 
99 
45 
16 
64 
84 
52 
20 
19 
45 
94 
35 
47 

111.3 
135.4 
133.8 
107.1 
102.2 
74,1 

170,7 
91,8 

1600,0 
139.1 
365.2 
120.9 
133.3 
126,7 
321.4 
113,3 
112,9 
174,1 

121,6 

132.1 
122,0 
123,0 

101,3 

105,0 
111,3 
101,5 
102,5 

100,4 

103,0 
101,8 
101,0 
101,5 

102,6 

104,5 
104,5 
102,1 
102,8 

100,4 

104,8 
105,4 
101,6 
102,8 

109.3 

113,3 
117,3 
106,7 
109,1 

117 
112 
123 
114 
123 
127 
131 
122 
127 
108 

11 
66 

260 
52 

321 
196 

24 
40 

135 
33 

126,0 

114,3 
190,5 
107,2 
173,7 

122.4 
121,9 
123,0 
121.5 

102,0 
101,9 
103,0 

102,0 
101,9 
103,0 
101,2 

102,4 
103.3 
103,0 
103.4 

102,8 
103,3 
101.6 
102.7 

118.2 
122,6 
128,6 
126.3 

139 
134 
126 
121 

141 
90 
58 
44 

193,2 
125.0 
161.1 
169.2 

119,8 
122,0 
122,3 

101,5 
101,5 
101,9 

100,e 
101,1 
100,9 

101.8 
102.9 
102,5 

100,2 
103,0 
101,4 

116,9 
113,8 
116,0 

119 
117 
125 

266 
70 
71 

170,5 
120,7 
202,9 

121,7 
121,0 
124,0 
122,3 

101,7 
105,0 
101,6 
102,0 

101,1 
101,5 
100,5 
101,4 

102,0 
101,5 
100,8 
102,3 

100,8 
102,4 
100,3 
103,1 

124,1 
112,3 
121,9 
122,5 

129 
133 
118 
121 

316 
68 
15 
36 

127,4 
151,1 
136,4 
240,0 

122,2 
122,0 
120,5 

101,9 
102,0 
100,4 

102,6 
101,5 
101,9 

103.5 
101,7 
101.6 

102,4 
101,9 
101,8 

120,7 
118,0 
126,3 

129 
124 
143 

57 
29 

113 

126.7 
131.8 
166,2 

122,0 
123,8 
123,0 
121,7 
123,0 
121,6 

102.0 
104.1 
135,0 
101,4 
103,0 
101,6 

101.0 
103.7 
102.1 
102.2 
102,0 
100.8 

101,1 
103,5 
102,1 
102,0 
101,9 
100,9 

100,8 
101,6 
103,6 
102,8 
101.8 
101.9 

126.0 
120,8 
123,3 
117,8 
122,0 
118,0 

124 
115 
130 
118 
135 
127 

157 
28 
24 
50 

109 
82 

63,3 
175.0 

88,9 
142,9 
100.1 
124.2 

413 
185 
245 
142 
47 

465 
303 
265 
401 
423 

91 
124 
121 
57 
81 

130 
171 
69 
61 

100 
80 
63 

112 
231 
276 
461 
107 
562 
286 
183 
424 

1.212' 
358 

1.164 
174 

.527 
219 
480 
194 
144 
321 
131 
70 
97 

129 
349 
293 
224 
54 
85 

182 
207 
95 

47,0 
62,2 
48.2 
49.3 
29,8 
49,9 
42,9 
59,2 
49.4 
54.8 
65.9 
61,6 
59.5 
52.6 
53.1 
46,9 
60.2 
55,1 
57,4 
48.0 
66.3 
38.1 
69,6 
59.7 
56.5 
53.8 
70.1 
58,7 
62.6 
49.7 
43.2 
60,1 
58,1 
59,0 
60,9 
54,5 
63,0 
59,4 
62,9 
59,7 
57,0 
57.3 
55,7 
46.4 
62,0 
56,4 
58,7 
63,4 
61.1 
40.0 
63.2 
67,6 
62.1 

SR SLOVENIJA 121,8 101,5 100,5 101,7 100,9 119.9 125 6.922 124,9 16.043 56,4 
Vir podatkov: Podatke o rasti družbenega proizvoda in zaposlenosti po občinskih resolucijah je posredoval Zavod SRS za družbeno planiranje 
(manjkajoče podatke za občine označene z * so posredovale medobčinske skupnosti za zaposlovanje). 
Podatke o doseženem dohodku po zaključnih računih OZD s področja gospodarstva po občinah za I. 1982 so posredovale medobčinske skupnosti za 
zaposlovanje. 
Oznake: - ni podatka; »DP<. - družbeni proizvod; LNZ - letni načrt zaposlovanja; ZR - zaključni račun OZD; »RAD-ev..< - Rad evidenca 
zaposlenih, Zavoda SR Slovenije za statistiko. 
(1) v združenem delu in samostojnem osebnem delu 
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1978 1979 1980 1981 
17 

1978 
16 

1979 
20 

1980 
24 

1981 
18 

1970 
17 

1978 
18 

1979 
18 

1980 1981 

Tabela 3 

Število obrtnih zadrug 

Število POZD 
1970 1978 19/9 

Število OZD v obrti 559 252 250 244 248 
Najbolj je upadlo število organizacij združenega dela v obrtnih 

storitvah in popravilih (še leta 1970 je bilo le teh 492. leta 1981 pa le še 
201). 

1970 1978 1979 1980 1981 1982 
Osebe, ki se ukvarjajo 
z obrtjo kot 
postranskim 
poklicem 4485 

Delavci v obrti 

5124 
1970 

6408 
1978 

7228 
1979 

8283 
1980 

9093 
1981 

Učenci v obrti 11911 9465 10308 8915 5668 

1970 1978 1979 1980 1981 
Skupaj 
Lastniki obratovalnic 
Delavci 
VKV in KV 
Družinski člani 
Priučeni in NKV 
Družinski člani 
Administrativni delavci 

21.618 26.923 
11.635 12.014 

9983 14.633 
6023 7770 

258 648 
3960 6863i 

160 609 
276 

29.540 
12.807 
16 413 

8400 
758 

8013 
680 
320 

32.318 
13.690 
18 628 

8366 
915 

8193 
804 
350 

33.405 
14.555 
18.850 

8510 
1125 
7853 

938 
424 

Leta Št. obrt. zadrug Obratovalnice Delavci v OZD Delavci v sam. 
oseb. delu 

1980 
1981 
1982 

244 
248 

13.734 
14.390 
15.037 

28.087 
27.655 
27.994 

32.318 
33.405 

Vir: Zavod SRS za statistiko 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o davku iz dohodka 

temeljnih organizacij združenega dela in 

delovnih skupnosti (ESA-213) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 65. seji dne 6. 
5. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
DAVKU IZ DOHODKA TEMELJNIH ORGANIZACIJ ZDRU- 
ŽENEGA DELA IN DELOVNIH SKUPNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 

delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 

tar za finance, 
- Igor VANDOT, namestnik republiškega sekretarja za 

finance, 
- Marjan OBLAK, namestnik republiškega sekretarja za 

finance, 
- Ada GORJUP, republiška svetovalka v Izvršnem svetu 

Skupščine SR Slovenije, 
- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Repu- 

bliškem sekretariatu za finance. 

1. člen 

V 19. členu zakona o davku iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 
18-1097/80) se besedilo »po obrestni meri 12 odstotkov na 
leto« nadomesti z besedilom »po obrestni meri, ki jo določi 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s politiko obrest- 
nih mer«. . 2. člen 

ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 30. 3. 1983 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembi zakona o davku iz dohodka temeljnih 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti z osnut- 
kom zakona. Zbora sta sprejela predlog za izdajo zakona, 
prav tako pa sta se strinjala, da se združita prva in druga faza 
zakonodajnega postopka. Zbora sta Izvršnemu svetu Skup- 
ščine SR Slovenije kot predlagatelju naročila, da pri pripravi 
predloga zakona upošteva pnnombe, predloge in mnenja 
delovnih teles skupščine in zborov 

Ker v skupščinski razpravi k predlogu za izdajo zakona in k 
osnutku ni bilo pripomb, je predlog zakona pripravljen v 
enakem besedilu kot zakonski osnutek. 

V zakonu o davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 18/80) je 
urejeno tudi plačevanje zamudnih obresti za nepravočasno 
plačani davek. Po 19. členu navedenega zakona mora davčni 
zavezanec, ki na dan zapadlosti ne plača akontacije ali razlike 
po obračunu davka, za zamujeno dobo plačati obresti po 
obrestni meri 12% na leto. Takšna višina obrestne mere je bila 
v navedenem zakonu določena glede na enako višino zamu- 
dnih obresti po takratnih predpisih o davkih občanov in o 
izpolnjevanju nekaterih drugih družbenih obveznosti v skladu 
s predlogom Ustavnega sodišča SR Slovenije za poenotenje 
zamudnih obresti za plačevanje vseh vrst družbenih obvezno- 
sti. 
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V predlogu zakona je predlagano, da se višina zamudnih 
obresti ne določa neposredno z zakonom, temveč da se 
pooblasti Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, da določi vi- 
iino obresti s svojim predpisom v skladu s politiko obrestnih 
mer. S takšnim predlogom se ureditev zamudnih obresti v 
veljavnem zakonu usklajuje z ureditvijo zamudnih obresti po 
novem zakonu o davkih občanov. 

V razpravah o novem zakonu o davkih občanov v Skupščini 
SR Slovenije je bilo ugotovljeno, da zamudne obresti v dose- 
danji višini 12% na leto ne vplivajo spodbudno na pravočasno 
izpolnjevanje davčnih obveznosti. Zato je bilo zavzeto stali- 
šče, da je treba zamudne obresti za nepravočasno plačane 
davke zvišati v skladu z višinami obrestnih mer, kot veljajo za 
dolžnike, ki ne poravnavajo pravočasno zapadlih denarnih 
obveznosti iz gospodarskih pogodb V zakonu o davkih obča- 
nov je bil zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poobla- 

ščen, da določi višino obrestnih mer. V skladu s tem poobla- 
stilom je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim 
odlokom predpisal, da so zamudne obresti za nepravočasno 
plačane davke občanov 25% na leto. 

S sprejetjem tega zakona bo Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije enako kot z zakonom o davkih občanov poobla- 
ščen, da določa zamudne obresti za neplačane davke iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti v skladu s splošnim gibanjem obrestnih mer za 
denarne obveznosti. Po uveljavitvi zakona bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije s svojim odlokom predpisal plačeva- 
nje navedenih zamudnih obresti po obrestni meri 25% na leto, 
kot je predpisal za davke občanov oziroma kot je z odlokom 
Zveznega izvršnega sveta o obrestni meri zamudnih obresti 
(Uradni list SFRJ, št. 19/82) določeno za neizpolnjene de- 
narne obveznosti iz gospodarskih pogodb. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembah zakona o obračunavanju 

in plačevanju prispevkov za 

zadovoljevanje skupnih potreb na 

področju družbenih dejavnosti (ESA-212) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 65. seji dne 6. 
5. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
OBRAČUNAVANJU IN PLAČEVANJU PRISPEVKOV ZA ZA- 
DOVOLJEVANJE SKUPNIH POTREB NA PODROČJU 
DRUŽBENIH DEJAVNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262 člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- Igor VANDOT, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Marjan OBLAK, namestnik republiškega sekretarja za 
finance, 

- Ada GORJUP, republiška svetovalka v Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije, 

- Zvonko DRAKSLER, republiški podsekretar v Repu- 
bliškem sekretariatu za finance. 

1. člen 
V 23. členu zakona o obračunavanju in plačevanju prispev- 

kov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih 
dejavnosti (Uradni list SRS, št. 33-1604/80) se za besedilom 
»prisilne izterjave« doda besedilo »odpisa zaradi neizterljivo- 
sti, poroštva«. 2 fiJen 

V prvem odstavku 25. člena se besedilo »v uradnih glasilih« 
nadomesti z besedilom »v Uradnem listu SRS in se pričnejo 
uporabljati deseti dan po objavi v Uradnem listu SRS«. 

3. člen 
V 26. členu se besedilo »po obrestni meri 12 odstotkov na 

leto« nadomesti z besedilom »po obrestni meri, ki jo določi 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije v skladu s politiko obrest- 
nih mer«. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela 
in Zbora občin dne 30/3-1983 obravnavala predlog za izdajo 
zakona o spremembah zakona o obračunavanju in plačevanju 
prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju 
družbenih dejavnosti z osnutkom zakona. Zbora sta sprejela 
predlog za izdajo zakona, prav tako pa sta se strinjala, da se 
združita prva in druga faza zakonodajnega postopka. Zbora 
sta Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije kot predlagatelju 

naročila, da pri pripravi predloga zakona upošteva pripombe, 
mnenja in predloge, dane na sejah zborov 

1. Obračunavanje in plačevanje prispevkov, ki jih plačujejo 
delovni ljudje in drugi zasebni delodajalci, sta v obstoječem 
zakonu o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovo- 
ljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti 
urejeni tako, da se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
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davkih občanov. Med področji, za katera velja smiselna upo- 
raba določb zakona o davkih občanov, so v 23. členu omenje- 
nega zakona navedeni: obračunavanje, postopek za odmero 
in pobiranje ter vračanje prispevkov, prisilna izterjava, zasta- 
ranje in kaznovanje. 

V dosedanji praksi je večkrat nastal dvom o tem, ali se 
navedene določbe nanašajo tudi na odpis prispevkov zaradi 
neizterljivosti in na poroštvo za plačevanje obveznosti, kar je v 
bistvu sestavni del postopka za odmero in pobiranje. Menimo, 
da je treba tudi navedena elementa iz predpisov o davkih 
občanov uporabljati pri prispevkih, zato bi bilo treba obstoječi 
zakon v tem smislu dopolniti v skladu z novim zakonom o 
davkih občanov. 

Zato predlagamo' da se obstoječi 23. člen zakona dopolni, 
taKO da se med vprašanja, za katera se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o davkih občanov, vključita tudj odpis pri- 
spevkov zaradi neizterljivosti in poroštvo za plačilo prispev- 
kov. S tem bo sistem plačevanja prispevkov delovnih ljudi in 
drugih zasebnih delodajalcev dosledneje usklajen s sistemom 
spolnjevanja njihovih davčnih obveznosti. 

2. Za objave stopenj je v obstoječem zakonu o obračunava- 
nju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih po- 
treb na področju družbenih dejavnosti določeno, da morajo 
biti stopnje prispevkov, določene v samoupravih sporazumih 
o temeljih planov za posamezna področja družbenih dejavno- 
sti, objavljene v uradnih glasilih Pregled stopenj teh prispev- 
kov objavi Republiška uprava za družbene prihodke v Ura- 
dnem listu S RS. 

Zaradi takšne zakonske ureditve so bili akti o stopnjah 
prispevkov objavljeni v različnih uradnih glasilih, ali v glasilih 
posameznih občin oziroma regij ali v Uradnem listu SRS. V 
skladu s pooblastilom iz navedenega zakona in iz zveznega 
kolizijskega zakona so bile te stopnje objavljene še v poseb- 
nem pregledu v Uradnem listu SRS. V skladu s pooblastilom 
iz navedenega zakona in iz zveznega kolizijskega zakona so 
bile te stopnje objavljene še v posebnem pregledu v Uradnem 
listu SRS, kar je omogočilo, da se lažje uporabljajo v praksi. 

Vendar pa so pri izvajanju navedenih določb zakona v 
praksi pogosto nastajale težave, in sicer kadar je bil akt o 
uvedbi obveznosti objavljen v občinskem glasilu oziroma ko 
je bil objavljen v Uradnem listu SRS, vendar ne hkrati s 
pregledom stopenj. Stalno so se postavljala vprašanja, od 
kdaj se uporabljajo nove stopnje, ali od objave akta o uvedbi 
obveznosti (bodisi v občinskem bodisi v republiškem glasilu), 
ali od objave pregleda stopenj. Poleg tega seje tudi dogajalo, 
da so bili roki za uporabo novih stopenj pogosto različni kar 
je izplačevalcem osebnih dohodkov povzročalo velike težave, 
saj že obračunanih osebnih dohodkov niso mogli naenkrat 
uskladiti z novo objavjenimi stopnjami. Tako so organizacije 
združenega dela stalno zahtevale, naj se vendarle za vse vrste 
prispevkov iz osebnih dohodkov enotno določi rok za njihovo 
uporabo (po preteku določenega časa od objave). 

Zaradi navedenih predlogov iz prakse in na pobudo Službe 
družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji predlagamo spre- 
membo obstoječe ureditve v tem smislu, da se stopnje pri- 
spevkov vselej objavljajo v Uradnem listu SRS in da se stopnje 
pričnejo uporabljati deseti dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

Menimo, da morajo biti stopnje vseh prispevkov objavljene 
v Uradem listu SRS, saj bo s tem zagotovljeno, da bodo 
zavezanci v vsej republiki lažje izpolnjevali svoje obveznosti. 
Za prispevke iz osebnega dohodka, ki se plačujejo po domi- 
cilnem načelu, je takšna rešitev izrecno predvidena v spre- 
membah 22. člena zveznega kolizijskega zakona. 

Predlagana rešitev, da se stopnje prispevkov pričnejo upo- 
rabljati po preteku določenega dne po objavi v Uradnem listu 
SRS, je po našem mnenju nujna za praktično izvedbo obraču- 
navanja obveznosti. Zavezancem za prispevek je namreč 
treba pustiti določen čas od uvedbe nove stopnje, da bodo 
lahko to spremembo vnesli v svoje obračune. Ni namreč 
mogoče zahtevati od njih, da obračune prispevnih obveznosti 
spremenijo takoj po objavi nove stopnje, saj to pri veliko 
delavcih in še zlasti pri avtomatski obdelavi obračunov prak- 
tično ni mogoče. Zato predlagamo, naj se nove stopnje prič- 
nejo uporabljati šele deseti dan po objavi v Uradnem listu 
SRS. To bo po našem mnenju za zavezance pomembna poe- 
nostavitev v obračunskem postopku. 

Ob tem predlogu sta bili na sejah zborov Skupščine SR 
Slovenije izrečeni dve pripombi. 

V Zboru občin je delegat iz občine Nova Gorica predlagal, 
naj se predvidena rešitev spremeni v tem smislu, da se bodo 
novo določene stopnje prispevkov uporabljale od točno dolo- 
čenega dne v mesecu (na primer od prvega dne v mesecu) 
namesto deseti dan po objavi. 

Po našem mnenju s takšno rešitvijo ne bi premostili težav, 
ki so se pojavile ob uporabi novih stopenj. Osnovna težava je 
bila, da so imeli zavezanci od objave do začetka uporabe nove 
stopnje pogosto premalo časa za obračun prispevkov. Zato so 
bile pogoste zahteve, da je treba uveljaviti rešitev, po kateri se 
bodo nove stopnje pričele uporabljati po preteku določenega 
dne po objavi. Takšna ureditev je bila uveljavljena v kolizij- 
skem zakonu pred zadnjo novelo, ko so se nove prispevne 
stopnje za zavezance v drugih družbenopolitičnih skupnostih 
pričele uporabljati šele dvajseti dan po objavi. Če bi se sprejel 
navedeni predlog delegata, da se nove stopnje uporabljajo od 
prvega dne v naslednjem mesecu, zavezanci tega ne bi mogli 
realizirati za tiste nove stopnje, ki so bile objavljene nekaj dni 
pred tem (na primer 29. in 30. dne v preteklem mesecu). Po 
drugi strani pa bi se stopnje, ki so bile objavljene na primer 
drugega dne v mesecu, pričele uporabljati šele s prvim dnem 
naslednjega meseca, kar bi bil nesorazmero dolg roki Zato 
menimo, da je primernejša taka rešitev, kot je bila predlagana 
v osnutku zakona, saj zavezancem za prispevek daje določen 
rok od objave do začetka uporabe nove stopnje, v katerem 
lahko pripravijo vse potrebno za obračun in vplačilo pri- 
spevka. 

Rešitev, predlagana v osnutku zakona, po našem mnenju 
omogoča hitro in dosledno izvajanje zveznega zakona o na- 
činu razpolaganja s presežki prihodkov proračunov družbe- 
nopolitičnih skupnosti in presežki prihodkov samoupravnih 
interesnih skupnosti družbenih dejavnosti v letu 1983, po 
katerem je treba izvirne prilive sredstev za splošno in skupno 
porabo čim hitreje prilagajati dovoljenim limitom porabe. 

Delegat iz 41. okoliša Maribor Tabor je v Zboru združenega 
dela predlagal drugačno rešitev glede roka za uveljavitev 
novih stopenj prispevkov. Po tem predlogu naj bi se pri 
uporabi stopenj upoštevalo obračunsko obdobje, na katero 
se nanaša izplačani osebni dohodek. Sedanja ureditev tega 
vidika ne upošteva, saj jez rokom uveljavitve novih prispevnih 
stopenj mišljen termin dviga sredstev za izplačilo osebnih 
dohodkov ne glede na časovno obdobje, za katero se obraču- 
najo dvignjena sredstva za osebne dohodke. Taka rešitev 
namreč omogoča, da je od določenega dne dalje v posamezni 
občini pri Službi družbenega knjigovodstva odprt le en zbirni 
račun za vplačevanje domicilnih prispevnih stopenj. Ce bi bila 
z zakonom sprejeta v razpravi dana pobuda, to je, da se pri 
dvigu sredstev za osebne dohodke upošteva tudi obračunsko 
obdobje, na katero se nanaša izplačilo osebnih dohodkov, bi 
bilo treba v vsaki občini pri Službi družbenega knjigovodstva 
odpreti več zbirnih vplačilnih računov, na katera bi se istega 
dne vplačali prispevki iz osebnih dohodkov in na osnovi 
osebnih dohodkov po različnih prispevnih stopnjah ob upo- 
števanju obračunskega obdobja, za katero se obračunava in 
izplačuje osebni dohodek. Taka ureditev bi pomenila korak 
nazaj pri racionalizaciji vplačevanja prispevkov, kar bi terjalo 
povečano administriranje službe družbenega knjigovodstva 
in v končni fazi večanje stroškov gospodarstva za službo 
družbenega knjigovodstva. * 

3. V zakonu o obračunavanju in plačevanju prispevkov za 
zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejav- 
nosti je vprašanje zamudnih obresti za nepravočasno plačane 
prispevke urejeno tako, da so te obresti neposredno določene 
z zakonom (26. člen), in sicer v višini 12% na leto. 

S tem osnutkom zakona se predlaga, da se višina zamudnih 
obresti ne določa več neposredno z zakonom, temveč da se 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pooblasti, da določi vi- 
šino teh obresti s svojim predpisom v skladu s politiko obrest- 
nih mer. S takšnim predlogom se ureditev zamudnih obresti v 
veljavnem zakonu usklajuje z ureditvijo zamudnih obresti po 
novem zakonu o davkih občanov in po predlogu za spre- 
membo zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij 
združenega dela in delovnih skupnosti. 

V razpravah o novem zakonu o davkih občanov v Skupščini 
SR Slovenije je bilo ugotovljeno, da zamudne obresti v dose- 
danji višini 12% na leto ne vplivajo spodbudno na pravočasno 
izpolnjevanje davčnih obveznosti. Zato je bilo sprejeto stali- 
šče, da je treba zamudne obresti za nepravočasno plačane 
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davke zvišati v skladu z gibanjem obrestnih mer, kot veljajo za 
dolžnike, ki ne poravnajo pravočasno zapadlih denarnih ob- 
veznosti iz gospodarskih pogodb. V zakonu o davkih občanov 
je bil zato Izvršni svet Skupščine SR Slovenije pooblaščen, da 
določi višino obrestnih mer. V skladu s tem pooblastilom je 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije s posebnim odlokom 
predpisal, da se zamudne obresti za nepravočasno plačane 
davke občanov določijo v višini 25% na leto. 

S sprejetjem predloženega zakona bo Izvršni svet Skup- 
ščine SR Slovenije (enako kot z zakonom o davkih občanov in 
zakonom o davku iz dohodka temeljnih organizacij združe- 
nega dela in delovnih skupnosti) pooblaščen, da zamudne 
obresti za neplačane prispevke za družbene dejavnosti do- 
loča v skladu s splošnim gibanjem obrestnih mer za denarne 
obveznosti. Po uveljavitvi zakona bo Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije s svojim odlokom predpisal plačevanje navede- 
nih zamudnih obresti po obrestni meri 25% na leto, kot je že 
predpisal za davke občanov oziroma kot je z odlokom Zvez- 
nega izvršnega sveta o obrestni meri zamudnih obresti (Ura- 
dni list SFRJ, št. 19/82) določeno za neizpolnjene denarne 
obveznosti iz gospodarskih pogodb. 

III. 
V razpravi o osnutku zakona v zborih so delegati sprožili 

dve vprašanji, ki sta sicer povezani s plačevanjem obveznosti 
za družbene dejavnosti, vendar pa se na samo besedilo obrav- 
navanega zakona ne nanašata neposredno, in sicer: 

1. Delegata iz občine Kranj sta v Zboru združenega dela in 
Zboru občin opozorila na pobudo za poenostavitev načina 
vplačevanja prispevkov, ki jo je v avgustu 1982 sprožil Izvršni 
svet Skupščine občine Kranj. Ta pobuda se nanaša na mož- 
nost uvedbe posebnih zbirnikov pri zavezancih za prispevke 
in komunalnega zbirnika v občini, s katerega bi služba druž- 
benega knjigovodstva nakazovala prispevke posameznim 

uporabnikom po občinah. Navedena pobuda se ne nanaša na 
sistem obračunavanja in plačevanja prispevkov, kot je dolo- 
čen z republiškim zakonom, temveč na sistem vplačilnih raču- 
nov oziroma plačilnega prometa, kar pa urejajo zvezni pred- 
pisi. Pristojni republiški organi so o tem vprašanju obvestili 
Zvezni sekretariat za finance, vendar do danes do tega še ni 
bilo zavzeto stališče. Zato bo predlagatelj to vprašanje pri 
zveznih organih takoj ponovno sprožil in poskrbel, da bo 
pobudnik predloga, to je Izvršni svet Skupščine občine Kranj, 
temeljito seznanjen z rezultati razprave o predlaganih reši- 
tvah. 

2. Delegat iz občine Celje je v Zboru občin predlagal, naj bi 
se obravnavanj republiški zakon dopolnil v tem smislu, da bi 
lahko zavezanci za prispevke poravnavali svoje prispevne 
obveznosti z indosiranjem menic, ki so izdane po zakonu o 
zavarovanju plačil. Tudi ta predlog se ne nanaša neposredno 
na sistem obračunavanja in plačevanja obveznosti za druž- 
bene dejavnosti, kar ureja republiški zakon, temveč na sistem 
zavarovanja plačil, kar se ureja z zveznimi predpisi. Sicer pa 
pripominjamo, da je indosiranje menic v sistemu zavarovanja 
plačil z zveznim zakonom opredeljeno kot ukrep v okviru 
prometa blaga in storitev med subjekti blagovnega prometa. 
Pri plačevanju prispevkov za družbene dejavnosti pa to niso 
neposredni odnosi med temeljnimi organizacijami združe- 
nega dela kot udeleženci v blagovnem prometu, temveč je to 
svobodna menjava dela, kar urejajo samoupravne interesne 
skupnosti. Obstoječa zvezna ureditev zavarovanja plačil torej 
po našem mnenju ne dopušča možnosti poravnavanja obvez- 
nosti do družbenih dejavnosti z menicami, ki izvirajo iz upni- 
ško-dolžniških odnosov v sistemu zavarovanja plačil. Pa tudi 
če bi bila takšna rešitev pravno sistemsko možna, bi v praksi 
glede na uveljavljeni sistem plačevanja obveznosti za več 
uporabnikov preko zbirnih računov povzročala skoraj nepre- 
mostljive težave. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

varstvu pred požarom (ESA 236) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 53. seji dne 17. 
2 1983 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED POŽAROM S 
TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261, in 262. člena ter drugega odstavka 268. 
člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Tomaž ERTL, član Izvršnega sveta in republiški sekretar 
za notranje zadeve. 
- Edo KRANJČEVIČ, namestnik republiškega sekretarja 
za notranje zadeve, 
- Doroteja STIPANIČ, pomočnica republiškega sekretarja 
za notranje zadeve. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA 
NOTRANJE ZADEVE 

POVZETEK 

S predlogom za izdajo Zakona o spremembah in dopol- 
nitvah Zakona o varstvu pred požarom se na novo urejajo 
zadeve s področja varstva pred požarom, ki z Zakonom o 
požarnem varstvu niso bile urejene ali pa se je pokazalo, 
da dosedanja ureditev povzroča v praksi določene težave. 

S predlogom za izdajo Zakona o varstvu pred požarom 
bi posebej opredelili preventivno delo vseh subjektov zla- 
sti pa gasilskih organizacij in društev. 

Tako naj bi se določil organ, ki bi spremljal celotno 
stanje na področju varstva pred požarom v občini (občin- 

ski upravni organ za notranje zadeve), ki naj bi tudi predla- 
gal pristojnim organom ustrezne ukrepe. 

Predlaga se nadalje, da naj bi bile osnove požarnega 
varstva sestavni del vzgojnoizobraževalnih programov 
osnovnega in usmerjenega izobraževanja, organizacijam 
združenega dela pa naj bi se naložila obveznost skrbeti za 
stalno usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom. 

V predlogu naj bi se določila tudi dolžnost organizacij 
združenega dela in samoupravnih organizacij in skupno- 
sti, da določijo delavca, ki bi bil odgovoren za izvajanje 
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požarnovarnostnih ukrepov oziroma, da si organizirajo 
posebno službo za varstvo pred požarom. 

S tem predlogom naj bi se uvedla evidenca o požarih, ki 
naj bi jo vodila organizacija združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije in skupnosti ter državni organi. 

Predlog predvideva pooblastilo občinskim skupnostim, 
da predpišejo ustrezne ukrepe za varstvo gozdov, kmetij- 
skih površin ali človekovega bivalnega okolja pred poža- 
rom glede na različne (geografske, vremenske, urbani- 
stične in druge) pogoje. 

Nadalje se s predlogom poenostavlja postopek oziroma 
ukinja soglasje k lokacijskim, gradbenim ali uporabnim 
dovoljenjem za individualno gradnjo ter za individualne 
objekte, ki se občasno uporabljajo za počitek in oddih. 
Pristojnost nadzora nad zgrajenimi objekti naj bi se prene- 
sla iz republiškega inšpektorata za požarno varnost na 
občinske oziroma medobčinske požarne inšpekcije. 

Predlog naj bi v celoti spremenil poglavje o samouprav- 
nih interesnih skupnostih za varstvo pred požarom in sicer 
se predlaga, da bi se s samoupravnim sporazumom lahko 
ustanovile občinske skupnosti ali medobčinske skupnosti 

in skupnost za varstvo pred požarom SR Slovenije. 
Predlagana je tudi ureditev statusa teritorialnih poklic- 

nih gasilskih enot, ki naj bi se ustanavljale kot delovne 
organizacije ter industrijskih poklicnih gasilskih enot, ki bi 
se lahko oblikovale kot temeljne organizacije združenega 
dela ali posebne organizacijske enote oziroma delovne 
skupnosti. 

Predlog določa, da ima član prostovoljne gasilske 
enote, ki nima statusa zavarovanca iz drugega naslova, za 
primer nesreče pri gašenju, reševanju, na vajah ali na 
šolanju, glede pravic socialnega zavarovanja enak položaj 
kot oseba v delovnem razmerju. 

Predlaga se, da bi teritorialne poklicne enote, ki že 
razpolagajo s primerno opremo in usposobljenimi delavci 
opravljale določene posebne naloge tudi za organizacije 
združenega dela, druge samoupravne organizacije in 
skupnosti na širšem območju, kot je območje delovanja 
take enote. 

V predlogu za izdajo bi tudi opredelili organiziranost 
gasilskih društev in poklicnih gasilslih enot v vojni, ob 
naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih razmerah. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 

požarom   

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustava SR Slovenije določa v 20. točki prvega odstavka 321. 

člena, da Skupščina SR Slovenije z zakonom med drugim 
ureja tudi varstvo pred požarom. 

II. Ocena stanja in razlogi za izdajo Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
pred požarom 

Z razvojem gospodarstva, uvajanjem novih tehnoloških 
procesov in proizvodnje ter akumulacije velikih vrednosti z 
vse večjo uporabo vnetljivih tekočin, plinov in drugih gorljivih 
snovi, naraščajo tudi požarne nevarnosti in število požarov. 
Večletni statistični pregledi požarov kažejo, da je v Sloveniji 
letno okrog 1350 požarov. Slaba polovica teh je na družbe- 
nem sektorju, drugi so na zasebnih objektih. Popolnoma 
drugačna je razporeditev škode, kjer je družbeni sektor gdele- 
žen v tem obdobju z 61 do 93 odstotkov. 

Za leto 1981 ugotavljamo porast števila požarov in požarne 
škode. Tako je bilo v tem letu 1600 požarov, kar pomeni 
povečanje za 15,1% in skupne požarne škode 549.989.974 
din, kar je za 101,6% več kot v letu 1980. Za leto 1982 pa 
ugotavljamo 1872 požarov, kar je povečanje za 14,7% in 
skupne požarne škode 323.706.878 din, kar je za 40,9% manj 
kot v letu 1981. 

Večina teh požarov je nastala zaradi neizpolnjevanja in 
neupoštevanja varnostnih in tehničnih navodil, malomarnega 
in neresnega dela, v nekaj primerih pa tudi naklepnega ravna- 
nja, le manjši del teh nesreč pa je posledica objektivnih 
razmer. 

V zadnjem obdobju ugotavljamo hiter porast števila pašni- 
ških požarov. Ugotavljamo tudi, da se večina gozdnih požarov 
prične na negozdnih površinah. Navado sežiganja pašnikov, 
grmovja in smeti bi bilo potrebno omejiti in s predpisi prepo- 
vedati sežiganje oziroma določiti pogoje, ki jih mora izpolnje- 
vati vsakdo, ki bo želel sežigati v človekovem naravnem oko- 
lju 
Precejšnjo angažiranost organov požarne inšpekcije terja 
tudi izdajanje soglasij k posameznim fazam gradnje objektov. 
Ta angažiranost pa ob sedanji kadrovski zasedbi tem orga- 
nom onemogoča celovitejši inšpekcijski nadzor nad že zgra- 
jenimi objekti. Zaradi tega je potrebno, da se postopki pri 
gradnji posameznih objektov s stališča varstva pred požarom 

poenostavijo. Ob inšpekcijskih pregledih organi požarne inš- 
pekcije ugotavljajo, da z vidika požarnega varstva osvešče- 
nost delavcev ni povsod zadovoljiva. Ta je le v OZD, ki so 
požarno močno ogrožene, to je v predelavi in skladiščenju 
vnetljivih tekočin in plinov. Težja pa je problematika v indu- 
striji z dogoletno tradicijo (lesna, tekstilna, kovinska itd.). 
Deloma je slabemu stanju kriv tudi slab kadrovski sestav 
delavcev v teh panogah, ki bi morali opravljati oziroma voditi 
službo požarnega varstva. Zato je potrebno v bodoče jasneje 
opredeliti vlogo in pomen kadrov, ki opravljajo zadeve požar- 
nega varstva v OZD. Tudi samoupravno normiranje požarnega 
varstva ni na zavidljivi višini glede požarne nevarnosti v posa- 
mezni samoupravni, sredini, saj niso redki primeri, da so v 
posamezni OZD njihovi pravilniki o varstvu pred požarom 
kopije pravilnikov sorodnih OZD, ne pa odraz dejanske situa- 
cije. Zato bo potrebno težiti k temu, da bodo ti samoupravni 
akti v resnici obravnavali specifično problematiko posamezne 
OZD. Z izvajanjem teh aktov v praksi pa bomo dosegli nedvo- 
mno višjo stopnjo osveščenosti delovnih ljudi. 

V SR Sloveniji predstavljajo nesreče z razlitjem tekočih 
goriv in drugih nevarnih snovi vedno večji problem, saj do 
sedaj še ni povsem organizirano strokovno odstranjevanje le- 
teh. Določen napredek je sicer narejen, saj vsi proizvajalci 
oziroma prevozniki opremljajo pošiljke nevarnih snovi s pre- 
voznimi listinami in navodili o posebnih varnostnih ukrepih, 
sama vozila pa so opremljena z razpoznavnimi številkami. 
Zato je potrebno usposobiti določene organizacije za odstra- 
njevanje nevarnih snovi. Glede na opremeljenosti gasilskih 
organizacij, naj bi te naloge opravljale te organizacije. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja je že 1979. leta dal 
pobudo, da se uredi status teritorialnih poklicnih gasilskih 
enot in način uresničevanja posebnega družbenega interesa 
ter v skladu s tem način uresničevanja samoupravnih pravic 
delavcev. Z zakonom naj bi uredili status poklicnih gasilskih 
enot na ta način, da bi se teritorialne poklicne gasilske enote 
ustanovile kot delovne organizacije, industrijske poklicne ga- 
silske enote pa se lahko oblikujejo kot temeljne organizacije 
združenega dela ali posebne organizacijske enote oziroma 
delovne skupnosti. 

III. Cilji sprememb in dopolnitev, problemi, ki 
naj bi jih Zakon reševal ter predlagane rešitve 

Veljavni zakon o varstvu pred požarom je določal pravico in 
dolžnost delovnih ljudi in občanov v organizacijah združe- 
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nega dela in drugih organizacijah ter v krajevnih in drugih 
skupnostih, da na temelju družbene samozaščite varujejo 
pred požarom družbeno premoženje ter življenje in premože- 
nje občanov. V določbah pa je bila premalo poudarjena vloga 
teh subjektov pri preventivnem delovanju na področju varstva 
pred požarom. Zato bi v spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu pred požarom posebej opredelili preventivno delo 
vseh subjektov zlasti pa gasilskih organizacij in društev. Pred- 
lagatelj meni, da bi s poudarkom teh nalog dosegli višjo raven 
požarnovarnostne kulture. 

Večletno spremljanje stanja na področju varstva pred poža- 
rom kaže, da prihaja do večine požarov zaradi nepoznavanja 
nevarnosti za nastanek požara kakor tudi zaradi nepoznava- 
nja ustreznih ukrepov, zato predlagatelj meni, da bi bilo 
potrebno določiti, da so osnove varstva pred požarom se- 
stavni del vzgojnoizbraževalnih programov osnovnega in 
usmerjenega izobraževanja ter da morajo organizacije zdru- 
ženega dela skrbeti za stalno usposabljanje svojih delavcev za 
varstvo pred požarom (4. teza). Predlagatelj meni, da bi z 
dvigom požarnovarnostne kulture preprečili nastanek ozi- 
roma razširitev marsikaterega požara. 

Zaradi zagotovitve večje požarne varnosti bi v zakonu dolo- 
čili, da se mora objekte projektirati, graditi, rekonstruirati in 
vzdrževati tako, da je zagotovljena čim večja požarna varnost 
ljudi in premoženja in sicer tako, da se v čimvečji meri omeji 
možnost nastanka in razširitve požara, zagotovi reševanje 
ljudi in premoženja ter omogoči dostop gasilcev (6. teza). 

Te zahteve naj bi bile tudi sestavni del lokacijske dokumen- 
tacije, tehnične dokumentacije za zgraditev objekta oziroma 
dokumentacije o spremembah tehnološkega procesa (6. 
teza). 

Nadalje bi v zakonu določili, da morajo imeti organizacije 
združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skup- 
nosti določenega delavca, ki bi bil odgovoren za izvajanje 
požanovarnostnih ukrepov, organizacije združenega dela v 
katerih je nevarnost za nastanek požara i*ečja, pa posebno 
službo za varstvo pired požarom. Delavec, ki je odgovoren za 
izvajanje požarnovarnostnih ukrepov, lahko opravlja te na- 
loge poleg svojih osnovnih nalog, kjer je zaradi požarnovar- 
nostne problematike to potrebno, pa le naloge s področja 
varstva pred požarom (10. teza). 

Sedaj veljavni zakon le zavezuje organizacije združenega 
dela, druge samoupravne organizacije ter državne organe, da 
morajo sprejeti pravilnik o varstvu pred požarom, ne določa« 
pa kaj vse je potrebno v tem pravilniku urediti, zato bi v 
spremembah in dopolnitvah zakona določili, da je potrebno v 
pravilniku o varstvu pred požarom določiti organizacijo var- 
stva pred požarom, način usposabljanja delavcev, način vzdr- 
ževanja naprav in sredstev za javljanje in gašenje požara, 
ukrepe za preprečevanje nastanka požara, zagotavljanje po- 
žarne intervencije ter pravočasno evakuacijo ljudi in premo- 
ženja in drugo (12. teza). 

Zaradi ugotavljanja stanja na področju požarnega varstva, 
proučevanja vzrokov nastanka požarov, ugotavljanja uspeš- 
nosti gasilske intervencije ter preventivnega ukrepanja bi v 
zakonu zavezali organizacije združenega dela, druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti ter državne organe, da vo- 
dijo evidenco o požarih (13. teza). 

Zaradi različnih nevarnosti za nastanek požara glede na 
geografske, vremenske, urbanistične ali druge pogoje, se 
daje občinskim skupščinam pooblastilo, da predpišejo po- 
sebne ukrepe za varstvo gozdov, kmetijskih površin ali člove- 
kovega bivalnega okolja pred požarom (13. teza). 

Zaradi racionalizacije dela pristojnih organov naj bi se 
poenostavili postopki oziroma ukinila soglasja k lokacijskim, 
gradbenim ali uporabnim dovoljenjem za individualno stano- 
vanjsko gradnjo ter individualne objekte, ki se od časa do 
časa uporabljajo za počitek ali oddih (14. teza). 

V zakonu bi zaradi racionalizacije postopka prenesli pristoj- 
nost nadzora nad zgrajenimi objekti iz pristojnosti republi- 
škega inšpektorata za požarno varnost na občinske oziroma 
medobčinske požarne inšpekcije (15. teza). 

Prav tako bi v zakonu razširili pooblastilo, da posamezna 
inšpekcijska dejanja s področja varstva pred požarom oprav- 
ljajo poleg strokovnih oseb tudi organi in organizacije ozi- 
roma gasilska društva (13, teza). 

V celoti naj bi se spremenilo poglavje o samoupravnih 
interesnih skupnostih za varstvo pred požarom. Sedaj veljavni 

zakon o varstvu pred požarom določa, da se samoupravne 
interesne skupnosti za varstvo pred požarom, občinske skup- 
nosti za varstvo pred požarom, regionalne skupnosti za var- 
stvo pred požarom, ki se lahko ustanovijo kot zveza občinskih 
skupnosti za varstvo pred požarom in zveza skupnosti SR 
Slovenije za varstvo pred požarom. Takšna ureditev je v praksi 
povzročala težave, zato bi spremembah in dopolnitvah za- 
kona določili, da se lahko s samoupravnim sporazumom 
ustanovijo občinske skupnosti ali medobčinske skupnosti za 
varstvo pred požarom, le-te pa s samoupravnim sporazumom 
ustanovijo Skupnost za varstvo pred požarom SR Slovenije. 

V zakonu bi tudi določili, katere zadeve s področja varstva 
pred požarom se urejajo v posameznih skupnostih za varstvo 
pred požarom. Tako bi v občinskih oziroma medobčinskih 
skupnostih skrbeli za skladen razvoj požarnega varstya v 
občini, usklajevali elemente za pripravo samoupravnega spo- 
razuma o temeljih plana, usklajevali predloge programa stori- 
tev s področja varstva pred požarom, usklajevali merila za 
vrednotenje programov storitev oziroma posamičnih storitev 
in podobno, v skupnosti za varstvo pred požarom SR Slove- 
nije pa bi uresničevali naloge skupnega pomena kot so: 
oblikovanje skupne osnove politike razvoja požarnega varstva 
v SR Sloveniji, zagotavljanje enotnosti sistema požarnega 
varstva v SR Sloveniji skupaj z drugimi subjekti, zagotavljanje 
skladnega razvoja požarne varnosti v SR Sloveniji, da soobli- 
kujejo politiko varstva pred požarom v SFRJ, sodelovanje pri 
razikovalnem in razvojnem delu, ki ima skupen pomen za 
celotno področje varstva pred požarom v SR Sloveniji, sode- 
lovanje pri uresničevanju enotnega izobraževalnega sistema v 
SR Sloveniji na področju varstva pred požarom itd 

Zaradi neurejenega statusa teritorialnih poklicnih gasilskih 
enot kot tudi industrijskih poklicnih gasilskih enot bi v zakonu 
določili, da se teritorialne poklicne gasilske enote ustanovijo 
kot delovne organizacije, industrijske poklicne gasilske enote 
pa se lahko oblikujejo kot temeljne organizacije združenega 
dela ali posebne organizacijske enote oziroma delovne skup- 
nosti (22. teza). 

Glede na to, da so naloge varstva pred požarom dejavnost 
posebnega družbenega pomena bi v zakonu določili, da v 
delavskem svetu poklicne gasilske enote sodelujejo in enako- 
pravno odločajo tudi delegati družbene skupnosti kadar se 
sprejemajo določeni samoupravni akti, razvojni programi, do- 
ločajo pogoji za pridobivanje dohodka, sprejema finančni 
načrt in zaključni račun gasilske enote, kadar se odloča o 
statusnih spremembah, kadrovski politiki ter obravnava sta- 
nje na področju požarnega varstva (23. teza). 

Glede na to, da veljavni predpisi ne urejajo pravic iz social- 
nega zavarovanja operativnih članov prostovoljnih gasilskih 
enot, ki nimajo statusa zavarovanca iz drugega naslova, pa se 
poškodujejo pri gašenju, reševanja, na vajah ali med šolanjem 
in zaradi take poškodbe zbolijo ali izgubijo splošno delovno 
zmožnost, naj bi se v zakonu določilo, da imajo za primer 
nesreče pri delu enake pravice kot osebe v delovnem raz- 
merju (24. teza). Osnova za odmero teh pravic naj bi bil 
povprečni osebni dohodek poklicnega gasilca v zadnjem letu 
pred poškodbo. Sredstva za uresničevanje teh pravic naj bi 
zagotavljale občinske oziroma medobčinske skupnosti za 
varstvo pred požarom. 

Zaradi načina dela poklicnih gasilskih enot naj bi se v 
zakonu določilo, da se delovni čas poklicnih gasilcev določa z 
razporedom. Razpored se opravi v okviru 182-urnega delov- 
nega meseca oziroma 42-urnega delovnega tedna. V zakonu 
naj bi se tudi določilo, da so poklicni gasilci dolžni opravljati 
delo v posebnih delovnih pogojih kot so: delo ob nedeljah in 
praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo, delo 
daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost 
za delo v delovnih prostorih ali doma (25. teza). 

Skupščina SR Slovenije je junija 1982. leta sprejela poročilo 
izvršnega sveta o uresničevanju enotnega sistema organiza- 
cije, odgovornosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Slove- 
niji. Pri tem je med ostalimi ugotovitvami, priporočili in sklepi 
predlagala tudi, da naj se zaradi zagotavljanja učinkovitega 
varstva in zaščite človekovega okolja, skupnosti za varstvo 
pred požari dogovorijo, da se teritorialne poklicne gasilske 
enote, ki imajo primerno opremo in usposobljene kadre, 
usposobijo za opravljanje posebno zahtevnih nalog kot, so: 
pomoč pri reševanju ljudi in premoženja ob potresu ali drugih 
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elementarnih nesrečah, reševanje z višin, vode, kraških jam in 
podobno. 

V skladu s temi priporočili in glede na to, da nekatere 
teritorialne poklicne gasilske enote že razpolagajo s primerno 
opremo in usposobljenimi delavci za reševanje in zaščito ob 
potresih, elementarnih in drugih nesrečah kot tudi z opremo 
za odstranjevanje posledic nezgod pri ravnanju z nevarnimi 
snovmi za zahtevnejše intervencije na področju industrije in 
prometa, za reševanje iz višin, vode, kraških jam in podobno 
ter za opravljanje podobnih nalog, bi v zakonu določili, da 
take poklicne teritorialne gasilske enote opravljajo te naloge 
kot regijski centri za varstvo pred požarom. 

Opravljanje navedenih nalog bi financirale skupnosti za 
varstvo pred požarom z območja, za katero se center ustanovi 
v skladu z določbami, s katerimi se ureja financiranje varstva 
pred požarom. Taki centri bi lahko opravljali zgoraj naštete 
naloge tudi za organizacije združenega dela, druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, če bi se med seboj tako 
dogovorili oziroma sklenili pogodbo. Tu so mišljene pred- 
vsem organizacije za vzdrževanje cest oziroma organizacije 
za urejanje voda, ki so po zakonu dolžne podvzeti ustrezne 
ukrepe, če se na primer razlijejo nevarne ali škodljive snovi, 
pa same ustrezne opreme in usposobljenih kadrov nimajo, 
zato bi za te organizacije odstranjevale posledice nezgod pri 
ravnanju z nevarnimi snovmi ali opravljale zahtevnejše inter- 
vencije z ustrezno opremo in kadri tako specializirane terito- 
rialne poklicne gasilske enote, kar se v praksi že dogaja. 

V skladu z zakonom o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti (Uradni list SRS, št. 35/82) bi v spremembah in 
dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku oprede- 
lili tudi organiziranost gasilskih društev in poklicnih gasilskih 
enot oziroma njihovo vključevanje v vojni, ob naravnih in 
drugih nesrečah ter v izrednih razmerah, v zaščitne in reše- 
valne akcije civilne zaščite. 

Kazenske določbe bi uskladili z določbami zakona o prekr- 
ških, republiškega sekretarja za notranje zadeve pa bi poobla- 

stili, da izda natančnejše predpise o organizaciji službe za 
varstvo pred požarom in strokovni usposobljenosti delavcev, 
ki opravljajo naloge varstva pred požarom, o podatkih, ki jih 
morajo vsebovati evidence o požarih, ter da določi minimalne 
tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organiza- 
cije združenega dela oziroma gasilske enote, ki opravljajo 
servisiranje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov oziroma 
izdajajo potrdila o brezhibnosti vgrajenih gasilskih tehničnih 
sredstev. 

V prehodnih in končnih določbah bi določili, da že ustanov- 
ljene skupnosti za varstvo pred požarom nadaljujejo z delon i v 
skladu z določbami tega zakona. 

Spremembe in dopolnitve zakona" so usklajene z zvezo 
skupnosti SR Slovenije za varstvo pred požarom, upoštevane 
pa so tudi nekatere pripombe gasilske zveze Slovenije. 

Ocena potreb po finančnih sredstvih in nove naloge, ki 
izhajajo iz predlaganih rešitev. 

Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fi- 
nančnih sredstev za družbenopolitične skupnosti ali občane. 
S predloženim zakonom se namreč ne nalagajo nove obvez- 

nosti upravnim organom. Nalagajo pa se obveznosti organi- 
zacijam združenega dela in drugim samoupravnimorganiza- 
cijam in skupnostim glede usposabljanja na področju varstva 
pred požarom in organiziranja službe za varstvo pred poža- 
rom, vodenja evidenc o požarih, sprejemanje ustreznih aktov, 
ki urejajo to področje in drugo, vendar pa predlagatelj meni, 
da so sredstva, ki bodo potrebna za izvedbo teh določb 
bistveno manjša, kot znašajo škode, ki jih povzročajo požari, 
ki so največkrat posledica nepoznavanja vzrokov požarov in 
ustreznega ukrepanja ob požarih. 

Posebno obremenitev za občinske in medobčinske skupno- 
sti za varstvo pred požarom bodo predstavljali le prispevki za 
zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev, ki nimajo sta- 
tusa zavarovanca iz drugega naslova, za primer nesreče pri 
delu. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred 

požarom  _________ 

1. teza 

V Zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2 
2/76) se prvi odstavek 3. člena spremeni, tako da se glasi: 

»Delovni ljudje in občani v sistemu družbene samozaščite, 
organizirani v organizacijah združenega dela, drugih organi- 
zacijah in skupnostih, krajevnih skupnostih, samoupravnih 
interesnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, druž- 
benopolitičnih organizacijah, družbenih organizacijah in 
društvih skrbijo za varstvo pred požarom in ustvarjajo pogoje 
za preprečevanje nastanka požarov s tem, da: 

- organizirajo in izvajajo požarnovarnostno vzgojo in pre- 
ventivno delo; 

- opozarjajo pristojne organe, organizacije in skupnosti na 
pomanjkljivosti oziroma nevarnosti, ki vplivajo oziroma bi 
lahko vplivale na varstvo pred požarom; 

- skrbijo za odpravo okoliščin in stanja, ki ogroža požarno 
varnost; 

- vzpodbujajo in ustanavljajo gasilske organizacije in druš- 
tva; 

- se usposabljajo za naloge varstva pred požarom ob ele- 
mentarnih ip^lrugih nesrečah, izrednih razmerah, neposredni 
vojni nevarnosti in vojni; 

- skrbijo za izobraževanje kadrov na tem področju.« 

2. teza 
Za 3. členom se doda nov 3. a člen, ki se glasi: 
»Za uresničevanje skupnih potreb in interesov s področja 

varstva pred požarom ustanavljajo delavci in delovni ljudje v 
organizacijah združenega dela, drugih samoupravnih organi- 

zacijah iri skupnostih ter delovni ljudje, ki delajo s sredstvi v 
lasti občanov kot uporabniki, skupaj z delavci in člani gasil- 
skih organizacij, kot izvajalci, samoupravne skupnosti za var- 
stvo pred požarom. 

Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom 
so občinske oziroma medobčinske skupnosti za varstvo pred 
požarom ter Skupnost za varstvo pred požarom SR Slove- 
nije.« 

3. teza 
7. člen se črta. 

4. teza 

Za 8. členom se dodata nova 8. a in 8. b člen, ki se glasita: 

»8. a člen 
Občinski upravni organ za notranje zadeve opravlja zadeve 

v zvezi z izvrševanjem določb tega zakona in drugih predpisov 
o požarnem varstvu, spremlja stanje na področju varstva pred 
požarom in predlaga pristojnim organom ustrezne ukrepe. 

Občinski upravni organi za notranje zadeve o stanju in 
svojih ugotovitvah na področju varstva pred požarom sezna- 
njajo skupnosti za varstvo pred požarom. 

8. b člen 
Osnove varstva pred požarom so sestavni del vzgojnoizo- 

braževalnih programov osnovnega in usmerjenega izobraže- 
vanja. 
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Organizacije združenega dela so dolžne skrbeti za stalno 
usposabljanje svojih delavcev za varstvo pred požarom v 
organizacijah združenega dela nadzirajo organi požarne inš- 
pekcije« 

5. teza 
V prvem odstavku 

9. člena se besedilo: 
»V regionalnem prostorskem planu, urbanističnem načrtu, 

zazidalnem načrtu in urbanističnem redu » nadomesti z bese- 
dilom: 

»V prostorskih aktih kot so urbanistični načrti, prostorski 
izvedbeni načrti in urbanistični redi:« 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Občinska 
oziroma medobčinska požarna inšpekcija daje mnenje k 
osnutku prostorskih aktov iz prvega odstavka tega člena.« 

6. teza 
Za 9. členom se doda nov 9. a člen, ki se glasi: 

»9. a člen 
Objekte je potrebno projektirati, graditi, rekonstruirati in 

vzdrževati tako, da je zagotovljena Čimvečja požarna varnost 
ljudi in premoženja, da se v čimvečji meri omeji možnost 
nastanka in razširitve požara, zagotovi reševanje ljudi in pre- 
moženja in omogoči dostop gasilcev. 

Požarnovarnostne zahteve in prejšnjega odstavka mora 
vsebovati lokacijska dokumentacija, tehnična dokumentacija 
za zgraditev objekta oziroma dokumentacija o spremembi 
tehnološkega procesa. Iz dokumentacije mora biti tudi razvi- 
dno, kateri predpisi oziroma splošno priznani normativi so bili 
upoštevani.« 

7. teza 
Besedilo 10. člena se nadomesti z novim besedilom, ki se 

glasi: 
»Republiški sekretar za notranje zadeve predpiše mini- 

malne pogoje za varstvo pred požarom, ki jih je treba upošte- 
vati pri lokaciji, gradnji in uporabi objektov in ukrepe, s 
katerimi se zagotavlja varnost ljudi in premoženja pred poža- 
rom«. 

8. teza 
11. člen se črta. 

9. teza 
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »po predpisih iz 

drugega odstavka 10. člena tega zakona« nadomesti z besedi- 
lom: »glede na požarno nevarnost«. 

10. teza 
V 14. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki 

se glasijo: 
»Organizacije združenega dela ter druge samoupravne or- 

ganizacije in skupnosti morajo določiti delavca, ki je odgovo- 
ren za izvajanje požarnovarnostnih ukrepov, predpisanih s 
tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ter 
drugimi predpisi. Organizacije združenega dela, v katerih je 
nevarnost za nastanek požara večja, morajo imeti slubo za 
varstvo pred požarom. 

Delavec, ki je odgovoren za izdajanje požarnovarnostnih 
ukrepov, lahko opravlja te naloge poleg svojih osnovnih na- 
log, kjer je zaradi požarnovarnostne problematike to po- 
trebno, pa le naloge s področja varstva pred požarom. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda natančnejše 
predpise za organiziranje službe za varstvo pred požarom ter 
o strokovni usposobljenosti delavcev, ki opravljajo strokovne 
naloge na področju varstva pred požarom«. 

Sedanji drugi odstavek postane peti odstavek. 

11. teza 
V 16. členu se črta druga alinea. 

12. teza 
Tretji odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Pravilnik o varstvu pred požarom določa organizacijo var- 

stva pred požarom, način usposabljanja delavcev organizacij 
iz prvega odstavka 14. člena zakona o varstvu pred požarom, 
način vzdrževanja naprav in sredstev za javljanje in gašenje 
požara, ukrepe za preprečevanje nastanka požara, odkrivanje 
in omejitev širjenja požara glede na pogoje dela, način javlja- 
nja požara, zagotavljanje požarne intervencije ter pravočasne 
evakuacije ljudi in premoženja. Zaradi posebne nevarnosti za 
nastanek požara mora pravilnik določati tudi ustrezne ukrepe 
pri varjenju in uporabi nezavarovanega ognja«. 

13. teza 
Za 17. členom se dodata nova 17. a in 17. b člen, ki se 

glasita: 
»17. a člen 

Zaradi ugotavljanja stanja na področju požarnega varstva, 
proučevanja vzrokov nastanka požarov, ugotavljanja uspeš- 
nosti gasilske intervencije ter preventivnega ukrepanja vodijo 
organizacije združenega dela, druge samoupravne organiza- 
cije in skupnosti ter državni organi evidenco o požarih. 

Republiški sekretar za notranje zadeve izda navodilo o 
podatkih in o načinu vodenja evidenc o požarih. 

17. b člen 
Občinske skupščine lahko glede na geografske, vremen- 

ske, urbanistične ali druge pogoje z odloki predpišejo po- 
sebne ukrepe za varstvo gozdov, kmetijskih površin ali člove- 
kovega bivalnega okolja pred požarom«. 

14. teza 
V prvem odstavku 19. člena se črta zadnja alinea. 
Na koncu drugega odstavka se namesto pike postavi vejica 

in doda besedilo: »razen za individualno stanovanjsko grad- 
njo ter individualne objekte, ki se od časa do časa uporabljajo 
za počitek ali oddih«. 

Tretji in četrti odstavek se črta. 

15. teza 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: »Nadzor nad zgraje- 

nimi objekti iz 19. člena opravlja občinska oziroma medobčin- 
ska požarna inšpekcija«. 

16. teza 
V 21. členu se v drugi vrsti črta beseda »še««. 
Za šesto alineo se doda nove alinea, ki se glasi: »Lahko 

opravlja tudi nadzor nad objekti, ki jih nadzoruje občinska 
oziroma medobčinska požarna inšpekcija.« 

Sedanja sedma alinea postane osma. 

17. teza 
V drugem odstavku 22. člena se besede »v zakonu o inšpek- 

cijah« nadomestijo z besedilom: »v zakonu o sistemu državne 
uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79)« 

18. teza 
V 24. členu se za besedama »strokovne osebe« dodajo 

besede »ali organi in organizacije oziroma gasilska društva« 

19. teza 
V prvem odstavku 30. člena se za besedo »inšpekcije« 

črtajo »po prejšnjem opozorilu«. 

20. teza 
Členi od 36. do 45. se nadomestijo z novimi členi, ki se 

glasijo: 

»36. člen 
Skupnost za varstvo pred požarom se praviloma ustanovi za 

■ območje občine. 
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Če se ustanovitelji tako sporazumejo, se namesto občinske 
skupnosti za varstvo pred požarom ustanovijo medobčinske 
skupnosti za varstvo pred požarom za območje dveh ali več 
običn. 

Za območje SR Slovenije se ustanovi skupnost za varstvo 
pred požarom SR Slovenije. 

36. a člen 
Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požarom 

(v nadaljnjem besedilu: skupnosti za varstvo pred požarom) 
ugotavljajo in usklajujejo interese in potrebe, oblikujejo poli- 
tiko razvoja, sprejemajo programe varstva pred požarom, 
skrbijo za njihovo uresničitev, združujejo sredstva in oprav- 
ljajo druge zadeve s področja varstva pred požarom. 

O stanju in ugotovitvah na področju varstva pred požarom 
morajo najmanj enkrat letno seznanjati pristojne skupščine 
družbeno političnih skupnosti. 

V občinskih ali medobčinskih skupnostih za varstvo pred 
požarom uporabniki in izvajalci: 

- skrbijo za skladen razvoj požarnega varstva v občini; 
- usklajujejo elemente za pripravo samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana; 
- usklajujejo predloge programov storitev oziroma posa- 

mičnih storitev s področja požarnega varstva; 
- usklajujejo merila za vrednotenje programov storitev ozi- 

roma posamičnih storitev; 
- ugotavljajo obseg sredstev za izvedbo programov storitev 

oziroma posamičnih storitev v posameznih planskih obdobjih 
in predlagajo načine za zagotavljanje teh sredstev; 

- zagotavljajo sredstva za razširitev dejavnosti gasilskih 
enot, če ta sredstva niso obsežena v povračilu za storitve; 

- sprejemajo plan občinske (medobčinske) skupnosti za 
varstvo pred požarom; 

- se sporazumevajo o drugih zadevah, določenih z zako- 
nom ali s samoupravnimi splošnimi akti občinske (medobčin- 
ske) skupnosti za varstvo pred požarom. 

39. člen 
Skupnost za varstvo pred požarom upravlja skupščina, ki jo 

sestavlja zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov delegirajo delegacije uporab- 

nikov, delegate v zbor izvajalcev pa delegirajo delegacije 
izvajalcev, ki so člani skupnosti. 

Število delegatskih mest v zborih skupščine skupnosti ter 
število in način delegiranja delegatov se določi s samouprav- 
nim sporazumom o ustanovitvi skupnosti za varstvo pred 
požarom. 

40. člen 
V skupščini skupnosti za varstvo pred požarom sodelujejo 

tudi strokovni delavci upravnih organpv za notranje zadeve, 
ljudsko obrambo in oboroženih sil, ki skupščino seznanjajo s 
svojimi ugotovitvami ter dajejo pobude in predloge za izbolj- 
šanje stanja na tem področju. 

Pri izvajanju in usklajevanju politike na področju varstva 
pred požarom in izvajanja preventivnih ukrepov na tem po- 
dročju, morajo zavarovalne skupnosti svoje programe uskla- 
jevati s programi skupnosti za varstvo pred požarom; v ta 
namen lahko ustanovijo tudi skupen organ. 

41. člen 
V samoupravnem sporazumu o ustanovitvi skupnosti za 

varstvo pred požarom in v njenem statutu se v skladu z 
zakonom določijo zadeve, o katerih odločajo delegati obeh 
zborov enakopravno in zadeve, o katerih odloča posamezni 
zbor samostojno. Samoupravni sporazum o ustanovitvi po- 
žarne skupnosti in njen statut določata zadeve, o katerih 
odločajo delegati obeh zborov enakopravno in zadeve, o 
katerih odloča posamezni zbor samostojno. Samoupravni 
sporazum o ustanovitvi požarne skupnosti in njen statut dolo- 
čata zadeve, o katerih odločajo delegati v skupščini po po- 
prejšnjem izvajanju delavcev, delovnih ljudi in občanov v 
temeljnih organizacijah združenega dela in drugih samou- 
pravnih organizacijah in skupnostih. 

42. člen 
Če odločitev, ki se sprejema enakopravno v obeh zborih, ni 

bila sprejeta v enakem besedilu v obeh zborih, se opravi 
usklajevalni postopek med zboroma, ki je podrobneje urejen v 
statutu skupnosti za varstvo pred požarom. 

Če v usklajevalnem postopku med zboroma ni doseženo 
soglasje o vprašanju, od katerega bi bilo zaradi tega ogroženo 
opravljanje požarnovarnostnih dejavncfeti in storitev, lahko 
skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti začasno 
uredi to vprašanje. 

43. člen 
Skupnost za varstvo pred požarom SR Slovenije ustanovijo 

občinske oziroma medobčinske skupnosti za varstvo pred 
požarom s samoupravnim sporazumom. 

Skupščino Skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije 
sestavljata zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

Delegate v zbor uporabnikov Skupščine Skupnosti za var- 
stvo pred požarom SR Slovenije pa delegirajo skupščine 
občinskih skupnosti iz zborov uporabnikov, delegate v zbor 
izvajalcev skupščine Skupnosti za varstvo pred požarom SR 
Slovenije pa delegirajo skupščine občinskih skupnosti iz zbo- 
rov izvajalcev. 

Število delegatov in način izvolitve obeh zborov skupščin se 
določi s samoupravnim sporazumom o ustanovitvi ali s statu- 
tom Skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije. 

44. člen* 
V Skupnosti za varstvo pred požarom SR Slovenije uresni- 

čujejo uporabniki in izvajalci naloge skupnega pomena tako 
da: 

- oblikujejo skupne osnove politike razvoja varstva pred 
požarom v SR Sloveniji; 

- zagotavljajo skladen razvoj varstva pred požarom v SR 
Sloveniji; 

- sooblikujejo politiko varstva pred požarom v SFRJ; 
- zagotavljajo možnosti za nabavo in uporabo specialnih 

gasilskih in reševalnih tehničnih sredstev, ki so lahko racio- 
nalno izkoriščena na območju več občin ob požarih, naravnih 
in drugih nesrečah; ■■ 

- sodelujejo pri raziskovalnem in razvojnem delu, ki ima 
skupen pomen za celotno področje varstva pred požarom v 
SR Sloveniji; 

- sodelujejo pri uresničevanju enotnega izobraževalnega 
sistema v SR Sloveniji na področju varstva pred požarom; 

- določajo merila in kriterije in zagotavljajo sredstva za 
opravljanje nalog, ki Se uresničujejo v Skupnosti za varstvo 
pred požarom SR Slovenije; 

- sprejemajo merila za oblikovanje standardov in normati- 
vov za opravljanje dejavnosti varstva pred požarom; 

- opravljajo druge naloge, ki jih določa zakon ali samou- 
pravni sporazum; 

- zagotavlja skupaj z drugimi subjekti enotnost sistema 
požarnega varstva v SR Sloveniji; 

45. člen 
Za nadzor nad delom skupnosti izvolijo član skupnosti 

odbor za samoupravno kontrolo. 
Statut skupnosti podrobneje določa način oblikovanja in 

dela ter pravice in odgovornost odbora za samoupravno kon- 
trolo«. 

21. teza 
47. člen se črta. 

22. teza 
50. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Teritorialne poklicne gasilske enote se ustanovijo kot de- 

lovne organizacije, industrijske poklicne gasilske enote pa se 
lahko oblikujejo kot temeljne organizacije združenega dela ali 
posebne organizacijske enote oziroma delovne skupnosti.« 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

23. teza 
Za 50. členom se dodata novi 50. a in 50. b člen, ki se 

glasita: 
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50. a člen 
Da se zagotovi vpliv družbene skupnosti sodelujejo v delav- 

skem svetu poklicne gasilske enote tudi delegati družbene 
skupnosti. 

Zadeve, o katerih odločajo v delavskem svetu poleg delega- 
tov delavcev tudi delegati družbene skupnosti, so: 

- sprejemanje razvejnih programov; 
- pogoji za pridobivanje dohodka; 
- finačni in zaključni račun gasilske enote; 
- kadrovska politika in statusne spremembe; 
- spremljanje ter obravnava stanja na področju varstva pred 

požarom; 
- ter druge zadeve, ki se določijo s statutom. 
Ustanovitelj v soglasju s skupščino družbenopolitične 

skupnosti določi, katere samoupravne organizacije in skup- 
nosti delegirajo svoje delegate v delavski svet poklicne gasil- 
ske organizacije in koliko jih vsaka delegira. 

50. b člen 
V statutu poklicne gasilske enote določijo delavci poleg 

zadev, ki jih določa zakon, tudi zadeve, o katerih soodločajo v 
delavskem svetu delegati družbene skupnosti. 

Statut poklicne gasilske enote velja, ko da nanj soglasje 
skupščina pristojne družbenopolitične skupnosti«. 

24. teza 

Za 54. členom se doda nov 54. a člen, ki se glasi: 

»54. a člen 
»Operativni član prostovoljne gasilske enote, ki nima sta- 

tusa zavarovanca iz drugega naslova pa se poškoduje pri 
gašenju, reševanju, na vajah ali med šolanjem in zaradi take 
poškodbe zboli ali izgubi splošno delovno zmožnost, je zdrav- 
stveno, pokojninsko in invalidsko zavarovan kakor oseba v 
delovnem razmerju za primer nesreče pri delu. 

Osnova za odmero teh pravic je povečani osebni dohodek 
poklicnega gasilca v zadnjem letu pred poškodbo. 

Sredstva, ki so potrebna za uresničevanje pravic iz prejšnjih 
odstavkov tega člena zagotavljajo občinske oziroma medob- 
činske skupnosti za varstvo pred požarom«. 

25. teza 
55. člen se spremeni tako, da se glas: 
»V poklicnih gasilskih enotah se delovni čas poklicnih ga- 

silcev določa z razporedom, Razpored se oprav v okvru 182- 
urnega delovnega meseca oziroma 42-urnega delovnega te- 
dna. 

Poklicni gasilci so dolžni opravljati delo v posebnih delov- 
nih pogojih kot so: delo ob nedeljah in praznikih, delo v 
deljenem delovnem času, nočno delo, delo daljše od polnega 
delovnega časa, dežurstvo, pripravljenost za delo v delovnih 
prostorih ali doma. 

26. teza 

59. členu se doda noy drugi odstavek, ki se glasi: 
»Kadar gre za požare večjega obsega lahko Republiški 

sekretariat za notranje zadeve odredi, da sodelujejo pri gaše- 
nju in reševanju oseb ter premoženja teritorialne poklicne 
gasilske enote z drugih območij«. 

27. teza 

Za 59. členom se dodata nova 59. a in 59. b člen, ki se 
glasita: 

»59. a člen 
Teritorialne poklicne gasilske enote, ki imajo primerno 

opremo in usposobljene kadre lahko opravljajo poleg svojih 
osnovnih nalog še naslednje naloge: 

- pomagajo pri reševanju ljudi in premoženja ob potresu 
ali drugih elementarnih nesrečah; 

- nudijo strokovno pomoč pri vzgoji in urejanju gasilcev; 
- združujejo zahtevnejšo gasilsko opremo; 
- zagotavljajo strateške zaloge specialnih gasilskih sred- 

stev (penila, praški, haloni in drugo); 
- rešujejo z višin, vode, kraških jam in podobno ter 

- opravljajo druge naloge, s katerimi varujejo ljudi in pre- 
moženje, če so za to usposobljene. 

Naloge iz prejšnjega odstavka financirajo skupnosti za var- 
stvo pred požarom z območja, za katere je teritorialna po- 
klicna gasilska enota ustanovljena. V kolikor te enote oprav- 
ljajo naloge iz prejšnjega odstavka izven območja, za kate- 
rega so ustanovljene, se ureja financiranje s samoupravnim 
sporazumom med teritorialno poklicn9 gasilsko enot, skup- 
nostjo ustanovitelja in skupnostjo za varstvo pred požarom z 
območja, za katerega bo enota opravljala te naloge, 

59. b člen 
Teritorialne poklicne gasilske enote lahko za organizacije 

združenega dela, druge samoupravne organizacije in skupno- 
sti odstranjujejo posledice nezgod pri ravnanju z nevarnimi 
snovmi, opravljajo zahtevnejše intervencije na področju indu- 
strije in prometa, ko je potrebna specialna ali reševalna meha- 
nizacija, dajejo strokovno pomoč pri vzgoji in urejanju gasil- 
cev, vzdržujejo gasilsko opremo in opremo za odstranjevanje 
navedenih snovi, zagotavljajo specialna gasilska sredstva in 
drugo. 

Te naloge lahko teritorialna poklicna gasilska enota oprav- 
lja za subjekte naštete v prvem odstavku po predhodnem 
soglasju ustanovitelja. . 

Medsebojne pravice in obveznosti med centrom za varstvo ' 
pred požarom in organizacijami združenega dela, drugimi 
samoupravnimi organizacijami in skupnostmi se uredijo s 
pogodbo«. 

28. teza 
V 60. členu se za besedo »lahko« vstavijo besede »na 

predlog vodje gašenja«. 

29. teza 

V prvem odstavku 63. člena se dodata novi alinei, ki se 
glasita: 

- da odredi odstranitev vozila in drugih ovir, ki onemogo- 
čajo uspešno intervencijo oziroma odvzem vode za gašenje; 

- da odredi sežig nevarne snovi, če drugače ni mogoče te 
stnovi odstraniti. 

30. teza 

Za 64. členom se doda nov 64. a člen, ki se glasi; 

»64. a člen 

Enote gasilskih društev in poklicne gasilske enote se vklju- 
čijo v vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter v izrednih 
razmerah v zaščitne in reševalne akcije civilne zaščite in 
delujejo v skladu z načrti civilne zaščite ter po navodilih 
pristojnih štabov za civilno zaščito«. 

i 31.teza 

V drugem in tretjem odstavku 67. člena se beseda »atest« 
nadomesti z besedama »strokovno mnenje«. 

32. teza 

V drugem odstavku 68. člena se črta besedilo za besedo 
»standardu« in nadomesti z besedilom »oziroma strokovno 
mnenje iz prejšnjega člena«, 

33. teza 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: »Gasilsko tehnično 
sredstvo, ki ne ustreza pogojem iz 67. člena tega zakona, se 
ne sme izdelovati, uvoziti, dajati v promet ali nabavljati«. 

34. teza 

Za 69. členom se doda nov 69. a člen, ki se glasi: 

»69. a člen 
Uporabniki gasilskih tehničnih sredstev morajo ta sredstva 

vzdrževati v skladu s tehničnimi predpisi in navodili«. 
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35. teza 
70. člen se spremeni tako, da se glasi: »Gasilska tehnična 

sredstva po tem zakonu so sredstva in naprave, ki so name- 
njene za osebno in kolektivno zaščito ljudi in premoženja ter 
za gašenje in reševanje ljudi in premoženja«. 

36. teza 
Za 70.členom se dodata nova 70. a in 70. b člen, ki se 

glasita: 

»70. a člen 
Uporabnik objekta je dolžan za vgrajena gasilska tehnična 

sredstva dobiti potrdilo, s katerim se ugotovi brezhibnost 
delovanja tega sredstva. 

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda organizacija združe- 
nega dela ali gasilska enota, ki jo pooblasti republiški sekretar 
za notranje zadeve. 

70. b člen 
Servisiranje ročnih in prevoznih gasilskih aparatov opravlja 

organizacija oziroma gasilska enota oziroma občan, ki samo- 
stojno opravlja to dejavnost z osebnim delom, z delovnimi 
sredstvi v njegovi lasti. 

Republiški sekretar za notranje zadeve določi minimalne 
tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organiza- 

cije združenega dela oziroma gasilske enote, ki izdajajo potr- 
dila iz 70. a člena oziroma organizacije in občani iz prejšnjega 
odstavka.« 

37. teza 
Kazenske sankcije (členi 77. do 80. sedanjega zakona) bodo 

usklajene s tem zakonom in novim zakonom o prekrških ki je 
v pripravi. 

38. teza 
Ze ustanovljene samoupravne interesne skupnosti za var- 

stvo pred požarom nadaljujejo z delom v skladu z določbami 
tega zakona, 

39. teza 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati določbi 

10. in11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah posa- 
meznih določb nekaterih republiških zakonov v zvezi s po- 
stopkom za pridobitev lokacijskega dovoljenja (Uradni list 

40. teza 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

POROČILO 

o izvajanju zakona o investicijskih 

vlaganjih SR Slovenije v graditev 

zaklonišč za republiške organe in 

organizacije v obdobju od leta 1981 do 

leta 1990 za leto 1982 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 62. seji dne 14. 
4. 1983 obravnaval: 

- POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O INVESTICIJSKIH 
VLAGANJIH SR SLOVENIJE V GRADITEV ZAKLONIŠČ ZA 
REPUBLIŠKE ORGANE IN ORGANIZACIJE V OBDOBJU 
OD LETA 1981 DO LETA 1990 ZA LETO 1982 in 

- DOKONČNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH SR SLOVENIJE V GRADITEV 
OBJEKTOV IN NABAVO OPREME V OBDOBJU OD LETA 
1981 DO LETA 1985 ZA LETO 1982, 

ki vam ju pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije, 

Izvršni svet predlaga skupščini SR Slovenije, da nave- 
deni poročiti obravnava hkrati z osnutkom zakona o za- 
ključnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 
1982. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo. 

V drugem odstavku 7. člena zakona o investicijskih vlaga- 
njih SR Slovenije v graditev zaklonišč za republiške organe in 
organizacije v obdobju od leta 1981 do leta 1990 je določeno, 
da Izvršni svet Skupščine SR Slovenije poroča Skupščini SR 
Slovenije o izvrševanju del in o porabi sredstev za izvrševanje 
programa, ki je določen z navedenim zakonom, vsako leto ob 
predložitvi zaključnega računa o izvršitvi republiškega prora- 
čuna. 

Pravice in dolžnosti investitorja za izvrševanje programa 
tega zakona opravlja Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo v sodelovanju z republiškim sekretariatom za ljudsko 
obrambo. Oba organa tudi pripravljata poročila. 

Program izgradnje zaklonišč po tem zakonu je v skladu z 
zasnovo graditve zaklonišč v SFRJ s 158. členom zakona o 
splošni ljudski obrambi, ki določa, da morajo organi družbe- 
nopolitičnih skupnosti, organizacije združenega dela in druge 
samoupravne organizacije in skupnosti poskrbeti, da zgradijo 
zaklonišča za zaščito prebivalstva in materialnih dobrin v 
vojni. Ta program je bil pri sprejemanju zakona usklajen z 
obrambnim načrtom SR Slovenije oziroma z vojno organiza- 
cijo in kadrovsko zasedenostjo republiških organov in organi- 
zacij. 

Po zakonu v obdobju od leta 1981 do leta 1990 je predvi- 
dena izgradnja 2000 zakloniščnih mest. S programom zaklo- 
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nišč je določeno, da se čimbolj upošteva zahteva, da se 
zaklonišča lahko v miru uporabljajo v druge namene. Pro- 
gram je bil usklajen s programom graditve zaklonišč mesta 
Ljubljane. 

Ob upoštevanju cen iz leta 1979 je vrednost vseh investicij 
151,560.000 dinarjev. Zneski, določeni za posamezna leta, se 
valorizirajo sorazmerno z gibanjem cen proizvodov in stori- 
tev. Finančna sredstva se letno ugotavljajo iz republiškega 
proračuna. 

V letih 1981 in 1982 bi morala biti opravljena dela za 400 
zakloniščnih mest. Ker namenska sredstva za uresničevanje 
programa po tem zakonu niso bila dodeljena, dela niso bila 
začeta. Tudi priprave za pridobitev s programom izbranih 
lokacij in pridobivanje tehnične dokumentacije zaradi po- 
manjkanja sredstev do danes še niso stekle. Tako celoten 
program po predvideni dinamiki razvoja del zaostaja za tri 
leta. 

V letu 1983 bo zato program za graditev zaklonišč in nji- 
hovo opremljanje za republiške organe in organizacije poprav- 

ljen in dopolnjen z nastalimi spremembami, ki so posledica 
neopravljenih nalog v obdobju od 1981 do 1983. Predvsem je 
potrebno spremeniti dinamiko vlaganj in s tem časovni plan 
izgradnje zaklonišč, kot jih prinaša program, in tega uskladiti 
z obdobjem od 1984 do 1990. Nedodeljena sredstva, ki so bila 
po dinamiki vlaganj predvidena za izvajanje zakona v letih 
1981, 1982 in 1983, se bodo enakomerno porazdelila v ob- 
dobje 1984 do 1990. V letu 1983 bodo začeta prva dela za 
pripravo tehnične dokumentacije za izgradnjo najnujnejšega 
zakloniščnega objekta iz programa. 

To poročilo naj bi v skladu z drugim odstavkom 7. člena 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev za- 
klonišč za republiške organe in organizacije v obdobju od leta 
1981 do leta 1990 obravnavala Skupščina SR Slovenije, zato 
predlagamo, da Skupščina SR Slovenije sprejme poročilo in 
naloži Izvršnemu svetu, da spremeni dinamiko investicijskih 
vlaganj v posameznih letih obdobja 1984 do 1990 v skladu z 
možnostmi, ki jih bo nudil vsakoletni republiški proračun. 

DOKONČNO POROČILO 

o izvajanju zakona o investicijskih 

vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov 

in nabavo opreme v obdobju od leta 1981 

do leta 1985 za leto 1982   

V drugem odstavku 8. člena zakona o investicijskih vlaga- 
njih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v 
obdobju cd leta 1981 do leta 1985 je določeno, da Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije poroča Skupščini SR Slovenije o 
izvršitvi del in porabi sredstev za izvrševanje programa za 
naslednje leto, dokončno pa ob predložitvi predloga zakona o 
zaključnem računu proračuna SR Slovenije za preteklo leto. 

Prva informacija je bila dana ob predlogu zakona o prora- 
čunu za leto 1983. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je 
informacijo o izvajanju zakona o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od 
leta 1981 do leta 1985 za leto 1982 sprejel 9/12-1982 in jo 
poslal v obravnavo Skupščini SR Slovenije. 

Odbor za finance zbora občin Skupščine SR Slovenije je 
informacijo obravnaval 26/1-1983, odbor za finance zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije pa 2/2-1983. 

Od obravnave prve informacije v Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije pa do konca leta 1982 za izvrševanje programa 
investicijskih vlaganj za leto 1982 iz republiškega proračuna 
ni bilo angažiranih dodatnih sredstev. 

Po dinamiki vlaganj predvidenih v zakonu o investicijskih 
vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v 
obdobju od leta 1981 do leta 1985 je bilo za leto 1982 predvi- 
denih 220,530.000. dinarjev. Od tega za nadaljevanje in nove 
investicije za potrebe na področju notranjih zadev 59.055.000 
dinarjev za potrebe na področju pravosodja in izvrševanja 
kazenskih sankcij 26,475.000 dinarjev, za potrebe na področju 
splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite pa 
135,000.000 dinarjev. Zaradi omejitve splošne porabe in sta- 
bilizacijskih prizadevanj je republiški proračun za ta namen 
lahko zagotovil le 115,530.000. dinarjev oziroma 52,39% sred- 
stev, predvidenih po zakonu. Ta znesek je bil z rebalansom 
republiškega proračuna zmanjšan še za 5,399.618. dinarjev. 
Dodeljena sredstva 110,130.382. dinarjev so bila porazdeljena 
za nadaljevanje nekaterih že začetih investicij med Republiški 
sekretariat za notranje zadeve, Republiški sekretariat za ljud- 
sko obrambo in Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo, ki po 7. členu zakona o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od 
leta 1981 do leta 1985, opravljajo pravice in dolžnosti investi- 
torja. 

Tako so bila Republiškemu sekretariatu za notranje zadeve 
dodeljena sredstva v višini 78,130.382. dinarjev, in sicer za 
pokritje nezagotovljenih sredstev v letu 1981 31.614.540. di- 
narjev, iz naslova valorizacije za leto 1981 24,835.895,45 di- 
narjev, in za investicije po zakonu za leto 1982 21,679.946,55 
dinarjev. 

Republiškemu sekretariatu za ljudsko obrambo so bila do- 
deljena sredstva za investicije po zakonu za leto 1982 v višini 
30,000.000 dinarjev. 

Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo so bila 
dodeljena sredstva iz naslova valorizacije za leto 1981 v višini 
3,000.000. dinarjev. 

V letu 1982 so bila s sredstvi, ki jih je zagotovil republiški 
proračun opravljena naslednja dela: 
A. NADALJEVANJE INVESTICIJ PO ZAKONU 
O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH SR 
SLOVENIJE V GRADITEV OBJEKTOV V 
OBDOBJU OD LETA 1978 DO LETA 1982 
1. Graditev kriminalistično-tehničnega centra 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve 
v Ljubljani 

Zaradi prostorske stiske kriminalistične tehnike v objektu 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve na Kidričevi 2 in 
neprimernih delovnih pogojev so pričeli na Vodovodni cesti 
graditi prizidek k obstoječemu objektu Republiškega sekreta- 
riata za notranje zadeve. Novi objekt ima štiri etaže (klet 
pritličje, I. in II. nadstropje)., V vsaki od štirih etaž je 150 m 
neto delovne površine (brez stopnišč, sanitarij). Pridobljeno je 
bilo 990 m2 uporabne površine. V novo zgrajenih prostorih je 
zagotovljena primerna namestitev sodobnih tehničnih izbolj- 
šav in laboratorijev, ki so potrebni za učinkovito dokazovanje 
kaznivih dejanj. 

Dela so bila končana leta 1982. 
2. Adaptacija delovnih prostorov Republiškega 
sekretariata za notranje zadeve 

Po preselitvi kriminalistične tehnike v nove prostore je 
Republiški sekretariat za notranje zadeve obnovil izpraznjene 
prostore in s tem izboljšal delovne pogoje. 
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3. Graditev uprave za notranje zadeve, postaje 
prometne milice in postaje milice s splošnim 
delovnim področjem 

Projektna dokumentacija za objekt Uprave za notranje za- 
deve Kranj je v izdelavi. Sredstva je zagotovila Skupščina 
občine Kranj. Kljub dotrajanosti, - nefunkcionalnosti in pro- 
storski utesnjenosti sedanje UNZ v Kranju, Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve ni pričel graditi, ker mu niso bila 
dodeljena potrebna sredstva po zakonu. 

4. Telekomunikacijska oprema objektov 
organov za notranje zadeve 

Republiški sekretariat za notranje zadeve na Upravah za 
notranje zadeve Maribor in Postojna zaradi modernizacije 
zvez gradi dodatne prostore za nove telegrafske centre. 

5. Graditev in adaptacija objektov oddelkov in 
postaj milice s splošnim delovnim področjem 

V program objektov postaj milic so bili vključeni tudi pro- 
stori operativne tehnike, katere investitor je Republiški sekre- 
tariat za notranje zadeve. Ti prostori so predvideni na posta- 
jah milic in nekaterih območnih milics splošnim delovnim 
področjem. Potrebne površine za te namene so od 20 do 30 
m2. 

V letu 1982 so bili prostori operativne tehnike vključeni pri 
novogradnji PM Trebnje, PM Ruše in PM Šmarje pri Jelšah. 

6. Graditev objektov za potrebe na področju 
pravosodja in izvrševanja kazenskih sankcij 

a) Graditev sodnega poslopja v Kopru 
Pravosodni organi v Kopru nimajo primernih prostorov. 

Zagotovitev primernih prostorov ni bila možna z obnovo ob- 
stoječih prostorov, temveč le z novogradnjo sodnega po- 
slopja. Že z zakonom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v 
graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 
do leta 1982 je bila ta graditev tudi predvidena. Z zakonom o 
investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in 
nabavo opreme v obdobju od leta 1981 do leta 1985 pa je 
predvidena zaključitev graditve. 

Republiški sekretariat za pravosodje in upravo in Skupščina 
občine Koper sta v letu 1979 sprejela dokončni investicijski 
program in se z dogovorom o skupnem financiranju in gradi- 
tvi sodnega poslopja v Kopru kot investitorja dogovorila o 
skupnem financiranju graditve. 

Investitorja sta ob prijavi investicije Službi družbenega knji- 
govodstva, podružnici v Kopru, v predračunski vrednosti 
122,500,000 dinarjev zagotavljala sredstva iz naslednjih virov: 

- izdvojena sredstva SR Slovenije, zagotovljena v zakonu o 
investicijskih vlaganjih v graditev objektov in nabavo opreme 
od leta 1978 do leta 1982 v višini 49,000.00 dinarjev, 

- izdvojena sredstva Skupščine občine Koper v višini 
11,942.000 dinarjev, 

- kreditna pogodba, sklenjena med Ljubljansko banko 
Splošno banko Koper, v višini 35,308.000 dinarjev z mož- 
nostjo črpanja v letu 1981, 

- garancija Ljubljanske banke Splošne banke Koper na 
bodoči priliv v višini 26,250,000 dinarjev. 

V letu 1979 je bila pridobljena tehnična dokumentacija in na 
osnovi potrdila SDK podružnica Koper o zagotovljenih sred- 
stvih tudi gradbeno dovoljenje za graditev I. faze sodnega 
poslopja v Kopru. V letu 1981 je bila graditev ustavljena, ker 
Ljubljanska banka, Splošna banka Koper ni izdala garancije 
izvajalcu o zagotovljenih sredstvih, s čimer bi lahko zavaroval 
plačilo, čeprav je bila kreditna pogodba v višini 35,308.000 
dinarjev in garancija iste banke na bodoči priliv v višini 
26,500.000 dinarjev podpisana že v letu 1979. Svoje odklo- 
nilno stališče je banka opirala na določila zakona o posebnih 
pogojih za investicijske kredite (Uradni list SFRJ, št. 62/79), 
sprejetega v decembru 1979, ter na tolmačenje 2. točke 15. 
člena tega zakona Zveznega sekretariata za finance iz ja- 
nuarja 1980, ki pravi, da ni mogoče šteti kot zagotovitev 
sredstev, če jih investitor ni začel črpati do 15. decembra 
1979, ko je stopil zakon v veljavo. 

Na objektu so bila opravljena naslednja dela; izdelana je 

armirano betonska konstrukcija I. faze graditve (ki zagotavlja 
graditev prostorov za Višje sodišče, Višje tožilstvo, Temeljno 
sodišče ter Temeljno javno tožilstvo v Kopru), izdelana je 
kritina objekta, kleparska dela, svetlobne strešne kupole, stre- 
lovodna naprava, vzidani so obodni fasadni zidovi ter kanali- 
zacija za fekalne in meteorne vode. 

Po končanih zavarovalnih delih III. gradbene faze je bil 
objekt zavarovan. 

Za gradnjo objekta do navedene faze, in to od 1978 do leta 
1982, je bilo porabljenih 60,996.000 dinarjev. Od tega je repu- 
blika zagotovila 49,000.000 dinarjev ali 80,33 % in Skupščina 
občine Koper 11,996.000 dinarjev ali 19,67 %. Po predračunu 
bi bilo potrebno zagotoviti za dokončanje I. faze izgradnje 
sodnega poslopja v Kopru 70,000.000 dinarjev. Od tega zne- 
ska bi odpadlo na republiko 16,498.000 dinarjev ali 23,57 % in 
Skupščino občine Koper 53,502.000 dinarjev ali 76,43 % 

Sredstva v letu 1982 niso bila zagotovljena niti v republi- 
škem proračunu niti v proračunu Skupščine občine Koper, 

b) Graditev objektov zaporov v Novi Gorici 
Zapori v Novi Gorici so v tako provizoričnem stanju, da v 

njih ni možno izvrševati kazni v skladu z zakonom o izvrševa- 
nju kazenskih sankcij. Sedanji bivalni prostori za pripornike in 
obsojence ne ustrezajo osnovnim pogojem bivanja v priporu 
in zaporu. Obnova objekta gradbeno ni možna, dozidava pa 
urbanistično ni dovoljena. 

Ugotovljeno je bilo, da se dajo sanitarne in varnostne po- 
manjkljivosti sedanjih zaporov odpraviti samo z izgradnjo 
novih objektov. 

Graditev zaporov v Novi Gorici je bila programirana z zako- 
nom o investicijskih vlaganjih SR Slovenije za obdobje od leta 
1978 do leta 1982. Tudi v zakonu o investicijskih vlaganjih SR 
Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od 
leta 1981 do leta 1985, ki spreminja prejšnji investicijski za- 
kon, je v programu predvidenih investicij ponovno načrtovana 
graditev objektov zapora v Novi Gorici. 

V letu 1980 je pridobljena tehnična dokumentacija in porav- 
nane finančne obveznosti do ureditve komunalne infrastruk- 
ture zazidalnega okoliša ter pridobljena potrebna soglasja za 
izdajo gradbenega dovoljenja. 

Za plačilo tehnične dokumentacije in poravnavo finančne 
obveznosti za ureditev komunalne infrastrukture je bilo do 
konca leta 1980 porabljenih 12,858.349,35 dinarjev. S tem je 
bila končana I. faza in izvršene priprave za izgradnjo zaporov 
v Novi Gorici, tako kot je bilo določeno s sklepom Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije 13. novembra 1980. 

Zaradi omejevanja splošne porabe v letu 1982 v republi- 
škem proračunu in proračunih sofinancerjev niso bila zago- 
tovljena sredstva za nadaljevanje investicije. 

c) Izdelava tehnične dokumentacije za izgradnjo objektov 
Kazensko poboljševalnega doma Celje za mladoletnike in 
mlajše polnoletnike. 

Celoten sklop objektov Kazensko poboljševalnega doma za 
mladoletnike in za mlajše polnoletnike v Celju je v strogem 
mestnem središču na pomembnem airheološkem kraju. Sam 
objekt je spomeniško zaščiten in zato ni možnosti za obnovo! 

Zmogljivosti kazenskega poboljševalnega doma ne zado- 
ščajo, prostori so v slabem stanju. Ker te prostorske stiske in 
zagotovitve normalnih delovnih razmer in bivanja mladoletni- 
kov in mlajših polnoletnikov ni bilo mogoče reševati z obnovo 
objektov, je bil sprejet predlog o preselitvi kazenskega pobolj- 
ševalnega doma za novo lokacijo. Dela za lokacijsko opredeli- 
tev novogradnje so se začela že v letu 1981 z izdelavo razvoj- 
nega načrta Kazensko poboljševalnega doma za mladoletnike 
in mlajše polnoletnike v Celju. Po strokovni verifikaciji razvoj- 
nega načrta bo ta osnova za opredelitev in razporeditev povr- 
šin, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi urbanističnega 
načrta mesta Celje ter pri pridobitvi lokacije za novogradnjo. 

V letu 1982 za ta dela ni bilo zagotovljenih sredstev. 
d) Izdelava tehnične dokumentacije za graditev objektov 

zaporov Ljubljana 
Obstoj zaporov na lokaciji v Povšetovi ulici je postal nego- 

tov predvsem iz naslednjih razlogov: 
- po zazidalnem načrtu CS-6 »Nove poljane« je sedanja 

lokacija zaporov namenjena stanovanjski izgradnji. Z realiza- 
cijo tega zazidalnega načrta bodo zapori izgubili proizvodne 
obrate v katerih zaposlujejo obsojence. Brez teh objektov pa 
ni mogoče izvajati prevzgojnih programov. 

- Preostali del zemljišča, ki ga pokrivajo bivalne stavbe, 

priloga poročevalca 21 



dvorišča, parkirišče in sprehajališče, je po generalnem urba- 
nističnem načrtu Ljubljane predviden za pozidavo šolskih in 
zdravstvenih objektov. 

- S stavbo in zemljišči upravlja Klinični center, Klinična 
bolnišnica za psihiatrijo, ki je te objekte ob preselitvi leta 1962 
le začasno odstopila v uporabo zaporov. 

— Vrhovno sodišče SR Slovenije je s sodbo z dne 8/6-1981 
zavrnilo zahtevek za prenos pravice uporabe poslovnih pro- 
storov na zapore Ljubljana. 

Iz proračuna za leto 1982 sredstva za izdelavo tehnične 
dokumentacije niso bila dodeljena. Republiški sekretariat za 
pravosodje in upravo je zato v tem letu nadaljeval dela pri 
izdelavi idejnega programa za pridobitev in odobritev lokacije 
za novogradnjo zaporov, 

B. NOVE INVESTICIJE 

1. Graditev skladiščnih objektov za opremo 

Pri urejanju qjsstoječih skladiščnih zmogljivosti skladišče- 
nja opreme za vojne potrebe in rezerv Republiškega štaba za 
civilno zaščito za začasno nastanitev je bil doslej urejen 
objekt za skladiščenje minsko eksplozivnih sredstev in skladi- 
ščenja goriva. Popravljen je bil most na dovozni poti, za kar je 
bilo porabljenih 31 % vseh sredstev, preostala sredstva bodo 
porabljena za izgradnjo dodatnih montažnih skladiščnih pro- 
storov, ki bodo zaradi fizičnega zavarovanja zgrajena pri 
objektih VP. 2050 in sicer angažirana v prvi polovici leta 1983. 
V pripravi je tehnična dokumentacija. 

2. Investicijska vlaganja v zvezi s 
specifičnimi nalogami SR Slovenije na 
področju splošne ljudske obrambe in družbene 
samozaščite 

Za investicijska vlaganja za specifične naloge SR Slovenije 
na področju splošne ljudske obrambe in družbene samoza- 
ščite so v letu 1982 nadaljevali le z nekaterimi pripravljalnimi 
deli za izgradnjo vodovodnega priključka, pri katerem je so- 
delovala tudi JLA, ter pripravo tehnične dokumentacije. V 
skladu s sklepi komisije Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije za namensko proizvodnjo iz leta 1982 in odločitvijo, da se 
realizacija teh nalog še podaljša, je del preostalih sredstev 
namenjenih za poravnavo stroškov odkupa zemljišča iq uredi- 
tev električnega priključka. Sredstva bodo porabljena v letu 
1983. 

To poročilo naj bi v skladu z drugim odstavkom 8. člena 
zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev ob- 
jektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1981 do leta 1985 
obravnavala Skupščina SR Slovenije. 

Dolgoročni program gospodarske stabilizacije in ukrepi za 
njeno uresničevanje zahtevajo omejevanje investicij na ob- 
seg, ki bo v skladu z dejanskimi možnostmi gospodarstva. 
Investicije je potrebno glede na ukrepe protiinflacijske poli- 
tike zmanjšati v realne okvire. Zato predlagamo, da Skupščina 
SR Slovenije sprejme poročilo in naloži Izvršnemu svetu 
Skupščine SR Slovenije, da preveri investicijske projekte in 
prilagodi program investicijskih vlaganj SR Slovenije v tem 
srednjeročnem obdobju možnostim zagotavljanja sredstev iz 
republiškega proračuna v posameznem letu. Reprogramira- 
nje že sprejetih investicijskih odločitev naj bo izvršeno tako, 
da bodo razpoložljiva finančna sredstva usmerjena predvsem 
v dokončanje začetih objektov. 

SKUPNOST ZA CESTE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije 

SKUPŠČINA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE SLOVENIJE 
LJUBLJANA 

ZADEVA: Soglasje k samoupravnemu sporazumu o 
ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije in njenem sta- 
tutu. 

V smislu 20. člena zakona o cestah (Ur. list SRS, št. 38- 
1687/81) prosimo, da da Skupščina Socialistične repu- 
blike Slovenije soglasje k samoupravnemu sporazumu o 
ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije in statutu Skup- 
nosti za ceste Slovenije. 

Na podlagi 16., 19. in 21. člena Zakona o cestah (Ur. list 
SRS, št. 38/81) so delavci v temeljnih organizacijah in drugih 
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, 
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom in sredstvi, ki so lastnina občanov ter občani v kra- 
jevnih skupnostih, kot uporabniki, in delavci v organizacijah 
za vzdrževanje cest ter delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ki na podlagi posebnega samoupravnega 
sporazuma raziskujejo, projektirajo, gradijo in rekonstrui- 
rajo ceste za čas izvajanja dogovorjene naloge, ob kateri se 
vzpostavijo trajnejša razmerja, vendar le v zadevah, glede 
katerih imajo obveznosti, odgovornosti in pravice v zvezi z 
izvajanjem te naloge, kot izvajalci, po občinskih samouprav- 
nih interesnih skupnostih za ceste sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o ustanovitvi Skupnosti za ceste 
Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Izhajajoč iz potreb po zadovoljevanju interesov združenega 
dela in škupn.ih._dmžbenih 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 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 
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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 

- zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regio- 
nalnih cest določajo kriterije in merila za oblikovanja 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 inobmejnih 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; 

- doiočajo 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 in varstvo maai- 
stralnih 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 
SR Slovenija uveljavlja svoje interese na področju cestneaa 

gospodarstva s tem, da 
- Skupščina SR Slovenije daje soglasje k temu samouprav- 

nemu sporazumu in statutu Skupnosti za ceste Slovenije 
- Skupščine 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 posebneoa 
družbenega pomena v cestnem gospodarstvu in 

- po svojih organih v skladu s pristojnostjo usklajuje druge 
naloge na področju cestnega gospodarstva 

4. 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 
splšnih aktov te skupnosti. 

5. člen 
Ime skupnosti za ceste Slovenije je: Samoupravna inter- 

esne skupnost za ceste Slovenije. 
Skrajšano ime je: Skupnost za ceste Slovenije. 
Sedež Skupnosti za ceste Slovenije je v Ljubljani 

6. 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 

7. 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 

8. člen 
Delo Skupnosti za ceste Slovenije 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 

9. člen 
Organ upravljanja Skupnosti za ceste Slovenije je skup- 

ščina, ki jo sestavljajo delegati občinskih skupnosti za ceste z 
območja SR Slovenije. 

Skupščina ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
V skupščini Skupnosti za ceste Slovenije v zboru uporabni- 

kov sodeluje tudi pristojno poveljstvo oboroženih sil SFRJ 
Način sodelovanja se določi v statutu Skupnosti za ceste 
Slovenije 

10. člen 
Zbor uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije 

ima 65 delegatskih mest Delegate v zbor delegirajo zbori 
uporabnikov skupščin občinskih skupnosti za ceste s tem, da 
je iz vsake občine po en delegat. 

Zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije ima 
30 stalnih in nedoločeno število spreminjajočih delegatskih 
mest. 

Stalne delegate delegirajo zbori izvajalcev občinskih skup- 
nosti za ceste iz vrst delegatov organizacij za vzdrževanje cest 
in organizacije za vzdrževanje avtomobilskih cest, za spremi- 
njajoča delegatska mesta pa delegate delegirajo zbori izvajal- 
cev občinskih skupnosti za ceste iz vrst delegatov temeljnih 
organizacij združenega dela, ki na podlagi posebnega sa- 
moupravnega sporazuma raziskujejo, projektirajo, gradijo in 
rekonstruirajo ceste na območju teh skupnosti za ceste - za 
čas izvajanja 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. 

Zbori izvajalcev občinskih skupnosti za ceste delegirajo za 
stalna delegatska mesta naslednje število delegatov iz temelj- 
nih organizacij za vzdrževanje cest: 

Občinske SIS za ceste število 
  delegatov 

Celje, Slovenske Konjice, Žalec 1 
Laško, Šentjur, Šmarje 1 
Mozirje, Velenje i 
Koper, Piran, Izola -j 
Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana 1 
Kranj, Tržič 1 
Jesenice, Radovljica 1 
Škofja Loka ■) 
Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana 
Moste-Polje, Ljubljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik 1 
Domžale, Kamnik 1 
Grosuplje, Litija 1 
Cerknica, Logatec, Vrhnika 1 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi 1 
Maribor, Pesnica, Maribor Pobrežje, Maribor Ro- 
tovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor, Maribor Tezno 
in Slovenska Bistrica 1. 
Murska Sobota, Lendava 1 
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Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer 
Slovenj Gradec, Ravne 
Dravograd, Radlje 
Dtuj, Ormož 
Nova Gorica 
Ajdovščina, Idrija 
Tolmin 
Novo mesto, Trebnje 
Kočevje, Ribnica 
Krško, Sevnica 
Črnomelj, Metlika 
Brežice 

Zbori izvajalcev občinskih skupnosti za ceste Ljubljana, 
Postojna in Slovenske Konjice delegirajo za stalna delegatska 
mesta iz organizacije za vzdrževanje avtomobilskih cest po 
enega delegata. 

Delegate za spreminjajoča delegatska mesta delegirajo 
zbori izvajalcev iz delegatov temeljnih organizacij združenega 
dela iz 3 odstavka tega člena skupščine občinske skupnosti 
za ceste, na območju katere je sedež take temeljne organiza- 
cije združenega dela. 

,11. člen 
Skupščina odloča: 
- na skupni seji obeh zborov 
- na ločenih sejah obeh zborov enakopravno 
- na seji posameznega zbora, na kateri zbor odloča samo- 

stojno 

12. člen 

Skupščina na skupni seji obeh zborov odloča zlasti o 
naslednjih 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 samou- 
pravnega sporazuma 

3 Sprejema poslovnik skupščine 
4. Sprejema akt o ustanovitvi posebnega sodišča združe- 

nega dela 
5 Voli predsednika skupščine in njegovega namestnika 
6. Imenuje odbor za planiraje in normativno dejavnost, 

odbor za gospodarsko-finančne zadeve, voli in odpokliče 
odbor za SLO in družbeno samozaščito, imenuje druga stalna 
in občasna skupna delovna telesa skupščine ter določi, katera 
funkcija se opravlja poklicno 

7. Določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana Skupnosti za ceste Slovenije 

8 Sprejema zaključni račun skupnosti za ceste Slovenije 
9 Predlaga razpis javnega posojila za izvedbo planskih 

nalog 
10. Sklepa o pristopu k družbenim dgovorom in samou- 

pravnim sporazumom 
11 Imenuje in daje pooblastila delegaciji za Zvezo samou- 

pravnih interesnih skupnosti za cese, republik in pokrajin 
Jugoslavije . 

12. Sklepa 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 

13. 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 

14 Imenuje in razrešuje vodjo delovne skupnosti po pred- 
hodnem mnenju organa upravljanja delovne skupnosti. 

13. člen 
Skupščina na ločenih sejah obeh zborov enakopravno 

odloča zlasti o naslednjih zadevah: 
1. Sprejema dolgoročni plan Skupnosti za,ceste Slovenije 
2. Sprejema srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slove- 

nije - 
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 avtomobil- 

ski cesti, in podobno 
8 Določa višino in način plačevanja cestnine 
9. Določa kriterije in merila za delitev sredstev, ki se zago- 

tavljajo: ... . 
- 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 vzdrževa- 

nje 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 skupnosti za cese 
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 

14. člen 

Zbor uporabnikov samostojno odloča zlasti o naslednjih 
zadevah: 

1. Voli predsednika zbora in njegovega namestnika 
2. Imenuje odbore in komisije zbora 
3. Sprejema samoupravne splošne akte zbora 
4. Določa kriterije in merila za višino: 
- letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporab- 

niki cest za cestna motorna 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 cestna 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 

15. člen 

Zbor izvajalcev samostojno odloča zlasti o naslednjih 
zadevah: 

1. Voli predsednika zbora in njegovega namestnika 
2 Imenuje odbore in komisije zbora 
3 Sprejema samoupravne splošne akte zbora 
4. Določa normative in standarde za vzdrževanje magistral- 
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nih cest in skupne normative in standarde za vzdrževanje 
regionalnih in lokalnih cest. 

16. 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. 

17. 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 12. členu tega spora- 
zuma z večino glasov vseh delegatov. Na ločenih sejah obeh 
zborov sprejema skupščina odločitve v zadevah po 13. členu 
tega sporazuma z večino glasov delegatov posameznega 
zbora, kar velja tudi za odločanje o zadevah, o katerih odloča 
posamezen zbor samostojno po 14. in 15. členu. 

18. 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. 

19. 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 p6 
poslovniku. 

V odsotnosti nadomešča predsednika njegov namestnik. 

Predsedstvo skupščine 

20. 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 odbora 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. 

21. 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 delo zborov skupščine in njenih teles 
- skrbi za informiranje javnosti 
- obravnava druge zadeve, določene z Zakonom o cestah, 

tem sporazumom in statutom. 

22. člen 
Predsedstvo vodi predsednik skupščine Skupnosti za ceste 

Slovenije. 

Predsednik sklicuje in vodi seje predsedstva in neposredno 
skrbi za izvajanje sklepov predsedstva. 

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča njegov na- 
mestnik. 

23. člen 
Podrobnejša določila o delu predsedstva določi statut. 

Odbori in komisije 
24. člen 

Za proučevanje posameznih zadev in pripravo predlogov 
ima skupščina stalne in občasne odbore in komisije. 

Stalni odbori so: 
odbor za planiranje in normativno dejavnost 
odbor za gospodarsko-finančne zadeve 
odbor za SLO in družbeno samozaščito. 
Poleg teh pa skupščina po potrebi lahko imenuje tudi druge 

stalne ali občasne odbore. 
Odbori in komisije so skupne za proučevanje tistih zadev, o 

katerih odloči 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 

Odbor za planiranje in normativno dejavnost 

25. 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. 

26. člen 
Odbor ima zlasti naslednje 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 
- obravnava problematiko občinskih skupnosti za ceste, ki 

se nanaša na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih in 
obmejnih območjih 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 

27. člen 
Odbor za gospodarsko-finančne zadeve ima predsednika, 

namestnika predsednika in 9 članov. 
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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 

28. 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; 

- 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. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito 

29. člen 
Odbor za SLO in družbeno samozaščito ima predsednika, 

namestnika predsednika in pet članov. 
Odbor voli in odpokliče skupščina na skupni seji obeh 

zborov 

30. člen 
Odbor 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 Slove- 

nije z upravnimi 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 ukrepov 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 

31. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole ima predsednika, 

namestnika predsednika in pet članov 

Odbor volijo in odpokličejo skupščine občinskih skupnosti 
za ceste in sicer predsednika in 3 člane izmed delegatov 
zbora uporabnikov, namestnika predsednika in 2 člana pa 
izmed delegatov zbora izvajalcev. 

32. člen 

Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem pravic, obvezno- 
sti in odgovornosti delavcev, delovnih ljudi in občanov, zdru- 
ženih v Skupnosti za ceste Slovenije, opravlja odbor samou- 
pravne 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 

t- obravnava druge zadeve, dpločene z zakonom 

33. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole je dolžan o sovjem 

delu, ugotovitvah in stališčih športi obveščati predsedstvo in 
skupščino ter druge organe in organizacije skladno z zako- 
nom in jim predlagati ustrezne ukrepe. 

34. člen 
Predsednik stalnega odbora se voli za štiri leta in ne more 

biti za to funkcijo izvoljen dvakrat zaporedoma. 
Namestnik predsednika in člani odbora se volijo za štiri leta 

in so lahko izvoljeni za to funkcijo največkrat dvakrat zapore- 
doma. . . 

Podrobnejša določila o samoupravni organiziranosti bkup- 
nosti za ceste Slovenije vsebuje statut in poslovniki. 

III. PLANIRANJE 
35. 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. 

36. člen 
Uporabniki in izvajalci kot nosilci planiranja združeni v 

občinskih skupnostih za ceste sklenejo samoupravni spora- 
zum o temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije na podlagi 
elementov in na predlog skupščine Skupnosti za ceste Slove- 
nije. 

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; 

- nalogah glede skladnejšega regionalnega razvoja manj 
razvitih in obmejnih območij; 
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- 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; 

- nalogah in sredstvih za sofinanciranje znanstveno-razi- 
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. 

37. 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 po 2. členu tega 
samoupravnega sporazuma. 

38. člen 
Srednjeročni plan Skupnosti za ceste Slovenije, ki mora biti 

sestavljen na osnovi Samoupravnega sporazuma o .temeljih 
plana in na osnovi dolgoročnega plana zlasti določa: 

- srednjeročne cilje razvoja magistralnih cest in cest na 
manj razvitih in obmejnih območjih 

- naloge, obveznosti in sredstva iz Samoupravnega spora- 
zuma o temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije 

- naloge, ki jih prevzema Skupnost za ceste Slovenije po 
drugih sporazumih, dogovorih in predpisih ter ukrepe in sred- 
stva za njihovo uresničitev 

- organizacijske, kadrovske in»materialne ukrepe za ure- 
sničitev Samoupravnega sporazuma o temeljih plaha Skup- 
nosti za ceste Slovenije. 

Srednjeročni plan se sprejema za obdobje 5 let. 

39. člen 
Letni plan Skupnosti za ceste Slovenije, ki mora biti sestav- 

ljen 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. 

40. člen 
Skupnost za ceste Slovenije usklajuje interese z drugimi 

samoupravnimi interesnimi skupnostmi, sklepa samoupravne 
sporazume o usklajevanju planov in sprejema druge ukrepe. 

IV. OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL ZA 
SKUPNOST 

41. 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 K 

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 

42. 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 

43. člen 
Udeleženci tega samoupravnega sporazuma so soglasni, 

da bodo medsebojne spore reševali sporazumno na osnovi 
sporazumevanja in dogovarjanja v organih Skupnosti za ceste 
Slovenije in delovnih telesih. 

44. 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 

45. člen 
Ta samoupravni sporazum sklenejo uporabniki in izvajalci, 

združeni v občinskih skupnostih za ceste v SR Sloveniji in je 
sklenjen, ko k njemu pristopijo VSe občinske skupnosti za 
ceste v SR Sloveniji. 

46. 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- 
ščine razpravlja in sklepa. 

- o konstituiranju Skupnosti za ceste Slovenije 
- o začasnem statutu 
- o gradivu, ki ga predloži s predlogom dnevnega reda 

iniciativni odbor. 

47. člen 
Za spremembe in dopolnitve tega samoupravnega spora- 

zuma velja isti postopek kot za njegov sprejem. 

48. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati 8. dan po objavi v 

Uradnem listu SRS, potem, ko je k njemu dala soglasje Skup- 
ščina Socialistične republike Slovenije. . 
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STATUT 

Skupnosti za ce 

Na podlagi 137. člena zakona o cestah (Ur. I. SRS, št. 
38/81) in 6. ter 12. člena samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti za ceste Slo- 
venije je skupščina na skupni seji zbora uporabnikov in 
zbora izvajalcev dne 31. 3. 1983 sprejela 

STATUT 
Skupnosti za ceste Slovenije 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
7. člen 

Skupnost za ceste Slovenije je skupnost, v kateri delavci 
delovni ljudje in občani uresničujejo svoje skupne in druž- 
bene potrebe in interese na področju cestnega gospodarstva, 
pri čemer oblikujejo, usklajujejo in spremljajo uresničevanje 
celovite politike na področju vzdrževanja, varstva, rekon- 
strukcij in gradenj cest, usklajujejo programe dela na posa- 
meznih delovnih področjih, elemente za samoupravne spora- 
zume o temeljih planov ter osnove in merila za določanje 
obveznosti uporabnikov in izvajalcev v cestnem gospodar- 
stvu. 

2. člen -.i 
S tem statutom se skladno z določili samoupravnega spora- 

zuma o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije urejajo zlasti 
naslednja vprašanja: 

- ime in sedež Skupnosti za ceste Slovenije, 
- delovno področje Skupnosti za ceste Slovenije, 
- samoupravno organiziranost Skupnosti za cesfe Slove- 

nije, 
- usklajevalni postopek med zboroma, 
- način dela skupščine, obeh zborov skupščine, pred- 

sedstva in delovnih teles, 
- uresničevanje samoupravne delavske kontrole, 
- javnost dela, 
- opravljanje strokovnih del za skupnost, 
- reševanje sporov. 

3. člen 
Ime skupnosti je Samoupravna interesna skupnost za ceste 

Slovenije. Skrajšano ime je: Skupnost za ceste Slovenije 

4. člen 
Skupnost za ceste Slovenije je pravna oseba s pravicami, 

obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima na podlagi ustave, 
zakonov, družbenih dogovorov, samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije, drugih samouprav- 
nih sporazumov, tega statuta in drugih samoupravnih sploš- 
nih aktov te skupnosti. 

Sedež Skupnosti za ceste Slovenije je v Ljubljani, Titova št. 
64 

5. člen 
Skupnost za ceste Slovenije ima štampiljko, ki je okrogle 

oblike in z napisom Skupnost za ceste Slovenije, Ljubljana. 

6. 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. 

Predsednik skupščine lahko za zastopanje pooblasti vodjo 

delovne skupnosti, za posamezne zadeve pa drugega delavca 
delovne skupnosti ali drugo osebo. 

7. člen 

Delo Skupnosti za ceste Slovenije in njenih organov je 
javno. 

II. DELOVNO PODROČJE SKUPNOSTI ZA 
CESTE SLOVENIJE 

8. člen 
Delovno področje Skupnosti za ceste Slovenije je zlasti: 
- ugotavljanje in usklajevanje skupnih in družbenih potreb 

in interesov glede magistralnih cest, 
- pripravljanje predlogov in sprejemanje planskih aktov, s 

katerimi se določa politika in cilji družbenega razvoja na 
področju cestnega gospodarstva, 

- sporazumevanje o samoupravnem združevanju sredstev 
za vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev magistral- 
nih cest, 

- usklajevanje interesov občinskih skupnosti za ceste, ki se 
nanašajo na vzdrževanje, varstvo, rekonstrukcijo in graditev 
cest, 

- zaradi izenačevanja pogojev vzdrževanja in varstva regio- 
nalnih cest določanje kriterijev in meril za oblikovanje sred- 
stev vzajemnosti in odločanje o razporeditvi teh sredstev, 

- usklajevanje interesov občinskih skupnosti za ceste, ki se 
nanašajo na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih ob- 
močjih in obmejnih območjih SR Slovenije, 

- določanje kriterijev in meril za višino povračil iz četrte, 
pete, sedme in osme točke 38. člena zakona o cestah, 

- določanje višine povračil iz četrte in pete točke 38. člena 
zakona o cestah ter višine in načina plačevanja cestnine iz 
osme točke 38. člena zakona o cestah, 

- določanje kriterijev in meril za delitev sredstev iz tretje do 
šeste točke 38 člena zakona o cestah, 

- določanje kriterijev in meril za cene storitev za vzdrževa- 
nje in varstvo cest, 

- določanje cen storitev za vzdrževanje in varstvo magi- 
stralnih cest, 

- določanje normativov in standardov za vzdrževanje ma- 
gistralnih cest in skupnih normativov in standardov za vzdrže- 
vanje regionalnih in lokalnih cest, 

- določanje letnih programov del vzdrževanja in varstva 
magistralnih cest, 

- razvrščanje regionalnih cest in določanje osnov in meril 
za razvrščanje lokalnih cest, 

- obravnavanje in zavzemanje stališč o vprašanjih gospo- 
darjenja s cestami, ki se s sporazumevanjem in dogovarja- 
njem urejajo na ravni federacije, 

- usklajevanje interesov z drugimi samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi in sklepanje samoupravnih sporazumov o 
usklajevanju planov, 

- skrb za vodenje predpisanih evidenc o cestah, 
- sporazumevanje o nalogah in ukrepih s področja splošne 

ljudske obrambe in družbene samozaščite. 

III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 

9. člen 
Skupnost za ceste Slovenije ima naslednje organe: 
- skupščino skupnosti, 
- odbor za planiranje in normativno dejavnost, 
- odbor za gospodarsko-finančne zadeve, 
- odbor za SLO in družbeno samozaščito, 
- odbor samoupravne delavske kontrole, 
- druge stalne in občasne odbore in komisije. 

28 
priloga poročevalca 



Skupščina 

10. člen 

. ,°r9an upravljanja Skupnosti za ceste Slovenije je skup- ščina, ki jo sestavljajo delegati občinskih skupnosti za ceste z 
območja SR Slovenije. 

Skupščina Skupnosti za ceste Slovenije ima dva zbora: 
zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 

11. člen 
Zbor uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slovenije 

ima 65 delegatskih mest. 
_ Delegate v zbor delegirajo zbori uporabnikov skupščin ob- 
činskih skupnosti za ceste, s tem, da je iz vsake občine po en 
delegat. 

12. člen 
V zboru uporabnikov skupščine Skupnosti za ceste Slove- 

nije sodeluje tudi predstavnik poveljstva ljubljanskega arma- 
dnega območja. 

Predstavnik iz prvega odstavka tega člena ima pravico in 
dolžnost v zboru uporabnikov skupščine dajati mnenja in 
stališča poveljstva ljubljanskega armadnega območja. 

O teh mnenjih in stališčih je skupščina dolžna razpravljati in 
se o njih opredeliti. 

13. člen 
Zbor izvajalcev skupščine Skupnosti za ceste Slovenije ima 

30 stalnih in nedoločeno število spreminjajočih delegatskih 
mest. 

Stalne delegate delegirajo zbori izvajalcev občinskih skup- 
nosti za ceste iz vrst delegatov organizacij za vzdrževanje cest 
in organizacij za vzdrževanje avtomobilskih cest, za spremi- 
njajoča delegatska mesta pa delegate delegirajo zbori izvajal- 
cev občinskih skupnosti za ceste iz vrst delegatov temeljnih 
organizacij združenega dela, ki na podlagi posebnega sa- 
moupravnega sporazuma raziskujejo, projektirajo, gradijo in 
rekonstruirajo ceste na območju teh skupnosti za ceste - za 
čas izvajanja 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. 
Zbori izvajalcev občinskih skupnosti za ceste delegirajo za 

stalna delegatska mesta naslednje število delegatov iz temelj- 
. nih organizacij za vzdrževanje cest: 

Občinske SIS za ceste število 
  delegatov 
Celje, Slovenske Konjice, Žalec 7 
Lakško, Šentjur, Šmarje 7 
Mozirje, Velenje 7 
Koper, Piran, Izola 7 
Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana 7 
Kranj, Tržič 7 
Jesenice, Radovljica 7 
Škofja Loka 7 
Lj. Bežigrad: Lj. Center, kj. Moste-Polje, 
Lj. Šiška, Lj. Vič-Rudnik 
Domžale, Kamnik 
Grosuplje, Litija 
Cerknica, Logatec, Vrhnika 
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi 7 
Mar. Pesnica, Mar. Pobrežje, Mar. Rotovž, Mar. 
Ruše, Mar. Tabor, Mar. Tezno in Slovenska Bistrica 1 
Murska Sobota, Lendava 7 
Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer 7 
Slovenj Gradec, Ravne 
Dravograd, Radlje 
Ptuj, Ormož 
Nova Gorica 
Ajdovščina, Idrija 
Tolmin 
Novo mesto, Trebnje 
Kočevje, Ribnica 
Krško, Sevnica 
Črnomelj, Metlika 
Brežice 

« 
Zbori izvajalcev občinskih supnosti za ceste Ljubljana, Po- 

stojna in Slovenske Konjice delegirajo za stalna delegatska 
mesta iz organizacije za vzdrževanje avtomobilskih cest po 
enega delegata. 

Delegate za spreminjajoča delegatska mesta delegirajo 
zbori izvajalcev iz delegatov temeljnih organizacij združenega 
dela iz 2 odstavka tega člena skupščine občinske skupnosti 
za ceste, na območju katere je sedež take temeljne organiza- 
cije združenega dela. 

14. člen 
Mandatna doba delegatov obeh zborov skupščine traja 4 

leta. 

15. člen 
Skupščina odloča: 

- na skupni seji obeh zborov, 
- na ločenih sejah obeh zborov, na katerih odločata oba 

zbora enakopravno, 
- na seji posameznega zbora, na kateri zbor odloča samo- 

stojno. 
16. člen 

Skupščina na skupni seji obeh zborov odloča zlasti o naslednjih 
zadevah: 

1. Sprejema statut Skupnosti za ceste Slovenije in druge samou- 
pravne splošne akte ter njihove spremembe in dopolnitve. 

2. Določi predlog sprememb in dopolnitev samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije. 

3. Sprejema poslovnik skupščine. 
4. Sprejema akt o ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela. 
5. Voli predsednika skupščine in njegovega namestnika. 
6. Imenuje odbor za planiranje in normativno dejavnost, odbor za 

gospodarsko-finančne zadeve, voli in odpokliče odbor za SLO in 
družbeno samozaščito in imenuje druga stalna in občasna skupna 
delovna telesa skupščine ter določi, katera funkcija se opravila po- 
klicno. 

7. Določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Skupnosti za ceste Slovenije. 

8. Sprejema zaključni račun Skupnosti za ceste Slovenije. 
9. Predlaga razpis javnega posojila za izvedbo planskih nalog. 

10. Sklepa o pristopu k družbenim dogovorom in samoupravnim 
sporazumom. 

11. Imenuje in daje pooblastila delegaciji za Zvezo samoupravnih 
interesnih skupnosti za ceste republik in pokrajin Jugoslavije. 

12. Se sporazumeva o nalogah in ukrepih s področja SLO in druž- 
bene samozaščite. 

13. Sklepa samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obvez- 
nostih m odgovornostih med Skupnostjo za ceste Slovenije in delovno 
skupnostjo za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in 
podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce. 

14. Obravnava in daje soglasje k določbam statuta delovne skupno- 
sti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog delovne skupnosti in k 
razvidu del in nalog delovne skupnosti. 

15. Imenuje in razrešuje vodjo delovne skupnosti po predhodnem 
mnenju organa upravljanja delovne skupnosti 

17. člen. 
Skupščina na ločenih sejah obeh zborov enakopravno odloča zlasti 

o naslednjih zadevah: 
1. Sprejema dolgoročni plan Skupnosti 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 investitor- 

skih poslov. 
5. Sklepa samoupravne sporazume o usklajevanju planov z drugimi 

samoupravnimi interesnimi skupnostmi. 
6 Določa kriterije in merila za oblikovanje sredstev vzajemnosti 

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 zagotavljajo: 
- iz sredstev za ceste, vsebovanih v maloprodajni ceni bencina in 

plinskega olja, 
- z letnimi povračili za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki 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, 
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- 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 magistralnih cest. 
12. Obravnava in sprejema ukrepe za izvajanje nalog SLO in druž- 

bene samozaščite. 
13. Sklepa samoupravni sporazum z Avto-moto zvezo Slovenije o 

programu, obsegu, ceni in kakovosti storitev službe ■>Pomoč-informa- 
cije«. ... 

14. O razvrstitvi cest med regionalne ceste po predlogu pristojne 
občinske samoupravne interesne skupnosti za ceste in s soglasjem 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

15. Določa osnove in merila za razvrstitev cest in drugih prometnih 
površin med lokalne ceste 

16. Določa merila za določanje vrednosti ceste s pripadajočo funk- 
cionalno cestno opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo za- 
radi obračunavanja amortizacije. 

17. Sklepa samoupravni sporazum iz 53 in 54. člena zakona o 
cestah 

18. Sprejema investicijski program po 64. členu zakona o cestah 
19. Sklepa samoupravni sporazum med Skupnostjo za ceste Slove- 

nije in organizacijo, ki pravlja investltorske posle za gradnjo cest o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 

20. Sklepa samoupravni sporazum z investitorjem o financiranju 
prestavitve ceste po 74. členu zakona o cestah. 

Ločene seje skupščine potekajo praviloma istočasno in po usklaje- 
nem dnevnem redu. 

18. člen 
Zbor uporabnikov samostojno odloča zlasti o naslednjih zadevah: 
1. Voli predsednika zbora in njegovega namestnika. 
2. Imenuje odbore in komisije zbora. 
3. Sprejema samoupravne akte zbora 
4 Določa kriterije in merila za višino: 
- letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za 

cestna motorna 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 uporabniki cest za 

cestna 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 Slovenije 

pristojnemu zveznemu organu razvrstitev cest med magistralne ceste. 
7. Odloča o najetju domačih in tujih posojil za izvedbo planskih 

nalog. 
19. člen 

Zbor izvajalcev samostojno odloča zlasti o naslednjih zadevah: 
1. Voli predsednika zbora in njegovega namestnika 
2. Imenuje odbore in komisije zbora 
3 Sprejema samoupravne splošne akte zbora 
4. Določa normative in standarde za vzdrževanje magistralnih cest 

in skupne normative in standarde za vzdrževanje regionalnih in lokal- 
nih cest. 

20. člen 
Delegat v skupščini ima pravico in dolžnost: 
- soodločati o zadevah, ki so na dnevnem redu seje, 
- izjaviti se in glasovati o posameznih vprašanjih v skladu s stališči 

zbora občinske skupnosti za ceste, ki ga je delegirala, 
- usklajevati med sprejemanjem skupnih odločitev stališča z dru- 

gimi delegati, 
- zahtevati stališča zbora občinske skupnosti za ceste, ki ga je 

delegiral, če ni dobil smernic ali če te ne zadoščajo, da bi se mogel 
izjaviti v vprašaniih, o katerih se odloča na sejah, 

- predlagati na seji skupščine in obeh zborov skupščine svoja 
stališča in sklepe, 

- predlagati v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo skup- 
ščine in njenih organov, 

- sodelovati pri delu skupščine in obeh zborov in redno spremljati 
delo Skupnosti za ceste Slovenije, 

- redno obveščati zbor občinske skupnosti za ceste, ki ga je delegi- 
ral, o svojem delu in o delu skupščine ter obeh zborov. 

21. člen 
Mandatna doba delegatov skupščine in obeh zborov skupščine traja 

štiri leta. 
Delegati so lahko razrešeni, oziroma odpoklicani pred iztekom man- 

data, če ne izpolnjujejo svojih obveznosti, in če tako odloči zbor 
občinske skupnosti za ceste, ki jih je delegiral. 

IV. USKLAJEVALNI POSTOPEK 
22. 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. 

23. člen 
Usklajevalni postopek izvede komisija, ki šteje sedem članov. Štiri 

člane komisije imenuje zbor uporabnikov, tri člane komisije pa zbor 
izvajalcev. 

24. člen 
Komisija dela na seji. Na seji morajo biti prisotni vsi člani. Komisija 

ima nalogo, da vsestransko prouči zadevo, ki ni bila sprejeta na sejah 
zborov v enakem besedilu in z usklajevanjem stališč pripravi predlog 
za ponovno odločanje. Komisija posreduje predlog v roku, ki ga 
določita oba zbora. 

25. člen 
Če zbora na ločenih sejah pri obravnavi predloga komisije ne sprej- 

meta v istem besedilu, odstopita predsednika obeh zborov zadevo 
predsedniku skupščine. Predsednik skupščine zadevo predlaga na 
skupno sejo obeh zborov z namenom in se poskusi doseči sprejem 
predloga z večino glasov delegatov posameznega zbora. Če tudi na 
skupni seji obeh zborov ne pride do odločitve, da predsednik skup- 
ščine Skupnosti za ceste Slovenije pobudo Skupščini SR Sloveniji, da 
začasno uredi vprašanje, ki je bistvenega pomena za delo Skupnosti 

Če zadeva ni bistvenega pomena za delo Skupnosti, se ta začasno 
umakne z dnevnega reda. 

V. NAČIN DELA SKUPŠČINE, ZBOROV, 
PREDSEDSTVA IN DELOVNIH TELES 

26. člen 
Skupščina dela in odloča na sejah. 
Skupščina veljavno sklepa., če je na seji navzočih vec kot polovica 

delegatov vsakega zbora. Na skupni seji obeh zborov sprejema skup- 
ščina odločitve o zadevah iz 16. člena tega statuta z večino glasov vseh 
delegatov Na ločenih sejah obeh zborov sprejema skupščina odločitve 
o zadevah iz 17. člena tega statuta z večino glasov delegatov posamez- 
nega zbora, kar velja tudi za odločanje o zadevah, o katerih odloča 
posamezen zbor samostojno po 18. in 19. členu. 

27. člen 
Predsednika skupščne in njegovega namestnika izvoli skupščina 

izmed delegatov skupščine za dobo dveh let in sta lahko za to funkcijo izvoljena največ dvakrat zaporedoma. 
Predsednik skupščine sklicuje in vodi skupne se/e, skrbi, da posluje 

skupščina po zakonu, po samoupravnem sporazumu o ustanovitvi 
Skupnosti za ceste Slovenije, po tem statutu in poslovniku, podpisu/e 
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 določene s poslovnikom. 

Predsednik skliče sejo skupščine: 
- na lastno pobudo, 
- na pobudo predsedstva skupščine, 
- na pobudo najmanj 20 delegatov skupščine. 
- na pobudo odbora za planiranje in normativno dejavnost, 
- na pobudo odbora za gospodarsko-finančne zavede, 
- na pobudo odbora samoupravne delavske kontrole, 
- na pobudo odbora za SLO in družbeno samozaščito, 
- po sklepu skupščine. 
V odsotnosti nadomešča predsednika njegov namestnik. 

28. člen 
Vsak zbor ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izvoli 

zbor izmed delegatov zbora za dobo 2 let in sta lahko na to funkcijo 
izvoljena največ dvakrat zaporedoma. Predsednik zbora sklicuje in 
vodi ločene seje zbora in seje zbora, na katerih zbor odloča samo- 
stojno, podpisuje akte, sklepe in druge odločitve zbora, ki jih ta 
sprejema samostojno, skrbi, da zbor dela po zakonu, samoupravnem 
sporazumu o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije, po tem statutu 
in poslovniku. V odsotnosti nadomešča predsednika njegov namest- 
nik. 

29. člen 
Predsednik zbora sklicuje sejo zbora: 
- na lastno pobudo, 
- na pobudo predsedstva skupščine. 
- na pobudo najmanj 1/4 delegatov zbora, 
- na pobudo odbora za planiranje in normativno dejavnost, 
- na pobudo odbora za gospodarsko-finančne zadeve, 
- na pobudo odbora samoupravne delavske kontrole, 
- na pobudo odbora za SLO in družbeno samozaščito, 
- po sklepu zbora skupščine. 

30. člen 
Podrobnejša določila o delu skupščine oziroma posameznega zbora 

se določijo s poslovnikom. 
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Predsedstvo skupščine Odbor za planiranje in normativno dejavnost 

31. 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 odbora za SLO in družbeno samozaščito, 
- predsedniki drugih stalnih skupnih odborov in komisij. 
Seji predsedstva prisostvuje tudi predsednik odbora samoupravne 

delavske kontrole. Vodja delovne skupnosti ima pravico in dolžnost, da 
prisostvuje sejam predsedstva. 

32. člen 
Predsedstvo usmerja delo skupščine in pri tem zlasti: 
- obravnava gradivo za vse oblike zasedanja zborov skupščine, 
- obravnava predloge kadrovskih vprašanj v zvezi z volitvami in 

imenovanji, 
- spremlja izvršitev sklepov skupščine skupnosti. 
- usklajuje delo zborov skupščine in njenih teles, 
- skbi za informiranje javnosti, 
- obravnava druge zadeve, določene z zakonom o cestah, samou- 

pravnim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti za ceste Slovenije in 
tem statutom. 

33. člen 
Predsedstvo vodi predsednik skupščine Skupnosti za ceste Slove- 

nije 
Predsednik sklicuje in vodi seje predsedstva in neposredno skrbi za 

izvajanje sklepov predsedstva. 
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča njegov namestnik. 

34. člen 
Vabilo za sejo predsedstva in predlog dnevnega reda ter gradivo zanj 

mora biti članom predsedstva in ostalim vabljenim poslano najmanj 7 
dni pred sejo. 

Gradivo mora jasno opredeljevati vprašanja, o katerih se bo odločalo 
na seji in mora vsebovati podatke in utemeljitve, ki so potrebne za 
odločitev. 

Predsednik predsedstva lahko izjemoma skliče sejo predsedstva v 
krajšem roku, kot je določeno v prvem odstavku tega člena. Razlogi za 
tak sklic morajo biti obrazloženi. 

35. člen 
Predsedstvo dela na seji. 
Na seji predsedstva je podana sklepčnost, če je na seji navzočih dve 

tretjini članov predsedstva. 
Predsedstvo sprejema sklepe z večino glasov vseh članov pred- 

sedstva. 

36. člen 
Seje predsedstva sklicuje predsednik oziroma v njegovi odsotnosti 

njegov namestnik. 

Odbori in komisije 
37. člen 

_ Za proučevanje posameznih zadev in pripravo predlogov ima skup- 
ščina stalne in občasne odbore in komisije. 

Stalni odbori so: 
- odbor za planiranje in normativno dejavnost, 
- odbor za gospodarsko-finančne zadeve, 
- odbor za SLO in družbeno samozaščito. 
Poleg teh pa skupščina po potrebi lahko imenuje tudi druge stalne 

ali občasne odbore 
Odbori 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. 

38. člen 
Odbori delajo na sejah. 
Seje odborov sklicujejo predsedniki odborov, v njihovi odsotnosti pa 

njihovi namestniki: 
Na seji odbora je podana sklepčnost, če seji prisostvuje dve tretjini 

članov odbora. Odbori sprejemajo sklepe z večino glasov vseh članov 
odbora 

39. člen 
Podrobnejša določila o delu odborov vsebuje poslovnik. 

Stalni skupni odbori: 

40. člen 
Odbor za planiranje in normativno dejavnost ima predsednika, na- 

mestnika predsednika in 9 članov. 
Odbor imenuje skupščina na skupni seji obeh zborov, in sicer 

predsednika in 5 članov izmed delegatov zbora uporabnikov, namest- 
nika in 4 člane pa izmed delegatov zbora izvajalcev. 

41. člen 
Odbor ima zlasti naslednje naloge 
- obravnava in pripravlja predlog samoupravnega sporazuma o 

temeljih plana Skupnosti za ceste Slovenije, 
- obravnava in pripravlja predloge dolgoročnega in srednjeročnega 

plana Skupnosti za ceste Slovenije, 
- obravnava problematiko občinskih skupnosti za ceste, ki se na- 

naša na razvoj in vzdrževanje cest na manj razvitih in obmejnih območ- 
jih 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 pri- 

stojni občinski skupščini, 
- obravnava samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, ob- 

veznostih in odgovornostih med Skupnostjo za ceste Slovenije in 
delovno skupnostjo za opravljanje administrativno-strokovnih, pomož- 
nih in podobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce, 

- obravnava predlog soglasja k določbam statuta delovne skupno- 
sti, ki se nanašajo na uresničevanje nalog delovne skupnosti in k 
razvidu del in nalog delovne skupnosti, 

- obravnava in pripravlja predloge statuta Skupnosti za ceste Slove- 
nije in drugih samoupravnih splošnih aktov, 

- daje pobude, predloge in mnenja s področja planiranja in norma- 
tivne dejavnosti, 

- proučuje druge zadeve po odločitvi skupščine, posameznega 
zbora in predsedstva skupščine. 
Odbor za gospodarsko-finančne zadeve 

42. člen 
Odbor za gospodarsko-finančne zad&ve ima predsednika, namest- 

nika predsednika in 9 članov. 
Odbor imenuje skupščina na skupni seji obeh zborov, in sicer 

predsednika in 5 članov izmed delegatov zbora uporabnikov, namest- 
nika in 4 člane pa izmed delegatov zbora izvajalcev. 

43. 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 varstvo cest, 
- cen storitev za vzdrževanje in varstvo magistralnih cest, 
- normativov in standardov za vzdrževanje magistralnih cest in 

skupne normative in standarde za vzdrževanje magistralnih in lokalnih 
cest, 

- kriterijev in meril za oblikovanje sredstev vzajemnosti zaradi ize- 
načevanja pogojev vzdrževanja in varstva regionalnih cest, 
- meril za določanje vrednosti ceste s pripadajočo funkcionalno 

cestno opremo, cestnimi objekti in cestno signalizacijo zaradi obraču- 
navanja 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 pro- 

gramu, obsegu, ceni in kakovosti storitev službe »Pomoč-informa- 
cije «, 
• - letnega plana in zaključnega računa, 

- pobud, predlogov in mnenj s področja gospodarsko-finančne 
dejavnosti, 

- samoupravnega sporazuma z investitorjem o financiranju presta- 
vitve ceste po 74. členu zakona o cestah. 

Odbor proučuje druge zadeve po odločitvi skupščine, posameznega 
zbora in predsedstva skupščine. 

Odbor za splošno ljudsko obrambo in družbeno 
samozaščito 

44. člen 
Odbor za SLO in družbeno samozaščito ima predsednika, namest- 

nika predsednika in pet članov. 
Odbor voli in odpokliče skupščina na skupni seji obeh zborov. 
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45. člen 
Odbor 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 za- 

ščite ter narodne zaščite, 
- usklajuje obrambne priprave Skupnosti za ceste Slovenije z 

upravnimi organi družbenopolitične 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 usposabljanja ter 
izvajanja nalog in ukrepov splošne ljudske obrambe in družbene sa- 
mozaščite, za vzgojo delavcev, delovnih ljudi in občanov, 

- organizi-a in skrbi za izvajanje ukrepov za varovanje družbenega 
premoženja pred škodljivimi dejanji in vplivi, 

- opravlja druga dela pri obrambnih in samozaščitnih pripravah in 
ukrepih na podlagi ustave in zakona. 

Odbor samoupravne delavske kontrole 
46. člen 

Odbor samoupravne delavske kontrole ima predsednika, namest- 
nika predsednika in pet članov. 

Odbor volijo in odpokličejo skupščine občinskih skupnosti za ceste 
in sicer predsednika in tri člane izmed delegatov zbora uporabnikov, 
namestnika predsednika in dva člana pa izmed delegatov zbora izvajal- 
cev 47. člen 

Za opravljanje nadzora nad uveljavljanjem pravic,_ obveznosti in 
odgovornosti delavcev, delovnih ljudi in občanov, združenih v Skupno- 
sti za ceste Sloveniji, opravlja odbor samoupravne delavske kontrole 
S,edenadzira izvajanje tega statuta in drugih samoupravnih splošnih 
aktov Skupnosti za ceste Slovenije. 

- nadzira izvajanje sklepov skupščine, zborov skupščine, pred- 
sedstva in skladnost teh sklepov s samoupravnimi pravicami in dolž- 
nostmi 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 Skupnosti za 
ceste Slovenije, 

- obravnava druge zadeve, določene z zakonom. 

48. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole je dolžan o svojem delu, 

ugotovitvah in stališčih sproti obveščati predsedstvo in skupščino ter 
druge organe in organizacije skladno z zakonom in jim predlagati 
ustrezne ukrepe 4g e(efj 

Odbor samoupravne delavske kontrole obravnava posamezna vpra- 
šanja: 

- na lastno pobudo, 
- na zahtevo kateregakoli organa skupnosti, 
- na zahtevo drugih organov skladno z zakonom. 

50. člen 
Odbor samoupravne delavske kontrole ima pravico vpogleda v vso 

dokumentacijo skupnosti in lahko zahteva podatke, ki jih potrebuje pri 
svojem delu 

Organ, kateremu je odbor samoupravne de/avske kontrole posredo- 
val svoje ugotovitve, stališča in predloge ukrepov, je dolžan to obrav- 
navati na svoji prvi naslednji seji. O svoji odločitvi je dolžan seznaniti 
odbor samoupravne delavske kontrole. 

51. člen 
Predsednik stalnega odbora se voli za štiri leta in ne more biti za to 

funkcijo izvoljen dvakrat zaporedoma 
Namestnik predsednika in člani odbora se volijo za štiri leta in so 

lahko izvoljeni za to funkcijo največkrat dvakrat zaporedoma. 

VI. JAVNOST DELA 52 ^ 

Seje organov skupnosti so javne, razen kadar se javnost omeji zaradi 
varovanja podatkov, ki se štejejo kot tajni na podlagi zakona, drugega 

predpisa ali samoupravnega splošnega akta. Sklep o tem sprejme 
organ, ki zadevo obravnava. 

Javnost dela skupnosti se zagotavlja zlasti: 
- preko delegatov v skupščini, 
- s pismenimi gradivi za seje organov skupnosti, 
- preko sredstev javnega obveščanja z objavljanjem podatkov o 

poslovanju skupnosti, 
- z vabljenjem predstavnikov sredstev javnega obveščanja na seje 

organov skupnosti, 
- z objavljanjem samoupravnih splošnih aktov in posameznih skle 

pov po odločitvi organa skupnosti ali na podlagi zakona oziroma 
predpisov, 

- z drugimi oblikami obveščanja, ki jih določi Skupščina. 

VII. OPRAVLJANJE STROKOVNIH DEL ZA 
SKUPNOST 

53. člen 
Za opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in temu po- 

dobnih del skupnega pomena za uporabnike in izvajalce se v Skupno- 
sti za ceste Slovenije oblikuje delovna skupnost. 

Medsebojna razmerja svobodne menjave dela in ustvarjanja do- 
hodka, kakor tudi druga medsebojna razmerja pri uresničevanju skup- 
nih ciljev in interesov delavcev delovne skupnosti se uredijo s samou- 
pravnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgo- 
vornostih med Skupnostjo za ceste Slovenije in delovno skupnostjo. 

54. člen 
Delovno skupnost vodi vodja delovne skupnosti, ki ga imenuje 

skupščina Skupnosti za ceste Slovenije po predhodnem mnenju or- 
gana upravljanja delovne skupnosti. 

Vodja delovne skupnosti je za izvajanje nalog, ki jih delovna skup- 
nost opravlja za Skupnost za ceste Slovenije, odgovoren skupščini in 
predsedstvu skupščine Skupnosti za ceste Slovenije, za zadeve de- 
lovne skupnosti pa je odgovoren organu upravljanja delovne skupno- 
sti. 

55. člen 
Sredstva za delo delovne skupnosti se zagotavljajo iz skupnih sred- 

stev Skupnosti za ceste Slovenije z letnim planom Skupnosti za ceste 
Slovenije in v skladu s samoupravnim sporazumom iz drugega od- 
stavka 53. člena tega statuta. 

VIII. REŠEVANJE SPOROV 
56. člen 

Uporabniki in izvajalci so soglasni, da bodo medsebojne spore 
reševali sporazumno na osnovi sporazumevanja in dogovarjanja v 
organih Skupnosti za ceste Slovenije in delovnih teles. 

57. člen 
Za reševanje spornih vprašanj imenujeta zbor uporabnikov in zbor 

izvajalcev na ločenih sejah komisijo. V komisijo za reševanje sporov 
imenujeta oba zbora po 2 člana izmed delegatov posameznega zbora, 
po enega predstavnika pa imenujejo uporabniki in izvajalci, ki so v 
sporu. Predsednika imenujejo člani komisije. 

53. člen 
Komisija odloči o sporu z večino glasov. 
Uporabnik oziroma izvajalec, ki se z odločitvijo komisije ne strinja, 

lahko predlaga postopek pred posebnim sodiščem združenega dela. 

59. člen 
Za reševanje sporov, ki jih ne bo možno rešiti na sporazumen način v 

smislu prejšnjega člena v Skupnosti za ceste Slovenije in občinskimi 
skupnostmi za ceste, ustanovi Skupnost za ceste Slovenije skupaj z 
drugimi samoupravnimi skupnostmi posebno sodišče združenega 
dela. 

Do ustanovitve sodišča združenega dela je za reševanje sporov 
pristojno Sodišče združenega dela v Ljubljani. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

60. člen 
Ta statut sprejme skupščina na seji obeh zborov. 

61. člen 
Ta statut se objavi s tem, da se dostavi vsem občinskim skupnostim 

za ceste in začne veljati po dostavi. 
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Ljubljana, 26. 7. 1983 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA INDUSTRIJO IN GRADBENIŠTVO 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o graditvi objektov (ESA-298) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 78. seji dne 7. 
7. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O GRADITVI OBJEK- 
TOV S TEZAMI, ki vam ga pošiljamo v obravnavo na 
podlagi prve alinee 210. člena, 261., 262. in 268. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet je hkrati s predlogom za izdajo zakona 
obravnaval tudi Poročilo o izvajanju zakona o graditvi 
objektov, ki vam ga prav tako pošiljamo v obravnavo. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Herman RIGELNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Saša SKULJ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za industrijo in gradbeništvo, 

- Tanja KOŠOROG, pomočnica predsednika Republi- 
škega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

POVZETEK 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o graditvi objektov je 

določba 6. točke 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri 
se z zakonom urejajo projektiranje, investiranje in graditev 
objektov. 

Graditev objektov sta dosedaj urejevala zakon o graditvi 
objektov (Uradni list SRS št. 42/73, 8/75, 39/81) in zakon o 
investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS št. 7/76). 
Skupščina SR Slovenije je 29.4. 1981 obravnavala predlog 
za izdajo o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov, ter ga tudi sprejela. Obenem je sprejela sklep, da 
se prouči možnost združitve zakona o graditvi objektov z 
zakonom o investicijski dokumentaciji. Zaradi združitve 
vsebine obeh zakonov ter uskladitve z zakonom o razšir- 
jeni reprodukciji In minulem delu (Uradni list SFRJ št. 
21/82), ter njegove uskladitve s pripravljajočim se zako- 
nom o urejanju prostora ter zakonom o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor, je bilo treba pripraviti nov pred- 
log za izdajo zakona o graditvi objektov. 

Zakon naj kompleksno uredi investicijsko graditev od 
priprav strokovne podlage za investicijsko odločitev, mne- 

nja o družbeni in ekonomski upravičenosti investicijskega 
vlaganja, zagotavljanja sredstev za graditev, odgovornosti 
investitorja in drugih udeležencev pri graditvi. Dcloči naj 
pogoje za registracijo projektantskih in izvajalskih organi- 
zacij ter opredeli dejavnost svetovalnih in inženiring orga- 
nizacij in sicer tako, da bodo lahko prevzemale in oprav- 
ljale za investitorja vsa dela v zvezi z graditvijo objekta. 

Zakon naj še nadalje nalaga investitorjem, da zagotovijo 
sredstva za financiranje graditve objektov pred začetkom 
gradnje objekta ali dela objekta, ki je ekonomsko tehnična 
celota oziroma pred začetkom pripravljalnih del. 

Zakon upošteva zahtevo po poenostavitvah vseh po- 
stopkov, posebno pa postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in sicer tako, da mora investitor k zahtevi za 
izdajo gradbenega dovoljenja predložiti le pravnomočno 
lokacijsko dovoljenje, projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja z izjavo o opravljeni kontroli, z dokazi o zago- 
tovljenih finančnih sredstvih in dokazom o pravici upo- 
rabe oziroma lastninski pravici na zemljišču. 

Za izvedbo zakona niso potrebna posebna finančna 
sredstva. Obseg dela republiških in občinskih upravnih 
organov se ne bo povečal. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o graditvi objektov 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o graditvi objektov je 

določba 6. točke 321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri se z 
zakonom urejajo projektiranje, Investiranje in graditev objek- 
tov, 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO 
ZAKONA 

Graditev objektov urejata zakon o graditvi objektov (Uradni 

list SRS, št, 42/73, 8/75 in 39/81) in zakon o Investicijski 
dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 7/76). 

Zakon o graditvi objektov ureja projektiranje in graditev, od 
priprav projektiranja do končnega prevzema objekta. Zakon o 
investicijski dokumentaciji pa opredeljuje pojem investicije, 
določa obseg In vsebino investicijske dokumentacije in po- 
stopek, ki naj ga organizacije združenega dela in drugi (Inve- 
stitorji) upoštevajo, ko se odločajo o novi investiciji. 

Skupščina SR Slovenije je 29. 4. 1981 obravnavala predlog 
za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov ter ga sprejela. Obenem je sprejela sklep, da 
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je treba hkrati z osnutkom zakona predložiti tudi analizo o 
uresničevanju zakona o graditvi objektov. Pri pripravi osnutka 
pa je treba upoštevati načela zakona o razširjeni reprodukciji 
in minulem delu, predvsem o urejanju odnosov na področju 
investicij, ter proučiti možnost za združitev zakona o investi- 
cijski dokumentaciji z zakonom o graditvi objektov, 

Tudi republiška resolucija o temeljih zakonodajne politike 
zahteva, da se spremembe in dopolnitva zakona pripravijo 
kompleksno. 

V decembru leta 1981 je Skupščina SR Slovenije po hitrem 
postopku sprejela zakon o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o graditvi objektov, da bi tako zagotovila zakonsko 
kontinuiteto pri družbenoekonomskem in strokovnem oce- 
njevanju upravičenosti investicij v SR Sloveniji in hkrati do- 
polnila zakon z določili o načinu in pogojih zagotavljanja 
sredstev za financiranje investicijskih objektov. 

Pri pripravi poročila o izvajanju zakona o graditvi objektov 
in ob obravnavi pripomb k določbam veljavnega zakona o 
graditvi objektov ter pri pripravi osnutka zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov je bilo ugotov- 
ljeno, da je potrebno zakon o graditvi objektov združiti z 
zakonom o investicijski dokumentaciji zaradi že sprejetih 
sprememb in dopolnitev in zaradi njune vsebinske povezano- 
sti. Zakon o investicijski dokumentaciji je potrebno tudi uskla- 
diti z določbami zakona o razširjeni reprodukciji in minulem 
delu (Uradni list SFRJ, št. 21/82), saj zvezni zakon prepušča 
republikam, da določene zadeve uredijo same s svojimi pred- 
pisi. 

Iz poročila in pripomb iz razprave izhaja, da je potrebno 
veljavni zakon o graditvi objektov spremeniti in dopolniti tudi 
z novimi vsebinskimi izhodišči in temeljnimi rešitvami pred- 
vsem glede odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi, ter 
določbami, ki urejajo svetovalno in inženiring dejavnost, poo- 
streno kontrolo nad tehnično dokumentacijo, ceno projek- 
tantskih storitev in drugo. Dogovor o oddajanju graditve inve- 
sticijskih objektov v družbeni lasti (Uradni list SFRJ, št. 69/80) 
nalaga vsem republikam in pokrajinam, da s svojimi predpisi 
enotno za vso državo uredijo pogoje, postopek in način odda- 
janja graditve investicijskih objektov. Iz teh ugotovitev izhaja, 
da na podlagi sprejetega predloga za izdajo zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov ni bilo 
mogoče pripraviti osnutka zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona, zlasti še zato, ker je potrebna o vsebinskih 
izhodiščih temeljita razprava, ki bo omogočila soočenje z 
interesi, pogledi in predlogi nosilcev odločanja v temeljnih 
organizacijah združenega dela in skupnostih. Zato je bilo 
treba pripraviti nov predlog za izdajo zakona o graditvi objek- 

Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona so navedeni v 
poročilu o izvajanju zakona o graditvi objektov, ki je predlo- 
ženo k predlogu za izdajo zakona o graditvi objektov. Iz ocene 
je razvidno, da del veljavnih določb dokaj dobro in komple- 
ksno opredeljuje graditev in rekonstrukcijo objektov, zato so 
te v predlogu za izdajo pretežno povzete. Družbeni razvoj pri 
graditvi objektov, izkušnje iz prakse ter zahteve po ekonomič- 
nejših vlaganjih in učinkovitejši graditvi pa terjajo nekatere 
spremembe in dopolnitve veljavnega zakona. 

III. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN 
POGLAVITNE REŠITVE 

Ekonomična in hitra graditev objektov je možna le ob celo- 
viti obravnavi predvidenega investicijskega vlaganja z upošte- 
vanjem načel ekonomske in tehnološke upravičenosti, pravo- 
časni izdelavi kompletne tehnične dokumentacije ter dobro 
pripravljeni in organizirani graditvi objekta. Zato naj zakon 
kompleksno uredi investicijsko graditev, od priprav strokovne 
podlage za investicijsko odločitev, mnenja o družbeni in eko- 
nomski upravičenosti investicijskega vlaganja, zagotavljanja 
sredstev, odgovornosti investitorja in drugih udeležencev pri 
graditvi, izdelave tehnične dokumentacije, oddaje in izvajanja 
del, tehničnega pregleda, do dokončnega prevzema objekta. 

1. Predlagatelj investicijske odločitve mora izdelati investi- 
cijski program, ki mora temeljiti na analizah, projektih in 
drugem strokovnem gradivu, po katerem se presoja družbena 
in ekonomska upravičenost investicijskega vlaganja ter od- 
loča o investicijskem vlaganju (strokovna podlaga za investi- 
cijsko odločitev). Zakon naj opredeli potrebna predhodna 
dela za izdelavo investicijskega programa, določi vsebino 

investicijskega programa in predpiše obvezne predloge 
Predhodna dela obsegajo vse potrebne raziskave, študije in 
analize ter podatke, na podlagi katerih se izdela investicijski 
program. Investicijski program tako glede na vrsto in namen 
objekta obsega predvsem: opis objekta s podatki o zmogljivo- 
sti in programom proizvodnje; vire, višino in način zagotovi- 
tve sredstev za graditev; plan in način realizacije investicij- 
skega programa s podatki o pričetku in dokončanju graditve 
ter začetku obratovanja objekta; analizo pogojev za graditev 
in obratovanje objekta; analizo energetskih pogojev in po- 
datke pomembne za oceno vlaganja z obrambnega vidika ter 
tehnološke in tehnične rešitve - idejni projekt. K investicij- 
skemu programu je potrebno predložiti dokaze, da so zago- 
tovljena osnovna sredstva in devizna sredstva, vlaganja v 
infrastrukturo, energija, surovine in drugi reprodukcijski ma- 
terial ter potrebno število delavcev, da bo možno uresničiti 
investicijsko vlaganje. Določiti je tudi treba kdo lahko izdeluje 
investicijski program in pogoje, ki jih mora organizacija izpol- 
njevati, da se lahko registrira za opravljanje te dejavnosti 

2. Določi naj se ocenjevanje družbenoekonomske upraviče- 
nosti investicijskih vlaganj. Ocenjevanje družbenoekonomske 
upravičenosti investicijskih vlaganj obsega ugotavljanje nji- 
hove usklajenosti s temeljnimi usmeritvami planskih aktov 
družbenopolitičnih skupnosti in usklajenosti s kriteriji pre- 
strukturiranja gospodarstva iz dogovora o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije. Mnenja o družbenoekonomski upra- 
vičenosti investicijskih vlaganj dajejo komisije za ocenjevanje 
investicij, ki jih z dogovorom ustanovijo izvršni sveti skup- 
ščine družbenopolitične skupnosti, gospodarske zbornice, 
temeljne banke in službe družbenega knjigovodstva. Tako naj 
se v zakon prevzamejo določbe zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o graditvi objektov, o družbenoekonom- 
skem ocenjevanju upravičenosti investicij. Način ocenjevanja 
družbenoekonomske upravičenosti in vrednosti vlaganj, ki se 
ocenjujejo, določijo podpisniki dogovora, oziroma se določijo 
s predpisom, ki ga izda Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo. Pri tem bo treba upoštevati zvezni družbeni 
dogovor o ugotavljanju družbenoekonomske upravičenosti 
naložb, ki je v pripravi na ravni federacije. 

3. Zakon naj še nadalje nalaga investitorjem, da zagotovijo 
sredstva za financiranje graditve objektov pred začetkom 
gradnje objekta ali dela objekta, ki je ekonomsko tehnična 
celota, oziroma pred začetkom pripravljalnih del. Navede naj 
dokaze, ki jih morajo investitorji predložiti Službi družbenega 
knjigovodstva za izdajo potrdila, da imajo zagotovljena sred- 
stva. Kot dokazi naj veljajo: potrdilo Službe družbenega knji- 
govodstva o sredstvih, ki jih je investitor izločil na posebni 
račun pred začetkom gradnje; investitorjevo potrdilo, da ima 
pred začetkom gradnje objekta oziroma izvajanja del zanje 
potrebna finančna sredstva, ki si jih je zagotovil iz svojih ali 
drugih virov z garancijo banke; za združena sredstva pa 
pogodba, samoupravni sporazum ali zakon z garancijo 
banke, da bo investitorju zagotovila namenski kredit, če mu 
omenjenih sredstev ne bodo zagotovili sovlagatelji; kreditna 
pogodba za sredstva, ki jih je investitor pridobil s kreditom in 
akt o uvedbi samoprispevka za sredstva, zagotovljena s samo- 
prispevkom. Na podlagi teh dokazov izda Služba družbenega 
knjigovodstva investitorjem potrdilo o zagotovljenih sred- 
stvih, ki ga morajo priložiti k svoji zahtevi za izdajo gradbe- 
nega dovoljenja. 

Izjeme pa so le investitorji družbeno usmerjene stanovanj- 
ske gradnje, ki jim tega dokaza ni potrebno predložiti, ko 
zahtevajo gradbeno dovoljenje. 

Vendar je treba v zakonu predvideti tako ureditev ki bo 
omogočila začetek gradnje prednostnih objektov, za katere 
bo del sredstev zagotovljen iz bodočih razporeditev čistega 
dohodka v poslovni sklad oziroma za namene razširitve in 
izboljšanja materialne osnove dela. Taka ureditev temelji na 
načelu, da mora investitor za pridobitev gradbenega dovolje- 
nja predložiti načrt zagotovitve sredstev za vse obdobje gradi- 
tve, dokazila o zagotovljenih sredstvih pa za vsa plačila, ki 
dospevajo v obdobju od predvidenega začetka graditve ob- 
jekta do 30. junija v naslednjem koledarskem letu (če se 
predvideva npr. začetek graditve v aprilu 1984, mora imeti 
investitor zagotovljena sredstva za plačila do 30/6-1985). In- 
vestitor mora najpozneje do izteka navedenega obdobja pred- 
ložiti dokazila o zagotovljenih sredstvih za plačila v nasled- 
njem letu, to je do 30.6. naslednjega leta. Kolikor investitor do 
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navedenega roka ne predloži dokazil o zagotovljenih sred- 
stvih se sprejmejo naslednji ukrepi: 

- ustavijo se dela, razen del, katerih ustavitev zahteva večji 
strošek od dokončanja del, plačilo za tako izvršena dela se 
izterja z izvršbo iz vseh razpoložljivih sredstev investitorja; 

- v kolikor investitor najkasneje v enem letu po ustavitvi del 
ne zagotovi dokazil za nadaljevanje del po sprejetem investi- 
cijskem programu, pristojni organ družbenopolitične skupno- 
sti objavi natečaj za pridobitev investitorja in najboljšemu 
ponudniku izroči investicijski objekt v nadaljnjo gradnjo; iz 
plačanih sredstev za izročeni objekt se po kritju stroškov 
javnega natečaja poplačajo upniki, ki uveljavljajo svoje terja- 
tve za izvršena dela in dobave za nedokončani investicijski 
objekt po načelih, ki so določena za uporabo stečajne mase. 

Ne glede na predlagano ureditev o načinu zagotovitve virov 
sredstev za financiranje graditve objektov naj za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za objekte, ki so navedeni v samou- 
pravnih sporazumih in družbenih dogovorih, šteje za dokaz, 
da so zagotovljena sredstva, že ta dokument, če vsebuje 
konkretne materialne obveznosti njegovih udeležencev, da 
bodo za objekte, navedene v tem dokumentu zagotovili po- 
trebna sredstva, če je dinamika graditve usklajena z dinamiko 
prilivov sredstev in če so objekti ovrednoteni v samouprav- 
nem sporazumu ali v družbenem dogovoru. 

Pri izdaji gradbenega dovoljenja Služba družbenega knji- 
govodstva preverja, ali so plačila za objekte po posameznem 
samoupravnem sporazumu ali družbenem dogovoru, ki so že 
v gradnji, poravnana sproti in ali začetek gradnje novega 
objekta in dinamika plačil za izvršena dela omogoča tudi 
nadaljevanje sprotnega poravnavanja obveznosti za plačilo 
izvršenih del na objektih, ki so že v gradnji. 

V zakonu naj bo tudi določeno, da morajo investitorji, 
stalno spremljati gradnjo objekta in nadzorovati porabo sred- 
stev ter obveščati Službo družbenega knjigovodstva o vseh 
prekoračitvah med gradnjo. 

4. Da bosta projektiranje in gradnja objektov kvalitetnejša 
je treba v zakonu določiti pogoje za registracijo projektant- 
skih in izvajalskih organizacij, ki bodo zagotovili, da bodo 
projektantske in izvajalske organizacije opravljale investitor- 
jem kompletne in kakovostne storitve in sicer: 

- tehnično dokumentacijo izdelujejo lahko le tiste organi- 
zacije združenega dela, ki so vpisane v sodni register za 
izdelavo dokumentacije za posamezne vrste objektov in same 
izdelujejo pretežni del te dokumentacije, 

- gradnja objekta oziroma izvedba del se sme oddati samo 
organizaciji združenega dela, ki je vpisana v sodni register za 
opravljanje del, ki se oddajo, 

- določiti je treba strokovni sestav delavcev z ustrezno 
strokovno izobrazbo in delovnimi izkušnjami za izdelavo te- 
hnične dokumentacije oziroma gradnjo posameznih vrst ob- 
jektov, 

- Gospodarska zbornica SR Slovenije naj bi vodila seznam 
registriranih projektantskih in izvajalskih organizacij s po- 
datki o delavcih, njihovi strokovni izobrazbi in z referencami. 

5. Opredeliti je potrebno dejavnost svetovalnih (Consul- 
ting) organizacij ter pogoje za njihovo registracijo. Te organi- 
zacije lahko za investitorje opravljajo vsa dela od predhodnih 
raziskovanj in zbiranja podatkov, priprav analiz o ekonomskih 
učinkih investicij, izdelave idejnih projektov, investicijskih 
programov, projektne naloge, tehnične dokumentacije ali 
nadzor nad izdelavo tehnične dokumentacije, nadzor nad 
izvajanjem det, realizacijo investicijskega programa in fi- 
nančne konstrukcije vse do tehničnega pregleda objekta kot 
tudi nadzor nad poskusnim obratovanjem. To dejavnost lahko 
opravljajo organizacije združenega dela, ki so vpisane v sodni 
register za svetovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje za 
strokovni sestav delavcev. Opredeliti pa je potrebno tudi od- 
govornost teh organizacij in posameznih strokovnih delavcev 
za opravljanje dela. 

6. Zakon naj razširi dolžnost investitorja, da zagotovi stro- 
kovno nadzorstvo nad gradnjo vseh objektov ter določi obseg 
investitorjeve odgovornosti v vseh fazah graditve. Investitor je 
odgovoren za strokovno pripravo investicije (idejni projekt, 
investicijski program, projektna naloga) za strokovno vodenje 
in nadzorstvo nad izdelavo tehnične dokumentacije, gradnjo 
objekta in za usklajevanje dela vseh udeležencev graditve, 
predvsem pa za racionalno porabo sredstev in nadzorstva nad 
njihovo porabo. 

Zaradi tega se bodo morali investitorji sami usposobiti za 
strokovni nadzor in strokovno vodenje investicij, oziroma te 
naloge poveriti drugim strokovno usposobljenim in za tako 
dejavnost registriranim organizacijam združenega dela. Tako 
bo zagotovljeno odgovornejše, strokovnejše in kakovostnejše 
vodenje celotne naložbe od priprav investicijskih zasnov do 
dokončnega prevzema objekta. 

7. Poostriti je treba odgovornost projektantskih in izvajal- 
skih organizacij za kakovost opravljenih storitev s tem, da se 
določbe, ki se nanašajo na kontrolo tehnične dokumentacije 
o brezhibnosti tehničnih rešitev, računske pravilnosti in po- 
polnosti tehnične dokumentacije, dopolnijo tako, da se za 
določene objekte tehnična dokumentacija povsem ali delno 
poveri v pregled drugi usposobljeni organizaciji. Odgovor- 
nost izvajalskih organizacij za zgrajene objekte in opravljena 
dela pa je potrebno zaostriti s podaljšanjem garancijskih 
rokov v skladu z Zakonom o obligacijskih razmerjih (Uradni 
list SFRJ, št. 29/78). 

8. Gradbeno dovoljenje se izda za gradnjo celotnega ob- 
jekta ali za njegov del, Hi pomeni ekonomsko-tehnično celoto 
in se da smostojno uporabljati. Gradbeno dovoljenje se lahko 
izda tudi za del objekta oziroma za izvedbo posameznih del, 
če pomeni tak del po predloženi tehnični dokumentaciji te- 
hnično celoto ali če graditev objekta to zahteva. Objekt se 
lahko začne graditi, ko pristojni organ izda gradbeno dovolje- 
nje. Gradbeno dovoljenje izda pristojni občinski upravni or- 
gan, za pomembnejše infrastrukturne objekte in druge ob- 
jekte širšega regionalnega pomena pa pristojni republiški 
upravni organ. V skladu s predlaganimi rešitvami s področja 
urejanja prostora, ki predvidevajo pri družbeno usmerjeni 
graditvi ureditev lokacijskih pogojev v prostorskih izvedbenih 

' načrtih, je treba postopek za izdajo gradbenega dovoljenja 
omejiti le na ugotavljanje tehničnih pogojev za graditev ob- 
jekta. Investitor mora k zahtevi za izdajo gradbenega dovolje- 
nja predložiti le pravnomočno lokacijsko dovoljenje, projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja z izjavo o opravljeni 
kontroli, dokaz o pravici uporabe oziroma lastninski pravici 
na zemljišču in dokaz, da so zagotovljena finančna sredstva. 

9. Zaradi pomena, ki ga ima oddajanje graditve investicij- 
skih objektov v družbeni lasti, bo moral zakon natančneje 
urediti vprašanja, ki se nanašajo na: dela, ki se oddajajo, 
pogoje za oddajo, način in postopek za oddajo, obveznosti in 
odgovornosti investitorja pri postopku oddaje objektov v gra- 
ditev. Tako se graditev objektov oziroma izvajanje posamez- 
nih del lahko odda z neposredno pogodbo, z zbiranjem po- 
nudb na podlagi poprej razpisanega natečaja o primernosti in 
z javno licitacijo s tem, da se določijo pogoji za vsak način 
oddaje. 

Investitor lahko odda vsa dela za izgradnjo objekta (projek- 
tiranja, gradnja, nakup opreme, namestitev opreme ter nape- 
ljav, začetek obratovanja, poskusno obratovanje in priučitev 
strokovnih delavcev za delo v delovni organizaciji, ki je regi- 
strirana za inženiring dejavnost in ki sama oziroma z dejav- 
nostjo temeljne organizacije združenega dela in organizacije 
združenega dela v katerih sestavu je, opravlja pretežni del 
prevzetih del. 

V zakonu je treba opredeliti dejavnost inženiring organiza- 
cij (enot TOZD in OZD) ter pogoje za registracijo. Te organiza- 
cije se organizirajo v okviru organizacij združenega dela proi- 
zvajalcev opreme, izvajalske organizacije združenega dela in 
širših samoupravnih povezav združenega dela ter so uspo- 
sobljene za opravljanje inženirskih in drugih del, ki so po- 
trebna za pripravo celovitih ponudb ter za vodenje ali usklaje- 
vanje del za gradnjo objekta (sodelovanje več TOZD, OZD). 

10. Pri objektu z vgrajenimi napeljavami in opremo, ki so 
potrebne za tehnološki proces investitorjeve dejavnosti, sme 
investitor, če sta obratovanje in rok trajanja določena v te- 
hnični dokumentaciji, pričeti s poskusnim obratovanjem po 
opravljenem tehničnem pregledu objekta, s katerim se ugoto- 
vita njegova varnost in stabilnost. 

11. Da bo gradnja objektov občanov kvalitetnejša je po- 
trebno zaostriti pogoje za strokovno vodstvo nad gradnjo 
objektov, ki jih občani gradijo sami. Strokovno vodstvo lahko 
opravlja delavec, ki ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo 
ustrezne smeri z opravljenim strokovnim izpitom. 

12. V zakon naj se iz veljavnega zakona o tehničnih inšpek- 
cijah s področja industrije in gradbeništva (Uradni list SRS, št. 
12/70) prevzamejo določbe o gradbeni inšpekciji, ki nadzo- 

priloga poročevalca 
3 



ruje kako organizacije združenega dela, druge samoupravne 
organizacije in posamezniki pri svojem delu upoštevajo za- 
kone, tehnične predpise, normative in standarde pri projekti- 
ranju in graditvi objektov ter pri izdelavi tistih materialov ki so 
v neposredni zvezi z gradbeno dejavnostjo. Določi pa naj se 
tudi pravica in dolžnost gradbene inšpekcije, da v skladu s 
svojimi pristojnostmi najmanj na dve leti preveri ali projek- 
tantske in izvajalske organizacije še izpolnjujejo poaoie za 
vpis v sodni register. 

Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo organi občinske in re- 
publiške inšpekcije. Opredeljene so njihove naloge in ukrepi, 
ki jih lahko izrekajo. Tako naj bi vse naloge inšpekcijskega 
nadzora opravljali organi občinske gradbene inšpekcije, re- 

publiška gradbena inšpekcija pa bi predvsem usklajevala, 
nadzorovala in dajala strokovno pomoč organom občinske 
gradbene inšpekcije. 

IV. POSLEDICE, POTREBNA FINANČNA 
SREDSTVA, NOVE NALOGE REPUBLIŠKIH IN 
OBČINSKIH ORGANOV 

Za izvedbo zakona niso potrebna posebna finančna sred- 
stva. Obseg dela republiških in občinskih upravnih organov 
se ne bo povečal, ker že sedaj izdajajo gradbena in uporabna 
dovoljenja, nove pristojnosti in postopki pa z zakonom niso 
predvideni. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o graditvi objektov 

OPOMBE: I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. teza 
Ta zakon ureja graditev in rekonstrukcijo vseh 

objektov. Graditev objektov obsega: predhodna de- 
la, ^zdelavo investicijskega programa, izdelavo te- 
hnične dokumentacije, pripravljalna dela za grad- 
njo objektov in gradnjo objektov. 

Določbe tega zakona ne veljajo za objekte* in 
dela, ki se zgradijo oziroma izvedejo neposredno 
pred elementarnimi nezgodami ali drugimi izredni- 
mi dogodki ali med njimi, da se prepreči njihovo 
delovanje, ali se zgradijo oziroma izvedejo za nepo- 
sredno odpravo njihovih škodljivih posledic. 

2. teza 
Objekt po tem zakonu je sam gradbeni objekt, ali 

gradbeni objekt z vgrajenimi napeljavami, naprava- 
mi in opremo, ki služijo objektu, oziroma tehnolo- 
škemu procesu investitorjeve dejavnosti. 

Gradnja objekta po tem zakonu je izvajanje grad- 
benih del, montaža in vgraditev napeljav, naprav in 
opreme ter izvajanje zaključnih del. 

3. teza 
Predhodna dela po tem zakonu so: 
- študije, raziskovanje tržišča, ekonomske anali- 

ze in študije, ki utemeljujejo vrsto, potrebnost, smo- 
trnost in koristnost investicije ter usklajenost z 
družbenimi plani, obseg proizvodnje za izvoz, pri- 
čakovani,devizni učinek in odvisnost proizvodnje 
od uvoza. 

- tehnološke raziskave in študije ter izdelava te- 
hnološkega načrta s prikazom potrebnega uvoza 
opreme: 

- idejne gradbene in druge študije ter rešitve: 
- geološke, geomehanske, ekološke in druge ra- 

ziskave; 
- prikaz možnih lokacij objekta in možnosti nje- 

gove vključitve v prostor upoštevaje ekološke in 
obrambne vidike; 

- prikaz potrebnih vlaganj. 
Predhodna dela so strokovna podlaga za izdela- 

vo investicijskega programa in podlaga za oceno 
družbeno ekonomske upravičenosti investicijskega 
vlaganja (investicijska zasnova). 

4. teza 
Pripravljalna dela po temu zakonu so dela iri 

objekti začasnega značaja, ki jih je treba za graditev 
objekta izvesti oziroma zgraditi pred začetkom 
gradnje ali med gradnjo objekta. 

5. teza 
Rekonstrukcija objektov po tem zakonu je izved- 

ba tistih del, s katerimi se spreminjajo konstrukcij- 
ski elementi, naprave, napeljave ali oprema, ali 
izvajajo druga dela, ki lahko vplivajo na varnost 
objekta oziroma njegovih delov ali ki vplivajo na 
spremembo onesnaženja zraka, vode, na spremem- 
bo jakosti hrupa ter izvedba del, s katerimi se me- 
njajo pogoji, ob katerih je na podlagi gradbenega 
dovoljenja zgrajen objekt, ki se rekonstruira. 

Za rekonstrukcijo objekta se ne štejejo vzdrževal- 
na dela na elektroenergetskih in vodnogospodar- 
skih objektih in napravah, na objektih in napravah 
železniškega, cestnega in PTT prometa, če so ta 
dela v posebnih predpisih določena kot vzdrževal- 
na dela. 

6. teza 
Z gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta se lah- 

ko začne šele, ko izda pristojni organ zanjo gradbe- 
no dovoljenje, če ni v zakonu drugače določeno. 

7. teza 
Zgrajeni objekt se lahko začne uporabljati, oziro- 

ma s proizvodnotehnološkim procesom se lahko 
začne šele, ko je zanj izdano uporabno dovoljenje 
oziroma dovoljenje za obratovanje. 

II. IZDELAVA INVESTICIJSKEGA 
PROGRAMA 

8. teza 
Delavci sprejemejo investicijsko odločitev na 

podlagi strokovne podlage in dokumentacije, s ka- 
tero se ugotavljajo in analizirajo pogoji za gradnjo 
objekta (v nadaljnjem besedilu: investicijski pro- 
gram). 

9. teza 
Podlaga za izdelayo investicijskega programa so 

podatki in ugotovitve iz predhodnih del ter idejni 
projekt. 

Investicijski program mora vsebovati predvsem: 
- opis investicijskega vlaganja o zmogjjivosti in 

programu proizvodnje oziroma izkoriščanja; 
- analizo pogojev za zgraditev in izkoriščanje 

investicijskega vlaganja; 
- analizo ekonomskih učinkov investicijskega 

vlaganja vključno s prikazom proizvodnje za izvoz, 
deviznem učinku in odvisnost proizvodnje od 
uvoza; 

- podatke o vključitvi industrijskega objekta v 
prostorsko ureditev, v energetsko, prometno in vo- 
dno gospodarstvo; 

- podatke potrebnih količin surovin po strukturi 
virih in načinu zagotavljanja ter vključitvi v domačo 
reprodukcijo in v druga področja oziroma dejavno- 
sti: 
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- značilnosti in vrednosti gradbenih objektov, 
opreme (domače, uvozne), naprav, napeljav, mon- 
taže ter preostalih vlaganj v osnovna sredstva; 

- predračunsko vrednost celotne naložbe in traj- 
na obratna sredstva; 

- načrt tehnološke proizvodnje oziroma eks- 
ploatacijske zamisli z navedbo izvoza tehnoloških 
postopkov in navedbo podatkov ter tehnoloških 
parametrov, ki zagotavljajo realnost zamisli; 

- opis in analizo učinkov na okolje, posebej z 
vidika čistosti tehnologije, ukrepi za preprečitev 
onesnaževanja človekovega življenjskega in delov- 
nega okolja, izraba oziroma zmanjševanje odpad-' 
kov vseh oblik, ponovna izraba odpadkov oziroma 
določitev odlagališča za odpadke; 

- vrednost naložb v infrastrukturo in družbeni 
standard; 

- opis socialnih vidikov investicijskega vlaganja, 
pregled potrebnih delovnih mest, potrebe delavcev 
in njihova kvalifikacijska struktura, program zapo- 
slovanja in izobraževanja delavcev in štipendiranje, 
možnost zagotovitve stanovanj za delavce ter sred- 
stva za uresničevanje teh programov; 

- vlaganja in ukrepe za zagotovitev varstva pri 
delu; 

- Oceno pomena investicijskega vlaganja z 
obrambnega vidika; 

- višino in vire sredstev za izgradnjo ter način 
odplačil; 

- izdelavo organizacijskega modela za izkorišča- 
nje investicijske naložbe: 

- utemeljenost v sprejetih planskih dokumentih 
občine, republike ali sporazumov in medrepubli- 
škega sodelovanja; 

- izpolnjevanje temeljnih- razvojnih kriterijev; 
- čas izvajanja izgradnje investicijskega objekta 

in njegov začetek izkoriščanja. 
Republiški upravni organ, pristojen za industrijo 

in gradbeništvo predpiše minimalno metodologijo 
za izdelavo investicijskega programa. 

10. teza 
Idejni projekt se izdela na podlagi izvršenih pred- 

hodnih del in vsebuje tehnološke ter idejne gradbe- 
ne rešitve, z možnimi,variantami ter prikaz vključi- 
tve objekta ali objektov v prostor, upoštevajoč po- 
goje prostorskih aktov, obrambne vidike, ekološke, 
prometne in druge pogoje, priključke objektov in 
komunalne in energetske naprave, prometne reši- 
tve ter druge načrte in podatke, ki so potrebni za 
izdelavo investicijskega programa 

11. teza 
Investitor lahko poveri izdelavo investicijskega 

programa organizaciji združenega dela, ki je vpisa- 
na v sodni register za izdelavo tehnične dokumen- 
tacije ali organizaciji, ki je vpisana v sodni register 
za svetovalno dejavnost. 

Organizacija združenega dela, ki je vpisana v 
sodni register za izdelavo tehnične dokumentacije 
lahko izdeluje investicijski program za tiste vrste 
objektov za katere je registrirana za izdelavo te- 
hnične dokumentacije in ima za vsako vrsto del 
investicijskega programa najmanj enega delavca z 
visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke oziroma 
smeri s petimi leti delovnih izkušenj in opravljenim 
strokovnim izpitom. 

Investicijski program lahko brez vpisa v sodni 
register izdeluje tudi investitor sam za svoje potre- 
be ali delovna skupnost organizacije združenega 
dela, v kateri sestavi je, če izpolnjuje pogoje glede 
strokovne usposobljenosti delavcev, predpisane za 
organizacije združenega dela, ki izdelujejo tehnič- 
no dokumentacijo. 

Organizacija združenega dela, kateri je poverjena 
izdelava investicijskega programa, lahko poveri iz- 
delavo posameznih delov tega programa tudi spe- 
cializirani organizaciji samo v soglasju in pod po- 
goji, ki jih določi investitor. 

O oddaji izdelave investicijskega programa se 
sklene pismena pogodba 

12. teza 
Svetovalna dejavnost v smislu tega zakona je: 
- predhodne raziskave o geoloških, geomehan- 

skih, geodetskih in drugih pogojih za graditev ob- 
jekta, 

- raziskave domačega in tujega trga in možnost 
plasmaja proizvodov in uslug. 

- izdelava analiz in študij o produktivnosti dela, 
organizaciji dela in ekonomskih učinkih z uporabo 
znanstvenih metod, 

- raziskave in spremljanje razvoja tehnologije, 
- raziskave o virih in vrsti energije ter ekonomič- 

nosti njihove uporabe, , 
- izdelava študij o rentabilnosti planiranih inve- 

sticij, 
- izdelava ekonomskih in finančnih kazalcev in 

svetovanje v okviru teh poslov, 
- izdelava idejnega projekta, 
- obdelava podatkov in izdelava investicijskega 

programa, 
- izdelava tehnične dokumentacije, 
- nadzor nad izdelavo dokumentacije, katero iz- 

delujejo druge organizacije združenega dela, 
- zbiranje podatkov in dokumentacije v postop- 

ku oddaje del, 
- izdelava projektne naloge, 
- nadzorstvo nad izvajanjem del, 
- spremljanje in usklajevanje del vseh udeležen- 

cev pri graditvi, 
- kontrola realizacije investicijskega programa 

in finančne konstrukcije, 
- dajanje strokovne pomoči pri izročitvi objekta 

in končnem obračunu, 
- nadzorstvo nad obratovanjem objekta v fazi 

poskusnega obratovanja. 
Svetovalno dejavnost lahko opravlja organizacija 

združenega dela, ki ima v delovnem razmerju za 
opravljanje del iz prejšnjega odstavka najmanj dva 
delavca z visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke 
oziroma smeri s pet letnimi delovnimi izkušnjami v 
stroki in opravljenim strokovnim izpitom. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam or- 
ganizacij združenega dela, ki so vpisane v sodni 
register za opravljanje svetovalne dejavnosti. 

13. teza 
Investitor oziroma organizacija združenega dela, 

ali druga samoupravna organizacija in skupnost, ki 
je izdelala investicijski program in delavci, ki so 
sodelovali pri njegovi izdelavi so odgovorni za toč- 
nost podatkov, ki so vsebovani v investicijskem 
programu. » 

14. teza 
Investitor mora zagotoviti strokovno vodstvo 

vseh del, ki so v zvezi z investicijskim vlaganjem, 
predvsem glede: 

- strokovne izdelave investicijskega programa, 
- strokovne izdelave projektne-naloge. 
- kontrole nad izdelavo tehnične dokumentacije, 
- nadzorstvo med gradnjo objekta, 
- koordinacije dela vseh udeležencev pri graditvi 

objekta, 
- pravočasnega izpolnjevanja medsebojnih ob- 

vez, 
- kontrole in nadzorstvo nad porabo sredstev, 
- kontrole realizacije sprejetega investicijskega 

:rp i v vseh fa/ah riitve in v poskusnem 

investitu. . _ij.ua, v,-: , oclsu-. 
teze le, če iina^d opiavi^/ije v: . -.;a o J u. 
del v delovnem razmerju najmanj enega delavca z 
visoko šolsko izobrazbo ustrezne stroke oz. smeri s 
triletnimi delovnimi izkušnjami v stroki in z oprav- 
ljenim strokovnim izpitom, ali mora ta dela poveriti 
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OPOMBE: drugim organizacijam združenega dela, ki so vpisa- 
ne za opravljanje teh del v sodni register, t 

15. teza 
Investitor mora najpozneje v 15 dneh potem, ko 

oblikuje predlog za investicijsko odločitev o name- 
ravani graditvi, vendar pred samo odločitvijo, po- 
slati pristojnemu zavodu za statistiko podatke iz 
investicijskega programa, ki ga je odobril organ 
investitorja, ki je pristojen za odločanje o namera- 
vani investiciji v osnovna sredstva. 

Vrsta in način posredovanja podatkov o namera- 
vani investiciji ter investicije za katere ni obvezno 
evidentiranje podatkov so določeni v 3.. 4., in 5. 
členu Družbenega dogovora o evidentiranju name- 
ravanih investicij (Uradni list SFRJ št. 29/83). 

III. DRUŽBENOEKONOMSKO IN 
STROKOVNO OCENJEVANJE 
UPRAVIČENOSTI INVESTICIJ 

16. teza 
Da bi v skladu s temeljnimi usmeritvami družbe- 

nega plana SR Slovenije in dogovora o temeljih 
tega plana zagotovili čimbolj smotrno in učinkovito 
izvajanje investicijske politike, se določa ocenjeva- 
nje družbenoekonomske upravičenosti investicij- 
skih zasnov, investicijskih programov, nadaljevanje 
investicijske izgradnje in prekoračitev investicij (v 
nadaljnjem besedilu investicijskih vlaganj). 

Ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti 
investicijskih vlaganj obsega po tem zakonu ugo- 
tavljanje njihove usklajenosti s temeljnimi usmeri- 
tvami plankih aktov družbenopolitičnih skupnosti 
in usklajenosti s kriteriji prestrukturiranja gospo- 
darstva iz dogovora o -temeljih družbenega plana 
SR Slovenije ter dajanja mnenj o tem. 

17. teza 
Mnenja o družbenoekonomski upravičenosti in- 

vesticijskih vlaganj dajejo komisije za oceno inve- 
sticij, ki jih z dogovorom ustanovijo Izvršni sveti 
skupščin družbenopolitičnih skupnosti, gospodar- 
ske zbornice, temeljne banke in službe družbeneaa 
knjigovodstva. 

Pristojni organ upravljanja nosilca investicije je 
dolžan obravnavati mnenje komisije za oceno inve- 
sticij. 

Način ocenjevanja družbenoekonomske upravi- 
čenosti in minimalne vrednosti investicijskih vla- 
ganj, ki se ocenjujejo, določijo podpisniki doqo- 
vora. 

Za investicijska vlaganja, ki se po dogovoru pod- 
pisnikov glede na minimalno vrednost ne ocenjuje- 
jo, določijo delavci v organizacijah združenega dela 
v svojih samoupravnih splošnih aktih primere, v 
katerih si bo organizacija združenega dela priskr- 
bela mnenje Komisije za oceno investicij ali druge 
znanstvene, strokovne ali samoupravne organizaci- 
je in skupnosti. 

Varianta k 3. odstavku: 
Način ocenjevanja družbenoekonomske upravi- 

čenosti in minaimalne vrednosti investicijskih vla- 
ganj predpiše Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo. 

IV. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 
ZA FINANCIRANJE INVESTICIJSKIH 
OBJEKTOV 

9 
18. teza 

Investitor mora k zahtevi za izdajo gradbenega 
dovoljenja predložiti: 

- načrt zagotovitve sredstev za celotno obdobje 
investicijske graditve z mnenjem komisije o primer- 

nosti načrtovanih virov sredstev in realnosti načrto- 
vane dinamike njihovega zagotavljanja, 

- potrdilo službe družbenega knjigovodstva, da 
je investitor predložil dokaze, da ima zagotovljena 
sredstva za plačila investicijskih izdatkov v obdobju 
od začetka graditve do 30. 6. v naslednjem letu. 

Investitor družbeno usmerjene stanovanjske 
gradnje mora k zahtevi za izdajo gradbenega dovo- 
ljenja predložiti potrdilo stanovanjske skupnosti, da 
je v samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
stanovanjske skupnosti predvidena gradnja objek- 
tov v obsegu in dinamiki, kot je predvidena po 
predloženi tehnični dokumentaciji. 

19. teza 
Investitor je dolžan zagotoviti sredstva za financi- 

ranje: 
1. graditve objektov, ki se štejejo za pripravljalna 

dela in je treba zanje dobiti posebno gradbeno 
dovoljenje (3. odstavek 59. teze tega zakona) - pred 
začetkom njihove gradnje: in sicer celoten znesek 
zanje potrebnih sredstev: 

2. pripravljalnih del za zgraditev investicijskega 
objekta, ki se izvajajo na podlagi dovoljenja samo 
za ta dela - (drugi odst. 59. teze tega zakona) - pred 
začetkom njihovega izvajanja, in sicer celoten zne- 
sek zanje predvidenih sredstev: 

3. graditve investicijskega objekta ali dela objek- 
ta, ki pomeni ekonomsko tehnično celoto in se da 
tako samostojno ujDorabljati pred pričetkom grad- 
nje objekta, ali dela objekta oziroma pred pričet- 
kom pripravljalnih del, če se dela ne izvajajo s 
posebnim dovoljenjem in sicer celoten znesek 
sredstev, potrebnih za zgraditev investicijskega ob- 
jekta ali dela objekta z izvedbo pripravljalnih del. 

Poleg sredstev iz prvega odstavka te teze mora 
zagotoviti investitor na način iz 20. teze tega zako- 
na tudi sredstva za izobraževanje delavcev, potreb- 
nih za izkoriščanje investicijskega objekta, za znan- 
stveno-raziskovalno in razvojno dejavnost, obratna 
sredstva, določena v investicijskem programu in 
sredstva za obveznosti, ki se plačujejo od investicij 
po posebnih predpisih. 

Prvi odstavek te teze velja tudi za investitorja iz 
tretjega odstavka 59. teze tega zakona. 

20. teza 
Dokaz, da so zagotovljena sredstva za financira- 

nje graditve investicijskega objekta po 19. tezi tega 
zakona je: 

1. za sredstva, ki jih je investitor izločil na pose- 
ben račun iz lastnih sredstev, sredstev sovlagateljev 
in drugih virov - potrdilo službe družbenega knji- 
govodstva, da jih je investitor pred začetkom grad- 
nje objekta oziroma izvajanja del izločil na poseben 
račun ter njegova izjava, da bo izločena sredstva 
uporabil samo za graditev investicijskega objekta, 
za katerega jih je namenil; 

2. za sredstva, ki si jih je investitor zagotovil iz 
lastnih ali drugih virov, razen za sredstva iz 1. in 3. 
točke tega odstavka - njegovo potrdilo, izdano na 
podlagi sklepa njegovega organa upravljanja, da 
ima pred začetkom gradnje objekta oziroma izvaja- 
nja del zanje potrebna finančna sredstva ali da si jih 
bo zagotovil med gradnjo oziroma izvajanjem del s 
tem, da jih bo izločil v ustrezne sklade z garancijo 
banke, da mu bo do omenjenih sredstev zagotovila 
namenski kredit, če si jih investitor sam ne bi zago- 
tovil ter za sredstva, ki se zagotavljajo z združenjem 
sredstev - pogodba, samoupravni sporazum ali za- 
kon z garancijo banke, da bo investitorju do ome- 
njenih sredstev zagotovila namenski kredit, če jih 
investitorju ne bodo zagotovili sovlagatelji; 

3. za sredstva, ki si jih je investitor zagotovil s 
kreditom - kreditna pogodba; 

4. za sredstva samoprispevka, ki bodo zagotov- 
ljena, ko je že zbranih najmanj 50% sredstev - akt o 
uvedbi samoprispevka; 
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5. za sredstva, ki so zagotovljena iz proračuna 
federacije, oziroma z zveznim zakonom za namene 
ljudske obrambe in družbene samcjzaščite - potrdi- 
lo pristojnega zveznega upravnega organa. 

Služba družbenega knjigovodstva je dolžna dati 
investitorju na njegovo zahtevo potrdilo, da ima 
zagotovljena sredstva za financiranje graditve ob- 
jekta, ko ji ta predloži ustrezne dokaze iz prvega 
odstavka te teze. 

21.teza 
Ne glede na določbe 20. teze šteje za dokaz, da 

so zagotovljena sredstva za graditev objektov s 
področja energetskega, želežniškega, cestnega, lu- 
škega in komunalnega gospodarstva in druga po- 
dročja gospodarske infrastrukture, v delu, ki se 
zagotavlja s samoupravnim združevanjem sredstev, 
samoupravni sporazum ali drug samoupravni akt, 
če so z njegovo sklenitvijo udeleženci prevzeli kon- 
kretne obveznosti za zagotovitev sredstev, potreb- 
nih za izvedbo dogovorjenega programa graditve 
objektov. Posamezni objekti, za katere se izdaja 
gradbeno dovoljenje na podlagi predložitve samo- 
upravnega sporazuma ali drugega samoupravnega 
akta, morajo biti v teh aktih navedeni in ovrednote- 
ni, dinamika njihove graditve pa usklajena z dina- 
miko izpolnjevanja obveznosti udeležencev v spo- 
razumevanju. 

Pri izdaji potrdila o zagotovitvi sredstev na podla- 
gi dokazil iz prejšnjega odstavka služba družbene- 
ga knjigovodstva ugotovi, da so plačila za objekte v 
gradnji, navedena v aktih, ki štejejo za dokazilo, 
izvršena v zakonskih rokih. Služba družbenega 
knjigovodstva ne izda "potrdila o zagotovitvi sred- 
stev, če ugotovi, da začetek gradnje novega objekta 
in načrtovana dinamika plačil za izvršena dela one- 
mogoča sprotno poravnavanje obveznosti za plači- 
lo izvršenih del pri objektih v gradnji. 

22. teza 
Investitor je dolžan najpozneje do 30. 6. v vsakem 

letu predložiti službi družbenega knjigovodstva do- 
kazila, da ima zagotovljena sredstva za plačila inve- 
sticijskih izdatkov v naslednjih dvanajstih mesecih. 

Če investitor do roka iz prejšnjega odstavka ne 
predloži dokazil o zagotovljenih sredstvih, da služ- 
ba družbenega knjigovodstva zahtevo za ustavitev 
del. 

Če investitor najpozneje v enem letu po ustavitvi 
del pri graditvi objekta ne predloži dokazil o zago- 
tovljenih sredstvih za plačila investicijskih izdatkov 
do 30. 6. v naslednjem letu, začne občinski organ, 
pristojen za industrijo in gradbeništvo, postopek za 
dodelitev objekta v graditvi. 

23. teza 
Postopek za dodelitev objekta v graditvi je javen. 

24. teza 
Akt občinskega organa o začetku postopka za 

dodelitev objekta v graditvi obsega: 
1. sklep o določitvi roka za ugotovitev vrednosti 

objekta v graditvi; 
2. sklep o razpisu javnega natečaja za zbiranje 

ponudb o prevzemu objekta v graditvi; 
3. sklep o določitvi roka za ugotovitev odgovor- 

nosti organov investitorja za ustavitev graditve ob- 
jekta in za neuresničevanje izvrševanja načrta za- 
gotovitve sredstev za celotno obdobje investicijske 
graditve; 

4. sklep o določitvi roka za popis neporavnanih 
obveznosti v zvezi z graditvijo objekta, nastalih do 
dneva začetka postopka za dodelitev objekta v gra- 
ditvi. 

Javni natečaj iz 2. točke prejšnjega odstavka se 
objavi v Uradnem listu SRS najpozneje v šestih 
mesecih po začetku postopka za dodelitev objekta 
v graditvi. 

25. teza OPOMBE: 
Objekt v graditvi se dodeli najboljšemu ponudni- 

ku v javnem natečaju. 
Objekt v graditvi se ne sme dodeliti civilno pravni 

osebi. 

26. teza 
Če po ponovitvi javnega natečaja ni mogoče pri- 

dobiti prevzemnika objekta v graditvi, lahko občin- 
ski organ dodeli objekt v graditvi uporabniku druž- 
benih sredstev neposredno s pogodbo; 

27. teza 
Po nadomestitvi stroškov postopka za dodelitev 

objekta v graditvi se preostanek sredstev, pridoblje- 
nih s plačilom protivrednosti objekta v graditvi, 
uporabi za poravnavo sorazmernega dela obvezno- 
sti v zvezi z graditvijo objekta, nastalih do dneva 
začetka postopka za dodelitev objekta v graditvi. 

Preostala sredstva po poravnavi vseh obveznosti 
iz prejšnjega odstavka se izročijo investitorju za 
nadomestilo vloženih lastnih sredstev, vendar naj- 
več do višine dejansko vloženih lastnih sredstev. Če 
so preostala sredstva večja od zneska lastnih vlože- 
nih sredstev investitorja, se razlika nad tem zne- 
skom izroči občini. 

28. teza 
Investitor mora pismeno sporočiti službi družbe- 

nega knjigovodstva, da začenja graditi objekt oziro- 
ma izvajati dela in sicer najmanj 15 dni pred pričet- 
kom gradnje objekta oziroma izvajanja del. 

29. teza 
Investitor je dolžan stalno spremljati gradnjo ob- 

jekta in kontrolirati porabo sredstev, namenjenih za 
izgradnjo objekta. 

Investitor je dolžan najkasneje v roku enega me- 
seca od ugotovitve prekoračitve zagotoviti sredstva 
tudi za plačilo preseženih poznejših nepričakova- 
nih del na objektu ter drugih stroškov, ki povečuje- 
jo skupno vrednost objekta (prekoračitev). 

30. teza 
Investitor in drugi sopogodbeniki iz prvega od- 

stavka 71. teze tega zakona ter banka oziroma drug 
kreditor, ki so iz svojih ali drugih sredstev dali 
investitorju kredit za financiranje graditve objekta, 
morajo med izvajanjem dogovorjenih del na objek- 
tu ugotoviti vrednost prekoračitev iz drugega od- 
stavka 29. teze in sicer najmanj dvakrat v letu. 

Pri ugotavljanju prekoračitev po prvem odstavku 
te teze se upošteva tudi vrednost del, za katera 
investitor ni sklenil pogodb, da se ugotovi dejanska 
vrednost za financiranje vsega objekta oziroma nje- 
govega dela. 

O prekoračitvah, ki se ugotavljajo po prvem in 
drugem odstavku te teze, mora investitor vsakih 
šest mesecev in to najpozneje do 31. marca oziro- 
ma do 30. septembra, obveščati službo družbenega 
knjigovodstva. 

31. teza 
Investitor je dolžan o dokončani gradnji objekta 

pismeno obvestiti službo družbenega knjigovod- 
stva v roku 30 dni po pričetku uporabe objekta. 

32. teza 
Za investitorja družbeno usmerjene stanovanjske 

gradnje, ki gradi stanovanja, stanovanjske hiše in 
pripadajoče komunalne in druge objekte in napra- 
ve, ki so potrebne za uporabo stanovanj in stano- 
vanjskih hiš, se ne uporabljajo določbe 19. in 20. 
teze tega zakona. 

Ta določba velja tudi za primere, kadar so v 
stanovanjskih hišah grajeni poslovni prostori za 

priloga poročevalca 7 



OPOMBE: potrebe osnovne preskrbe, za storitve in za samou- 
pravne in druge organe v stanovanjski hiši ali sta- 
novanjskem naselju. 

33. teza 
Organ gradbene inšpekcije je dolžan na zahtevo 

službe družbenega knjigovodstva ustaviti nadaljnjo 
gradnjo objekta, če investitor nima zanjo zagotov- 
ljenih finančnih sredstev in jo o tem pismeno obve- 
sti v 15 dneh od dneva, ko je prejel njeno zahtevo. 

V, IZDELAVA TEHNIČNE 
DOKUMENTACIJE 

34. teza 
Izdelava tehnične dokumentacije, za katero je 

podlaga projektna naloga in vsi potrebni podatki iz 
predhodnih del, idejnega načrta in investicijskega 
programa, obsega glede na stopnjo obdelave: 

1. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
2. projekt za izvedbo, 
3. projekt izvedenih del, 
4. izvleček iz projekta za izvedbo ali iz projekta 

izvedenih del za etažne lastnike. 

35. teza 
Tehnična dokumentacija za zgraditev objekta 

mora biti izdelana v skladu s pogoji lokacijske od- 
ločbe ter z zdravstvenimi, vodnogospodarskimi, 
prometnimi, energetskimi pogoji, pogoji za varstvo 
okolja in drugimi pogoji, ki so predpisani z zako- 
nom ali s predpisom, izdanim na njegovi podlagi. 

Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovo- 
ljenja, mora investitorju oziroma projektantski or- 
ganizaciji združenega dela na njegovo zahtevo pi- 
smeno sporočiti potrebne pogoje iz prejšnjega od- 
stavka. V sporočilu mora navesti tudi, od katerih 
organov oziroma organizacij je treba dobiti soglas- 
je, da je tehnična dokumentacija izdelana po pred- 
pisanih pogojih 

Tehnične rešitve v vseh projektih morajo biti v 
skladu s tehničnimi predpisi, normativi in standardi 
ter z izsledki znanosti in tehnologije, preiskav in 
drugih študij ter v skladu s pogoji iz izdanih soglasij 
prizadetih organov in organizacij. 

36. teza 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je 

del tehnične dokumentacije, ki glede na vrsto ob- 
jekta obsega enega ali več projektov oziroma delov; 
projekt gradbenega dela objekta, projekt napeljav! 
naprav in opreme. 

Projekti iz prejšnjega odstavka obsegajo glede na 
vrsto objekta: 

- tehnični opis gradbenega dela objekta, tehnič- 
ni opis tehnološkega procesa z navedbo opreme in 
naprav z njihovimi karakteristikami, tehnični opis 
napeljav z navedbo uporabljenih normativov, pred- 
pisov in standardov, 

- načrti (tlorise, karakteristične prereze, pogle- 
de, vzdolžne in prečne, prereze, načrte instalacij in 
druge potrebne načrte), 

-opis del, predizmere in predračun z navedbo 
standardov, 

- situacijo s katero se prikaže usklajenost pro- 
jekta s pogoji lokacijskega dovoljenja, 

- vse potrebne izračune (statični, hidravlični, 
energetski, geotehnični, toplotni, zračni, itd.), 

- načrt tehnološkega procesa z gabariti in naz- 
načitvijo opreme, 

- drugo dokumentacijo, ki jo določajo tehnični 
normativi, predpisi in standardi. 

37. teza 
Projekt za izvedbo je projekt za pridobitev grad- 

benega dovoljenja, dopolnjen z vsemi podrobnimi 

načrti (armaturni, opažni, delavniški in ploskovni 
načrti, podrobnimi načrti oziroma detajli obrtni- 
ških, inštalacijskih in drugih del), na podlagi katerih 
se gradi objekt. 

Investitor mora izvajalcu izročiti projekt za izved- 
bo ob podpisu pogodbe. 

V primeru, da se gradi objekt v fazah ali dalj časa, 
lahko investitor izroči izvajalcu dele projekta za 
izvedbo kasneje, vendar v skladu z zahtevami in 
terminskim planom gradnje, kar vse je potrebno 
določiti v pogodbi. 

38. teza 
Projekt izvedenih del, ki ga mora investitor pred- 

ložiti ob tehničnem pregledu, je projekt, ki se izdela 
po zaključku graditve objekta in obsega prikaz vseh 
morebitnih sprememb in to v vseh delih projekta za 
izvedbo ter služi kot dokumentacija investitorju ozi- 
roma uporabniku objekta. 

39. teza 
Tehnično dokumentacijo za graditev objektov 

lahko izdelujejo organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti, ki so registrirane za to dejav- 
nost (v nadaljnjem besedilu: projektantske oraani- 
zacije.). 

Tehnično dokumentacijo lahko izdelujejo tudi tu- 
je organizacije pod pogoji, ki jih predpisuje pose- 
ben zakon. 

40. teza 
Za izdelavo tehnične dokumentacije se lahko 

projektantska organizacija vpiše v sodni register: 
1. Če je v aktu o ustanovitvi organizacije združe- 

nega dela oziroma v aktu o razširitvi njene dejavno- 
sti določeno, za katere vrste objektov bo izdelovala 
tehnično dokumentacijo, kakor tudi katere sestav- 
ne dele te dokumentacije bo izdelovala, 

2. Če ima za vsak sestavni del tehnične dokumen- 
tacije oziroma vrsto tehnične dokumentacije, ki jo 
bo izdelovala, v delovnem razmerju najmanj dva 
diplomirana inženirja ustrezne stroke oziroma sme- 
ri z najmanj tri letnimi delovnimi izkušnjami pri 
izdelavi tiste vrste tehnične dokumentacije, za kate- 
re izdelavo je projektantska organizacija vpisana v 
sodni register, in opravljenim strokovnim izpitom 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam re- 
gistriranih projektantskih organizacij s podatki o 
delavcih in referencah. 

41. teza 
Vrste tehnične dokumentacije: 
- arhitektonski načrti za stanovanjske, upravne 

in javne zgradbe, 
- arhitektonski načtri za industrijske zgradbe, 
- načrti gradbenih konstrukcij — visoke gradnje — 

statika, 
- načrti gradbenih konstrukcij - nizke gradnje- 

mostovi, 
- načrti cevnih instalacij, 
- načrti električnih instalacij - jaki tok, 
- načrti električnih instalacij - šibki tok, 
- načrti prezračevanja - klima naprav, 
- načrti tehnologije, 
- načrti za proizvodnjo opreme in naprav. 

42. teza 
Odvisno od vrste, zahtevnosti in obsega projekta 

lahko pri izdelavi tehnične dokumentacije sodeluje 
tudi več organizacij združenega dela. 

Projektantska organizacija lahko prevzame izde- 
lavo kompletne tehnične dokumentacije, če je pre- 
težni del sposobna izdelati sama s svojimi delavci. 
Preostali del lahko poveri v izdelavo drugim organi- 
zacijam, ki so za to usposobljene ter registrirane in 
s katerimi trajno ali občasno sodeluje. 
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43. teza 
Investitor in organizacija združenega dela, kateri 

investitor poveri izdelavo tehnične dokumentacije, 
skleneta o tem pismeno pogodbo. 

Cena izdelave tehnične dokumentacije se določi 
na podlagi elementov, ki sestavljajo cene posamez- 
nih delov projekta, to je od obsega in zahtevnosti 
dela in v odvidnosti od kvalitete ter uspešnosti 
projektne rešitve, kar se ugotavlja med in po konča- 
ni gradnji. 

44. teza 
Strokovno izobrazbo in usposobljenost, ki jo mo- 

rajo imeti odgovorni projektanti, ki delajo posamez- 
no vrsto tehnične dokumentacije, ureja organizaci- 
ja združenega dela s samoupravnim splošnim ak- 
tom o delovnih razmerjih. 

Za tehnično razčlenitev, za kakovost obdelave, za 
koordinacijo posameznih delov projekta, za kom- 
pletnost projekta in za roke izdelave tehnične doku- 
mentacije skrbi odgovorni vodja projekta. 

45. teza 
Delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, 

izvršujejo kontrolo nad njo, odgovorni vodje del in 
nadzorni organi nad deli, morajo imeti strokovni 
izpit. 

Republiški upravni organ pristojen za industrijo 
in gradbeništvo predpiše program in način oprav- 
ljanja strokovnih izpitov. 

46. teza 
Tehnično dokumentacijo za objekt, ki ga namera- 

va uporabljati sam za svoje potrebe, lahko izdeluje 
občan, ki ima najmanj srednjo strokovno tehnično 
izobrazbo ustrezne smeri in strokovni izpit. 

47. teza 
Organizacije združenega dela in občan iz prejš- 

nje teze tega zakona, ki izdeluje tehnično doku- 
mentacijo, morajo pri njeni izdelavi upoštevati: 

1. določbe tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, pogoje investicijskega progra- 
ma, oziroma projektne naloge, zahteve, določene z 
lokacijskim dovoljenjem, pogoje iz izdanih soglasij 
prizadetih organov in organizacij, tehnične norma- 
tive, predpise in standarde, predpisane za posa- 
mezne gradbene objekte, napeljave, naprave in 
opremo ter druge predpise, ki se nanašajo na gradi- 
tev objektov; 

2. ukrepe, ki so predpisani za varstvo zdravja, za 
varstvo pri delu, za varstvo pred požarom in hru- 
pom, za varstvo zraka in vode pred onesnaženjem, 
za varstvo pred elementarnimi nezgodami in drugi- 
mi izrednimi dogodki, kakor tudi ukrepe za odpravo 
arhitektonskih ovir, ki telesno prizadetim občanom 
omejujejo ali preprečujejo dostop do objektov in 
njihovo uporabo, 

3. smotrne ekonomske in racionalne tehnične 
rešitve, skladne s sodobnimi dosežki znanosti in 
tehnologije, 

4. ukrepe za varstvo objekta, ki naj bo zgrajen na 
potresnem ali poplavnem območju ali na zemljišču, 
ki je nagnjeno k drsenju, ukrepe, ki imajo pomen za 
narodno obrambo in druge potrebne ukrepe; 

48. teza 
Organizacija združenega dela, ki izdela tehnično 

dokumentacijo, mora poskrbeti za kontrolo bre- 
zhibnosti tehničnih rešitev, računske pravilnosti in 
popolnosti tehnične dokumentacije in kontrolo, če 
je celotna dokumentacija v skladu z določbami 
prejšnjega člena. 

Na tehnični dokumentaciji mora biti potrdilo, da 
je bila opravljena kontrola v smislu prvega odstavka 
te teze 

Kontrolo lahko opravljajo osebe, ki so v delov- 

nem razmerju z delavci v projektantski organizaciji, OPOMBE: 
ki je izdelala tehnično dokumentacijo in imajo viso- 
ko šolsko izobrazbo ustrezne stroke oziroma smeri 
s triletnimi delovnimi izkušnjami in opravljenim 
strokovnim izpitom. 

O izvršeni kontroli mora organizacija združenega 
dela voditi evidenco in dokumentacijo. 

Način in postopek opravljanja kontrole ter evi- 
denco in dokumentacijo te kontrole uredi organiza- 
cija združenega dela, ki opravlja notranjo kontrolo 
s svojim splošnim aktom. 

49. teza 
Delavci v temeljni organizaciji združenega dela 

se ob sprejemanju investicijske odločitve ali ob 
odločitvi o izboru projektantske organizacije, ki bo 
izdelala tehnično dokumentacijo odločijoi ali je po- 
trebno in smotrno poveriti tehnično dokumentacijo 
v strokovni pregled drugi, za to usposobljeni in 
registrirani organizaciji združenega dela. 

Pri tem morajo upoštevati pomembnost, zahtev- 
nost in vrednost investicijskega vlaganja. 

V strokovni pregled se lahko poveri tehnično 
dokumentacijo v celoti ali njen sestavni del 

50. teza 
Tehnična dokumentacija mora biti opremljena s 

firmo projektantske organizacije, nazivom objekta, 
imenom odgovornega projektanta, z oznako afi šte- 
vilko projekta, oziroma njegovega dela in datumom 
izdelave 

Projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja 
mora biti priložen sklep o vpisu projektantske orga- 
nizacije v sodni register 

Projektantska organizacija mora voditi o izdelani 
tehnični dokumentaciji evidenco 

Izdelano tehnično dokumentacijo podpišejo: de- 
lavec, pooblaščen za zastopanje organizacije zdru- 
ženega dela, ki je izdelala dokumentacijo, odgovor- 
ni prijektanti, ki so sodelovali pri njeni izdelavi in 
tehnični obdelavi ter odgovorni vodja projekta. 

51. teza 
Tehnična dokumentacija, na podlagi katere je 

zgrajen objekt, se lahko uporabi za gradnjo drugih 
objektov, če dasta k temu pristanek investitor in 
organizacija združenega dela, ki jo je izdelala. 

VI. GRADBENO DOVOLJENJE 

52. teza 
Objekt se lahko začne graditi na podlagi gradbe- 

nega dovoljenja. 

53. teza 
Gradbeno dovoljenje se daje za zgraditev celot- 

nega objekta ali pa le za njegov del, ki pomeni 
ekonomsko-tehnično celoto in se da tak samostoj- 
no uporabljati, če se objekt gradi po delih. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko da grad- 
beno dovoljenje tudi za del objekta oziroma za 
izvedbo posameznih del; 

- če pomeni tak del objekta oziroma če pomeni- 
jo taka dela po predloženi tehnični dokumentaciji 
tudi sama tehnično celoto, , 

- če gre za graditev objekta, ki objektivno terja 
večletno graditev, 

- če dinamika graditve celotnega objekta tako 
zahteva. 

54. teza 
Gradbeno dovoljenje daje občinski upravni or- 

gan, pristojen za gradbeništvo. 
Republiški upravni organ pristojen za industrijo 

in gradbeništvo daje gradbeno dovoljenje za tele 
objekte: 
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- za železniške proge, za avtoceste, magistrale 
Ser regionalne ceste, za žičnice, za morske luke in 
notranja pristanišča, letališča s pripadajočimi ob- 
jekti, za medkrajevne telegrafsko-telefonske kable 
in naprave ter objekte radiodifuzne in televizijske 
službe, 

- za objekte in naprave za proizvodnjo in upora- 
bo nuklearne energije, hidroelektrarne, termoelek- 
trarne in toplarne, z močjo nad 10 MVA daljnovode 
za napetost nad 20 KV in transformatorske postaje 
na takih daljnovodih; za magistralne plinovode in 
naftovode, 

- za regulacije, s katerimi se menja tok in režim 
vode na rekah: Drava, Mura, Sava, Savinja, Soča 
Krka, Sotla, Kolpa in Ljubljanica ter za melioracij- 
ska dela na površinah nad 1000 ha, 

- za vse objekte, ki se gradijo z udeležbo kreditov 
po mednarodnih pogodbah, 

- za druge regionalne objekte, za katere izda 
lokacijsko dovoljenje republiški upravni organ. 

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja je hi- 
ter. 

55. teza 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora 

investitor predložiti: 
1. dokaz o pravici uporabe, lastninski ali služ- 

nostni pravici na zemljišču, na katerem namerava 
graditi objekt, 

2. pravnomočno lokacijsko dovoljenje, 
3. projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
4. dokaz, da so zagotovljena finančna sredstva. 

56. teza 
Ce se objekt gradi tako, da se vanj vgrajujejo 

tovarniško izdelani elementi ali deli, ni potrebno, da 
bi dokumentacija iz 3. točke prejšnje teze vsebovala 
tisti dei tehnične dokumentacije, na podlagi katere 
so bili ti elementi oziroma deli izdelani. 

Če se gradi več objektov po isti tehnični doku- 
mentaciji, velja za tehnično dokumentacijo zanje ta 
dokumentacija, dopolnjena s tehnično dokumenta- 
cijo, s katero se taki objekti prilagodijo njihovim 
lokacijam. 

Če gre samo za vgraditev in montažo naprav ali 
oprema, velja za tehnično dokumentacijo tista do- 
kumentacija, v kateri je določen način vgraditve in 
montaže naprav in opreme. 

57. teza 
Če se zahteva izdaja gradbenega dovoljenja za 

graditev objekta po tehnični dokumentaciji, ki je 
bila izdelana v tujini, mora biti zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja predložen dokaz, da je bila 
nad to dokumentacijo izvršena kontrola v smislu 1. 
odstavka 48. teze tega zakona. 

Kontrolo iz prejšnjega odstavka opravljajo orga- 
nizacije združenega dela, ki so registrirane za izde- 
lovanje ustrezne vrste tehnične dokumentacije. 

53. teza 
Če zahteva gradnja objekta predhodno odstrani- 

tev obstoječega objekta ali njegovega dela, mora 
investitor priložiti zahtevi za izdajo gradbenega do- 
voljenja tudi načrt odstranjevalnih del z njihovim 
opisom. 

59. teza 
Pripravljalna dela za gradnjo objekta se izvajajo 

po gradbenem dovoljenju za ta objekt ali po grad- 
benem dovoljenju samo za ta dela. 

Gradbeno dovoljenje za pripravljalna dela se da- 
je, če njihov obseg zahteva, da se začno izvajati, 
preden dobi investitor gradbeno dovoljenje za ob- 
jekt ali za njegov del. 

Gradbeno dovoljenje je treba dobiti tudi za grad- 
njo objektov, ki se štejejo po tem zakonu za pred- 

hodna ali pripravljalna dela. če bi gradnja ali upora- 
ba takih objektov lahko povzročila nevarnost za 
življenje ali zdravje ljudi, ali za promet, sosednje 
objekte ali okolico, ali če se smejo taki objekti 
graditi le po določenih urbanističnih tehničnih in 
drugih predpisih, 

60. teza 
Preden izda pristojni organ gradbeno dovoljenje, 

preveri: 
- ali je bila opravljena kontrola projekta po 48. 

tezi tega zakona, 
- ali ima projekt za pridobitev gradbenega dovo- 

ljenja sestavne dele po 36. tezi tega zakona, 
- ali je izdelan v skladu s pogoji lokacijskeaa 

dovoljenja. 

61. teza 
Gradbeno dovoljenje neha veljati, če se graditev 

objekta ne začne v roku, ki je v njem določen. 
Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti krajši kot 

šest mesecev in ne daljši kot dve leti. 

62. teza 
Objekti iz tretjega odstavka 1. teze tega zakona 

lahko ostanejo kot stalni objekti potem, ko prene- 
hajo okoliščine, zaradi katerih so bili zgrajeni, če si 
investitor v šestih mesecih po prenehanju okoliščin 
preskrbi gradbeno dovoljenje in po tehničnem pre- 
gledu tudi uporabno dovoljenje. 

63. teza 
Investitor, oziroma organ ali organizacija, na ka- 

tero je prenešena pravica-uporabe objekta, mora 
ves čas trajanja objekta hraniti tehnično dokumen- 
tacijo z vsemi spremembami in dopolnitvami, po 
kateri je bil zgrajen objekt. 

Organ, ki je pristojen za izdajo gradbenega dovo- 
ljenja,-mora hraniti projekt za pridobitev gradbene- 
ga dovoljenja, na podlagi katerega je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje, vsaj deset let po izdaji tega 
dovoljenja. 

64. teza 
če se po izdaji gradbenega dovoljenja projekt za 

pridobitev gradbenega dovoljenja tako spremeni, 
da pomeni to za objekt, ki se gradi, spremembo 
elementov, ki lahko vpliva na zdravstvene pogoje ali 
na varnost objekta; mora investitor spremembo te- 
hnične dokumentacije predložiti organu, ki je izdal 
gradbeno dovoljenje. 

Sprememba te dokumentacije mora biti oprem- 
ljena s potrdilom organizacije združenega dela, ki 
jo je izdelala, da je bila opravljena kontrola po 
določbah 48. teze tega zakona. Organ, ki je pristo- 
jen za izdpjo gradbenega dovoljenja, izda na podla- 
gi predložene dokumentacije ustrezno odločbo. 

65. teza 
Za objekte, za katere ni predpisano lokacijsko 

dovoljenje ter za dela, ki se ne štejejo za rekon- 
strukcijo objektov, napeljav in opreme po tem zako- 
nu, gradbeno dovoljenje ni potrebno, temveč zado- 
stuje priglasitev organu, ki je pristojen za izdajo 
gradbenega dovoljenja. 

Priglasitvi po prejšnjem odstavku te teze je treba 
predložiti kratko poročilo o tem, na katerem objek- 
tu namerava investitor izvajati dela, opis teh del in 
njihov namen. 

če pristojni organ ugotovi, da vložena priglasitev 
po veljavnih predpisih ne zadostuje, prepove gradi- 
tev z odločbo, ki jo mora vročiti investitorju v roku 
15 dni od prejema priglasitve. Če investitor v tem 
roku ne dobi odločbe ali zahteve za dopolnitev 
priglasitve, lahko začne z deli. 

Varianta: 
Za vgraditev naprav in opreme za proizvodnjo 

i 
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električne energije moči do 100 KVA v obstoječe 
vodno gospodarske objekte, zadostuje priglasitev 
pristojnemu občinskemu upravnemu organu, pri- 
stojnemu za gradbeništvo. 

66. teza 
Investitor mora priglašena dela pričeti najkasneje 

v šestih mesecih po vloženi priglasitvi, sicer prigla- 
sitev preneha veljati.1' 

67. teza 
Zakoličba je prenos potrjenega gradbenega pro- 

jekta na teren in se izvede po izdaji gradbenega 
dovoljenja. 

VII. GRADNJA OBJEKTOV 

68. teza 
Gradnja objekta se sme oddati organizaciji zdru- 

ženega dela, registrirani za dejavnost, v katero gra- 
ditev spada. 

Gradnja objekta se lahko odda tudi pogodbenim 
organizacijam združenega dela in obrtnim zadru- 
gam, če izpolnjujejo pogoje za gradnjo določenih 
vrst objektov in če so za to registrirane. 

Posamezna dela na objektu smejo izvajati tudi 
samostojni obrtniki. 

69. teza 
Organizacija združenega dela se lahko vpiše v 

sodni register za gradnjo objektov (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalska organizacija): 

1. če je v aktu o ustanovitvi organizacije združe- 
nega dela, oziroma v aktu o razširitvi njene dejav- 
nosti določeno, katere vrste objektov bo gradila, 
oziroma katere vrste del bo izvajala na teh objektih, 
če ima za vsako vrsto del v delovnem razmerju 
najmanj dva diplomirana inženirja in dva inženirja 
ali dva tehnika ustrezne stroke oziroma smeri z 
opravljenim strokovnim izpitom in s triletnimi iz- 
kušnjami pri gradnji tovrstnih objektov, 

3. če ima organizacija združenega dela za izvaja- 
nje zaključnih del sklenjeno delovno razmerje za 
nedoločen čas z najmanj enim diplomiranim inže- 
nirjem in dvema inženirjema ali tehnikoma ustrezne 
stroke ali smeri z opravljenim strokovnim izpitom in 
s triletnimi delovnimi izkušnjami pri izvajanju to- 
vrstnih del. 

Gospodarska zbornica Slovenije vodi seznam 
izvajalskih organizacij s podatki o delavcih in refe- 
rencah. 

70. teza 
Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja 

posamezna dela, mora imenovati odgovornega vo- 
djo del. 

Odgovorni vodja del je odvisno od vrste in za- 
htevnosti gradnje lahko diplomirani inženir, ali in- 
ženir ustrezne stroke oz. smeri z opravljenim stro- 
kovnim izpitom in z najmanj tri letnimi delovnimi 
izkušnjami pri gradnji objektov ter pooblastilom 
izvajalske organizacije za vodenje del. 

Odgovorni vodja za izvajanje posameznih del je 
lahko delavec s srednjo strokovno izobrazbo 
ustrezne stroke oz. smeri, z opravljenim strokovnim 
-izpitom in z najmanj triletnimi delovnimi izkušnjami 
ter pooblastilom izvajalske organizacije za izvajanje 
teh del. 

Podrobnejša določila o strokovni izobrazbi, 
usposobljenosti, pooblastilih ter morebitnih drugih 
posebnih pogojih odgovornih vodij del, uredijo 
izvajalske organizacije s samoupravnim splošnim 
aktom. 

Varianta: doda se peti odstavek 
Odgovorni vodja del pri gradnji hidro in termoe- 

nergetskih objektov, pri gradnji pristanišč, letališč, 
avtocest, mostov z razpetino nad 15 m ter pri za- 

htevnih industrijskih objektih mora biti diplomiran OPOMBE: 
inženir ustrezne stroke oz. smeri, z opravljenim 
strokovnim izpitom in z najmanj triletnimi delovni- 
mi izkušnjami pri gradnji objektov ter pooblastilom 
izvajalske organizacije za vodenje del. 

71. teza 
Investitor in izvajalska organizacija morata o 

gradnji objekta skleniti pismeno pogodbo. 
Garancijski rok za zgrajene objekte oziroma na 

njih izvedena dela ne' more biti krajši od deset let, 
razen za vgrajeno ooremo in naprave, za katere 
velja garancijski rok proizvajalcev. 

VIII. ODDAJA DEL 

72. teza 
Investitor lahko odda graditev objekta v celoti ali 

posamezna dela: 
- z javno licitacijo, 
- z zbiranjem ponudb na podlagi poprej razpisa- 

nega natečaja o primernosti, 
- z neposredno pogodbo 
Organ upravljanja oziroma drug ustrezen organ 

upravljanja investitorja s splošnim aktom natančne- 
je določi način in pogoje oddaje gradnje objekta 
oziroma izvajanja posameznih del odvisno od vrste, 
zahtevnosti, vrednosti del in drugih pogojev. 

O oddaji graditve objekta in izboru izvajalske 
organizacije odločajo delavci na način, ki je dolo- 
čen v statutu v skladu s tem zakonom. 

73. teza 
Javna licitacija se opravi s pismenimi ponudbami, 

ki jih dajejo udeleženci javne licitacije na- podlagi 
razpisa. 

Investitor lahko odda graditev objekta ali izvaja- 
nje posameznih del izvajalski organizaciji, ki je dala 
najugodnejšo ponudbo. Za najugodnejšo ponudbo 
se šteje ponudba, ki je najugodnejša glede pogojev, 
navedenih v razpisu o javni licitaciji. 

Investitor mora zagotoviti enakopravno sodelo- 
vanje vsem udeležencem javne licitacije. 

Če udeleženec javne licitacije meni, da je bil 
kršen postopek, ali da je izbor izvršen mimo pogo- 
jev, določenih v razpisu, ima pravico ugovora na 
organ, ki je določen s samoupravnim splošnim ak- 
tom investitorja. 

V aktu o izbiri izvajalca mora investitor navesti 
razloge, zaradi katerih je ponudbo ocenil kot naju- 
godnejšo in ga vročiti vsem udeležencem javne 
licitacije v roku, ki je določen v razpisu. 

V enakem roku je dolžan obvestiti udeležence 
javne licitacije tudi, če javna licitacija ni uspela. 

74. teza 
Razpis o javni licitaciji, oziroma o natečaju o 

primernosti se objavi v Uradnem listu SR Slovenije. 

75. teza 
Razpis o javni licitaciji oziroma o natečaju o pri- 

mernosti mora vsebovati predvsem podatke o pred- 
metu oddaje z opisom vrste del, pogoje oddaje, kraj 
graditve, predračunsko ali orientacijsko vrednost 
objekta, oziroma del, rok, ko mora biti objekt oziro- 
ma dela končana, pogoje, ki jih mora izvajalska 
organizacija izpolnjevati za graditev take vrste ob- 
jekta glede razpoložljive mehanizacije, opreme in 
delavcev oziroma del, rok za predložitev ponudbe 
oziroma prijave in rok, v katerem bodo udeleženci 
obveščeni o rezultatu javne licitacije. Ta rok ne sme 
biti daljši kot 60 dni od dneva izteka roka za dajanje 
ponudb. 

Rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši kot 
30 dni od dneva objave razpisa o javni licitaciji. 

Javna licitacija se izvede, če so pravočasno pred- 
ložene najmanj tri ponudbe. 
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OPOMBE: 76. teza 
Oddajanje graditve objekta oziroma izvajanja po- 

sameznih del z zbiranjem ponudb na podlagi po- 
prej razpisanega natečaja o primernosti se opravi 
tako, da investitor na podlagi poprej razpisanega 
natečaja o primernosti izbere več izvajalskih orga- 
nizacij, ter od njih zahteva, da dajo pismene ponud- 
be za graditev objekta oziroma izvajanja posamez- 
nih del 

Oddajanje na način iz prejšnjega odstavka te teze 
se izvede predvsem v primerih, ko se oddajajo spe- 
cifična dela, za katera izvajanje je usposobljeno 
malo izvajalskih organizacij. 

Na podlagi zbranih ponudb odloči investitor o 
oddaji objekta v graditev oziroma v izvajanje. 

77. teza 
Ponudba mora vsebovati: firmo (ime) in natančen 

naslov ponudnika; predmet ponudbe; ceno gradi- 
tve objekta oziroma ceno za izvedbo posameznih 
del, rok za izvedbo del in garancijski rok za njihovo 
kakovost kot tudi druge podatke, za katere je z 
razpisom oziroma s pogoji za oddajanje določeno, 
da morajo biti v ponudbi. Ponudbi je treba priložiti 
izpisek iz sodnega registra, v katerega je vpisan 
ponudnik, samoupravni sporazum o združevanju 
dela in sredstev ter druge listine za katere je z 
razpisom ali s pogoji za javno licitacijo oziroma 
zbiranje ponudb določeno, da jih je treba predložiti. 

Izvajalska organizacija lahko predloži samo eno 
ponudbo in je odgovorna za točnost podatkov, da- 
nih v ponudbi. 

78. teza 
Z neposredno pogodbo se lahko odda graditev 

objekta oziroma izvajanje posameznih del na ob- 
jektu: 

1. če predračunska vrednost graditve objekta ne 
presega 20,000.000 dinarjev oziroma, če vrednost 
posameznih del ne presega 2,000,000 dinarjev, 

2. če gre za nujne intervencije po nesrečah ali 
drugih nepredvidenih dogodkih, da se nemudoma 
odpravijo njihove škodljive posledice (naravne ne- 
sreče, potresi, požari, in drugi izredni dogodki), 

3. če niti s ponovljeno javno licitacijo oziroma 
zbiranjem ponudb ni bilo mogoče izbrati najugo- 
dnejših ponudnikov. 

Zneski iz 1. točke te teze se valorizirajo na koncu 
vsakega leta na podlagi indeksov gradbenih cen, ki 
jih objavlja Zvezni zavod za statistiko. 

79. teza 
Graditev stanovanjskih objektov, ki jih gradijo 

samoupravne stanovanjske skupnosti v okviru 
družbeno usmerjene stanovanjske graditve, se lah- 
ko odda z neposredno pogodbo, če je to v skladu s 
sklenjenim samoupravnim sporazumom in družbe- 
nim dogovorom, s katerim so določeni pogoji in 
dinamika graditve teh objektov. 

80. teza 
Investitor lahko odda več del v zvezi z graditvijo 

objekta oziroma izvajanjem del samo eni organiza- 
ciji združenega dela, če je ta vpisana v sodni regi- 
ster za opravljanje dejavnosti inženiringa. 

Inženiring dejavnost po tem zakonu obsega izde- 
lavo tehnične dokumentacije, gradnjo objekta, iz- 
delavo, nakup in montažo naprav in opreme, izroči- 
tev zgrajnega objekta v obratovanju, usposobitev 
delavcev, ki so potrebni za proizvodnjo oziroma 
izkoriščanje objekta, zagotovitev drugih potreb v 
zvezi s proizvodnjo in izkoriščanjem objekta ter 
organiziranje, vodenje ali koordinacijo teh del. 

Za opravljanje dejavnosti inženiringa se lahko 
registrira organizacija združenega dela, če ima za 
vsako vrsto del iz drugega odstavka te teze, ki jih 
opravlja, v delovnem razmerju najmanj dva delavca 

z visoko izobrazbo ustrezne stroke oziroma smeri z 
najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami in oprav- 
ljenim strokovnim izpitom in je samoupravno pove- 
zana z drugimi organizacijami, ki so vpisane v sodni 
register za opravljanje del, ki so navedena v drugem 
odstavku te teze in je s samoupravnim sporazumom 
s temi organizacijami pooblaščena za prevzemanje, 
koordinacijo ali vodenje del, ki so predmet ponud- 
be, oddaje ali izvajanja del. 

81. teza 
Izvajalska organizacija mora naznaniti organu 

pristojne inšpekcije dan, ko namerava začeti z 
gradnjo objekta in sicer najmanj osem dni pred 
začetkom del. 

82. teza 
Izvajalska organizacija mora voditi dnevnik o 

izvajanju del. če so cene v pogodbi določene za 
mersko enoto posameznih vrst del, mora voditi tudi 
knjigo obračunskih mer. 

Izvajalska organizacija mora na gradbišču name- 
stiti napis s podatki o investitorju, vrsti objekta, 
projektantski organizaciji in odgovornim vodjem 
projekta, izvajalski organizaciji in odgovornem vo- 
dji del ter nadzornem organu 

Izvajalska organizacija mora imeti na gradbišču: 
- gradbeno dovoljenje 
- tehnično dokumentacijo, katera je sestavni del 

gradbenega dovoljenja, 
- projekt za izvedbo, v katerega je dolžna v toku 

gradnje objekta vrisati vse spremembe in dopolni- 
tve, 

- tehnično dokumentacijo za izvedbo pomožnih 
del in pomožnih konstrukcij, 

- dokumentacijo, iz katere je mogoče ugotoviti, 
ali se objekt izvaja skladno z veljavnimi predpisi, 
standardi in normativi, 

- akt o postavitvi odgovornega vodje del, 
- gradbeno pogodbo. 
Izvajalska organizacija mora po dovršitvi objekta 

na vidnem mestu vgraditi v objekt oznako z letnico 
dograditve in imenom izvajalca, v kolikor so za to 
podani pogoji. 

Republiški upravni organ pristojen za industrijo 
in gradbeništvo predpiše vsebino in način vodenja 
dnevnika o izvajalcu del in knjige obračunskih mer. 

83. teza 
Izvajalska organizacija, ki gradi objekt ali izvaja 

dela, je dolžna: 
1. Pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost 

delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objek- 
tov ter za varnost samega objekta in del, napeljav, 
opreme ter materiala, 

2. ravnati se po dokumentaciji, na podlagi katere 
sta bili dani lokacisko dovoljenje in gradbeno dovo- 
ljenje, 

3. izvajati dela po projektu za izvedbo, po tehnič- 
nih predpisih, standardih in normativih, ki veljajo za 
graditev zadevne vrste objektov, 

4. vgrajevati material, napeljave, naprave in opre- 
mo, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali 
certifikati kvalitete, 

5. s kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v 
skladu s 1. do 4. točko te teze. 

Način in postopek opravljanja kontrole iz 5. točke 
prejšnjega odstavka določi izvajalska organizacija s 
svojim samoupravnim splošnim aktom. 

84. teza 
Za vgraditev oziroma montažo materialov, kon- 

strukcij, napeljav, naprav in opreme, ki se uvažajo 
ali se na novo uvajajo in za katere ni ustreznih 
jugoslovanskih standardov, je treba pridobiti atest, 
ali strokovno oceno pooblaščene organizacije in 
pogoje ter način uporabe teh materialov, konstruk- 
cij, napeljav, naprav in opreme. 
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85. teza 
Če izvajalska organizacija opazi pomanjkljivosti v 

tehnični dokumentaciji, po kateri gradi objekt, mo- 
ra nanje pravočasno opozoriti investitorja in pro- 
jektantsko organizacijo. 

Če investitor oziroma projektantska organizacija 
brez odlašanja ne odpravita pomanjkljivosti, na ka- 
tere sta bila opozorjena, mora izvajalska organiza- 
cija sporočiti to organu, ki je izdal gradbeno dovo- 
ljenje in pristojni inšpekciji, kadar gre za po- 
manjkljivosti, ki nasprotujejo veljavnim predpisom; 
če pa pomanjkljivosti ogrožajo življenje in zdravje 
ljudi, varnost objekta, promet ali sosednje objekte, 
mora tudi ustaviti nadaljnja dela in storiti, kar je 
treba, da se pomanjkljivosti odpravijo. 

IX. STROKOVNI NADZOR NAD GRADNJO 
OBJEKTOV 

86. teza 
Investitor je dolžan zagotoviti strokovno nadzor- 

stvo nad gradnjo objekta oziroma nad izvajanjem 
del. 

Strokovno nadzorstvo obsega predvsem nadzor 
nad kvaliteto izvedenih del nad uporabo predpisov, 
standardov, normativov in norm kvalitete, nadzor 
nad vgrajenimi materiali, napeljavami, napravami in 
opremo, nadzor ali se gradnja izvaja po tehnični 
dokumentaciji, na podlagi katere je bilo izdano 
gradbeno dovoljenje, nadzor nad porabo sredstev 
In izpolnjevanje dogovorjenih rokov izgradnje in če 
izvajalska organizacija izvaja gradnjo v skladu z 
zakonom in drugimi predpisi. 

Oseba, ki izvaja strokovno nadzorstvo je dolžna 
pravočasno obveščati investitorje o vseh po- 
manjkljivostih, ki jih ugotovi med gradnjo. 

87. teza 
Investitor lahko strokovno nadzorstvo nad grad- 

njo objekta opravlja sam ali pa ga poveri drugi 
organizaciji združenega dela, ki je vpisana v sodni 
register za opravljanje nadzora ali organizaciji 
združenega dela, ki opravlja svetovalno dejavnost. 

Investitor in organizacija združenega dela, kateri 
je poveril opravljanje strokovnega nadzorstva, skle- 
neta o tem pismeno pogodbo. Pogodba mora vse- 
bovati predvsem določila o: odgovornosti organi- 
zacije, ki opravlja strokovno nadzorstvo za škodo, 
ki nastane v primeru, da ne prevzame ukrepov za 
odpravo pomanjkljivosti, odgovornosti za nepravo- 
časno obveščanje investitorja o spremembah, na- 
stalih med gradnjo, ki lahko vplivajo na upoštevanje 
rokov, cene, kvaliteto in druge pogoje gradnje, o 
pravicah organizacije, ki opravlja nadzorstvo nad 
gradnjo, v primerih nujnega ukrepanja ter obvezno- 
stih investitorja za pravočasno izpolnjevanje obvez- 
nosti in druga določila, s katerimi se urejajo medse- 
bojni odnosi. 

88. teza 
Strokovno nadzorstvo nad gradnjo objekta lahko 

opravlja oseba, ki je v delovnem razmerju z delavci 
v delovni organizaciji združenega dela, ki je investi- 
tor ali organizacija združenega dela, kateri je inve- 
stitor poveril opravljanje nadzorstva in izpolnjuje 
pogoje, predpisane za odgovornega vodjo del po 
61. tezi tega zakona. 

X. TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV IN 
UPORABNO DOVOLJENJE 

89. teza 
Tehnični pregled zgrajenega objekta opravi or- 

gan, ki je izdal gradbeno dovoljenje. 
Po opravljenem tehničnem pregledu izda organ 

iz prejšnjega odstavka odločbo o tem, ali se sme OPOMBE: 
zgrajeni objekt uporabljati in ali se smejo vgrajene 
napeljave, naprave in oprema, ki ne služijo objektu, 
temveč tehnološkemu procesu investitorjeve dejav- 
nosti dati v obratovanje (v nadaljnjem besedilu: 
uporabno dovoljenje). * 

90. teza 
Zahtevo za tehnični pregled mora investitor vloži- 

ti najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila 
izvajalske organizacije, da je objekt zgrajen ali da je 
zgrajen njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično 
celoto, oziroma po zaključnem poizkusnem obrato- 
vanju. 

Če investitor ne vloži zahteve po prejšnjem od- 
stavku, jo lahko vloži izvajalska organizacija, ki je 
objekt zgradila. 

91. teza 
Zahteva za tehnični pregled mora vsebovati: 
ime in vrsto objekta, kraj gradiva, številko in da- 

tum lokacijskega in gradbenega dovoljenja z oz- 
načbo organa, ki jo je izdal, izvajalsko organizacijo, 
ki je objekt gradila, oziroma vgradila napeljave, ali 
dobavila opremo in naprave in ime organizacije 
združenega dela, ki je izdelala tehnično dokumen- 
tacijo. 

V zahtevi morajo biti navedeni dokazi, potrdila, 
ocene, certifikati, atesti, komisijski zapisniki in dru- 
ga dokazila o kvaliteti vgrajenih napeljav, naprav, 
opreme in materiala o doseženih parametrih tehno- 
loškega procesa, o opravljenih preiskavah kon- 
strukcijskih elementov, o pregledih in merjenjih 
vodovodnih, ogrevalnih, električnih in drugih nape- 
ljav, o preizkusu pravilnega delovanja naprav in 
opreme, o upoštevanju predpisov, sanitarne varno- 
sti, varstva pri delu in varstva pred požarom ter 
dokazi o izpolnitvi drugih pogojev, ki so bili predpi- 
sani na podlagi tega zakona. 

92. teza 
Organ iz 89. teze tega zakona imenuje za tehnični 

pregled komisijo. 
V komisiji morajo biti predstavnik organa pristoj- 

ne inšpekcije, strokovni delavci organov in organi- 
zacij, ki so določili pogoje za gradnjo objekta. 

Če je potrebno zaradi tehnične in druge specifič- 
nosti objekta, se lahko v komisijo imenuje še drugi 
strokovnjak. 

Odločbo o imenovanju komisije za tehnični pre- 
gled je treba poslati investitorju, ki je dolžan pravo- 
časno obvestiti vse projektantske in izvajalske or- 
ganizacije ter dobavitelje glavne opreme, ki so so- 
delovali pri graditvi objekta ter predstavnike orga- 
nov in organizacij, ki so izdali soglasje. 

93. teza 
Investitor in izvajalska organizacija, ki je zgradila 

objekt, morata na dan tehničnega pregleda predlo- 
žiti komisiji vso potrebno dokumentacijo, zlasti pa: 

1. gradbeno dovoljenje, 
2. tehnično dokumentacijo iz 36. teze tega zako- 

na z vsemi spremembami in dopolnitvami, na kate- 
re podlagi je bil objekt zgrajen, 

3. geodetski načrt s horizontalnim in višinskim 
prikazom lege zgrajenega objekta in komunalnih 
naprav, 

4. pogodbo o graditvi, 
5. dnevnik o izvajanju del, 
6. vsa dokazila iz drugega odstavka iz 91. teze 

tega zakona. 
94.teza 

Pri tehničnem pregledu sodelujejo s pismenim 
pooblastilom predstavniki investitorja, izvajalskih 
in projektantskih organizacij ter dobaviteljev glavne 
opreme, ki so sodelovali pri projektiranju in graditvi 
objekta. 
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95.teza 
S tehničnim pregledom se ugotovi: 
- ali je objekt izveden v skladu s tehnično doku- 

mentacijo o stabilnosti objekta in njegovi varnosti 
glede požara, življenja in zdravja ljudi, prometa in 
sosednjih objektov, ali je izveden v skladu s predpi- 
si, normativi in standardi, ki so obvezni pri izvedbi 
objektov take vrste in s pogoji, določenimi za zgra- 
ditev objekta na zemljišču, 

- ali so bili storjeni predpisani ukrepi, s katerimi 
bo preprečena oziroma na najmanjšo mero omeje- 
na škoda, ki jo utegne povzročiti objekt sam po 
sebi, oziroma z uporabo v svoji okolici, 

- ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno 
vgrajene in ali izpolnjujejo projektno predvidene 
parametre, upoštevajoč tehnološki proces in var- 
stvo okolja. 

96. teza 
Po opravljenem tehničnem pregledu in predlogu 

komisije izda organ, ki je izdal gradbeno dovolje- 
nje, odločbo, s katero izda uporabno dovoljenje, ali 
odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, ali pa 
odredi, da je treba objekt podreti oziroma odstrani- 
ti, če gre za takšne pomanjkljivosti ki jih ni mogoče 
odpraviti, ogrožajo pa varnost objekta, življenje in 
zdravje ljudi, promet ali sosednje objekte. 

97. teza 
Zoper odločbo iz prejšnje teze se poleg investi- 

torja lahko pritožijo tudi udeleženci pri graditvi 
objekta. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, s katero je 
organ prve stopnje odredil, da je treba podreti ozi- 
roma odstraniti objekt ali njegove posamezne dele, 
če je bila odločba izdana zato, ker je bila ogrožena 
varnost objekta, življenja ali zdravja ljudi, promet ali 
sosednjih objektov, če se ta nevarnost ne da druga- 
če odvrniti in če je v odločbi določeno, da pritožba 
ne zadrži izvršitve odločbe. 

98. teza 
Če se z odločbo odredi odprava ugotovljenih 

pomanjkljivosti, mora investitor potem, ko jih je 
odpravil, zahtevati, da se opravi ponovno tehnični 
pregled. 

Pri ponovnem tehničnem pregledu, ki ga lahko 
opravi tudi posamezni član komisije, se pregledajo 
le tista dela, ki jih je bilo treba popraviti ali nakna- 
dno opraviti. Na podlagi poročila komisije za po- 
novni tehnični pregled izda organ, ki je izdal grad- 
beno dovoljenje, ustrezno odločbo. 

99. teza 
Zgrajeni objekt ali njegov del, ki pomeni ekonom- 

sko-tehnično celoto in se da tak samostojno upo- 
rabljati, ter objekti pripravljalnih del, zgrajeni s po- 
sebnim gradbenim dovoljenjem, se smejo uporab- 
ljati, oziroma pustiti v obratovanje šele, ko je izdano 
uporabno dovoljenje. 

Uporabno dovoljenje se ne daje v primerih, ko po 
določbah tega zakona ni potrebno gradbeno dovo- 
ljenje. 

Organ, ki izda uporabno dovoljenje, lahko njego- 
vo izdajo veže na pogoj, da še prej odstranijo objek- 
ti, ki so bili zgrajeni kot predhodna ali pripravljalna 
dela za zgraditev objekta. 

100. teza 
Pri objektu, ki ima vgrajene napeljave, naprave in 

opremo, ki ne služijo objektu, temveč tehnološke- 
mu procesu investitorjeve dejavnosti, sme investi- 
tor po zaključni montaži napeljav, naprav in opre- 
me, ki služijo tehnološkemu procesu, pričeti s po- 
skusnim obratovanjem po opravljenem tehničnem 
pregledu. 

S poskusnim obratovanjem se preizkuša delova- 

nje vgrajenih napeljav, naprav in opreme ter ugo- 
tavlja kvaliteta opravljenih del in vgrajenega mate- 
riala ter doseženi parametri tehnološkega procesa. 

Investitor mora osem dni pred pričetkom posku- 
snega obratovanja pristojni inšpekciji sporočiti, da 
namerava pričeti s poskusnim obratovanjem. Pogo- 
ji in trajanje poskusnega obratovanja morajo biti 
določeni v tehnični dokumentaciji. Poskusno obra- 
tovanje sme trajati največ eno leto. 

XI. IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA 

101. teza 
Investitor in izvajalska organizacija, ki je objekt 

zgradila oziroma na njem izvajala kakšna dela, mo- 
rata v 60 dneh od dneva, ko prejmeta odločbo, da 
se sme objekt uporabljati, opraviti prevzem in do- 
končen obračun objekta oziroma del, če ni v po- 
godbi drugače določeno. 

XII. GRADITEV OBJEKTOV OBČANOV IN 
CIVILNIH PRAVNIH OSEB 

102. teza 
Za graditev objektov občanov in civilnih pravnih 

oseb je potrebno gradbeno dovoljenje, razen v pri- 
merih, ko ni predpisano lokacijsko dovoljenje. 

Gradbeno dovoljenje iz prejšnjega odstavka daje 
pristojni občinski upravni organ. 

103. teza 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja za ob- 

jekte občanov in civilnih pravnih oseb mora investi- 
tor priložiti projekte za pridobitev gradbenega do- 
voljenja, lokacijsko dovoljenje, dokazilo o lastniš- 
tvu oziroma pravici uporabe stavbnega zemljišča. 

104. teza 
Občan in civilne pravne osebe lahko v svoji režiji 

gradijo objekte, ki jih potrebujejo zase in izvajajo 
vsa dela v zvezi z graditvijo, če površina objektov 
oziroma del ne presega 200 m2 koristne površine in 
če je zagotovljeno strokovno vodstvo osebe z naj- 
manj srednjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri 
in opravljenim strokovnim izpitom. 

105. teza 
Za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovo- 

ljenja za objekte občanov in civilnih pravnih oseb 
se primerno uporabljajo določbe 89. do 101. teze 
tega zakona 

XIII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

106. teza 
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb 

tega in drugih zakonov s področja gradbeništva, 
predpisov, izdanih na njegovi podlagi ter splošnih 
aktov, opravljajo organi občinske in republiške 
gradbene inšpekcije ter organi drugih pristojnih 
inšpekcij. 

107. teza 
Organi občinske gradbene inšpekcije nadzoruje- 

jo, kako organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije in posamezniki pri svojem 
delu upoštevajo zakone, tehnične predpise, norma- 
tive in standarde pri projektiranju in graditvi objek- 
tov ter pri proizvodnji gradbenih materialov. 

Organi občinske gradbene inšpekcije morajo v 
okviru svojih pristojnosti najmanj na dve leti prever- 
jati, ali projektantske in izvajalske organizacije še 
izpolnjujejo pogoje za vpis v sodni register. 
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108. teza 
Organ republiške gradbene inšpekcije: 
- nadzoruje izvrševanje zakona o graditvi objek- 

tov ter na njegovi podlagi izdelanih predpisov, 
- izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zadev iz 

pristojnosti organov občinske gradbene inšpekcije 
ter jim nudi potrebno strokovno pomoč, 

- nadzoruje delo organov občinske inšpekcije, 
- lahko naroči organu občinske gradbene inš- 

pekcije, da opravi določena inšpekcijska dejanja iz 
pristojnosti občinske inšpekcije, 

- lahko opravi posamezno inšpekcijsko dejanje iz 
pristojnosti občinske inšpekcije kadar ga organ ob- 
činske inšpekcije ne opravi, ali ga ne opravi v pra- 
vilnem obsegu in roku oziroma na ustrezen način in 
bi lahko nastale hujše škodljive posledice, 

- zbira in proučuje poročila urbanističnih inšpek- 
cij in predlaga pristojnim občinskim in republiškim 
organom ustrezne ukrepe, 

- opravlja druge naloge po posebnih predpisih. 

109. teza 
Organi gradbene inšpekcije imajo pravico z od- 

ločbo: 
1. Odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, 

odpravijo v roku, ki ga sami določijo, 
2. odrediti, da se ustavi nadaljnja gradnja ali 

izdelava oziroma uporaba materiala: 
- če investitor nima gradbenega dovoljenja, 
- če se objekti ne gradijo oziroma materiali ne 

izdelujejo po vnaprej izdelani tehnični dokumenta- 
ciji in utegne to spraviti v nevarnost, stabilnost in 
obstoj objektov, življenje in zdravje ljudi ali varnost 
prometa in sosednjih objektov, 

- če se ne odpravijo ugotovljene nepravilnosti v 
roku, ki ga je določil inšpektor, 

3. odrediti, da je treba objekt ali njegov del podre- 
ti ali odstraniti, če se ugotovijo take pomanjkljivosti 
ali nepravilnosti, da pomeni to nevarnost za stabil- 
nost objekta, za varnost objekta pred požarom in za 
varnost življenja ali zdravja ljudi, prometa, sosed- 
njih objektov ali okolice, pa teh pomanjkljivosti in 
nepravilnosti ni mogoče odpraviti, 

4. prepovedati nadaljnjo proizvodnjo gradbenih 
proizvodov oziroma nadaljnje izvajanje takih del, ki 
ne ustrezajo predpisanim standardom oziroma 
predpisom o kakovosti proizvodov in zaradi tega 
obstoji nevarnost za življenje in zdravje ljudi ali 
nevarnost, da utegne nastati večja materialna 
škoda. 

110. teza 
Če obstoji neposredna nevarnost za življenje ali 

zdravje ljudi, za promet, za sosednje objekte ali za 
okolico, lahko določi inšpektor s svojo odločbo, s 
katero odredi ukrepe iz prejšnje teze, da pritožba 
ne zadrži izvršitve odločbe, kar mora v odločbi 
posebej utemeljiti. 

111.teza 
Za občinskega in republiškega gradbenega inš- 

pektorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko 
strokovno izobrazbo ustrezne stroke s petletnimi 
delovnimi izkušnjami in opravljenim strokovnim iz- 
pitom. 

(Kazenske določbe ter prehodne in končne do- 
ločbe bodo pripravljene ob pripravi osnutka za- 
kona) 

OPOMBE: 

POROČILO 

o izvajanju zakona o graditvi objektov 

(ESA-298) 

UVOD 
Ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spre- 

membah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov 
sta Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije na svoji 54. seji dne 29. aprila 1981 
sprejela sklep, da Izvršni svet Skupščine SR Slove- 
nije predloži Skupščini SR Slovenije poročilo o ure- 
sničevanju zakona o graditvi objektov. Namen poro- 
čila je prikazati kako se določbe zakona uresniču- 
jejo in težave, ki se pri tem pojavljajo. 

Organizirane so bile razprave v Splošnem združe- 
nju gradbeništva in industrije gradbenega mate- 
riala, v strokovnih društvih, sodelovale pa so tudi 
nekatere večje gradbene organizacije združenega 
dela ter inšpekcijski organi. 

Graditev objektov urejata zakon o graditvi objek- 
tov (Uradni list SRS, št. 42/73, 8/75 in 39/81), ki ga 
je Skupščina SR Slovenije sprejela v decembru 
1973 in zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni 
list SRS, št. 7/76), ki je bil sprejet v letu 1976. Zakon 
o investicijski dokumentaciji določa vsebino inve- 
sticijske dokumentacije in postopek pri sprejema- 
nju investicijskega programa, ki je osnova za vsako 
investicijsko odločitev. Zakon o graditvi objektov 
ureja področje projektiranja in gradnje objektov, 

vse od priprave projektov, gradnje, nadzora nad 
gradnjo, tehničnega pregleda in dokončnega prev- 
zema objektov. 

V decembru 1981 je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
graditvi objektov. Razlogi za sprejem sprememb in 
dopolnitev so bili zagotovitev zakonske kontinuitete 
na področju družbenoekonomskega in strokovnega 
ocenjevanja upravičenosti investicij v SR Sloveniji 
in nujnost po dopolnitvi z določili, ki se nanašajo na 
način in pogoje zagotavljanja sredstev za financira- 
nje graditve investicijskih objektov. 

Pri izvajanju zakona o graditvi objektov se je 
pokazalo, da veljavne določbe dokaj kompleksno in 
natančno obravnavajo graditev in rekonstrukcijo 
vseh objektov. V času veljavnosti zakona o graditvi 
objektov pa so bili sprejeti: zakon o sistemu družbe- 
nega planiranja in družbenem planu SR Slovenije 
(Uradni list SRS, št. 1/80, 30/80), zakon o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu (Uradni list SRS, št. 
21/82) in zakon o obligacijskih razmerjih (Uradni list 
SRS, št. 29/78), s katerimi je potrebno zakon uskla- 
diti. 

Nekatere veljavne rešitve tudi niso dovolj oprede- 
ljene, so pomanjkljive in nedorečene, predvsem 
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glede vpisa v sodni register projektantskih in izva- 
jalskih organizacij združenega dela v gradbeništvu, 
dejavnosti inženiring in svetovalnih organizacij, 
kontrole projektne dokumentacije, investitorskega 
nadzora med gradnjo objektov, poskusnega obrato- 
vanja, graditve objektov občanov in civilnopravnih 
oseb, odgovornosti projektantov, izvajalcev in inve- 
stitorjev. 

Gradbeništvo je z industrijo gradbenega mate- 
riala po svojem obsegu in vplivu na celotno gospo- 
darstvo republike in družbe zelo pomembno. V letu 
1982 je ustvarilo okrog 10% celotnega prihodka 
gospodarstva v Socialistični republiki Sloveniji in 
pri tem zaposlovalo okrog 14% vseh delavcev (pribl. 
78.000 delavcev). Pri tem posredno ali neposredno 
vključuje še druge številne dejavnosti, ki vplivajo na 
občine, regije in republike tako kot sama investicij- 
ska dejavnost. Gradbeništvo vpliva na proizvodne 
zmožnosti industrije, prometa, drobnega gospodar- 
stva, trgovine, infrastrukture, stanovanjski standard 
in s tem na celoten razvoj družbe, družbenega stan- 
darda, na reprodukcijske odnose ter na obseg mož- 
nega zaposlovanja. 

V današnjem zaostrenem in resnem gospodar- 
skem položaju moramo zaradi neugodne zunanjetr- 
govinske menjave, nujnosti po velikih vračanjih dol- 
gov tujini, ob neprimerno prilagojenem ustroju go- 
spodarstva, industrije in proizvodnje, na vseh po- 
dročjih omejevati obseg sredstev za osebno, 
splošno in skupno porabo in tudi pri vlaganjih v 
graditev objektov in naprav. V preteklem obdobju 
smo porabili veliko sredstev za izgradnjo raznih 
objektov, z rezultati teh vlaganj pa nismo povsem 
zadovoljni. Nismo namreč dosegli, da bi v gospo- 
darstvo vlagali predvsem v prednostne in kritične 
panoge; to je v izvozno usmerjeno gospodarstvo, v 
surovinsko področje, energetiko, v proizvodnjo, ki 
bi nadomestila uvoz itd. Vzrokov za to je seveda več. 
Iz informacije Zveznega komiteja za energetiko in 
industrijo (september 1982) povzemamo, da so ne- 
racionalna izgradnja in velike prekoračitve rokov in 
zaradi tega velike podražitve, predvsem posledica 
nepravočasnih priprav na graditev, ki jih ni mogoče 
zadovoljivo opraviti, če niso znane vse okoliščine 
predvidene investicije in če študije ter projekt niso 
pravočasno pripravljeni. Ker bo tudi v bodoče, ver- 

jetno vendarle potrebno za razvoj naše družbe, za 
proizvodnjo in infrastrukturo, za zagotovitev ustrez- 
nega standarda, novih delovnih mest, graditi še 
mnogo objektov, in to predvsem bolj premišljeno, 
učinkovito in racionalno, sta vloga gradbenikov in 
odgovornost velika. Uspešno uresničevanje zastav- 
ljenih ciljev pa je tudi odvisno od kvalitete priprav 
na investicijo in projektiranja ter od organiziranosti 
in usposobljenosti vseh udeležencev pri graditvi. Na 
to zelo vplivajo sam zakon, drugi predpisi in stan- 
dardi, ki urejajo področje investicijske graditve ob- 
jektov, industrijo gradbenih materialov in drugo in- 
dustrijsko proizvodnjo za gradbeništvo. 

V naslednjem obdobju bo moralo biti gradbeniš- 
tvo drugače organizirano. Pri tem pa ne mislimo 
samo strukturno povezovanje udeležencev investi- 
cijskega procesa v oblike poslovnih združenj ali 
drugih asociacij združenega dela, ampak tudi na 
povezovanje v delovnem procesu dela, predvsem z 
enotnim informacijskim sistemom, skupnim razvoj- 
nim načrtovanjem oziroma selekcioniranjem ra- 
ziskovalnih programov, z enakimi merili za nadzor 
kakovosti v vseh fazah proizvodnje in družbeno 
dogovorjenimi merili ugotavljanja uspešnosti go- 
spodarjenja glede na storilnost vloženega dela in 
drugih produkcijskih dejavnikov ter cene uporablje- 
nih družbenih sredstev. Takšna usmeritev bi ob 
dohodkovnem povezovanju zagotavljala najboljšo 
možnost za povečanje storilnosti in učinkovitosti 
poslovanja. 

Gradbeništvo bo skupaj z industrijo in drugimi 
udeleženci investicijske graditve moralo ponujati 
investitorjem kompleksne storitve v obliki inženi- 
ring ponudb in organizirane svetovalne dejavnosti. 
Posebno za dela v tujini, ki bodo morala biti po- 
memben del pri realizaciji storitev gradbeništva, bo 
takšna oblika povezovanja in nudenja storitev 
boljša in učinkovitejša. Izvajanje investicijskih del v 
tujini mora postati višja oblika izvoza, in to s tem, ko 
se bo ob storitvah v tujini prodajalo tudi znanje, 
material, investicijska oprema oziroma izdelki dru- 
gih panog. Tega pa brez kompleksnega izvajanja 
del sama gradbena operativa ni zmožna zagotoviti 
niti izvesti, temveč je to možno le ob sodelovanju 
večjega dela gospodarstva. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
Zakon ureja graditev vseh novih objektov in rekonstrukcijo 

starih. Graditev objektov obsega: predhodna in pripravljalna 
dela, izdelavo tehnične dokumentacije in samo gradnjo. Do- 
bro opredeljuje kaj je gradbeni objekt in natančno določa 
katera dela se štejejo za rekonstrukcijo. Pomanjkljivo pa za- 
kon opredeljuje predhodna in pripravljalna dela. Predhodna 
dela so po zakonu vse predhodne študije, raziskovanja, izde- 
lava idejnih rešitev, izdelava investicijskega programa, zbira- 
nje podatkov za projektiranje ter druga dela in objekti, name- 
njeni za pripravo dokumentacije, na podlagi katere je mogoče 
odločiti o zgraditvi objekta. Pripravljalna dela pa opredeljuje 
kot dela, ki jih je treba za zgraditev objekta izvesti oziroma 
zgraditi pred začetkom graditve ali med graditvijo objekta. 

Ti opredelitvi pa sta v zakonu o investicijski dokumentaciji 
določeni drugače, predvsem pripravljalna dela za investicijo, 
kar vnaša zmedo pri uporabi teh opredelitev, zato je potrebno 
pri pripravi predloga za izdajo zakona o graditvi objektov te 
pojme uskladiti in jih natančneje opredeliti. 

il. IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
Zakon o graditvi objektov določa dokaj stroge pogoje za 

registracijo projektantskih organizacij. 
Za izdelavo posameznih vrst tehnične dokumentacije se 

lahko registrira organizacija združenega dela, če je v aktu o 
njeni ustanovitvi določeno, za katere vrste objektov bo izdelo- 
vala tehnično dokumentacijo, kakor tudi katere sestavne dele 
te dokumentacije bo izdelovala in ima za vsak sestavni del 
tehnične dokumentacije oziroma vrsto tehnične dokumenta- 
cije, ki jo bo izdefovala, v združenem delu za nedoločen čas 
najmanj po dva diplomirana inženirja ustrezne stroke in smeri 
z najmanj dveletno delovno usposobljenostjo in strokovnim 
izpitom. 

Družbeni dogovor, ki ga je zakon predvideval in naj bi 
določil pogoje za registracijo projektantskih organizacij, ni bil 
sklenjen. Pogoji za registracijo, ki jih določa zakon so bili 
namreč primerni, določanje podrobnejših ali drugačnih po- 
gojev za registracijo projektantskih organizacij ob različnih 
interesih in možnostih pa zelo težavno. 
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Projektiva in inženiring dejavnost sta v gradbeništvu zasto- 
pana z okrog 8.300 delavci. Po podatkih SDK za SR Slovenijo 
je registriranih 120 delovnih organizacij in temeljnih organi- 
zacij z dejavnostjo izdelavo tehnične dokumentacije. Poleg 
tega povzemamo iz statističnih podatkov, da deluje v sklopu 
raznih delovnih organizacij še 87 projektantskih in inženiring 
delovnih enot, v katerih je zaposleno od 5 do 20 delavcev. 
Tako projektira skupaj 207 delovnih, temeljnih organizacij ter 
enot. 

V preteklem konjunkturnem obdobju se je večalo število 
predvsem manjših projektantskih organizacij. V tem obdobju 
ni bilo ostre konkurence, ker .so bile zmogljivosti prezase- 
dene, zato ni bilo niti časa, niti potrebe za bolj poglobljeno in 
širše strokovno delo, za povezave z znanostjo, institucijami in 
operativo ter za razvijanje bolj ekonomične tehnologije in 
temeljitega dela pri iskanju najboljših rešitev. 

Ob razmeroma velikem številu projektantskih organizacij in 
projektantov - strokovnjakov ugotavljamo, da investicijske 
priprave vključno s projektiranjem v mnogih primerih niso 
bile zadovoljive in so zato često vzrok za neučinkovite in 
neracionalne grpdnje, kasnitve in podražitve. Glavni razlog je 
običajno čas, kajti za kvalitetno izdelavo tehnične dokumen- 
tacije bi bile potrebne predhodne raziskave, študije in va- 
riantne rešitve. Poleg tega pa je na premajhno učinkovitost 
projektantov vplivala tudi njihova razdrobljenost in nepoveza- 
nost, v mnogih primerih tudi neustrezni strokovni sestav, 
strokovna usposobljenost ter pomanjkljivo dodatno izobraže- 
vanje, ki ga zahteva napredek sodobne tehnologije in znano- 
sti, dokajšnja neopremljenost s sodobnimi pripomočki in 
opremo ter pomanjkljivi predpisi. 

V letu 1978 je 30 občin v SR Sloveniji imelo svoje projek- 
tantske in inženiring organizacije ter druge projektantske 
skupine. V letu 1980 je to število naraslo, ker je skoraj vsaka 
sredina in organizacija združenega dela želela imeti svojo 
projektantsko organizacijo. 

Ob registraciji so te organizacije formalno sicer izpolnje- 
vale pogoje za registracijo, vendar so kasneje zaradi fluktua- 
cije kadra ostale kadrovsko neustrezno zasedene in kljub 
temu opravljale dejavnosti, za katere pa niso izpolnjevale 
pogojev. To velja za nekatere manjše organizacije, ki v svojem 
sestavu nimajo dovolj ustrezno usposobljenih kadrov za vsa 
področja in so prevzeta dela izvajale z oddajanjem del drugim 
organizacijam in tako postajale posredniki. 

Pregled projektantskih organizacij po številu zaposlenih 
delavcev: 
Število zaposlenih 
delavcev 

Število delovnih organizacij in TOZD 

1980 1981 1982 
do 10 
od 11-20 
od 21-30 
od 31-50 
od 51-100 
od 101-150 
od 151-200 
nad 200 

5 
11 
25 
23 
33 
12 

1 
6 

5 
14 
22 
23 
34 
12 

3 
15 
25 
23 
35 
11 

1 
7 

Skupaj 116 117 120 
Vir: Podatki SDK za SR Slovenijo. 

Strokovni kadri za projektiranje in inženiring dejavnosti 
gradbeništva so koncentrirani predvsem v večjih središčih. 
Tako je v Ljubljani zaposlenih 50%, v Mariboru 13%, v Celju 
7% vseh delavcev, medtem ko vse preostale občine v tej 
dejavnosti zaposlujejo 30% delavcev - projektantov. V večjih 
središčih bi jih bilo mogoče uspešno organizirati tako, da bi 
pripomogli k uspešnejšem delovanju na tujih tržiščih. 

Velika razdrobljenost, neustrezni strokovni sestav enot in 
pomanjkljiva opremljenost so povzročili slabo izdelano in 
neusklajeno tehnično dokumentacijo in zamujanje rokov pri 
njeni izdelavi. 

Projektiranje je enovit proces, ki se začne z idejo in nada- 
ljuje z raziskavo tržišča, pripravo študij o smotrnosti naložbe, 
o izbiri in uporabi najugodnejše tehnologije in tehničnih reši- 
tev. Pri projektantskih organizacijah bo tako potrebno doseči 
večjo strokovno odgovornost, racionalno in pravočasno izde- 
lavo tehnične dokumentacije njihovo medsebojno poveza- 
nost. 

Večja in zahtevnejša dela projektiranja naj bi prevzemale le 
projektantske organizacije, ki so sposobne same s svojimi 
strokovnjaki izdelati pretežni del dokumentacije. Če nimajo 
svojih strokovnjakov, pa naj bi svojo dejavnost dopolnile s 
trajnejšim sodelovanjem z drugimi projektantskimi organiza- 
cijami in institucijami, ki imajo take strokovnjake in so 
ustrezno registrirane. 

Potrebno je izdelati seznam registriranih temeljnih organi- 
zacij združenega dela, organizacij združenega dela s podatki 
o kadrih, njihovi strokovni izobrazbi, usposobljenosti in refe- 
rencami. Splošno združenje gradbeništva in industrije grad- 
benega materiala naj bi vodilo te sezname in na zahtevo 
dajalo mnenje o referencah. 

Izdelava tehnične dokumentacije, za katero je osnova inve- 
sticijski program, oziroma projektna naloga, obsega projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, pro- 
jekt za izvedbo, projekt izvedenih del ter izvleček iz glavnega 
gradbenega projekta za etažne lastnike. Zakon nadalje opre- 
deljuje vsebino vsakega projekta posebej in sestavne dele 
Praksa je pokazala, da so v zakonu določene opredelitve za 
vrsto in vsebino projektov dobre, da pa ni smiselno določati 
projekta za razpis, ker je njegova vsebina običajno lahko 
enaka projektu za izvedbo. V mnogih primerih je stopnja 
izdelave tehnične dokumentacije, s katero investitor izbere 
izvajalca, odvisna od vrste objekta, tehnološke razvitosti izva- 
jalcev, utečenih postopkov in navad ter odločitve investitorja, 
kolikšni obseg del graditve objekta oddaja v izvajanje (na 
primer izdelava tehnične dokumentacije in gradnja objekta 
skupaj). 

III. KONTROLA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Projektantska organizacija mora pri izdelavi tehnične doku- 

mentacije upoštevati zahteve, določene z lokacijskim dovolje- 
njem, pogoje iz izdanih sogiasij prizadetih organov in organi- 
zacij, tehnične normative, predpise in standarde, ukrepe, ki so 
predpisani za varstvo zdravja, za varstvo pri delu, za varstvo 
pred požarom in hrupom, za varstvo zraka in vode pred 
onesnaženjem, za varstvo pred elementarnimi nezgodami in 
drugimi izrednimi dogodki, kakor tudi ukrepe za odpravo 
arhitektonskih ovir, ki telesno prizadetim občanom omejujejo 
ali preprečujejo dostop do objektov in njihovo uporabo Za 
varovanje investitorjevih interesov mora projektantska orga- 
nizacija pri izdelavi tehnične dokumentacije upoštevati smo- 
trne tehnične rešitve skladne s sodobnimi dosežki znanosti in 
tehnologije, kakor tudi tiste, ki jih je investitor določil z inve- 
sticijskim programom. Predvsem pa mora projektantska or- 
ganizacija zagotoviti, da bo tehnična dokumentacija izdelana 
v skladu z osnovami investicijskega programa. 

Projektantska organizacija je torej odgovorna za brezhib- 
nost tehničnih rešitev, računske pravilnosti, popolnosti te- 
hnične dokumentacije ter njene usklajenosti s predhodno 
navedenimi zahtevami. Poskrbeti mora za kontrolo tehnične 
dokumentacije in to na njej potrditi. 

Obveznost projektantske organizacije, da mora izdelano 
tehnično dokumentacijo pregledati oziroma jo poveriti v pre- 
gled drugi organizaciji je pomenila napredek in je prispevala k 
izboljšanju kakovosti dela, odpravljanju napak in predvsem 
vnesla v projektiranje večjo osebno odgovornost projektantov 
in projektantskih organizacij. Nekateri pa še vseeno menijo, 
da je tako uvedena kontrola v projektantskih organizacijah le 
formalna in neučinkovita ter tako ni vedno prispevala k izbolj- 
šanju kakovosti projektov, odpravljanju napak in izboljšanju 
tehničnih rešitev. Premalo pa je bilo tudi storjenega za pre- 
gled in oceno projektov glede ekonomičnosti gradnje objek- 
tov, njihovega vzdrževanja, izdelave več variant projektnih 
rešitev in kasnejših potrebnih dopolnitev, 

Zato naj bi bilo delavcem v temeljnih organizacijah prepu- 
ščeno, da že ob odločanju o investiciji, odločijo tudi o tem ali 
bodo poverili v pregled in oceno celotno ali le del dokumenta- 
cije še drugi ustrezni delovni organizaciji, ki je usposobljena 
za tak pregled in svetovanje. 

IV. GRADBENO DOVOLJENJE 
Zakon o graditvi objektov v posebnem poglavju obravnava 

izdajo gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje je 
upravni akt, na podlagi katerega se objekt lahko začne graditi. 
Gradbeno dovoljenje se daje za zgraditev celotnega objekta 
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ali pa le za njegov del, ki pomeni ekonomsko-tehnično celoto 
in se da tak samostojno uporabljati, če se objekt gradi po 
delih. Gradbeno dovoljenje daje pristojni občinski upravni 
organ, Republiški komite za industrijo in gradbeništvo pa daje 
gradbeno dovoljenje za objekte, naštete v 24. členu zakona. 

Zakon predpisuje, da mora investitor k zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja priložiti: 

1. Dokaz o pravici uporabe, lastninski pravici ali služnostni 
pravici na zemljišču, na katerem namerava graditi objekt. 

2. Lokacijsko dovoljenje. 
3. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

' 4. Izvleček iz glavnega gradbenega projekta za etažne last- 
nike. če je objekt namenjen za prodajo. « 

5. Soglasje vodnogospodarskega organa, če je objekt odvi- 
sen od vodnega režima ali če vpliva nanj. 

6. Soglasje Organa, ki je pristojen za promet in zveze, če 
utegne objekt vplivati na varnost in pravilno funkcioniranje 
prometa po kopnem, plovbe po morju, reki oziroma prekopu 
ali letenje po zraku ali na funkcioniranje telekomunikacijskih 
zvez. 

7. Soglasja prizadetih organov in organizacij, če tako dolo- 
čajo posebni predpisi. 

8. Dokaz, da so za gradnjo zagotovljena finančna sredstva 
po posebnih predpisih. 

Zato pristojni organ pred izdajo gradbenega dovoljenja 
ugotovi, če je investitor svoji zahtevi predložil predpisano 
dokumentacijo in preveri: 

- ali je bila opravljena kontrola po 20. členu tega zakona 
- ali ima projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se- 

stavne dele po 8. členu tega zakona, 
- ali je izdelan v skladu s pogoji lokacijskega dovoljenja. 
S tem pa je zagotovljen tudi hiter postopek pri izdajanju 

dovoljenj. 
Ugotavljamo pa, da vloženi zahtevki dostikrat niso popolni, 

zato pristojni upravni organi ne morejo v predpisanem roku 
izdati odločbe o gradbenem dovoljenju. Investitorji namreč k 
zahtevku ne predložijo všeh predpisanih soglasij, dovoljenj, 
potrdil in dokaza o zagotovljenih sredstvih. Postopki za prido- 
bitev nekaterih soglasij in dovoljenj so tako dolgotrajni, da 
investitorji namenoma s pomanjkljivo vloženimi zahtevki va- 
rujejo rok za potek veljavnosti lokacijskega dovoljenja. Po 
drugi strani pa prav ti postopki onemogočajo upravnemu 
organu, da bi izdal odločbo o gradbenem dovoljenju v predpi- 
sanem roku. 

Pristojni upravni organ mora k izdaji odločbe o gradbenem 
dovoljenju pridobiti po zakonu o sanitarni inšpekciji (Uradni 
list SRS, št. 8/73) poprejšnje soglasje sanitarne inšpekcije, po 
zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76) pa 
poprejšnje soglasje požarne inšpekcije. 

Investitor pa mora po posebnih predpisih zahtevati od orga- 
nov in organizacij še nekatera druga soglasja, dovoljenja in 
potrdila, med njimi: 

- vodnogospodarsko soglasje, ki ga predpisuje zakon o 
vodah (Uradni list SRS, št 38/81) v 47. členu, pri gradnji ali 
rekonstrukciji vodnogospodarskih objektov ali naprav, in pri 
rekonstrukciji drugih objektov ali naprav, ki lahko vplivajo na 
spremembo v naravnem ali v umetno izpostavljenem vodnem 
režimu, 
- posebno energetsko soglasje po 65. členu zakona o 

energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS, št. 33/81), ta je 
sicer pogoj za pridobitev lokacijskega dovoljenja, vendar se v 
primeru, ko za rekonstrukcijo to dovoljenje ni potrebno, pa za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- soglasje za priključitev na elektrogospodarski sistem, 
plinovodni sistem ali sistem daljinske oskrbe s toploto, ki ga 
dajejo organizacije združenega dela po 71. členu zakona o 
energetskem gospodarstvu, 

- predhodno soglasje republiške samoupravne interesne 
skupnosti po 12. členu zakona o energetskem gospodarstvu, 
če občani gradijo svoje elektroenergetske zmogljivosti, 

- posebno soglasje železniškega gospodarstva po zakonu o 
osnovah varnosti v železniškem prometu, če se objekti ali 
naprave gradijo na železniškem območju. 

V primerih, ko se lokacijski pogoji obravnavajo neposredno 
v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja, so potrebna še 
soglasja predpisana z občinskimi odloki. 

Po 14. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 1/79) brez potrdila o plačani odškodnini zaradi spre- 
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membe namembnosti kmetijskega zemljišča ni mogoče izdati 
gradbenega dovoljenja, po 202. členu zakona o splošni ljud- 
ski obrambi in družbeni samozaščiti (Uradni list SRS, št. 
35/82) pa morajo investitorji plačati pred pridobitvijo gradbe- 
nega dovoljenja prispevek za graditev zaklonišč, v kolikor jim 
je bila prej izdana odločba o oprostitvi graditve zaklonišča. 

Glede soglasij, ki so jih morali investitorji predložiti že v 
lokacijskem postopku, je pomembna ugotovitev, da organi in 
organizacije v svojih soglasjih postavljajo določene pogoje, ki 
naj bi jih investitorji upoštevali tudi pri graditvi objektov. Zato 
v svojih soglasjih postavljajo pogoj, da jim morajo investitorji 
pred izdajo gradbenega dovoljenja predložiti v pregled še 
tehnično dokumentacijo. Tako se soglasja brez potrebe po- 
dvajajo, čeprav zakon o graditvi objektov v 19. členu nalaga 
projektantskim organizacijam, da morajo pri izdelavi projek- 
tov upoštevati tako pogoje lokacijskega dovoljenja, kot tudi 
pogoje izdanih soglasij prizadetih organov in organizacij. 

Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja je neločljivo 
povezan s kvaliteto postopka za izdajo dovoljenja za poseg v 
prostor, če je lokacijski postopek voden dosledno in so že v 
lokacijskem postopku pravilno ugotovljene in razčiščene vse 
okoliščine pomembne za graditev na zemljišču in je to v 
lokacijskem dovoljenju razrešeno, je postopek za izdajo grad- 
benega dovoljenja hiter in ekonomičen. 

Kolikor bodo sprejete rešitve s področja urejanja prostora, 
ki predvidevajo poenostavitev lokacijskega postopka, se bo 
postopek za izdajo gradbenega dovoljenja lahko omeji le na 
ugotavljanje tehničnih pogojev za graditev objekta na nekem 
zemljišču. 

Investitor bo k svoji zahtevi za izdajo gradbenega dovolje- 
nja predložil le pravnomočno lokacijsko dovoljenje, projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in dokaz, o pravici uporabe 
oziroma lastninski pravici na zemljišču, ko bodo spremem- 
njeni predpisi, ki določajo predložitev preje naštetih soglasij. 
Z izpopolnitvijo tehničnih predpisov in standardov bo posto- 
poma odpadla potreba po večini teh soglasij. Tako bo v 
upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja 
upravni organ preverjal le skladnost tehnične dokumentacije 
s pogoji lokacijskega dovoljenja. Postopek za izdajo gradbe- 
nega dovoljenja bo torej možno ekonomično voditi le ob 
dosledno izvedenem lokacijskem postopku in brezhibno izde- 
lani tehnični dokumentaciji. 

V. GRADNJA OBJEKTOV 
Gradnja objektov se sme oddati organizaciji združenega 

dela, pogodbeni organizaciji združenega dela in obrtnim za- 
drugam, če so registrirane za to dejavnost, posamezna dela 
na objektu pa smejo izvajati tudi samostojni obrtniki. Organi- 
zacija združenega dela se lahko registrira za gradnjo objektov 
- izvajalska organizacija, če poleg splošnih pogojev za regi- 
stracijo izpolnjuje tudi pogoje, določene z družbenim dogo- 
vorom. Do sklenitve družbenega dogovora pa so se lahko 
izvajalske organizacije registrirale za gradnjo objektov, če je 
bilo v njihovem aktu o ustanovitvi oziroma razširitvi dejavnosti 
določeno, katere vrste objektov in del bodo izvajale, če imajo 
za vsako dejavnost v delovnem razmerju za nedoločen čas 
najmanj enega diplomiranega inženirja in dva tehnika z naj- 
manj dvoletno usposobljenostjo in strokovnim izpitom, in to 
za vsako vrsto del. Družbeni dogovor ni bil sklenjen, ker so 
izvajalskim organizacijam ustrezali pogoji za registriranje, ki 
jih je predpisoval zakon. 

V letu 1982 je delovalo 56 izvajalskih delovnih organizacij. 
Med graditvijo pa je delovalo še 27 montažno inštalaterskih 
delovnih organizacij in delovnih organizacij za zaključna dela. 
Tudi pri izvajalskih organizacijah je dokajšnja razdrobljenost 
sredstev in kadrov, vendar ne tolikšna, kakor v projektivnih V 
preteklih letih so se izvajalske organizacije specializirale in 
niso velikokrat nesposobne prevzemale del. 

Zakon določa, da se gradnja objekta odda po javni licitaciji, 
po zbiranju pismenih ponudb ali z neposredno pogodbo. 
Način in postopek oddajanja graditve objektov se določita s 
posebnim predpisom. Za urejanje oddaje del smo v SR Slove- 
niji prevzeli obstoječi zvezni Pravilnik o načinu in postopku za 
oddajanje investicijskih objektov v graditev (Uradni list SFRJ, 
št. 28/67). V letu 1980 so vse republike in pokrajine sprejele 
Dogovor o oddajanju graditve investicijskih objektov v druž- 
beni lasti (uradni list SFRJ, št. 69/80), ki zavezuje vse udele- 
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žence dogovora, da s svojimi predpisi enotno za vso državo 
uredijo pogoje, postopek in način oddajanja graditve investi- 
cijskih objektov. 

Zato je potrebno postopek oddaje podrobneje obdelati v 
zakonu in to v skladu s sprejetim dogovorom. 

Izvajalska organizacija mora graditi objekt ali izvajati dela 
po tehnični dokumentaciji na podlagi katere je bilo dano 
gradbeno dovoljenje, pravočasno mora ukrepati, da zagotovi 
varnost delavcev, mimoidočih, prometa in«sosednjih objektov 
ter izvajati dela po tehničnih normativih, predpisih, standar- 
dih ter vgrajevati material, napeljave, naprave in opremo, 
katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali certifikati kvali- 
tete. S svojim splošnim aktom pa mora predpisati način in 
postopek opravljanja kontrole izvajanja del. 

Iz poročil gradbene inšpekcije povzemamo, da izvajalske 
organizacije pomanjkljivo in neodgovorno opravljajo kontrolo 
nad gradnjo. Z učinkovitejšo dejavnostjo gradbenih inšpek- 
torjev je potrebno zagotoviti dosledno izpolnjevanje predpi- 
sanih obveznosti izvajalskih organizacij ter zaostriti njihovo 
odgovornost glede zagotavljanja in kontrole kvalitete v času 
gradnje. Odgovornost izvajalskih organizacij za opravljeno 
delo in zgrajene objekte pa je potrebno zaostriti tudi z ustrez- 
nim podaljšanjem garancijskih rokov v skladu z zakonom o 
obligacijskih razmerjih. 

Odgovorni vodja del je lahko diplomirani inženir, inženir ali 
tehnik s strokovnim izpitom. Odgovorni vodja del je lahko tudi 
inženir ali tehnik z najmanj 10-letnimi delovnimi izkušnjami za 
vrsto del, kjer se zahteva visoka strokovna izobrazba, če ima 
izvajalska organizacija elaborat priprave in organizacije po- 
teka del, ki ga lahko izdela le odgovorni vodja del z visoko 
strokovno izobrazbo. 

To določilo je izvajalskim organizacijam omogočalo, da so 
prevzemale in izvajale tudi zahtevna dela pod vodstvom odgo- 
vornih vodij le s srednješolsko izobrazbo, ki pa so imeli obilo 
izkušenj. Taka ureditev je temeljila na konjunkturi v gradbe- 
ništvu in na velikem številu odličnih operativnih gradbenih 
tehnikov, medtem ko je strokovnih kadrov z visoko izobrazbo 
primanjkovalo. Na ta način je bilo možno racionalno uporabiti 
razpoložljive kadre, njihovo znanje ter možnosti. 

To je povzročilo, da se je v operativi v preteklih letih zapo- 
slilo izredno malo diplomiranih inženirjev, zato danes manjka 
strokovnjakov z visokošolsko izobrazbo - diplomiranih grad- 
benih inženirjev ter diplomiranih inženirjev drugih strok, ki bi 
imeli zadostne izkušnje. 

Zadnje čase vse več investitorjev zahteva, da zahtevna dela 
vodi odgovorni vodja del - strokovnjak z visokošolsko izobra- 
zbo. Predvsem je pomanjkanje diplomiranih inženirjev, uspo- 
sobljenih za delo v operativi postalo pereče, ko so izvajalske 
organizacije pričele pridobivati in izvajati dela na tujjh trži- 
ščih. Za pripravo ponudb, izdelavo vseh vrst študij, elabora- 
tov, izvedbenih projektov ter za vodenje del na gradbiščih v 
tujini, so potrebni strokovnjaki z večletnimi operativnimi iz- 
kušnjami, visokošolsko izobrazbo in še nekaterimi drugimi 
znanji. Izkušnje mnogih jugoslovanskih gradbenih podjetij 
potrjujejo, da je pomanjkanje izkušenih strokovnjakov z viso- 
košolsko izobrazbo oviralo širše in učinkovitejše delovanje na 
tujih tržiščih. Uspešno izvajanje investicijskih del v tujini je 
odvisno od znanja, sposobnosti, izkušenj in prizadevanj vodil- 
nih strokovnjakov. 

Zato je potrebno že na domačih gradbiščih zaposliti več 
sposobnih mladih strokovnjakov, da si bodo pridobili izkuš- 
nje, boljšo strokovno usposobljenost na področju graditve za 
trajno delovanje na tujih tržiščih. 

VI. SVETOVALNE ORGANIZACIJE IN 
INŽENIRING 

Investitor lahko odda organizaciji združenega dela, ki je za 
to registrirana, izdelavo tehnične dokumentacije, graditev ob- 
jekta, nakup naprav in opreme ter izročitev zgrajenega ob- 
jekta v obratovanje (izvajalski ali prodajni inženiring), če za- 
gotovi učinkovit invastitorski nadzor. Lahko pa poveri organi- 
zaciji združenega dela le vodenje in organizacijo celotne 
investicije (investitorski inženiring). 

Za izvajalski ali prodajni inženiring se lahko registrirajo 
samo projektantske in izvajalske organizacije združenega 
dela ali organizacije združenega dela, ki izdelujejo naprave ali 

opremo, le če same neposredno opravljajo dela, za katera so 
registrirane. 

Za investitorski inženiring se lahko registrira organizacija 
združenega dela, ki ima organizirane ustrezne strokovne 
službe (ekonomsko, pravno, arhitektonsko, strojno, elektro in 
druge). 

Zakon tako obravanava izvajalski, prodajni in investitorski 
inženiring, vendar ne dovolj določeno in pojmovno ustrezno, 
zaradi česar se v praksi oziroma pri uresničevanju zakona 
različno tolmači te dejavnosti in določila niso vplivala niti na 
vsebino niti na obliko organiziranja in povezovanja organiza- 
cij združenega dela. 

Organizacije združenega dela (Rudis, Smelt) se niso orga- 
nizirale v smislu zakona o graditvi objektov, pač pa so se pri 
organiziranju oprle na zakon o združenem delu. Postavlja se 
torej vprašanje, ali je v zakonu o graditvi objektov sploh 
primerno opredeljevati te dejavnosti. 

Inženiring v svetu nima enotnega pomena in se često pod 
tem izrazom pojmuje različne dejavnosti (tudi komercialni 
naslovi za različne dejavnosti). Ločimo lahko ekonomski vidik 
inženiringa in pravni vidik inženiringa oziroma oblike pogodb, 
s katerimi se opravlja dejavnost inženiringa. Najbolj znane 
pogodbene oblike so: 

- Pogodba o Consulting inženiringu (Consulting engee- 
neering). To so svetovalne dejavnosti, priprava investicij, pro- 
jektiranje, nadzor itd. Večinoma se s tem ukvarjajo samo- 
stojne organizacije, ki niso del izvajalske organizacije - neo- 
dvisni konsulting. 

- Know-how pogodba - storitev inženiringa, v kateri se 
običajno v skladu s pogodbo o opremi, tehnologiji in znanju. 

- Pogodba »ključ v roke« - vsebuje predvsem kompletne 
investicije z dokumentacijo in izvedbo (turn Key contract ali 
combined engeeneering ali construction contract). 

- Pogodba »proizvod v roke«, kot inženiring v najširšem 
smislu. 

Pri nas se je pojem inženiring v zadnjih letih močno uvelja- 
vil kot komercialni naziv in pojem za različne dejavnosti v 
investicijski graditvi, proizvodnji, projektiranju, v trgovini, 
prodaji, dobavi in montaži opreme, financiranju, reklami, itd. 

V praksi se vse bolj uveljavlja dejavnost usklajevanja del več 
dejavnosti in koordiniranje dela več temeljnih organizacij 
združenega dela ali organizacij združenega dela v neki stalni 
ali občasni grupaciji (OZD, SOZD, Plansko poslovna skup- 
nost), ki raziskuje tržišče, pripravlja celovite ponudbe in vodi 
ali usklajuje dela pri katerih sodeluje več izvajalcev in proizva- 
jalcev. 

Take organizacije so se ustanovile (tudi že obstajajo s tem 
namenom) v večjih organizacijah združenega dela, sestavlje- 
nih organizacijah združenega dela in poslovnih skupnostih 
ter birojih in organizacijah združenega dela, ki izdelujejo 
investicijsko opremo, da bi ponudile in opravljale dela pri 
graditvi kompletnih gospodarskih in drugih objektov doma in 
v tujini. 

Tudi na novo ustanovljeno Splošno združenje za inženiring 
pri Gospodarski zbornici Slovenije je v svojem statutu predvi- 
delo za svoje člane: 

- svetovalne (Consulting) organizacije 
- inženiring organizacije 
- raziskovalne organizacije. 
Po določbah statuta so inženiring organizacije združenega 

dela pri proizvodnih in drugih delovnih organizacijah, ki se 
ukvarjajo s pripravo, organizacijo in posredovanjem pri grad- 
nji kompletnih gospodarskih in drugih objektov (inženiring) 
doma in v tujini. 

Inženiring organizacije združenega dela so organizacije, 
biroji ali druge oblike organiziranja, ki za organizacijo združe- 
nega dela, sestavljeno organizacijo združenega dela, po- 
slovno tehnično skupnost, ali za večjo stalno ali občasno 
povezano asociacijo združenega dela opravljajo intelektualna 
inženirska in druga dela, ki so potrebna za pripravo celovitih 
ponudb ter za vodenje ali usklajevanje vseh del pri gradnji 
objektov. 

Svetovalne organizacije združenega dela in temeljne orga- 
nizacije združenega dela za svetovalno dejavnost so uspo- 
sobljene za svetovalna in druga strokovna opravila pri pripravi 
investicijskih del do izdelave investicijske in tehnične doku- 
mentacije, nadzora pri graditvi objektov do končnega prev- 
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zema objekta. Njihova dejavnost je torej namenjena predvsem 
investitorjem. 

Da bi zagotovili kvalitetno delo in večjo zmogljivost sveto- 
valnih in inženiring organizacij, posebno pri nudenju in izva- 
janju del na tujih tržiščih, je treba v zakonu natančneje opre- 
deliti pogoje za njihovo delovanje in registracijo. 

VII. ODGOVORNOST INVESTITORJA 
Zakon je opredelil odgovornost projektantskih in izvajalskih 

organizacij pri graditvi objektov, ni pa opredelil odgovornost 
investitorja v vseh fazah graditev. Obvezal ga je le, da mora 
organizirati strokovno nadzorstvo samo med gradnjo objek- 
tov, ki se gradijo s sredstvi družbenopolitičnih skupnosti, 
samoupravne interesne skupnosti ter gradnjo objektov, za 
katere izda gradbeno dovoljenje pristojni republiški upravni 
organ. 

Investitorji so večinoma nadzorovali tudi gradnjo preostalih 
objektov, vendar so se o tem odločali sami. Nadzor je bil sicer 
dokaj zadovoljiv, za celotno področje graditve pa to ne mo- 
remo trditi. Ta ugotovitev izhaja iz zapisnikov o tehničnih 
pregledih, kjer inšpektorji ugotavljajo take pomanjkljivosti, ki 
bi jih moral ugotoviti nadzorni organ že med samo gradnjo. 
Strokovno nadzorstvo nad gradnjo obsega le ugotavljanje 
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalske organizacije 
in drugih udeležencev pri gradnji, tako da se preverja in 
zagotavlja njihovo pravilno izvajanje, zlasti glede vrste, koli- 
čine in kakovosti del, materiala in opreme ter določenih 
rokov. Obveznost investitorja je potrebno razširiti tako, da bo 
strokovno nadzoroval gradnjo vseh objektov, opredeliti pa 
tudi njegovo odgovornost za reševanje vseh tehničnih, fi- 
nančnih, pravnih ter drugih vprašanj v zvezi z zgraditvijo 
objekta. 

VIII. GRADBENA INŠPEKCIJA 
Zakon o graditvi objektov je sicer opredelil pristojnost te- 

hnične inšpekcije v fazi graditve objektov, vendar je natanč- 
nejše opredelil delo gradbene inšpekcije in njene pristojndtti 
zakon o tehničnih inšpekcijah s področja industrije in gradbe- 
ništva (Uradni list SRS, št. 12/70). 

Ugotavljamo, da so določila zakona o tehničnih inšpekci- 
jah, ki urejajo pravice, dolžnosti in pristojnosti gradbene 
inšpekcije ustrezna. V pristojnosti gradbene inšpekcije sta 
nadzorstvo nad projektiranjem in graditvijo objektov ter nad- 
zor nad proizvodnjo gradbenih materialov. Gradbena inšpek- 
cija mora ugotavljati, ali vsi udeleženci pri graditvi upoštevajo 
določbe zakona o graditvi objektov ter druge tehnične pred- 
pise in standarde o graditvi in proizvodnji gradbenega mate- 
riala. Področje delovanja gradbene inšpekcije je tako izredno 
široko, predvsem ker sta se v zadnjih letih družbena in za- 
sebna gradnja zelo razmahnili. Za zadovoljivo opravljanje 
nalog pa tako po številu kot po strokovni izobrazbi ni bilo 
dovolj strokovnjakov. 

Leta 1980 je bilo v 60 občinah 33 gradbenih inšpektorjev in 
dva pomočnika, leto kasneje se je število inšpektorjev zmanj- 
šalo za 2 in v letu 1982 še za enega inšpektorja. Tako deluje s 
1.1. 1983 za 65 slovenskih občin skupno 30 inšpektorjev in 
dva pomočnika. Nekateri opravljajo dela za dve ali več občin, 
in to v medobčinskih inšpektoratih ali pa pogodbeno med 
občinami. Poleg inšpekcijskega nadzora opravljajo nekateri 
še druga opravila. Tako je v januarju 1983 ugotovljeno, da 
samo polovica inšpektorjev opravlja le naloge, določene z 
zakoni, ki urejajo inšpekcijske zadeve. V letu 1982 je inšpek- 
cija delovala v 57 slovenskih občinah, tako da je bilo koncem 
leta 1982 8 občin kjer niso imeli gradbene inšpekcije. Ker so 
nekatere občine združile inšpekcijske službe v medobčinske 
inšpektorate, je pokritost teh občin v nekaterih primerih le 
navidezna. Tako je na nekaterih medobčinskih inšpektoratih, 
ki združujejo tri ali štiri občine, zaposlen le en inšpektor. 

Zaradi nepopolne zasedenosti in strukture te službe lahko 
ugotovimo, da inšpekcijski nadzor ni povsod zadovoljiv. 

IX. TEHNIČNI PREGLED OBJEKTOV IN 
UPORABNO DOVOLJENJE 

Investitor mora najpozneje v osmih dneh po prejemu obve- 
stila izvajalske organizacije, da je objekt zgrajen ali da je . 
zgrajen njegov del, ki pomeni ekonomsko tehnično celoto 

oziroma po zaključenem poskusnem obratovanju, vložiti za- 
htevo za tehnični pregled. 

S tehničnim pregledom se ugotovi; 
ali je objekt izveden v skladu s tehnično dokumentacijo o 

stabilnosti objekta, ali je varen pred požarom, ali ne ogroža 
življenja in zdravja ljudi, prometa in sosednjih objektov, ali je 
izveden v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki so 
obvezni pri izvedbi takšnih objektov in s ppgoji, določenimi za 
zgraditev objekta na nekem zemljišču; 

ali so bili sprejeti predpisani ukrepi za preprečitev oziroma 
omejitev škode, ki jo utegne okolici povzročiti sam objekt, 
oziroma njegova uporaba; 

ali so napeljave, naprave in oprema kvalitetno vgrajene in 
ali izpolnjujejo parametre predvidene v projektu ob upošteva- 
nju tehnološkega procesa in varstva okolja. 

Organi, ki opravljajo tehnične preglede pa ugotavljajo, kar 
je razvidno tudi iz zapisnikov o tehničnih pregledih, da inve- 
stitorji še pred končano gradnjo zahtevajo tehnične preglede 
in s tem izsiljujejo uporabo še nedokončanih objektov. Komi- 
sijam za tehnične preglede ob pregledih ne predložijo vse 
zahtevane dokumentacije predpisane z zakonom in drugimi 
predpisi tako, da so to dostikrat le inšpekcijski pregledi, saj so 
tudi pomanjkljivosti, ki jih inšpektorji ugotavljajo, take vrste. 
Mnoge pomanjkljivosti kažejo tudi na to, da investitorji in 
izvajalci niso dovolj temeljiti pri nadzoru. Zaradi nedokon- 
čane gradnje, pomanjkljive dokumentacije ter drugih napak 
se postopki za izdajo uporabnih dovoljenj podaljšujejo, inve- 
stitorji pa uporabljajo objekte brez dovoljenj. 

Pri objektih, z vgrajenimi napeljavami, napravami in 
opremo, ki ne služijo objektu, temveč tehnološkemu procesu 
investitorjeve dejavnosti, sme investitor po končani montaži 
napeljav, naprav in opreme, ki služijo tehnološkemu procesu, 
pričeti s poskusnim obratovanjem, potem ko si je pridobil 
soglasje pristojne tehnične inšpekcije. 

S poskusnim obratovanjem se preizkuša delovanje vgraje- 
nih napeljav, naprav in opreme, ter ugotavljajo kvaliteta 
opravljenih del in vgrajenega materiala ter doseženi parametri 
tehnološkega procesa. Pogoji in trajanje poskusnega obrato- 
vanja morajo biti določeni v tehnični dokumentaciji. Po kon- 
čanem poskusnem obratovanju mora investitor na podlagi 
vseh potrebnih dokazil zaprositi za tehnični pregled. 

V praksi pa se je pokazalo, da so pri velikih in pomembnih 
objektih nekateri investitorji, ki naj bi bili odgovorni za reali- 
zacijo investicije tako ekonomsko kot v tehnološkem pogledu 
predvsem s poskusnim obratovanjem zavlačevali dokončanje 
objektov. Dostikrat investitorji tudi poskusno obratujejo z 
objekti ter raznimi napravami, napeljavami in opremo, za 
katero v tehnični dokumentaciji ni predvideno poskusno 
obratovanje niti niso določeni pogoji in trajanje. Pristojne 
tehnične inšpekcije so za izdajo svojih soglasij k poskusnim 
obratovanjem sklicevale komisije, ki so bile sestavljene tako 
kot je predpisano za komisije za tehnični pregled in so dejan- 
sko opravljale tehnične preglede objektov. Postopki so se 
tako podvajali, saj je bil po zaključnem poskusnem obratova- 
nju ponovno opravljen tehnični pregled objekta. 

Za poskusno obratovanje objektov naj se v prihodnje ne bi 
dajala posebna soglasja. Investitor naj bi zaprosil po dokon- 
čani gradnji za tehnični pregled in šele po končanem posku- 
snem obratovanju, za uporabno dovoljenje. 

X. GRADITEV OBJEKTOV OBČANOV 
IN CIVILNIH PRAVNIH OSEB 

Občani in civilno pravne osebe lahko na podlagi gradbe- 
nega dovoljenja sami gradijo objekte, ki jih potrebujejo zase 
in izvajajo vsa dela pri graditvi, če površina objekta ne pre- 
sega 200 m2 in če imajo zagotovljeno strokovno vodstvo. 
Gradbeno dovoljenje izda pristojni občinski upravni organ, ko 
občan predloži pravnomočno lokacijsko dovoljenje, projekt 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokaz o lastništvu ozi- 
roma pravici do uporabe stavbnega zemljišča ter soglasja 
organov in organizacij, ki se zahtevajo po posebnih predpisih. 
Občanom je tako zagotovljen pri izdajanju gradbenih dovo- 
ljenj hiter postopek, saj, zakon predpisuje le najosnovnejšo 
dokumentacijo. Kadar pa se v smislu 17. člena zakona o 
urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 
8/78) lokacijski pogoji in zahteve obravnavajo v postopku za 
izdajo gradbenega dovoljenja in to v primerih, ko je za ob- 
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močje izdelan urbanistični red, je postopek zahtevnejši in 
dolgotrajnejši. Postopku za izdajo gradbenega dovoljenja je 
pridružen še lokacijski postopek, ki pa ga je zaradi neurejenih 
in nesprejetih planskih aktov in prostorskih izvedbenih načr- 
tov često težko in pravočasno izvesti. Tudi številna soglasja, 
ki jih je treba predložiti v postopku za lokacijsko dovoljenje za 
graditev objektov občanov so odvisna od območja in prostor- 
skih aktov, ki ta območja urejajo, zlasti pa od občinskih 
predpisov, ki taka soglasja in potrdila predpisujejo. 

V pritožbenem postopku drugostopni organ ugotavlja, da 
se postopki za izdajo gradbenega dovoljenja podaljšujejo 
zaradi nepopolnih zahtevkov občanov, zahtevnosti občinskih 
predpisov in nestrokovnosti delavcev, ki vodijo upravne po- 
stopke. Občani tudi često prilagajo tehnično dokumentacijo, 
ki ni izdelana v skladu z zakonom. 

Zakon določa, da lahko tehnično dokumentacijo za gradi- 
tev objektov izdelujejo le organizacije združenega dela, ki so 
registrirane za to dejavnost. Ker pa je izdelava tehnične doku- 
mentacije pri teh organizacijah za občane predraga in traja 
dalj časa jo občani večkrat poverijo posameznim projektan- 
tom, čeprav zakon določa, da lahko ti izdelujejo tehnično 
dokumentacijo samo zase. 

Čeprav republiški upravni organ v svojih odločbah opozarja 
občinske upravne organe na nepravilnosti, navodil danih v 
drugostopnih odločbah ne upoštevajo, ne ravnajo pa se tudi 
po navodilih, ki jim jih daje republiški upravni organ kot 
strokovno pomoč. 

Ker občinske skupščine s svojimi predpisi določajo, da je 
potrebna za izdajo gradbenega dovoljenja vrsta soglasij in 
potrdil ter razni prispevki, se postopki za občane podaljšujejo, 
če pa upoštevamo še dejstvo, da delavci, ki vodijo upravni 
postopek dostikrat nimajo ustrezne strokovne usposobljeno- 
sti in izkušenj za vodenje postopka, se postopki vlečejo in 
občani upravičeno zahtevajo hitrejše in ekonomičnejše po- 
stopke. 

Zaradi stalno ponavljajoče se zahteve za poenostavitev po- 
stopka za izdajo gradbenega dovoljenja poudarjamo, da je ta 
postopek neločljivo povezan s postopkom za izdajo dovolje- 
nja za poseg v prostor (lokacijsko dovoljenje). Kadar je loka- 
cijski postopek izveden dosledno in to je predvsem tam kjer 
imajo občine sprejete urbanistične dokumente, je tudi posto- 
pek za pridobitev gradbenega dovoljenja enostaven in hiter. 
Lokacijsko dovoljenje mora namreč vsebovati podatke iz lo- 
kacijske dokumentacije in urbanistično arhitektonske, uredi- 
tvene, spomeniško varstvene in podobne pogoje, ki jih mora 
investitor izpolniti ob graditvi. V postopku za pridobitev grad- 
benega dovoljenja pa upravni organ le preverja skladnost 
tehnične dokumentacije s pogoji lokacijskega dovoljenja, kar 
vse zagotavlja varovanje družbenih interesov in koristi. 

Podatki kažejo, da je število objektov, ki jih gradijo občani, 
iz leta v leto naraščalo in da je vanje vloženih veliko družbenih 
in zasebnih sredstev. Zaradi razsežnosti te gradnje je težko 
ugotavljati ali se objekti res kvalitetno gradijo in pod strokov- 
nim vodstvom. Zakon sicer določa, da mora občan ali civilno 
pravna oseba, ki gradi v svoji režiji, zagotoviti strokovno 
vodstvo, vendar pa se to določilo ne izvaja dosledno. Občani 
sicer pred pričetkom del predložijo izjavo o strokovnem vod- 
stvu, dejansko pa ta dela često nestrokovno tn nekvalitetno 
izvajajo posamezniki ali skupine brez strokovnega vodstva s 
čimer nastaja škoda ne le občanom , marveč tudi celotni 
družbi. 

Strokovni vodja del, ki ga občan mora imeti po zakonu, 
dostikrat ne opravlja dosledno svoje funkcije, velikokrat je 
odsoten, ali pa ga ima zasebni graditelj zgolj formalno, zaradi 
tega da se navidezno ogne večjim finančnim izdatkom. Zato 
bo potrebno poostriti tako odgovornost občanov kakor tudi 
strokovnih vodij in zagotoviti učinkovitejši inšpekcijski nad- 
zor nadgradnjo objektov občanov. 

XI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA 
FINANCIRANJE INVESTICIJSKIH OBJEKTOV 

Do leta 1981 so se v SR Sloveniji še uporabljale določbe 
temeljnega zakona o graditvi investicijskih objektov, in sicer 
tiste, ki urejajo zagotovitev sredstev za financiranje investicij- 
skih objektov. 

V decembru 1981 je bil sprejet zakon o spremembah in 
dopolnitvah.zakona o graditvi objektov, ki je nalagal investi- 
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torjem, da morajo zagotoviti sredstva za financiranje graditve 
objektov pred začetkom graditve objektov ali dela objekta, ki 
pomeni ekonomsko tehnično celoto, oziroma pred začetkom 
pripravljalnih del in sicer celoten znesek sredstev. Nadalje 
zakon našteva dokaze, ki jih morajo investitorji predložiti 
Službi družbenega knjigovodstva za izdajo potrdila, da mo- * 
rajo biti zagotovljena sredstva kakor tudi dolžnosti investitor- 
jev, da Službi družbenega knjigovodstva sporočajo vse preko- 
račitve, med gradnjo. 

Te dopolnitve zakona so se v praksi potrdile kot dobre in ob 
sočasno boljših investicijskih programih ter predvsem real- 
nejših predračunih vlaganj se je število nepokritih investicij 
oziroma prekoračitev bistveno zmanjšalo. 

Intervencijski zakon o začasni prepovedi dajanja garancij in 
drugih listin o zagotovitvi sredstev iz bodočega priliva investi- 
torja ter dajanja kreditov in garancij za kritje prekoračitev pri 
financiranju investicij (Uradni list SFRJ, št. 76/82) v letu 1983 
prepoveduje bankam, da bi dajale investitorjem garancij o 
zagotovitvi sredstev iz vseh virov bodočega priliva sredstev, s 
katerimi investitor dokazuje zagotovitev sredstev za financira- 
nje investicij pred pričetkom investicije in pridobitvijo gradbe- 
nega dovoljenja. Tudi drugim uporabnikom družbenih sred- 
stev prepoveduje, da bi dajali potrdila in druge listine, s 
katerimi Službi družbenega knjigovodstva dokazujejo zagoto- 
vitev sredstev iz bodočega priliva sredstev za financiranje 
investicij pred začetkom gradnje in pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja. Enaka prepoved velja tudi za kritje prekoračitev 
(razen izjem, navedenih v zveznem zakonu). 

Tako je omogočeno dajanje garancij za vse večje pre- 
dnostne investicije, ki se gradijo z združevanjem sredstev iz 
bodočega priliva. Gradnja takih objektov traja dalj časa, zanje 
so potrebna velika investicijska vlaganja, in je zato potrebno 
upoštevati tudi realni bodoči priliv investitorja in sovlagate- 
ljev. 

V skladu z zakonom o graditvi objektov pa je potrebno za 
sredstva iz bodočega priliva poleg pogodbe, samoupravnega 
sporazuma ali zakona tudi garancija banke. Ker to zaradi 
zveznega intervencijskega zakona sedaj ni mogoče, so težave 
pri zagotovitvi sredstev za velike prednostne investicije, ki se 
praviloma financirajo s prilivom bodočih sredstev. Zato ni 
mogoče izpeljati večjih vlaganj pri katerih je nujno upoštevati 
v finančni konstrukciji naložbe realni bodoči priliv. 

Trenutno veljavni predpisi o začasnih prepovedih uporabe 
družbenih sredstev namreč navajajo k ugotovitvi, da razen 
izredno redkih izjem noben investitor ne more pridobiti grad- 
benega dovoljenja, če ni izločil za vse obdobje investicijske 
graditve na poseben račun sredstev za širitev in zboljšanje 
materialne osnove dela v znesku celotne predračunske vre- 
dnosti investicijskega objekta. Ne glede na to, da se predpisi o 
začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev često spremi- 
njajo in v posameznih obdobjih imajo povsem divergantne 
ureditve pogojev in načina financiranja investicijske dejavno- 
sti, pa je potrebno pri predpisovanju pogojev za izdajo grad- 
benega dovoljenja določiti trajnejšo ureditev, ki bo omogo- 
čala začetek gradnje tistih investicijskih objektov, za katere 
bo pretežni del sredstev zagotovljen iz bodočih razporeditev 
čistega dohodka v poslovni sklad oziroma za namene širitve 
in zboljšanja materialne osnove dela. 

Tako naj se zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži 
le program gradnje s programom zagotovitve sredstev, ki naj 
bi bil pregledan in potrjen kot realen od komisije podpisnikov 
Dogovora o družbeno in ekonomskem ocenjevanju investicij 
ter potrdilo Službe družbenega knjigovodstva o zagotovitvi 
sredstev, ki so potrebna po programu gradnje do polletja (30. 
6.) naslednjega leta. 

Investitor je dolžan najkasneje do 30. 6. v vsakem koledar- 
skem letu pridobiti sredstva, oziroma potrdilo SDK o zagoto- 
vitvi sredstev za naslednjo dobo gradnje. 

Investitorjem družbeno usmerjene stanovanjske gradnje 
naj bi bilo potrebno k zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja 
predložiti potrdilo, da je v samoupravnem sporazumu o teme- 
ljih plana stanovanjske skupnosti predvidena gradnja, in to v 
obsegu in dinamiki kot je določeno v tehnični dokumentaciji. 

XII. DRUŽBENO IN STROKOVNO 
OCENJEVANJE UPRAVIČENOSTI INVESTICIJ 

Za območje SR Slovenije je bila z dogovorom o družbeni in 
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strokovni aktivnosti na področju investicij in o ustanovitvi 
Komisije za oceno investicij v SR Sloveniji ustanovljena komi- 
sija 12. avgusta 19B1 (Uradni list SRS, št. 24/81). Udeleženci 
dogovora so bili Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Gospo- 
darska zbornica Slovenije, temeljne banke v SR Sloveniji, 
Ljubljanska banka - Združena banka. Samoupravna interesna 
skupnost SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino in 
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (Naloge ko- 
misije so razvidne iz priloženega dogovora). Za območja 
občin pa so bile ustanovljene območne komisije (za več občin 
skupaj). 

Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi 
objektov (Uradni list SRS, št. 39/81), ki je začel veljati 1. 
januarja 1982, je bil osnovni zakon dopolnjen z novim poglav- 
jem - VII. a - družbenoekonomsko in strokovno ocenjevanje 
upravičenosti investicij (69. a in 69. b člen). Predvideno je 
ocenjevanje družbenoekonomske upravičenosti investicijskih 
zasnov, investicijskih programov, nadaljevanja investicijske 
izgradnje in prekoračenj investicij. Zakon določa, da obsega 
to ocenjevanje ugotavljanje usklajenosti investicijskih vlaganj 
s temeljnimi usmeritvami planskih aktov družbenopolitičnih 
skupnosti in usklajenosti s kriteriji prestrukturiranja gospo- 
darstva iz dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije 
ter dajanje mnenj o tem. Zakon izrecno govori tudi o tem, da 
mnenja o družbenoekonomski upravičenosti investicijskih 
vlaganj dajejo komisije za oceno investicij, ki jih z dogovorom 
ustanovijo izvršni sveti skupščin družbenopolitičnih skupno- 
sti, gospodarske zbornice, temeljne banke in službe družbe- 
nega knjigovodstva. Pristojni organ upravljanja nosilca inve- 
sticije mora obravnavati mnenje komisije. 

Na ta način so dobile komisije za oceno investicij tudi 
zakonsko utemeljitev oziroma izhodišče. 

Po zakonu o razširjeni reprodukciji in minulem delu (22. 
člen) mora temeljna organizacija s svojim samoupravnim 
splošnim aktom določiti primere, v katerih si bo mnenje o 
družbeni in ekonomski opravičenosti investicijskega vlaganja 
priskrbela od gospodarske zbornice, določenih znanstvenih, 
strokovnih ali drugih samoupravnih organizacij in skupnosti. 
Če je z zakonom ali z odlokom občinske skupščine na podlagi 
zakona tako določeno, mora predlagatelj investicijske odloči- 
tve priskrbeti mnenje od gospodarske zbornice, določenih 
znanstvenih, strokovnih ali drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti ali pristojnih organov družbenopolitičnih skup- 
nosti. Predlagatelj investicijske odločitve mora pred njenim 
sprejetjem seznaniti delavce v temeljni organizaciji z mnenji, 
ki se priložijo investicijski odločitvi. 

Ob takšpih zakonskih določbah menimo, da so komisije za 
oceno investicij, opredeljene z že omenjenim dogovorom in z 
zakonom o graditvi objektov, tudi v skladu z rešitvami zakona 
o razširjeni reprodukciji in minulem delu, in sicer tako po svoji 
sestavi kot tudi po funkcijah, ki jih imajo. 

Zvezni zakon namreč omogoča, da lahko republiški zakon 
predvideva celo mnenja družbenopolitičnih skupnosti ter 
znanstvenih, strokovnih ali drugih samoupravnih organizacij 
in skupnosti. Komisije za oceno investicij, predvidene v za- 
konu o graditvi objektov, pomenijo stalno organizacijsko 
obliko za izvajanje skupnih nalog pri ocenjevanju investicij 
vseh teh družbenih dejavnikov, ki na ta način tudi usklajujejo 
svojo družbeno in strokovno aktivnost pri oceni družbenoe- 
konomske upravičenosti investicijskih vlaganj. Tudi njihova 
mnenja so takšne narave kot jih predvideva zakon o razširjeni 
reprodukciji in minulem delu. 

Iz poročila o delu komisije za oceno investicij v SR Sloveniji 
29.1. 1983 izhaja, da je na osnovi določil zakona o graditvi 
objektov organizirana in okrepljena družbena in strokovna 
aktivnost na področju naložb, izboljšala strukturo investicij v 
korist izvozno usmerjene proizvodnje in dejavnosti, za katere 
je predviden hitrejši razvoj. Izboljšala se je kvaliteta virov 
sredstev, tehnična struktura naložb ter kvaliteta izdelave inve- 
sticijskih programov. Pri pripravi osnov za investicijsko odlo- 
čitev se zlasti zahtevajo variantne rešitve, zmanjšanje naložb v 
gradbeni del investicije,1 večja povezanost v reprodukcijskih 
verigah, usklajenost z razvojnimi plani družbeno-političnih 
skupnosti in večjo realnost pri izračunu stroškov investicije 
ter dinarske in devizne donosnosti novega vlaganja. 

Izhodišče za delo komisije za oceno investicij je pomoč 
investitorjem z objektivno informacijo o usklajenosti naložb, 
investicijskimi kriteriji in drugimi strokovnimi informacijami in 
podatki, ki so pomembni za pravilno investicijsko odločitev. 

Iz omenjenega poročila tako izhjaja, da so zakonska dolo- 
čila o družbenoekonomskem preverjanju vlaganj in usklajeva- 
nje teh z usmerjeno politiko investiranja, ustrezna. 

Podpisniki dogovora o delovanju komisij za družbeno in 
ekonomsko oceno investicij naj bi v Dogovoru določili po- 
trebna izhodišča za delovanje komisij, način ocenjevanja, 
minimalno vrednost naložbe, ki se ocenjuje v pristojnih komi- 
komisijah in druge kriterije, ki so potrebni za učinkovito delo 
komisij. 

V zaključni fazi je priprava zveznega družbenega dogovora 
o ugotavljanju družbene in ekonomske upravičenosti naložb, 
ki izhaja iz podobnih vsebinskih in organizacijskih osnov, kot 
je to uveljavljeno v SR Sloveniji. 

XIII. ZAKON O INVESTICIJSKI 
DOKUMENTACIJI 

Zakon o investicijski dokumentaciji (Uradni list SRS, št. 7- 
262/76) določa, da morajo družbenopravne osebe (investi- 
torji) za vsako investicijo izdelati investicijsko dokumentacijo, 
ki obsega pripravljalna dela za investicijo (predhodna dela) in 
investicijski program. Zakon določa obseg pripravljalnih del 
in osnove ter podlago za izdajo investicijskega programa ter 
njihovo vsebino. Zakon določa način pregleda in oceno izde- 
lanega investicijskega programa ter odgovornosti organizacij 
oziroma strokovnih delavcev, ki so izdelali investicijsko doku- 
mentacijo. Praksa je potrdila, da so določila zakona o investi- 
cijski dokumentaciji, ki določajo obseg pripravljalnih (pred- 
hodnih) del, vsebino investicijskega programa ter postopek 
ocene tega ustrezna, medtem ko se določbe tretjega odstavka 
15. člena zakona v praksi ni dosledno uresničevala, ker v 
skladu s splošnimi samoupravnimi akti organizacije združe- 
nega dela sklepajo o vlaganjih različno - pretežno z osebnim 
izjavljanjem delavcev - (referendum), delavski svet organiza- 
cij združenega dela pa sprejemajo le ugotovitveni sklep. 

Podrobneje to urejajo določila zakona o razširjeni repro- 
dukciji in minulem delu (Uradni list SFRJ, št. 21/82), zakon o 
graditvi objektov pa naj podrobneje opredelil vsebino predho- 
dnih del, vsebino idejnega projekta, investicijskega pro- 
grama, pogoje za izdelavo projektne naloge ter pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati delovne organizacije, ki opravljajo te na- 
loge. 
XIV. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Kot izhaja iz poročila, je obstoječi zakon o graditvi objektov 
sicer dajal dokaj dobro podlago za graditev in rekonstrukcijo 
vseh objektov. Družbeni razvoj na področju graditve (zakon 
velja že deseto leto), nova spoznanja iz prakse ter zahteve po 
družbeno smotrnejših vlaganjih in učinkovitejši gradnji pa 
vendarle zahtevajo določene spremembe in dopolnitve za- 
kona. 

Graditev objektov ni samo izvajanje del, ampak vse aktivno- 
sti in vsa dela, ki jih prevzema tako investitor sam, kot tudi vsi 
udeleženci pri graditvi objekta od prvih pobud investitorja o 
nameravanem investicijskem vlaganju do dajanja zgrajenega 
objekta v obratovanje oziroma izkoriščanje. Zato je potrebno 
zakon dopolniti in uskladiti z novimi vsebinskimi izhodišči, 
predvsem glede odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi, 
vse od priprav strokovne podlage za investicijsko odločitev, 
mnenje o družbeni in ekonomski upravičenosti investicij- 
skega vlaganja, načina zagotavljanja sredstev, izdelave te- 
hnične dokumentacije, oddaje in izvajanja del, tehničnega 
pregleda do dokončnega prevzema objekta. 

Zaradi celovite ureditve področja graditve objektov je po- 
trebno tudi združiti vsebino zakona o graditvi objektov z 
zakonom o investicijski dokumentaciji. Pri tem je treba zakon- 
ske določbe uskladiti z zakonom o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu in zakonom o sistemu družbenega planiranja in 
družbenem planu SR Slovenije. Poleg tega morajo biti do- 
ločbe novega zakona o graditvi objektov usklajene s priprav- 
Ijajočim se zakonom o urejanju prostora ter zakonom o ureja- 
nju naselij in drugih posegih v prostor. 

Pri pripravi zakona je treba upoštevati tudi zahtevo po 
poenostavitvi vseh postopkov, posebno pa postopka za prido- 
bitev gradbenega dovoljenja in sicer tako, da se zmanjša 
administriranje pri pridobivanju raznih soglasij. 

Glede na navedena dejstva je potrebno pripraviti nov zakon 
o graditvi objektov, na načelih, ki izjajajo iz tega poročila in iz 
priloženega predloga za izdajo zakona s tezami. 
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IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

UGOTOVITVE; SKLEPI IN PRIPOROČILA 

k Poročilu o izvajanju zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu (ESA-284) 

V Poročevalcu Priloga VII z dne 21. 6. 1983 smo krat pa objavljamo še Ugotovitve, sklepe in stališča 
objavili Poročilo o izvajanju zakona o stanovanj- Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k temu po- 
skem gospodarstvu v SR Sloveniji (ESA-284). To- ročilu. 

I. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da se zakon 

o stanovanjskem gospodarstvu o nekaterih temeljnih rešitvah 
prepočasi ali sploh ne uveljavlja. 

Samoupravni družbenoekonomski odnosi se v stanovanj- 
skem gospodarstvu le počasi uresničujejo. Planiranje reševa- 
nja stanovanjskih vprašanj v organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih ni razvito, zato plani samoupravnih sta- 
novanjskih skupnosti ne izhajajo iz dejanskih potreb in mož- 
nosti v združenem delu. 

Samoupravni sporazumi o temeljih planov stanovanjskih 
skupnosti nimajo vseh elementov kot jih določa zakon in niso 
usklajeni z dogovori o temeljih planov družbenopolitičnih 
skupnosti. Občine v mnogih primerih v svojih družbenih pla- 
nih nimajo opredeljenih in usklajenih prostorskih elementov 
za potrebe stanovanjske graditve, nimajo urejene prostorske 
izvedbene dokumentacije, neurejeno pa je tudi financiranje 
pridobivanja stavbnih zemljišč ter njihovega komunalnega 
urejanja. Prav tako so pomanjkljive druge strokovne podlage 
za izdelavo planov stanovanjske gradnje v tem srednjeročnem 
obdobju. V večini občin niso opredeljene medsebojne vskla- 
ditve planov med interesnimi skupnostmi. Za izgradnjo in 
opremljenost stanovanjskih sosesk in stanovanj niso izdelani 
standardi in druge osnove za poenotenje ugotavljanja stro- 
škov. Ceno stanovanj bremenijo stroški, ki ne sodijo v osnovo 
za ugotavljanje vrednosti stanovanj itd. 

Sistem zagotavljanja sredstev za stanovanjsko gradnjo iz 
dohodka (solidarnost) in iz čistega dohodka se je dobro 
uveljavil, vendar ni izpeljan v celoti. Akontativno obračunava- 
nje sredstev za stanovanjsko gradnjo iz čistega dohodka 
poteka nemoteno. 

Ker sistem združevanja teh sredstev ni dosledno izveden in 
ker družbeno usmerjena stanovanjska gradnja ni ustrezno 
organizirana, ostajajo obračunana sredstva razdrobljena na 
žiro računih organizacij združenega dela in delovnih skupno- 
sti, kar zmanjšuje njihovo učinkovitost pri naložbah v stano- 
vanjskem gospodarstvu. Istočasno ostajajo velika stanovanj- 
ska sredstva neizkoriščena, zato jih banke plasirajo na druga 
področja. 

Tako kljub razpoložljivim sredstvom nastopa vrsta težav pri 
financiranju in kreditiranju zlasti pri družbeni stanovanjski 
graditvi. Razvojni cilji in kreditna politika na področju stano- 
vanjskega gospodarstva niso vsklajeni. 

Lastna udeležba ob pridobitvi stanovanjske pravice se v 
večini organizacij združenega dela in delovnih skupnosti 
uspešno uveljavlja. Nekatere organizacije združenega dela in 
delovne skupnosti kasnijo z uveljavljanjem lastne udeležbe ali 
pa lastne udeležbe niso uredile v skladu z zakonom in dogo- 
vorjenimi merili. 

Postopen prehod na ekonomske stanarine je vgrajen v vse 
samoupravne sporazume o temeljih planov samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti, ki pa se zaradi vsakoletnih restrikcij- 
skih ukrepov na področju politike cen ne izvaja, zato delež 
povprečne stanarine v povprečnem družinskem dohodku 
pada. 

Pri uveljavljanju in izvajanju finančnega sistema na po- 
dročju stanovanjskega gospodarstva so nekateri restrikcijski 
ukrepi kreditno monetarne politike vnesli vrsto problemov in 
težav, veliko težav pa je tudi posledica neprilagodljivosti in 
neučinkovitosti bank, ki opravljajo finančno strokovna opra- 
vila za stanovanjske skupnosti. Stanovanjsko gospodarstvo je 
izločeno iz prioritetnih dejavnosti, spreminjajo se pogoji kre- 
ditiranja, uvajajo se limiti, ovirana je tudi učinkovita poraba 
namensko združenih sredstev preko bančnega mehanizma. 

Posledica tega je, da se interes za združevanje in stanovanj- 
sko varčevanje zmanjšuje. Število zgrajenih stanovanj v zad- 
njem obdobju sicer občutneje ne upada, močno in hitro pa se 
zmanjšuje število nedokončanih, predvsem družbenih stano- 
vanj, kar opozarja na potrebo po pravočasnem ukrepanju, da 
bi se v zadnjih letih tega srednjeročnega obdobja izognili 
občutnejšemu zmanjšanju obsega stanovanjske graditve. 

Z ukinitvijo klasične gradnje za trg in ločitvijo izvajalcev od 
investitorjev so se pojavili problemi izvajanja planirane stano- 
vanjske gradnje na planskem, investicijskem in izvedbenem 
nivoju. Stanovanjske skupnosti v večini primerov kot družbeni 
investitorji niso usposobljeni za opravljanje investitorskih po- 
slov, težave pa se pojavljajo tudi s pooblaščenimi organizaci- 
jami združenega dela in banko za opravljanje investitorskih 
poslov. Sistem investitorstva je neizdelan, organizirane stro- 
kovne službe izvajalcev pri pripravi, organizaciji in spremlja- 
nju stanovanjske graditve ne sodelujejo. 

Planirana razmerja med družbeno in za osebno gradnjo se 
spreminjajo v škodo družbene gradnje. Zadružna stanovanj- 
ska gradnja nima družbene podpore in ni ustrezno vključena 
v načrtovanje in izvajanje stanovanjske gradnje. 

Glede načinov reševanja stanovanjskih vprašanj pri večini 
kategorij pričakovalcev stanovanj kljub nekaterim slabostim v 
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih ni 
bistvenih odstopanj od zakona. Težave so se pojavljale pri 
začasnem dodeljevanju solidarnostnih stanovanj mladim dru- 
žinam zaradi neurejenih razmerij glede izpolnjevanja medse- 
bojnih obveznosti med mlado družino in organizacijo združe- 
nega dela, pri kateri sta mlada zakonca združevala delo. 
Večina organizacij združenega dela in delovnih skupnosti je 
sprejela pobudo RK SZDL in Republiške skupnosti socialnega 
varsfva ter sprejela nov rok za poravnavo obveznosti, nekaj 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti pa se pri 
razreševanju stanovanjskih vprašanj mladih družin še pre- 
malo angažira. Reševanje stanovanjskih vprašanj v okviru 
stanovanjskih zadrug ob premajhni družbeni podpori ni zaži- 
velo, poleg tega pa tudi ni urejen sistem za reševanje stano- 
vanjskih vprašanj kmetov. 

Na področju samoupravne organiziranosti in gospodarjenja 
s stanovanjskim skladom se nove zakonske rešitve prepočasi, 
marsikje pa sploh ne uveljavljajo. Delovne skupnosti strokov- 
nih služb v samoupravnih interesnih skupnostih se prepočasi 
in neučinkovito reorganizirajo. Rešitve iščejo v fizičnem 
zmanjševanju kadrov in ne v dobri organizaciji dela, zato 
kakovost strokovnega dela pada. Prepočasi poteka tudi pro- 
ces samoupravne preobrazbe v hišni samoupravi, saj polovica 
od predvidenih skupnosti stanovalcev sploh še ni ustanov- 
ljena. Konstituiranje posebnega sodišča združenega dela za 
stanovanjsko gospodarstvo poteka prepočasi. Temeljne 
banke so se sicer samoupravno organizirale in ustanovile 
posebne enote za kreditiranje stanovanjskega in komunal- 
nega gospodarstva, premalo pa se je spremenila vsebina 
njihovega dela. 

Neurejenost odnosov na področju samoupravne organizi- 
ranosti se negativno odraža pri gospodarjenju s stanovanji v 
družbeni lastnini: ni enotne evidence stanovanjskega sklada; 
pretočkovanje ni izvedeno v vseh občinah; ni izvedena revalo- 
rizacija po zakonu o stanovanjskem gospodarstvu, ki jo med 
drugim ovira tudi kolizija med zveznim zakonom o revaloriza- 
ciji osnovnih sredstev in sredstev sklada skupne porabe in 
republiškim zakonom o stanovanjskem gospodarstvu, stanje 
na področju plačevanja stanarin se je v primerjavi s prejšnjim 
letom močno poslabšalo. Odnosi z etažnimi lastniki niso 
urejeni v skladu z zakonom. Številni spori v zvezi s tem niso 
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rešeni. Stroški vzdrževanja stanovanjskih hiš in upravljanja 
ter financiranja pa se za etažne lastnike deloma ali v celoti 
krijejo iz družbenih sredstev. Skrb za civilno zaščito stanoval- 
cev ni zadovoljiva. 

II. 
Da bi pospešili nadaljnji razvoj družbenoekonomskih odno- 

sov na področju stanovanjskega gospodarstva in uspešneje 
izvajali zakon o stanovanjskem gospodarstvu ter pri tem od- 
pravili ugotovljene pomanjkljivosti, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije sprejema naslednje sklepe in priporočila. 

sklepi 
1. Republiški komite za varstvo okolja naj pri spremljanju 

stanja na področju stanovanjskega gospodarstva in uresniče- 
vanja zakona o stanovanjskem gospodarstvu ter na njegovi 
podlagi izdanih izvršilnih predpisov in sprejetega družbenega 
dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji posveti posebno 
pozornost delu občinskih organov, njihovi usposobljenosti za 
opravljanje nalog na področju stanovanjskega gospodarstva, 
opozarja naj jih na nezakonitosti in nepravilnosti pri delu in 
naj jim zagotavlja vso potrebno strokovno pomoč v okviru 
svojih pristojnosti in pooblastil. Zaradi uveljavljanja samou- 
pravnega družbenega planiranja na področju stanovanjskega 
gospodarstva v SR Sloveniji naj v sodelovanju z Republiškim 
komitejem ža družbeno planiranje ugotavlja skladnost plan- 
skih dokumentov družbenopolitičnih skupnosti z elementi, ki 
jih določa zakon o stanovanjskem gospodarstvu in na njegovi 
podlagi izdani predpisi. V primeru neskladij naj predlaga 
ukrepe za njihovo odpravljanje. 

Spremlja naj izvajanje plana, sistemskih rešitev na področju 
financiranja in racionalizacije stanovanjske gradnje v SR Slo- 
veniji in predlaga ukrepe za njihovo hitrejše izvajanje. 

Sodeluje naj pri izdelavi programov študij in raziskav na 
področju stanovanjske gradnje in pri uveljavljanju sistema 
samoupravnega sporazumevanja o cenah stanovanjske grad- 
nje v SR Sloveniji. 

2. Republiški komite za industrijo in gradbeništvo naj anali- 
zira izvajanje družbenega dogovora o racionalizaciji stano- 
vanjske ^ rad nje v SR Sloveniji in pripravi po potrebi predloge 
za dopolnitev in ukrepe za njegovo hitrejše uresničevanje. 

priporočila 

1. Zveza stanovanjskih skupnosti Slovenije naj v sodelova- 
nju z Gospodarsko zbornico Slovenije spremlja in pospešuje 
izvajanje stališč, sklepov in priporočil za nadaljnji razvoj sa- 
moupravnih družbenoekonomskih odnosov v stanovanjskem 
gospodarstvu v SR Sloveniji, družbenega dogovora o obliko- 
vanju cen v stanovanjski gradnji v SR Sloveniji in družbenega 
dogovora o skupnih osnovah za zagotavljanje in usklajevanje 
samoupravnih družbenoekonomskih odnosov na področju 
stanovanjskega gospodarstva v SR Sloveniji. V sodelovanju z 
Zvezo komunaiftih skupnosti Slovenije naj v skladu s specifič- 
nimi pogoji uresničevanja družbenoekonomskih odnosov na 
področju stanovanjskega gospodarstva, ki zahtevajo dolgo- 
ročnejši pristop pri izdelavi planskih dokumentov, usklajuje in 
usmerja raziskave za pripravo strokovnih osnov dolgoročnih 
razvojnih programov stanovanjskega, komunalnega in 
stavbno zemljiškega gospodarstva. V sodelovanju z Gospo- 
darsko zbornico Slovenije naj prouči elemente za ugotavlja- 
nje cen in razlik v cenah stanovanj in naj jih prilagodi racio- 
nalnemu in sprejemljivemu oblikovanju cen stanovanjske gra- 
ditve, pri čemer naj posebno pozornost posveti izločanju 
elementov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, ki ne 
sodijo v ceno stanovanj. V skladu s stališči, sklepi in priporo- 
čili za"nadaljnji razvoj samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov v stanovanjskem gospodarstvu v SR Sloveniji in 

zakonom naj se zavzema za dosledno reorganizacijo delovnih 
skupnosti strokovnih služb v stanovanjski skupnosti in za 
ustanovitev posebnega sodišča združenega dela za stano- 
vanjsko gospodarstvo. 

2. Gospodarska zbornica Slovenije naj spremlja in pospe- 
šuje izvajanje družbenega dogovora o racionalizaciji stano- 
vanjske gradnje v SR Sloveniji in naj sodeluje z organizaci- 
jami združenega dela v zvezi s planiranjem in izvajanjem 
družbeno usmerjene stanovanjske gradnje. 

3. Občine naj preverijo svoje planske in prostorske izved- 
bene dokumente in ugotovijo ali so v njih opredeljeni in 
usklajeni elementi, ki jih določa zakon o stanovanjskem go- 
spodarstvu za družbeno usmerjeno stanovanjsko graditev in 
kako so zagotovljeni pogoji za nemoteno stanovanjsko grad- 
njo. V primerih odstopanj naj jih dopolnijo in uskladijo zlasti s 
planskimi dokumenti stanovanjskih in komunalnih skupnosti 
ter skupnosti socialnega varstva. Posebno pozornost naj po- 
svetijo organiziranju in delovanju samoupravnih stanovanj- 
skih skupnosti in hišne samouprave ter pridobivanju in ureja- 
nju stavbnih zemljišč za družbeno usmerjeno stanovanjsko 
gradnjo s poudarkom na zadružni stanovanjski gradnji. V 
sodelovanju z občinskimi sindikalnimi sveti naj poskrbijo, da 
temeljne organizacije združenega dela in delovne skupnosti 
preverijo plane in programe reševanja stanovanjskih vprašanj 
delavcev glede na njihove potrebe in možnosti, dopolnijo 
svoje samoupravne splošne akte o dodeljevanju družbenih 
najemnih stanovanj, o dodeljevanju posojil za nakup ali grad- 
njo in prenovo individualnih stanovanjskih hiš in da pri tem 
upoštevajo lastno udeležbo, v kolikor tega še niso uredile v 
skladu z zakonom. 

4. Samoupravne stanovanjske skupnosti naj preverijo in po 
potrebi dopolnijo samoupravne sporazume o temeljih planov 
ter jih uskladijo z drugimi skupnostmi' v smislu določil 19. 
člena zakona o stanovanjskem gospodarstvu. Pri tem naj 
posvetijo posebno pozornost vprašanjem pravočasnega pri- 
dobivanja in urejanja stavbnih zemljišč. 

V okviru družbeno usmerjene stanovanjske gradnje naj 
uveljavljajo vse možne oblike stanovanjske gradnje, tudi 
gradnjo za trg. Večjo podporo naj dajo zadružni, predvsem 
blokovni gradnji, za kar naj se stanovanjske zadruge organizi- 
rajo tako, da bodo dejanski nosilec skrbi za gradnjo stanovanj 
in da bodo v okviru družbeno usmerjene stanovanjske grad- 
nje investitorji zadružne gradnje. 

Gradnja stanovanj za trg naj se izvaja na podlagi investicij- 
skega programa in pod pogoji, ki se sprejmejo v stanovanjski 
skupnosti. 

Na področju gospodarjenja s stanovanjskimi hišami in sta- 
novanji v družbeni lastnini naj nadaljujejo aktivnosti v zvezi s 
postopnim prehodom na ekonomske stanarine in pospešijo 
pretočkovanje stanovanj. 

5. Temeljne banke v SR Sloveniji naj sodelujejo pri planira- 
nju in izvajanju stanovanjske gradnje. Angažirajo naj se za 
tekoče združevanje namenskih sredstev za stanovanjsko 
gradnjo iz dohodka, čistega dohodka, lastne udeležbe in 
drugih sredstev v bankah. Pospešijo naj dotok dodatnih sred- 
stev za stanovanjsko gradnjo z vzpodbujanjem namenskega 
stanovanjskega varčevanja ob zagotavljanju ohranjanja vre- 
dnosti privarčevanih sredstev in stabilnejših pogojev krediti- 
ranja. Dosledneje naj uresničujejo dogovorjeno obveznost o 
usmerjanju najmanj 20% upoglednih sredstev občanov v sta- 
novanjsko gradnjo. Zagotavljajo naj večjo sektorsko in terito- 
rialno mobilnost stanovanjskih sredstev v bankah in njihovo 
namensko uporabo. Stanovanjsko gradnjo naj pospešujejo s 
kratkoročnim kreditiranjem investitorjev in nosilcev proizvod- 
nje stanovanj v družbeno usmerjeni stanovanjski gradnji ter 
kreditiranjem pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč. 
Proučijo naj pogoje dolgoročnega kreditiranja na področju 
stanovanjskega gospodarstva z namenom ohranjanja realne 
vrednosti anuitet. 

6. Nosilci nalog po akcijskem programu za uresničevanje 
zakona o stanovanjskem gospodarstvu naj dosledno izvajajo 
svoje in skupne naloge. 

24 priloga poročevalca 



Ljubljana, 2. 8.1983 

PERIODIČNI DELOVNI NAČRT 

zbor Skupščine 

Socialistične republike Slovenije 

za III. in IV. trimesečje 1983 

(ESA-277) 

Periodični delovni načrt Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skup- 
ščine SR Slovenije za III. in IV. trimesečje 1983 
izhaja iz letnega progrma dela zborov za leto 1983 
in vsebuje naloge, ki so in bodo v tem obdobju 
predložene skupščini v obravnavo. Upoštevati pa je 
potrebno tudi načelo odprtosti programa. Perio- 
dični delovni načrt bo namreč mogoče v tem ob- 
dobju spreminjati oziroma dopolnjevati, odvisno od- 
ocene razmer in potreb v republiki. Pri tem je po- 
trebno poudariti, da so zbori ob sprejemanju perio- 
dičnega delovnega načrta za II. trimesečje 1983 
sprejeli že tudi orientacijske dnevne rede sej za 
mesec julij 1983. 

V predloženem periodičnem delovnem načrtu ni 
nekaterih nalog, ki so predvidene v letnem prograu 
dela zborov. Le-te so navedene na koncu periodič- 
nega delovnega načrta in bodo obravnavane v letu 
1984. V periodičnem delovnem načrtu tudi ni 
osnutka zakona o pokopališki in pogrebni dejavno- 
sti ter o urejanju pokopališč, ki bo sicer pripravljen, 

vendar pa smo ocenili, da ni nujno, da ga zbori 
obravnavajo in sprejmejo v letošnjem letu in smo ga 
zaradi velikega števila točk dnevnih redov sej zbo- 
rov odložili v prvo trimesečje prihodnjega leta. Prav 
tako ni v periodičnem delovnem načrtu predloga 
sprememb in dopolnitev družbenega plana SR Slo- 
venije za obdobje 1981-1985, ker so spremembe in 
dopolnitev družbenega plana SFRJ za obdobje 
1981-1985, ki pa po vsej verjetnosti ne bodo pri- 
pravljene v letošnjem letu. 

Seje zborov so terminsko določene tako, da omo- 
gočajo pošiljanje gradiv v rokih, določenih s poslov- 
nikom Skupščine SR Slovenije, razen nekaterih gra- 
div v zvezi s planskimi dokumenti za prihodnje leto. 
Periodični delovni načrt upošteva tudi, kolikor je 
mogoče, zahteve delegatov po zaokroženih temat- 
skih sklopih (na primer prostorska problematika). 
Pri tem pa je potrebno upoštevati, da bo treba 
predloge dnevnih redov posameznih sej zborov do- 
polniti še z zveznimi akti, ki bodo predloženi Skup- 
ščini SR Slovenije v soglasje. 

POZIV ZA POBUDE IN PREDLOGE ZA PRIPRAVO PROGRAMOV 

DELA ZBOROV SKUPŠČINE SR SLOVENIJE ZA LETO 1984 
- spremljanju uresničevanja politike in aktov, ki 

so bili sprejeti v Skupščini SR Slovenije v letošnjem 
in preteklih letih; 

- pripravam in sprejemanju resolucije o družbe- 
noekonomski politiki in razvoju SR Slovenije in SFR 

V skladu z 245. členom poslovnika Skupščine SR 
Slovenije poziva Skupščina SR Slovenije delegacija 
temeljnih samoupravnih organizacij in skupnosti, 
skupine delegatov, občinske skupščine, samou- 
pravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje, družbenopoli- 
tične organizacije, Gospodarsko zbornico Slovenije 
in druge organe in organizacije v republiki, da dajo 
Skupščini SR Slovenije pobude in predloge za pri- 
pravo programov dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1984. 

Pri pobudah in predlogih za pripravo dela progra- 
mov zborov Skupščine SR Slovenije je potrebno 
izhajati iz že sprejetih usmeritev, da naj bi Skup- 
ščina SR Slovenije v prihodnjem letu obravnavala le 
tiste zadeve, ki sodijo v njeno pristojnost in jih je 
potrebno nujno obravnavati in o njih odločati v letu 
1984. Pri tem je potrebno zlasti dati poudarek: 

- sklepom in stališčem zborov Skupščine SR 
Slovenije, sprejetih ob obravnavi dolgoročne go- 
spodarske stabilizacije; 

Jugoslavije za leto 1985; 
- nadaljnji obravnavi zakonov, ki so bili progra- 

mirani v sedanjem obdobju, vendar postopek spre- 
jemanja še ni bil v celoti opravljen; 

- zunanjepolitičnim vprašanjem, ki so po- 
membna za uresničevanje vloge SR Slovenije pri 
oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjene zuna- 
nje politike SFRJ. 

Čeprav je v 245. členu poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določeno, da bo 15. oktobra tekočega leta 
skupščini sporočite svoje predloge za pripravo de- 
lovnih programov zborov skupščine za prihodnje 
leto, prosimo, da čimprej pošljete pobude in pred- 
loge Skupščine SR Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, 
da bi tako omogočili pravočasno obravnavo in spre- 
jetje programov dela zborov Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1984. 
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SEJE ZBOROV 

20. JULIJA 1983 

*1. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
o uresničevanju politike družbenoekonomskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1983 z 
- Analizo uresničevanja usmeritev družbenega plana 
SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letih 1981-1983 s 
težiščem na letu 1983. 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 

. Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za 
finance 
V obravnavi sodelujejo: 
Skupščina samoupravnih interesnih skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti in materialne proizvodnje, 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Samou- 
pravna intresna skupnost za ekonomske odnose s tu- 
jino. 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

2. Poročilo delegacije skupščine SR Slovenije v 
zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ o 
poteku preteklih sej zbora republik in pokrajin 

' skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ 

3. Predlog stališč in priporočil skupščine SR 
Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju 
delegatskega sistema in delegatskih odnosov 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

4. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, odbori za druž- 
benopolitični sistem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

5. Predlog za izdajo zakona o družbenem varstvu 
duševno ter telesno prizadetih odraslih oseb 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 

* Na podlagi sklepov zborov bo ob poročilu In analizi obravnavano ie poročilo o 
uresničevanju odloka o odstopu dela posebnega republiškega davka od proi- 
zvodov občinam v letu 1983 

Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, odbori za druž- 
benopolitični sistem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

6. Predlog dogovora o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o oblikovanju sredstev solidarnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije ter republik in 
avtonomnih pokrajin za odpravljanje posledic 
elementarnih nesreč 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 

. Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

7. Predlog dogovora o spremembah in dopolnitvah 
dogovora o dajanju sredstev solidarnosti 
republikam in avtonomnim pokrajinam za 
medsebojno pomoč za odpravljanje posledic 
večjih potresov ali poplav 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

8. Predlog zakona o plačevanju dopolnilne poštne 
znamke »XIV. zimske olimpijske igre, Sarajevo 
1984« 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

9. Informacija o izvajanju priporočil in sklepov 
skupščine SR Slovenije o aktualnih vprašanjih 
urejanja delovnega časa 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem, Komisija za sprem- 
ljanje izvajanja zakona o združenem delu 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

10. Periodični delovni načrt zborov skupščine SR 
Slovenije za III. in IV. trimesečje 1983 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
vsa delovna telesa zborov in skupščine 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

SEJE ZBOROV 28. SEPTEMBRA 

1983 

1. Predlog sprememb resolucije o politiki 
uresničevanja družbenoekonomskega razvoja 
SR Slovenije v letu 1983 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 

»    
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Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbori za 
finance 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in matarialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

2. Informacija o izvajanju načrtov uresničevanja 
dolgoročnega programa gospodarske 
stabilizacije 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbo- 
ra za finance, odbor Zbora združenega dela za aararno 
politiko 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

3. Osnutek zakona o urejanju prostora s poročilom 
o problematiki prostorske in zemljiške politike in 
varovanja okolja v SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za 
urejanje prostora in varstvo okolja, Odbor Družbenopo- 
litičnega zbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

4. Osnutek zakona o urejanju naselij in o drugih 
posegih v prostor * 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: * 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za 
urejanje prostora in varstvo okolja, Odbor Družbenopo- 
litičnega zbora za družbenoekonomske odnose 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

5. Osnutek zakona o stavbnih zemljiščih 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za 
urejanje prostora in varstvo okolja 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

6. Predlog za izdajo zakona o graditvi objektov s 
poročilom o izvajanju zakona o graditvi objektov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za 
urejanje prostora in varstvo okolja 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

7. Poročilo kmetijskih zemljiških skupnosti o 
njihovem delu 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko, Od- 
bor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

8. Poročilo o izvajanju zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor za družbenoekonomske odnose, Odbor Zbora 
združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za urejanje prosto- 
ra in varstvo okolja, Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

9. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o stanovanjskem 
gospodarstvu s predlogom zakona 
Pristojni: * 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za družbenoekonomske odnose, Odbor Zbora 
združenega dela za stanovanjsko-komunalna vprašanja 
in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za urejanje prosto- 
ra in varstvo okolja, Komisija za pravosodje 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

10. Predlog zakona o zaključnem računu proračuna 
SR Slovenije za leto 1982 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

11. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o posebnem republiškem davku od 
prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o 
načinu, po katerem občani in posebne pravne 
osebe plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

12. Predlog odloka o ustanovitvi, sestavi in 
imenovanju sveta za družbeni sistem 
informiranja 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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SEJE ZBOROV 3. OKTOBRA 1983 

SKUPNO ZASEDANJE ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE V POČASTITEV 40-LETNICE ZBORA 
ODPOSLANCEV SLOVENSKEGA NARODA V 
KOČEVJU (popoldne) 

1. Poročilo o uresničevanju družbenega dogovora o 
kadrovski politiki v SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem. 
Komisija Skupščine SR Slovenije za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slo- 
venije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

2. Poročilo o uresničevanju sklepov skupščine SR 
Slovenije glede skladnega regionalnega razvoja 
v SR Sloveniji 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za 
finance 
V obravnavi sodelujeta: 
Gospodarska zbornica Slovenije, 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

SEJE ZBOROV 26. OKTOBRA 1983 

1. Obravnava poročil in nalog, ki izhajajo iz 
mednarodnih konferenc (VII. konferenca šefov 
držav in vlad neuvrščenih držav v New Delhiju, 
VI. zasedanje UNCTAD v Beogradu in Madridska 
konferenca) 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Odbori za družbenoekonomske odnose in razvoj, 
Komisija Skupščine SR Slovenije za mednarodne 
odnose 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

3. Letno poročilo delovanja delegatov iz SR 
Slovenije v zveznem zboru skupščine SFRJ in o 
delu zveznega zbora skupščine SFRJ 
Pristojni 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
dr. Anton Vratuša, vodja .dele^btov iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine SFRJ. 

4. Poročilo o izvajanju zakona o raziskovalni 
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Raziskovalne skupnosti Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, 
medzborovska skupina delegatov za proučevanje vpra- 
šanj s področja znanstveno-raziskovalne dejavnosti 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

5. Predlog družbenega dogovora o temeljih 
strategije tehnološkega razvoja v SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, medzborovska 
skupina delegatov za proučevanje vprašanj s področja 
znanstveno-raziskoval ne dejavnosti 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

6. Osnutek zakona o družbenem varstvu duševno 
ter telesno prizadetih odraslih oseb 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, odbori za druž- 
benopolitični sistem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredednik Skupščine SR Slovenije. 

7. Osnutek zakona o stečaju nad obratovalnicami 
samostojnih obrtnikov 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

2. Uresničevanje preobrazbe bančništva in 
gospodarjenje z denarjem 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa 
odbora za družbenoekonomske odnose in odbora za 
finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 
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8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sodnih taksah 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbora za finance. Komisija Skupščine SR Slovenije za 
pravosodje 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 
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SEJE ZBOROV 23. NOVEMBRA 

1983 

*1. Osnutek resolucije o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letu 1984 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za 
finance 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

2. Osnutek zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

3. Poročilo o popisu prebivalstva, gospodinjstev in 
stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenopolitični sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

•Ob obravnavi osnutka resolucije bo na podlagi sklepov zborov obravnavano 
- poročilo o uresničevanju ugotovitev, priporočil In sklepov, sprejetih ob obrav- 
navi informacije o združevanju dela In sredstev organizacij združenega dela Iz 
Slovenije z OZD iz gospodarsko nezadostno razvitih republik in SAP Kosovo- 
- poročilo o uresničevanju ugotovitev, stallič In sklepov, spre|etlh ob obravnavi 
poročila o izvajanju nalog na področju ekonomskih odnosov s tujino; 
- predlog za sistemsko ureditev razporejanja presežkov po zaključnih računih 
Narodne banke Slovenije; 
- poročilo o izvajanju nalog, navedenih v usmeritvah v poročilu o uresničevanju 
sklepov in stališč o temeljnih usmeritvah na področju zunanjetrgovinske mreže. 

SEJE ZBOROV 14. DECEMBRA 

1983 

1. Osnutek resolucije o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
1981-1984. leta v letu 1984 s spremljajočimi 
dokumenti 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za 
finance 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ v sodelova- 
nju z Martinom Mlinarjem, predsednikom Zbora združe- 
nega dela. 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
Odbor Zbora združenega dela za stanovanjsko-komu- 
nalna vprašanja in varstvo okolja, Odbor Zbora občin za 
urejanje prostora in varstvo okolja 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah o 
posebnem republiškem davku od prometa 
proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, 
po katerem občani in posebne pravne osebe 
plačujejo davek od prometa proizvodov in 
storitev 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

4. Predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem obveščanju 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
Komisija Skupščine SR Slovenije za informiranje, odbo- 
ri za družbenopolitični sistem 
V obravnavi sodelujeta: 
Republiška konferenca SZDL Slovenije, Republiški svet 
Zveze sindikatov Slovenije 
Koordinator: 
Silva Jereb, podpredsednica Skupščine SR Slovenije. 

5. Poročilo o izvajanju zakona o varstvu kmetijskih 
zemljišč pred spreminjanjem namembnosti 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor Zbora združenega dela za agrarno politiko, Od- 
bor Zbora občin za družbenoekonomske odnose in raz- 
voj 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

6. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pred požarom 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojna delovna telesa: 
Odbor Zbora združenega dela za družbenopolitični si- 
stem, Odbor Zbora občin za družbenopolitični in komu- 
nalni sistem 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

7. Osnutek programa dela Zbora združenega dela, 
Zbora občin in Družbenopoplitičnega zbora 
skupščine SR Slovenije za leto 1984 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščine samoupravnih interesnih skupnosti s po- 
dročja družbenih dejavnosti 
Pristojna delovna telesa: 
vsa delovna telesa zbora in skupščine 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije 
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SEJE ZBOROV 27. DECEMBRA 

1983 

*1 Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v letu 
1984 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Pristojna delovna telesa: 
skupina delegatov za spremljanje planskih aktov, odbori 
za družbenoekonomske odnose in razvoj, odbora za 
finance 
V obravnavi sodelujejo: 
RK SZDL Slovenije, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in ustrezne 
samoupravne interesne skupnosti s področja družbenih 
dejavnosti in materialne proizvodnje 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

2. Poročilo delegacije skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin skupščine SFRJ o 
poteku preteklih sej Zbora republik in pokrajin 
skupščine SFRJ 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Koordinator: 
Miran Potrč, vodja delegacije Skupščine SR Slovenije v 
Zboru republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

3. Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 
1984 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbor za finance 
Koordinator: 
Mitja Horvat, predsednik Zbora občin. 

4. Predlog odloka o določitvi in razdelitvi deviz za 
družbenopolhične skupnosti v SR Sloveniji za 
leto 1984 
Pristojna: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Pristojni delovni telesi: 
odbora za finance 
Koordinator: 
Martin Mlinar, predsednik Zbora združenega dela. 

5. Predlog zakona o družbenem varstvu duševno 
ter telesno prizadetih odraslih oseb 
Pristojni: 
Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Skupščina Skupnosti socialnega varstva Slovenije 
Pristojna delovna telesa: 
odbori za družbenoekonomske odnose, odbori za druž- 
benopolitični sistem 
Koordinator: 
Jože Šušmelj, podpredsednik Skupščine SR Slovenije. 

*Ob obravnavi predloga resolucije bo obravnavan še program aktivnosti na 
področju turizma v SR Sloveniji. 

PREDLOG ZADEV 

PREDVIDENIH 

V PROGRAMU DELA 

ZBOROV SKUPŠČINE 

SR SLOVENIJE ZA LETO 

1983, KI SE PRELAGAJO 

V LETO 1984 

1. PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
DRUŽBENEGA PLANA SR SLOVENIJE ZA 
OBDOBJE 1981-1985 

2. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU 
SAMOUPRAVLJANJA (Osnutek in predlog) 

3. ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU (osnutek) 

5. ANALIZA DOLGOROČNIH MOŽNOSTI RAZ- 
VOJA IN SMERNICE ZA PRIPRAVO DOLGO- 
ROČNEGA PLANA SLOVENIJE 

6. ZAKON O UREJANJU PROSTORA (predlog) 

7. ZAKON O UREJANJU NASELIJ IN O DRUGIH 
POSEGIH V PROSTOR (predlog) 

8. ZAKON O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH (predlog) 

9. ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (predlog) 

10. ZAKON O SISTEMU ZVEZ IN PTT PROMETU 
(osnutek in predlog) 

11. ZAKON O UGOTAVLJANJU IN OBDAVČEVA- 
NJU DOHODKA IZ KMETIJSTVA (predlog za 
izdajo, osnutek in predlog) 

12. URESNIČEVANJE ZAKONA O SKUPNIH 
OSNOVAH SVOBODNE MENJAVE DELA NA 
PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

13. ZAKON O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DE- 
JAVNOSTI TER O UREJANJU POKOPALIŠČ 
(osnutek in predlog) 

14. POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O SI- 
STEMU DRUŽBENEGA PLANIRANJA 

15. ZAKON O KULTURNOUMETNiSKIH DEJAV- 
NOSTIH IN POSREDOVANJU KULTURNIH 
VREDNOT (predlog) 

16. ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O UREDITVI 
OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA AMORTI- 
ZACIJE ZA DOLOČENA OSNOVNA SRED- 
STVA ZA LETO 1982 IN 1983 (predlog) 

17. ZAKON O GOZDOVIH (predlog) 
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Rokovnik opravil za seje zborov 

Skupščine 

V poslovniku Skupščine SR Slovenije so roki za 
posamezna opravila določeni tako, da omogočajo 
uresničevanje delegatskih razmerij, zlasti pa pravo- 
časno vključevanje delegacij temeljnih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti, konferenc delegacij, 
občinskih skupščin in skupin delegatov, organov 
družbenopolitičnih organizacij in drugih družbenih 
subjektov v proces delegatskega odločanja. Kljub 
poslovniško določenim rokom pa prihaja v praksi 
kar pogosto do kršitve teh rokov in do neusklajeno- 
sti posameznih aktivnosti, kar povzroča težave pri 
delu zborov Skupščine in njihovih teles. 

Da bi izboljšali dosedanjo prakso in delo Skup- 
ščine kar najbolj uskladili s poslovnikom in s tem 
prispevali k večji učinkovitosti delegatskega skup- 
ščinskega sistema, se je predsedstvo Skupščine 
odločilo, da se za vsako trimesečno obdobje pri- 
pravi rokovnik opravil za seje zborov Skupščine. 
Namen izdelave takega rokovnika ni v večji formali- 
zaciji, temveč v takšni določitvi časovnega okvira 
dejavnosti, ki naj omogoči večjo usklajenost in 
uspešnost razprav in usklajevanja stališč v Skup- 
ščini. S tem se ne poveča obseg opravil za subjekte, 
ki so vključeni v procese skupščinskega odločanja, 
pač pa se njihova aktivnost opravlja časovno prej in 
v nekaterih primerih tudi koncentrirano oziroma v 
krajšem času. 

Temelj za izdelavo rokovnih planov so Stališča in 
priporočila Skupščine SR Slovenije o nekaterih 
vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega 
sistema in delegatskih odnosov, kjer je zapisano, da 
bo predsedstvo Skupščine »zagotovilo spoštovanje 

poslovniških rokov pri pošiljanju gradiv ter skrbelo 
za spoštovanje rokov in pravo časovno zaporedje 
obravnave gradiv pri vseh subjektih, ki sodelujejo v 
procesu odločanja.« Pomemben je tudi tisti del Sta- 
lišč in priporočil, kjer je rečeno, da bodo skupine 
delegatov »najkasneje 12 dni pred sejami zborov 
poslale zborom svoja mnenja, stališča in predloge o 
obravnavanih vprašanjih; to bo omogočilo delov- 
nim telesom skupščine in zborom uresničevati nji- 
hovo funkcijo;«. To seveda ne velja samo za sku- 
pine delegatov, ampak tudi za vse druge subjekte, ki 
se vključujejo v odločanje v Skupščini SR Slovenije. 

Rokovnik opravil in nalog naj bi torej zagotovil 
kontinuiran proces obravnave predlaganega gra- 
diva, oblikovanja stališč, mnenj in predlogov ter 
sprejemanje odločitev in nujno potrebni minimalni 
čas za posamezne naloge oziroma opravila. Pri tem 
je treba poudariti, da bo izvajanje nalog v okviru 
rokovnika verjetno zahtevalo nekatere spremembe 
v načinih in metodah dela v delegacijah, skupinah 
delegatov, v družbenopolitičnih organizacijah in 
drugih subjektih, pa tudi v delovnih telesih in stro- 
kovnih službah skupščine. 

Ko je predsedstvo Skupščine razpravljalo o pri- 
pravi rokovnika je poudarilo, da le-ta sam po sebi ne 
more pomembneje spreminjati prakse delovanja 
Skupščine, pač pa lahko dodatno spodbudi odprav- 
ljanje posameznih slabosti in uresničevanje usmeri- 
tev glede racionalizacije dela Skupščine. Predsed- 
stvo Skupščine je tudi sklenilo, da bi morali v de- 
cembru oceniti vse pozitivne in negativne izkušnje 
izvajanja rokovnika in opraviti potrebne korekture. 
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PREDLOG ZAKONA 

o zaključnem računu o izvršitvi proračuna 

Socialistične republike Slovenije za leto 

1982 (ESA-251)* 

Ljubljana, 2.8.1983 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 82. seji dne 
21. 7. 1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAKLJUČNEM RAČUNU O 
IZVRŠITVI PRORAČUNA SOCIALISTIČNE REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 1982, ki vam ga pošiljamo v obrav- 
navo na podlagi prve alinee 210. člena, 248., 261, 262, in 
308. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 

in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 

- Rudi ŠEPIČ, član Izvršnega sveta in republiški sekre- 
tar za finance, 

- mag. Jože KUNIČ, namestnik republiškega sekretarja 
za finance, 

- Mihajlo MADŽAROVIČ, pomočnik republiškega se- 
kretarja za finance. 

1. člen 
Sprejeme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Sociali- 

stične republike Slovenije za leto 1982. 

2. člen 
Prihodki proračuna Socialistične republike Slovenije so bili 

doseženi in razporejeni po bilanci prihodkov in odhodkov 
proračuna Socialistične republike Slovenije za leto 1982. 

Skupni prihodki proračuna Socialistične republike Slove- 
nije so znašali 21.378.608.162,65 din in so bili razporejeni: 

- za obveznosti na ravni Sociali- 
stične republike Slovenije 9.712.317.304,30 din 
- za obveznosti do prispevka prora- 
čuna federacije za leto 1982 11.158.290.820,65 din 
Nerazporejeni prihodki 508.000.037,70 din 

3. člen 
Nerazporejeni prihodki proračuna Socialistične republike 

Slovenije za leto 1982 v višini 508.000.037.70 din se razpore- 
dijo in sicer: 

- nerazporejeni prihodki proraču- 
na SR Slovenije v višini 9.810.679,10 din 
se izločijo v sredstva rezerve Sociali- 
stične republike Slovenije v skladu z 
določili 3. člena zakona o proračuna 
SR Slovenije za leto 1982 
- presežek davka iz dohodka TOZD v 
višini se prenese v davčno vsoto za 

davek iz dohodka temeljnih organiza- 
cij združenega dela za leto 1983 
- nerazporejeni prihodki proračuna 
Socialistične republike Slovenije v vi- 
šini 
se razporedijo v bilanco prihodkov in 
odhodkov proračuna Socialistične 
republike Slovenije za leto 1983 za 
naslednje namene: 
- pokrivanje obveznosti do sklada 
solidarnosti z neuvrščenirrti državami 
in državami v razvoju za leto 1982 v 
višini 
- pokrivanje razlike v ceni treh slo-' 
venskih dnevnikov v višini 
- pokrivanje ustavnih obveznosti re- 
publike v zamejstvu v višini 
- nabava specialne opreme organov 
za notranje zadeve v višini 
- odplačilo anuitet za nabavo raču- 
nalnika z opremo za Zavod SR Slove- 

nije za statistiko v višini 
- odplačilo anuitet za zvezne kredite 
prenešene na SR Slovenijo v višini 

7.747.990.45 din 

490.441.368,15 din 

162.900.000,00 din 

90.000.000,00 din 

141.541.368,15 din 

50.000.000,00 din 

6.000.000,00 din 

40.000.000,00 din 

SRS 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 3C 

Predlog zakona o zaključnem računu o Izvrfltvt proračuna SR Slov«nl|e za lato 
1982 >a od oanutka zakona men|a aamo v drugačni razporeditvi med doseženimi 
prihodki In Izvrienlml odhodki. Predlogu zakona ao preložene tudi tabele z 
obrazložitvijo, ki so na razpolago v dokumentaciji Skupičlne SR Slovenije. 
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Bilanca prihodkov in splošnega razporeda prihodkov proračuna SR Slovenije za 
leto 1982 

A. PRIHODKI 
Klasifikacijska številka Plan in poznejše Realizacija 

oblika podoblika PRIHODKI spremembe 
prihodka prihodka 

Vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega dohodka 
11 Davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 2.356.471.272 2.363.787.008,05 
12 120 Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 1% 1.730.000.000 1.856.520.899,55 

120 Republiški davek iz osebnega dohodka po stopnji 0,9% - 32.192.446,75 
121 Davek iz osebnega dohodka delavcev po posebni stopnji 714.000.000 910.530.536,15 

26 Davek iz skupnega dohodka občanov 45.600.000 106.416.832,50 
Skupaj vrsta 1 - Davek iz dohodka in davek iz osebnega 4.846.071.272 5.269.447.7232 
dohodka 
Vrsta 2 - Davki 

22 Posebni republiški davek od prometa proizvodov in od plačil 4.748.100.000 4.812.127.885,20 
/ za storitve 

27 Davek od dobička, ki ga plačujejo tuje osebe 61.800.000 60.013.251,35 
Skupaj vrsta 2 - Davki 4.809.900.000 4.872.141.136,55 
Vrsta 3 - Prihodki upravnih organov in drugi prihodki 

61 Prihodki upravnih organov in drugi prihodki 69.747.356 61.262.399,95 
Skupaj vrsta 3- Prihodki upravnih organov in drugi prihodki 69.747.356 61.262.399,95 
SKUPAJ PRIHODKI NA RAVNI SR SLOVENIJE (vrsta 1-3) 9.725.718.628 10.202.851.259,50 
Vrsta 4 - Prihodki za obveznosti do prispevka proračunu 
federacije 

21 Temeljni davek od prometa proizvodov 12.391.371.272 10.353.247.338,85 
11 15,8% davka iz dohodka TOZD 443.128.728 443.560.982,40 
22 7,3% posebnega republiškega davka od prometa proizvodov 

in od plačil za storitve 373.000.000 378.948.581,90 
Skupaj vrsta 4 - Prihodki za obveznosti do prispevka prora- 
čuna federacije 13.207.500.000 11.175.756.903,15 
SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV (vrsta 1 - 4) 22.933.218.628 21.378.608.162,65 

B. SPLOŠNI RAZPORED PRIHODKOV 
Klasifikacijska številka 

razporedna 
skupina 

razporedna 
podskupina 

Splošni razpored prihodkov Plan in poznejše 
spremembe 

Realizacija 

01 Glavni namen 1 - Sredstva za delo upravnega organa 5.483,494.480,30 5.482,266.440,65 
03 Glavni namen 2 - Obveznosti splošnega družbenega pomena 

in dejavnost republiških družbenopolitičnih organizacij in 
drugih institucij 

729,476.656,25 729,476.656,25 

04 Glavni namen 3 - Negospodarske investicije 
04-1 Investicijska vlaganja splošnega družbenega pomena 260,763.624,85 256,485.738,75 
04-2 Investicijska vlaganja za potrebe republiških upravnih in pra- 327,885.806,35 327,308.899,30 

vosodnih organov 
04-3 Odplačilo anuitet po finančnih programih in najetih posojilih 26,815.227,15 26,771.484,55 

Skupaj glavni namen 3 - Negospodarske investicije 615,464.658,35 610,566.122,60 
06 Glavni namen 4 - Znanstvena dejavnost 58,839.270 57,753.777 
07 Glavni namen 5 - Kulturno prosvetna dejavnost 25,975.175 23,228.365 
08 Glavni namen 6 - Varstvo borcev NOV in socialno varstvo 

08-1 Varstvo borcev NOV 1.727,334.949 1.727,334.949,60 
08-2 Socialno varstvo nekaterih kategorij občanov 30,048.121,65 29,880.409,55 

Skupaj glavni namen 6 - Varstvo borcev NOV in socialno 1.757,383.070,65 1.757,215.359,15 
varstvo 

14 Glavni namen 7 - Dopolnilna sredstva občinam 225,400.000 224,943.000 

16 Glavni namen 8 - Sredstva za intervencije v porabi hrane 
kompenzacije 

280,679.494 280,676.443,80 

17 Glavni namen 9 - Tekoča proračunska rezerva 39,501.451,45 36,686.767,85 
18 Glavni namen 10 - Sredstva rezerve SR Slovenije 194,514.372 194,514.372 

priloga poročevalca 
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19 Glavni namen 11 - Zvezne obveznosti prenesene na republike 140,740.000 
in AP 

140,740.000 

20 Glavni namen 12 - Sklad solidarnosti z neuvrščenimi drža- 174,250.000 174,250.000 
vami in državami v razvoju 
SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI NA RAVNI SR SLOVENIJE 9.725,718.628 9.712,317.304,30 
(Glavni namen 1-12) 

12 Glavni namen 13 - Obveznost SR Slovenije do prispevka 
proračunu federacije 
Za leto 1981 - 418,419.506,25 
Za leto 1982 13.207,500.000 10.739,871.314,40 
Skupaj glavni namen 13 - Obveznost SR Slovenije do pri- 13.207,500.000 11.158,290.820,65 
spevka proračunu federacije 
SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI (Glavni namen 1-13) 22.933,218.628. 20.870,608.124,95 

OBRAZLOŽITEV 
k predlogu razdelitve razlike med več 
doseženimi prihodki in izvršenimi 
odhodki po zakonu o zakjučnem 
računu o izvršitvi proračuna SR 
Slovenije za leto 1982 

I. PRIHODKI 
Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 1982 in zakon o 

spremembi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1982 
(Uradni list SRS, št. 39/81 in 39/82) je določil vsoto prihodkov 
in odhodkov republiškega proračuna v skupni višini 
22.933.218.628,00 din. Predvideni prihodki so biti realizirani v 
skupni višini 21.378.608.162,65 din ali 93,22% letnega plana. 
Od tega: 
- na ravni SR Slovenije 
vvišini 10.202.851.259,50 din aH s 104,91% letnega plana 
- za obveznosti do prispevka proračunu 
federacije v višini 

11.175.756.903,15 din ali s 84,62% letnega plana 
SKUPAJ 21.378.608.162.65 din ali s 93,22% letnega plana 

II. ODHODKI 
Od predvidene vsote republiškega proračuna so bili od- 

hodki proračuna SR Slovenije realizirani v skupni višini 
20.870.608.124,95 din in sicer za: 
- obveznosti na ravni SR 
Slovenije v višini 

9.712.317.304,30 din aH s 99,86% letnega plana 
- obveznost SRS do prispevka proračunu 
federacije v višini 

11.158.290.820,65 din ali s 84,48% letnega plana 
SKUPAJ 20.870.608.124,95 din ali s 91,01% letnega plana 

Razlika med skupno doseženimi prihodki v višini 
21.378.608.162,65 din in skupno izvršenimi odhodki v višini 
20.870.608.124,95 din znaša 508.000.037,70 in predstavlja nei- 
zvršene odhodke, ki jih ni bilo mogoče realizirati do 31. 
decembra 1982, saj do tega datuma prihodki še niso prispeli 
na žiro račun proračuna, kar je imelo za posledico neizpolni- 
tev z zakonom o proračunu sprejetih obveznosti za leto 1982. 
V skladu z določili zakona predlagamo, da se nerazporejeni 
prihodki proračuna v višini din 508.000.037,70 razporedijo v 
proračun Socialistične republike Slovenije za leto 1983 in 
sicer: 

- 9.810.679,10 din se izloči v sredstva rezerve Socialistične 
republike Slovenije. V skladu z določili 3. člena zakona o 
proračunu SR Slovenije za leto 1982 se od prihodkov na ravni 
SR Slovenije 2% izloči v sredstva rezerve Socialistične repu- 
blike Slovenije. Omenjena sredstva predstavljajo dokončen 
proračun te obveznosti. 

- 7.747.990,45 din presežka davka iz dohodka TOZD se v 
skladu z »zakonom o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za 
davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti v letu 1982«, prenese po zakonu o zaklju- 

čnem računu o izvršitvi proračuna SR Slovenije za leto 1982 v 
davčno vsoto za davek iz dohodka TOZD za leto 1983. 

- 490.441.368,15 din se razporedi v bilanco prihodkov in 
odhodkov proračuna SR Slovenije za leto 1983. 

V predlogu zakona o zaključnem računu o izvršitvi prora- 
čuna SR Slovenije za leto 1982 je spremenjena razporeditev 
nerazporejenih prihodkov proračuna SR Slovenije za leto 
1982 v višini 490.441.368,15 din, ki je bila v osnutku navede- 
nega zakona predvidena za pokrivanje obveznosti do pri- 
spevka proračunu federacije. S spremembo razporeditve ne- 
razporejenih prihodkov v navedeni višini bo SR Slovenija 
pokrila del najnujnejših nepokritih obveznosti na ravni repu- 
blike. 

Na podlagi podatkov iz polletne realizacije prihodkov repu- 
bliškega proračuna Izvršni svet ocenjuje, da bodo planirani 
viri zadoščali za pokritje obveznosti do federacije za leto 
1983, hkrati pa ugotavlja, da se kopičijo problemi pri izpolnje- 
vanju obveznosti na ravni republike, ob tem, da je nekaj takih 
obveznosti nepokritih še iz leta 1982. S problematiko o nepo- 
kritih zakonskih obveznostih republiškega proračuna v tem 
ietu, je Izvršni svet že seznanil delegate na sejah obeh odbo- 
rov za finance in obeh zborov Skupščine SR Slovenije, ob 
obravnavi osnutka zakona o zaključnem računu o izvršitvi 
proračuna SR Slovenije za leto 1982 ter ob obravnavi trime- 
sečne informacije o izvrševanju proračuna SR Slovenije za 
leto 1983. Po sedanjih ocenah znašajo nepokrite obveznosti 
na ravni republike cca 1.418 mio din, ki pa jih ni bilo mogoče 
pokriti v okviru rasti sprejetega proračuna. Posledica takega 
pristopa je, da se vrsta zakonskih in drugih obveznosti ne 
more izpolnjevati. Ob tem pa so tudi take tekoče obveznosti, 
ki jih ni mogoče prenašati v naslednja leta in za katere bo 
sredstva treba zagotoviti še v letošnjem letu. 

Izvršni svet predlaga, da se za pokrivanje najnujnejših ob- 
veznosti na ravni republike v predlogu zakona o zaključnem 
računu o izvršitvi proračuna za leto 1982 nerazporejeni pri- 
hodki, ki so bili v osnutku zakona predvideni za pokrivanje 
obveznosti do federacije v višini 490.441.368,15 din uporabijo 
za pokrivanje naslednjih obveznosti: 

- 162.900.000 din za pokrivanje obveznosti do sklada soli- 
darnosti z neuvrščenimi državami in državami v razvoju za 
leto 1982 

V proračunu SR Slovenije za leto 1983 so za ta namen 
zagotovljena sredstva v višini 217,7 mio din. Z zagotovljenimi 
sredstvi bo v letošnjem letu mogoče pokriti neporavnano 
obveznost za leto 1982 v višini 201,4 mio din in le za 16,3 mio 
din tekoče obveznosti za leto 1983. Zato je potrebno za 
izpolnjevanje tekoče obveznosti zagotoviti dodatna sredstva v 
višini 162,9 mio din. 

- 90.000.000 din za pokrivanje razlik v ceni treh slovenskih 
dnevnikov za nadomestilo obsega sredstev, ki so bila že 
uporabljena na podlagi družbenega dogovora za poravnavo 
izgub za leto 1982 iz sredstev zagotovljenih v letu 1983. Z 
zagotovitvijo predlaganih sredstev se zadrži za pokritje razlik 
v ceni treh slovenskih dnevnikov enak nivo dotacije kot je bila 
planirana s proračunom za leto 1983. 

- 237.541.369,15 din za pokrivanje tečajnih razlik za na- 
slednje obveznosti: 141.541.368,15 din za pokritje ustavnih 
obveznosti republike v zamejstvu, 50.000.000 din za nabavo 
specialne opreme organov za notranje zadeve, 6.000.000 din 
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za odplačilo anuitet za nabavo računalnika z opremo za 
Zavod SR Slovenije za statistiko in 40.000.000 din za odplačilo 
anuitet za zvezne kredite prenesene na SR Slovenijo. 

Za pokritje navedenih obveznosti SR Slovenije, ki so vezane 
na izplačila v tujih valutah, je treba za isti obseg deviznih 

sredstev ob drsečem tečaju dinarja zagotoviti dodatna dinar- 
ska sredstva, čeprav se obveznosti izražene v tujih valutah ne 
povečujejo. Dinarska protivrednost deviznih sredstev je bila 
ob sestavi zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1983 
planirana na podlagi tedaj veljavnega tečaja dinarja. 

OSNUTEK ZAKONA 

o stečaju nad obratovalnicami 

samostojnih obrtnikov (ESA-237) 

izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 80. se/i dne 14. 7. 
1983 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O STEČAJU NAD OBRATOVALNI- 

CAMI SAMOSTOJNIH OBRTNIKOV, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 

določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Lojze UDE, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za zakonodajo, 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Herman RIGELNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo. 

SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZAKONODAJO 

Povzetek 
Osnutek zakona vsebuje določbe o uvedbi stečajnega 

postopka nad obratovalnico samostojnega obrtnika, o or- 
ganih v stečajnem postopku, o prisilni poravnavi, (^obliko- 
vanju stečajne mase, o izpodbijanju pravnih dejanj, o 
prijavi terjatev, o vnovčenju in razdelitvi stečajne mase in o 
zaključitvi stečajnega postopka. 

Stečaj nad obratovalnico se opravi, če dolžnik ne plača 
davkov, prispevkov in drugih družbenih obveznosti, pri- 
silna izterjava pa ni uspela, aH če upniki svojih terjatev v 
zvezi z registrirano dejavnostjo dolžnika niso mogli pri- 
silno izterjati na osnovi izvršilne listine. Uvedbo stečaja 
lahko predlaga uprava za družbene prihodke, poslovni 
upnik in dolžnik sam. 

Organi v stečajnem postopku so stečajni senat, stečajni 
sodnik, upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj. 
Osnutek zakona natančno določa pristojnosti vsakega od 
njih, predpisuje način odločanja in pravna sredstva proti 
posameznim odločbam. 

Po prejemu predloga za uvedbo stečajnega postopka 
sodišče preizkusi možnost za sklenitev prisilne poravnave. 
Prisilna poravnava je sporazum med najmanj polovico 
upniki, katerih terjatve presegajo polovico vseh terjatev, in 
dolžnikom o delni poravnavi terjatev. Prisilna poravnava je 
obvezna tudi za tiste upnike, ki nanjo niso pristali. Z 
izpolnitvijo obveznosti iz prisilne poravnave je dolžnik 
prost obveznosti, da plača preostali del svojih dolgov, 
upniki pa imajo pravico presežek uveljavljati od morebit- 
nih solidarnih dolžnikov, porokov ipd. 

Če do prisilne poravnave ne pride, se izvede stečajni 
postopek. Oblikuje se stečajna masa, v katero gre vse 
dolžnikovo premoženje, razen posebej naštetih osebnih 
stvari, s katerimi je dolžniku zagotovljena osnovna so- 
cialna varnost. Osnutek zakona vsebuje določbe o izpod- 
bijanju pravnih dejanj, s katerimi je dolžnik bodisi oškodo- 
val upnike, bodisi posameznim upnikom naklonil neute- 
meljene ugodnosti. 

Osnutek nadalje ureja prijavo terjatev ter njihov preizkus 
ter določa, da neposlovni upniki sicer lahko prijavijo svoje 
terjatve v stečaju, vendar pa za razliko od poslovnih terja- 
tev te terjatve ne ugasnejo in lahko neposlovni upniki 
neplačani del terjatev od dolžnika izterjujejo tudi po kon- 
čanem stečajnem postopku. 

Stečajna masa se vnovči in razdeli med upnike, pri 
čemer imajo prednost osebni dohodki delavcev dolžnika 
do dneva, ko je bil uveden stečajni postopek: odškodnine 
za poškodbo pri delu do uvedbe stečajnega postopka: 
zakonita preživnina in izgubljena preživnina zaradi smrti 
tistega, ki jo je dajal: ostale terjatve so enakopravne in se 
poplačajo v enakem odstotku, če stečajna masa ne zado- 
stuje za njihovo popolno plačilo. 

Zaključitev stečajnega postopka se objavi v Uradnem 
listu SFRJ, obratovalnica se izbriše iz registra, stečajni 
upravitelj se razreši in s tem je stečajni postopek končan. 

Osnutek ima tudi kazenski določbi, s katerima so sank- 
cionirane kršitve procesne discipline stečajnega upravite- 
lja in tečajnega sodnika. 

OPOMBE: I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon določa pogoje za uvedbo stečaja in 

ureja stečajni postopek nad obratovalnicami samo- 
stojnih obrtnikov. 

2. člen 
Stečajni postopek nad obratovalnico samostoj- 

nega obrtnika (v nadaljnjem besedilu: dolžnik) se 
opravi: 

- če dolžnik ne plača davkov, prispevkov in dru- 
gih družbenih obveznosti, prisilna izterjava pa ni 
uspela, ali 

- če upniki svojih terjatev v zvezi z registrirano 
dejavnostjo dolžnika niso mogli prisilno izterjati na 
osnovi izvršilne listine. 
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3. člen 
Glede opredelitve pojmov samostojni obrtnik in 

obratovalnica veljajo določbe obrtnega zakona. 

4. člen 
V stečajnem postopku se smiselno uporabljajo 

določbe zakona o pravdnem postopku, če ni v tem 
zakonu drugače določeno. 

II. STEČAJNI POSTOPEK 
1. Splošne določbe 

5. člen 
Stečajni postopek opravi temeljno sodišče, na 

čigar območju je sedež dolžnika. 
Temeljno sodišče, ki vodi stečajni postopek, je 

pristojno za reševanje vseh sporov iz pristojnosti 
rednih sodišč, ki nastanejo v zvezi s stečajnim po- 
stopkom. 

6. člen 
Sodišče mora zagotoviti hiter potek stečajnega 

postopka. 

7. člen 
V stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrni- 

tve v prejšnje stanj zaradi zamude roka ali izostanka 
z naroka, ni mogoče predlagati obnove postopka in 
tudi ne vložiti revizije. 

8. člen 
Odločbe v stečajnem postopku se izdajajo v obli- 

ki sklepa ali odredbe. 
S sklepom odloča stečajni senat, z odredbo pa 

stečajni sodnik. 
Zoper sklep je mogoča pritožba, zoper odredbo 

pa ugovor. Rok za pritožbo je 8 dni, rok za ugovor 
pa 3 dni, če ta zakon ne določa drugače. 

2. Organi v stečajnem postopku 

9.člen 
Organi v stečajnem postopku so stečajni senat, 

stečajni sodnik, upravitelj prisilne poravnave in ste- 
čajni upravitelj. « 

10. člen 
Stečajni senat: 
- odloča o uvedbi stečajnega postopka, 
- potrjuje sklenjeno prisilno poravnavo, 
- odloča o ugovorih zoper odločbe stečajnega 

sodnika, 
- odloča, kateri začeti posli morajo biti končani v 

stečajnem postopku, 
- potrjuje predračun stroškov stečajnega po- 

stopka in določa nagrado za delo stečajnega upra- 
vitelja, 

- odloča o postavitvi in razrešitvi upravitelja pri- 
silne poravnave in stečajnega upravitelja 

- potrjuje glavni razdelitveni osnutek in izda 
sklep o glavni razdelitvi stečajne mase, 

- odloči o zaključitvi stečajnega postopka, 
- opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon. 
Stečajni senat lahko po uradni dolžnosti ali pa na 

predlog spremeni odločitve stečajnega sodnika, 
upravitelja prisilne poravnave ali stečajnega upravi- 
telja, če ugotovi, da so nezakonite ali nesmotrne. 

11. člen 
Stečajni senat sestavljajo trije sodniki, od katerih 

je eden predsednik senata. 
Stečajni sodnik ne more biti član stečajnega se- 

nata. 

12. člen OPOMBE: 
Stečajni sodnik je pristojen za odločanje v vseh 

zadevah v zvezi z izvedbo stečajnega postopka, za 
katere po tem zakonu ni pristojen stečajni senat. 

13. člen 
Stečajni sodnik nadzoruje poslovanje upravitelja 

prisilne poravnave in stečajnega upravitelja. 
Stečajni sodnik daje upravitelju prisilne poravna- 

ve in stečajnemu upravitelju navodila z odredbami. 
Navodila so obvezna. V primeru, ko ne gre za nujno 
stvar, z izvršitvijo odredbe pa bi upnikom ali dolžni- 
ku nastala nepopravljiva škoda, smeta upravitelj 
prisilne poravnave in stečajni upravitelj njeno izvr- 
šitev odložiti, dokler stečajni senat ne odloči o 
njunem ugovoru. 

14. člen 
Upravitelja prisilne poravnave in stečajnega 

upravitelja določi stečajni senat. 
Upravitelj prisilne poravnave je lahko postavljen 
tudi za stečajnega upravitelja. 

Upniki in dolžnik imajo pravico ugovarjati proti 
sklepu o postavitvi upravitelja prisilne poravnave in 
stečajnega upravitelja na stečajni senat v roku 8 dni 
od prejema sklepa; če jima ta ni vročen pa od 
objave v Uradnem listu SFRJ. Zoper odločbo v zvezi 
z ugovorom ni pritožbe. 

15. člen 
Za upravitelja prisilne poravnave in stečajnega 

upravitelja ni mogoče imenovati nekoga: 

- ki je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaz- 
nivo dejanje ali gospodarski prestopek, ki pomeni 
po zakonu oviro, da bi bil imenovan za poslovodni 
organ in sicer za toliko časa, dokler traja ta ovira, 

- ki mu je bil s pravnomočno sodbo izrečen 
varnostni ukrep oziroma varstveni ukrep prepovedi 
opravljanja določene dejavnosti glede samostojne- 
ga razpolaganja in ravnanja z družbenimi sredstvi, 
dokler traja ta ukrep, 

- za kogar obstojijo razlogi, ki veljajo za izločitev 
sodnika. 

16. člen 
Stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga za- 

stopa. 

17. člen 
Stečajni upravitelj zlasti: 
1) tekoče uredi knjigovodsko evidenco dolžnika; 
2) sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom pre- 

dračun stroškov stečajnega postopka in ga predloži 
v potrditev stečajnemu senatu; 

3) sestavi komisijo za inventuro; 
4) sestavi začetno stečajno bilanco; 
5) skrbi kot dober gospodar, da se končajo zače- 

ti, pa še ne dokončni posli dolžnika, kot tudi posli, 
ki so potrebni, da se prepreči škoda na sredstvih 
dolžnika; 

6) skrbi za uveljavljanje dolžnikovih terjatev; 
7) vnovči sredstva, ki spadajo v stečajno maso 

dolžnika; t 
8) sestavi v soglasju s stečajnim sodnikom osnu- 

tek za glavno razdelitev in osnutek za sklepno ste- 
čajno bilanco. 

18. člen 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj 

sta neposredno odgovorna vsakemu udeležencu v 
stečajnem postopku za škodo, ki mu je bila prizade- 
jana namenoma ali iz hude malomarnosti. Za ško- 
do, nastalo zaradi dejanja upravitelja prisilne po- 
ravnave ali stečajnega upravitelja, ki ga je odobril 
stečajni senat gli stečajni sodnik ali zaradi tega, ker 
je upravitelj prisilne poravnave ali stečajni upravi- 
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OPOMBE: telj ravnal po navodilu stečajnega sodnika, upravi- 
telj prisilne poravnave in stečajni upravitelj nista 
odgovorna, razen če sta na goljufiv način izposlo- 
vala odobritev oziroma navodilo. 

19. člen 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj 

dajeta pismena poročila o poteku stečajnega po- 
stopka in o stanju stečajne mase, in sicer najmanj 
enkrat vsake tri mesece ali kadar zahteva to stečajni 
sodnik. 

20. člen 
Stečajni senat sme na predlog stečajnega sodni- 

ka ali drugih prizadetih oseb ali pa po uradni dolž- 
nosti razrešiti upravitelja prisilne poravnave oziro- 
ma stečajnega upravitelja, če ne izpolnjuje uspešno 
svoje dolžnosti ali če so za to drugi opravičeni 
razlogi. 

Zoper sklep o razrešitvi imajo upravitelj prisilne 
poravnave, stečajni upravitelj, upniki in dolžnik pra- 
vico do ugovora na stečajni senat v roku 8 dni od 
prejema sklepa; če jim ta ni bil vročen, pa od objave 
v Uradnem listu SFRJ. 

Zoper odločbo v zvezi z ugovorom ni pritožbe. 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj 

se smeta razrešiti tudi na lastno zahtevo. 

21. člen 
Upravitelj prisilne poravnave in stečajni upravitelj 

imata pravico do nagrade za delo in do povračila 
nujnih stroškov. 

Nagrada za delo se določi praviloma naprej v 
pavšalnem znesku; pri tem se upoštevata obseg 
opravil in zahtevnost dela. Stečajni senat sme do- 
voliti, da se izplača upravitelju prisilne poravnave 
oziroma stečajnemu upravitelju kot nagrada za de- 
lo akontacija, vendar največ 30% celotne nagrade 
za delo do zaključitve stečajnega postopka. 

Brez dovoljenja stečajnega sodnika ni mogoče 
izplačati upravitelju prisilne poravnave in stečajne- 
mu upravitelju iz stečajne mase nagrade za delo 
oziroma povračilo nujnih stroškov. 

3. Uvedba stečajnega postopka in 
prisilna poravnava 

22. člen 
Uvedbo stečajnega postopka lahko predlagajo 

upniki iz druge alinee 2. člena tega zakona, uprava 
za družbene prihodke občine, v kateri ima dolžnik 
svojo obratovalnico in dolžnik sam. 

23. člen 
Predlagatelj sme predlog za uvedbo stečajnega 

postopka umakniti, dokler oklic o uvedbi stečajne- 
ga postopka ni nabit na oglasno desko sodišča. V 
tem primeru plača stroške stečajnega postopka 
predlagatelj. 

Predlagatelj, ki je umaknil predlog za uvedbo 
stečajnega postopka, ne sme vložiti novega predlo- 
ga na isti podlagi, dokler ne poteče šest mesecev 
od umika.. 

24. člen 
Če predlaga uvedbo stečajnega postopka upnik, 

mora predložiti dokaz o svoji denarni terjatvi in 
dokaz, da je s prisilno izvršbo ni mogel izterjati od 
dolžnika ali od drugih, ki soodgovorni za dolžniko- 
ve obveznosti. 

Če predlaga uvedbo stečajnega postopka uprava 
za družbene prihodke, mora predložiti dokaz o ne- 
plačanih dolžnikovih družbenih obveznostih in o 
tem, da prisilna izterjava ni uspela. 

25. člen 
Predlagatelj stečajnega postopka mora dati pre- 

dujem za kritje stroškov postopka. Predujem določi 
stečajni senat. 

Če predlagatelj ne plača predujma, stečajni senat 
predlog zavrže. 

Plačani predujem se šteje med stroške stečajne- 
ga postopka. 

Če je predlagatelj uprava za družbene prihodke, 
začasno krije stroške stečajnega postopka sodišče 
iz svojih sredstev. 

26. člen 
Ko prejme stečajni senat predlog za uvedbo ste- 

čajnega postopka, nemudoma razpiše narok, na 
katerega povabi dolžnika, predlagatelja ter pred- 
stavnika uprave za družbene prihodke. 

Na tem naroku se dolžnik, če ni sam predlagatelj, 
izjavi o predlogu. 

Na naroku iz prvega odstavka tega člena se preiz- 
kusi možnost za sklenitev prisilne poravnave. 

27. člen 
Če se na naroku iz prejšnjega člena izkaže, da je 

podana možnost za sklenitev prisilne poravnave, 
določi stečajni senat dolžniku rok za vložitev pred- 
loga za prisilno poravnavo. 

28. člen 
Če dolžnik ne predlaga prisilne poravnave v roku, 

ki ga določi stečajni senat postopka stečajni senat 
po 35. členu tega zakona. 

29. člen 
Upravitelj prisilne poravnave v postopku za skle- 

nitev prisilne poravnave zlasti; 
- zbere obvestila o stanju sredstev in poslovanju 

dolžnika, 
- prouči seznam upnikov in seznam dolžnikov, 
- prouči verodostojnost prijavljenih terjatev, 
- prereka terjatve, če na podlagi sporočila upni- 

kov ali iz kakšnega drugega razloga dvomi v njiho- 
vo utemeljenost. 

Dolžnik in upniki lahko zoper ukrepe upravitelja 
prisilne poravnave vložijo ugovor stečajnemu se- 
natu. 

30. člen 
Dolžnik v predlogu"za prisilno poravnavo ponudi 

način in rok za izplačilo terjatev; če predlaga izpla- 
čilo v zmanjšanem znesku, navede odstotek, v kate- 
rem ponuja upnikom izplačilo njihovih terjatev. 

Predlogu za prisilno poravnavo mora dolžnik pri- 
ložiti prikaz svojega ekonomskega in finančnega 
stanja z dokazili, seznam upnikov in dolžnikov z 
navedbo višine njihovih terjatev in dolgov ter obra- 
zložitev, v kateri izkazuje, kako bo izpolnil obvezno- 
sti na podlagi prisilne poravnave. 

K predlogu za prisilno poravnavo se lahko priloži 
tudi izjava o danem poroštvu za izpolnitev dolžni- 
kovih obveznosti. 

31. člen 
Glede postopka in pogojev za sklenitev prisilne 

poravnave in njenih pravnih posledic se smiselno 
uporabljajo določbe 101. do 130. člena, razen tret- 
jega odstavka 111. člena zakona o sanaciji in pre- 
nehanju organizacij združenega dela (Uradni list 
SFRJ, št. 41/80, 66/81 in 28/83), kolikor s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

Svoje terjatve lahko prijavijo v postopku za skle- 
nitev prisilne poravnave tudi upniki, katerih terjatve 
niso v zvezi z registrirano dejavnostjo dolžnika. 

Določbe o postopku za sklenitev prisilne porav- 
nave in o učinku sklenjene prisilne poravnave se ne 
nanašajo na terjatve, ki niso v zvezi z registrirano 
dejavnostjo dolžnika. 
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32. člen 
Po prejemu predloga za uvedbo stečajnega po- 

stopka lahko stečajni senat še pred izdajo sklepa o 
uvedbi stečajnega postopka omeji pravice dolžni- 
ka, da opravlja pravna opravila v zvezi s poslova- 
njem obratovalnice in kot začasno zavarovanje 
odredi ustavitev izplačil z dolžnikovega računa, ra- 
zen plačil zajamčenih osebnih dohodkov; razpola- 
ganje z dolžnikovimi sredstvi veže na svoje soglas- 
je, v zemljiški knjigi pa pri dolžnikovih nepremični- 
nah odredi zaznambo uvedbe stečajnega postopka. 

33. člen 
Dolžnik mora na zahtevo organa stečajnega po- 

stopka predložiti vse podatke o stanju svojega pre- 
moženja, svoje poslovne knjige in druge listine, v 
katerih so podatki o njegovem poslovanju in mu 
dati potrebna pojasnila. 

34. člen 
Stečajni senat lahko določi izvedenca, ki naj s 

stečajnim sodnikom in po njegovih navodilih ugo- 
tovi finančno stanje dolžnika. 

35. člen 
Če stečajno senat spozna, da so podani pogoji za 

uvedbo stečajnega postopka, izda sklep, s katerim 
se uvede stečajni postopek nad obratovalnico dolž- 
nika. 

Če se stečajni senat spozna, da niso izpolnjeni 
pogoji za uvedbo stečajnega postopka, zavrne 
predlog. 

36. člen 
Stečajni senat sklene, da se stečajni postopek ne 

uvede, če ugotovi, da dolžnikova sredstva, ki bi 
prišla v stečajno maso, ne zadoščajo niti za stroške 
stečajnega postopka ali da so neznatne vrednosti. 

Sklep iz prejšnjega odstavka se objavi v Uradnem 
listu SFRJ. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 
15 dneh po njegovi objavi v Uradnem listu SFRJ. 

Po pravnomočnosti sklepa iz prvega odstavka 
tega člena se obratovalnica dolžnika izbriše iz regi- 
stra obratovalnic. 

Dolžnikova sredstva se uporabijo za poravnavo 
stroškov dosedanjega postopka, morebitni prese- 
žek pa ostane dolžniku. 

37. člen 
Ko postane sklep iz prvega odstavka 35. člena 

tega zakona pravnomočen, odredi stečajni senat, 
da se v registru obratovalnic in v zemljiški knjigi, 
kjer so vpisane pravice na dolžnikovih nepremični- 
nah, zaznamuje uvedba stečajnega postopka. 

38. člen 
Sodišče vroči sklep o uvedbi stečajnega postop- 

ka dolžniku, predlagatelju, upravi za družbene pri- 
hodke in pristojnemu upravnemu organu, ki vodi 
register obratovalnic. 

39. člen 
Z dnem, ko se uvede stečajni postopek, izgubi 

dolžnik pravico uporabe in razpolaganja s premo- 
ženjem, ki gre v stečajno maso. t 

40. člen 
Z dnem. ko je uveden stečajni postopek, se obli- 

kuje stečajna masa. 
V stečajno maso gre vse premoženje dolžnika, 

razen: 
- obleka, obutev, perilo, posteljnina in drugi 

predmeti za osebno rabo, posoda, pohištvo, štedil- 
nik, hladilnik, pralni stroj in druge za gospodinjstvo 
potrebne stvari, če so nujne dolžniku in članom 

njegovega gospodinjstva glede na razmere okolja, OPOMBE' 
v katerem živijo; 

- hrana in kurjava, potrebni dolžniku in članom 
njegovega gospodinjstva za šest mesecev; 

- redi, medalje, vojne spomenice in druga odlič- 
ja in priznanja, poročni prstan, osebna pisma, roko- 
pisi in drugi osebni dolžniki spisi ter družinske 
fotografije; 
- invalidski pripomočki, nujni za opravljanje dolž- 
nikovih življenjskih funkcij; 

- prejemki, ki so izvzeti od izvršbe po 92. členu 
zakona o izvršilnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 
20/78). 

41. člen 
Ko nastopi dolžnost, opravi stečajni upravitelj 

popis premoženja stečajnega dolžnika v njegovi 
navzočnosti. 

Če stečajni dolžnik ni dosegljiv, če ne more ali če 
noče sodelovati pri popisu premoženja, morata biti 
pri popisu navzoča dva polnoletna občana kot priči, 
povabi pa se tudi dolžnikov zastopnik, če ga ima. c 

42. člen 
Stečajni upravitelj tekoče uredi knjigovodsko evi- 

dence in sestavi začetno stečajno bilanco na podla- 
gi popisa po stanju na dan uvedbe stečajnega po- 
stopka. 

43. člen 
Oklic o uvedbi stečajnega postopka obsega: 
- ime sodišča, ki je izdalo sklep o uvedbi stečaj- 

nega postopka, 
- podatke o dolžniku in njegovi obratovalnici, 
- ime stečajnega sodnika, 
- izrek o uvedbi stečajnega postopka, 
- ime stečajnega upravitelja, 
- poziv upnikom, naj z vlogo v dveh izvodih prija- 

vijo svoje terjatve stečajnemu senatu v 30 dneh od 
objave oklica v Uradnem listu SFRJ, 

- kraj, dan in uro naroka za preizkus terjatev, 
- poziv dolžnikom, naj brez odlašanja poravnajo 

svoje dolgove, 
dan, ko je bil oklic nabit na oglasno desko 

sodišča. 

44. člen 
Pravne posledice uvedbe stečajnega postopka 

nastanejo z dnem, ko je oklic nabit na oglasno 
desko sodišča. 

45. člen 
Glede pravnih posledic uvedbe stečajnega po- 

stopka nad obratovalnico samostojnega obrtnika 
se smiselno uporabljajo določbe 141., 142., 146., 
147., 149., 151. do 160., 164. do 169., 172. in 173. 
člena zakona o senaciji in prenehanju organizacij 
združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 41/80, 66/81 
in 28/83), kolikor s tem zakonom ni določeno dru- 
gače. 

46. člen 
Od dneva uvedbe stečajnega postopka ni mogo- 

če dovoliti zoper dolžnika prisilne izvršbe v zavaro- 
vanje in ne v poplačilo terjatev, glede katerih obsta- 
ja izvršilna listina. 

Izvršbe iz prejšnjega odstavka, ki so v teku, se 
prekinejo. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata 
na izločitvene upnike, ki so pridobili pravico poseb- 
nega poplačila 60 dni pred uvedbo stečajnega po- 
stopka, ter za plačevanje zakonite preživnine in 
izgubljene preživnine zaradi smrti tistega, ki jo je 
dajal. 

Vknjižbe v javne knjige se smejo dovoliti in opra- 
viti tudi po uvedbi stečajnega postopka, če se dolo- 
či njihov vrstni red pred dnevom uvedbe stečajnega 
postopka. 
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OPOMBE: Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za,izvr- 
šilne listine, ki se nanašajo na stroške stečajnega 
postopka in ne za obveznost plačila takse za opra- 
vila dolžnika med tem postopkom. 

47. člen 
Denarne in nedenarne terjatve do dolžnika, ki 

izvirajo iz njegove registrirane dejavnosti in katerih 
predmet so občasne dajatve, se spremenijo v en- 
kratne denarne terjatve. 

4- Izpodbijanje pravnih dejanj 

48. člen 
Upniki in stečajni upravitelj imajo pravico izpod- 

bijati pravna dejanja, ki jih je dolžnik opravil v 
zadnjem letu pred dnem uvedbe stečajnega po- 
stopka. 

S pravnimi dejanji po prejšnjem odstavku so miš- 
ljene tudi opustitve. 

Upniki in stečajni upravitelj lahko izpodbijajo 
pravna dejanja, ki imajo za posledico neenakomer- 
no poplačilo upnikov (oškodovanje upnikov), oziro- 
ma s katerimi prihajajo posamezni upniki v ugo- 
dnejši položaj (naklanjanje ugodnosti upnikom), če 
je druga stranka, proti kateri so bila ta dejanja 
storjena, vedela ali morala vedeti za dolžnikovo 
neugodno ekonomsko-finančno stanje: pravna de- 
janja, s katerimi dolžnik brezplačno ali za neznatno 
plačilo odsvoji svoje stvari, ki bi šle v stečajno maso 
in pravna dejanja, s katerimi dolžnik brezplačno ali 
za neznatno plačilo opravi dajatve ali storitve. 

49. člen 
Domneva se, da je upnik vedel ali je moral vedeti 

za neugodno ekonomsko-finančno stanje dolžnika, 
če je izterjal svojo terjatev, ki še ni zapadla v plačilo 
ali je to storil v nenavadni obliki ali na nenavaden 
način ali če je bilo izpodbijano pravno dejanje stor- 
jeno tik pred uvedbo stečajnega postopka. 

50. člen 
Domneva se, da je upnik vedel ali moral vedeti za 

neugoden ekonomsko-finančni položaj dolžnika 
tudi, če je bilo opravljeno pravno dejanje v zadnjem 
letu pred uvedbo stečaja proti zakoncu, bodisi pred 
sklenitvijo zakonske zveze ali med njenim traja- 
njem, proti osebi, s katero je živel dolžnik v dalj 
časa trajajoči življenjski skupnosti, ki je po predpi- 
sih o zakonski zvezi glede pravnih posledic izena- 
čena z zakonsko zvezo, proti drugim bližnjim soro- 
dnikom ali pa v korist navedenih oseb. 

Drugi bližnji sorodniki po tem zakonu so: soro- 
dniki v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega- 
koli kolena, v stranski vrsti pa do četrtega kolena in 
sorodniki v svaštvu do drugega kolena, ne glede na 
to ali je zakonska zveza prenehala ali ne. 

51. člen 
Ni mogoče izpodbijati: 
- pravnih dejanj, ki jih je opravil dolžnik v času 

od predloga za uvedbo stečajnega postopka do 
uvedbe stečajnega postopka z odobritvijo stečajne- 
ga upravitelja, 

- pravnih dejanj iz tekočega poslovanja, ki jih je 
dolžnik opravil po sklenjeni prisilni poravnavi, ra-' 
zen pravnih dejanj, ki so lahko v škodo upnikom, 

- izplačil na menice in čeke, če je morala druga 
stranka prejeti izplačilo, da ne bi izgubila pravice 
do regresa nasproti drugim meničnim oziroma če- 
kovnim zavezancem. 

52. člen 
Izpodbijati je mogoče tudi pravna dejanja, za 

katera že obstaja izvršilna listina ali ki so bila oprav- 
ljena v postopku za prisilno izvršbo. 

Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj! 
ugodeno, preneha učinek izvršilne listine nasproti 
upnikom. 

53. člen 
Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj se lahko 

vloži v šestih mesecih od dneva uvedbe stečajnega 
postopka, nejpozneje pa do glavnega razdelitvene- 
ga naroka. 

Upniki smejo izpodbijati pravna dejanja dolžnika 
tudi z uveljavljanjem ugovora v pravdi. 

54. člen 
Tožba iz prejšnjega člena se vloži zoper osebe, 

proti katerim je bilo izpodbijano dejanje storjeno. 
Stečajni upravitelj sme vložiti tožbo za izpodbija- 

nje pravnih dejanj samo z dovoljenjem stečajnega 
sodnika. 

Če je zahtevku za izpodbijanje pravnih dejanj 
ugodeno, je izpodbijano pravno dejanje brez prav- 
nega učinka proti stečajni masi, nasprotna stranka 
pa mora vrniti v stečajno maso vse premoženjske 
koristi, ki jih je pridobila z izpodbijanim dejanjem. 

5. Prijava terjatev 

55. člen 
Upniki prijavljajo terjatve pismeno in morajo v 

prijavi navesti: 
1. firmo oziroma ime in sedež upnika, 
2. pravni naslov in znesek terjatve, 
3. številko žiro računa upnika 
Izločitveni in ločitveni upniki navedejo v prijavi 

predmet, na katerega se nanaša njihov zahtevek in 
znesek, do katerega njihove terjatve ne bodo krite z 
izločitveno in ločitveno pravico. 

Svoje terjatve lahko prijavijo v stečajnem postop- 
ku tudi upniki, katerih terjatve niso v zvezi z registri- 
rano dejavnostjo dolžnika. 

Plačilo terjatev, ki v stečajnem postopku niso bile 
prijavljene, oziroma ki so bile prijavljene, vendar ne 
v celoti poplačane, lahko upniki, katerih terjatve ne 
izhajajo iz registrirane dejavnosti dolžnika, zahte- 
vajo tudi po zaključku stečaja. 

56. člen 
Terjatve do dolžnika, katerih predmet so občasne 

dajatve, se spremenijo v enkratne denarne terjatve. 
Določba prejšnjega odstavka velja glede denarne 

rente zaradi porušenega zdravja ali zmanjšanja ozi- 
roma izgube delovne zmožnosti ali zaradi smrti 
tistega, ki je preživnino dajal, le tedaj, če upnik to 
zahteva. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za 
terjatve iz naslova zakonite preživnine. 

57. člen 
Prijavljene terjatve upnikov preizkuša stečajni se- 

nat na naroku za preizkus terjatve. 
Na naroku za preizkus terjatev se preizkusijo ter- 

jatve, prijavljene v roku, ki je bil določen za njihovo 
prijavo. Terjatve, prijavljene po poteku omenjenega 
roka pa do zaključitve naroka za preizkus terjatev, 
se smejo preizkušati, če se more stečajni upravitelj 
izjaviti o njih. 

Naroka za preizkus terjatev se udeležijo stečajni 
sodnik, stečajni upravitelj, upniki, ki so prijavili svo- 
je terjatve, in drugi, ki lahko dajo podatke o obstoju 
in višini prijavljenih terjatev. 

Narok za preizkus terjatev se lahko opravi tudi, če 
na njem niso navzoči vsi upniki, ki so prijavili svoje 
terjatve. 

58. člen 
Stečajni upravitelj se mora o vsaki prijavljeni ter- 

jatvi določeno izjaviti, ali jo priznava ali pa prereka. 

8 priloga poročevalca 



Upniki smejo prerekati prijavljene terjatve. 
Prijavljena terjatev velja za ugotovljeno, če jo 

prizna stečajni upravitelj in je ne prereka nobeden 
izmed upnikov, ki so navzoči na naroku za preizkus 
terjatev. 

59. člen 
Prijave terjatev, ki jih dobi sodišče, ki opravlja 

stečajni postopek, po sklenitvi glavnega razdelitve- 
nega naroka, stečajni senat zavrže. 

Terjatve, prijavljene po poteku roka, določenega 
za njihovo prijavo, ki niso mogle biti preizkušene po 
drugem odstavku 57. člena tega zakona, se preiz- 
kusijo na poznejšem naroku za preizkus terjatev, ki 
ga določi stečajni senat. 

Upniki s terjatvami iz drugega odstavka tega čle- 
na, ne morejo na poznejšem naroku za preizkus 
terjatev prerekati terjatev, ki so bile priznane na 
prejšnjem naroku. 

Če kdo prereka terjatve, prijavljene po drugem 
odstavku tega člena, se te ne upoštevajo pri glavni 
razdelitvi, razen če so pravnomočno ugotovljene. 

60. člen 
Stečajni senat napoti s sklepom upnika, katerega 

terjatev je_ prerekana, da začne v osmih dneh od 
dneva vročitve odločbe postopek pred sodiščem za 
ugotovitev prerekane terjatve. 

Če prereka terjatev stečajni upravitelj, vloži upnik 
v roku iz prvega odstavka tega člena tožbo za 
ugotovitev prerekane terjatve zoper stečajneaa 
dolžnika. 

Če je prerekana terjatev upnika, ki je zanjo že 
priglasil izvršilni naslov, napoti stečajni senat upni- 
ka oziroma dolžnika glede na to, kdo od njiju jo 
prereka, naj začne pravdo v smislu prvega odstavka 
tega člena, oziroma upravni ali drug postopek. Če 
upnik oziroma dolžnik v določenem roku ne ravna v 
smislu naloga sodišča, se šteje, da terjatev ni prere- 
kana. 

Prvi odstavek tega člena ne velja za terjatve, ki 
nimajo materialnopravnega značaja in se ugotavlja- 
jo v upravnem ali kakšnem drugem postopku. Če 
take terjatve kdo prereka, jih ugotovi s pravnomoč- 
no odločbo pristojni organ. 

Upnik, ki je začel postopek po prvem, tretjem ali 
četrtem odstavku tega člena, mora o tem obvestiti 
stečajni senat. Če tega ne stori, trpi škodo, nastalo 
z opustitvijo. 

Odločbe o prerekanih terjatvah imajo učinek do 
vseh dolžnikovih upnikov. 

61. člen 
Stroški postopka iz prvega in tretjega odstavka 

prejšnjega člena veljajo za stroške stečajne mase, 
če prereka terjatev stečajni upravitelj. 

Stečajni senat lahko določi, da plača stroške iz 
prvega odstavka tega člena stečajni upravitelj, če ta 
iz objesti prereka terjatev ali če je tako vodil posto- 
pek. 

6. Vnovčenje in razdelitev stečajne 
mase 

62. člen 
Dolžnikove stvari, ki so v stečajni masi, se proda- 

jo praviloma na javni dražbi. 
Stečajni senat sme določiti tudi drug način pro- 

daje (z zbiranjem ponudb ali z neposredno pogod- 
bo), če ni v zakonu drugače določeno. 

63. člen 
Pred dnem javne prodaje se po izvedencih oceni 

dejanska vrednost naprav ter posameznih stvari, ki 
sestavljajo naprave in so take narave, da jih je 
mogoče prodati posamično. 

Izklicno ceno določi stečajni senat na podlagi OPOMBE- 
mnenja stečajnega sodnika, potem ko je priskrbel 
mnenje stečajnega upravitelja. 

Izklicna cena ne sme biti nižja od polovice oce- 
njene vrednosti. 

Če stvari ni mogoče prodati niti po izklicni ceni, 
sme stečajni senat dovoliti prodajo tudi po nižji 
ceni. 

64. člen 
Stečajno maso za razdelitev med upnike (v na- 

daljnjem besedilu: razdelitvena masa) sestavljajo 
poleg denarnih sredstev dolžnika na dan uvedbe 
stečajnega postopka tudi denarna sredstva, dose- 
žena s prodajo stvari, kot tudi terjatve, izterjene v 
stečajnem postopku. 

65. člen 
Preden se začnejo poplačevati upniki, se izloči iz 

razdelitvene mase znesek, ki je potreben za stroške 
stečajnega postopka. 

66. člen 
Za zavarovanje izplačila prerekanih terjatev se 

izloči iz razdelitvene mase sorazmeren del sredstev 
za upnike, ki so za uveljavitev svoje terjatve začeli 
poseben postopek in obvestili o tem stečajni senat. 

Če upnik ne uspe v posebnem postopku za ugo- 
tovitev svoje prerekane terjatve, se razdelijo izloče- 
na sredstva med druge upnike. 

67. člen 
Dolgovi dolžnika se izplačajo iz razdelitvene 

mase. 
Osebni dohodek delavcev dolžnika v višini zajam- 

čenih osebnih dohodkov do dneva, ko je bil uveden 
stečajni postopek, odškodnina za poškodbo pri de- 
lu, ki jo je delavec pretrpel pri dolžniku pred dnem, 
ko je bil uveden stečajni postopek, zakonita preživ- 
nina in izgubljena preživnina zaradi smrti tistega, ki 
jo je dajal, se poravnajo iz razdelitvene mase pred 
drugimi terjatvami. 

68. člen 
Če je upniku priznana terjatev z razveznim pogo- 

jem, jo stečajni senat upošteva pri razdeltvi, ko 
položi upnik zavarovanje, da bo vrnil, kar je prejel, 
če se izpolni razvezni pogoj. 

Če je upniku priznana terjatev z odložilnim pogo- 
jem in nastopi odložilni pogoj do glavnega razdeli- 
tvenega naroka, se mu izplača sorazmerni del nje- 
gove terjatve. 

69. člen 
Razdelitev se opravi, ko je znaten del razdelitvene 

mase vnovčen. 

70. člen 
Stečajni senat potrdi na podlagi predloga stečaj- 

nega upravitelja in pripomb stečajnega sodnika 
glavni razdelitveni osnutek. 

Glavni razdelitveni osnutek obsega seznam terja- 
tev, v katerem morajo biti navedena imena upnikov 
in zneski terjatev, višina denarnih sredstev, name- 
njenih za razpodelitev, kakor tudi kvota in znesek 
za izplačilo terjatev, ki se poplačajo iz razdelitvene 
mase. 

71. člen 
Stečajni senat pošlje glavni razdelitveni osnutek 

z vabilom na narok za obravnavanje osnutka stečaj- 
nemu sodniku, stečajnemu upravitelju, upnikom, 
katerih terjatve so ugotovoljene in upnikom, katerih 
terjatve so bile prerekane in ki so pravočasno začeli 
poseben postopek. 

Sklep o glavni razdelitvi izda stečajni senat po 
obravnavi o glavni razdelitvi. 
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OPOMBE: 72. člen 
Na naroku za obravnavanje glavnega razdelitve- 

nega osnutka lahko upniki navajajo svoje ugovore 
zoper osnutek. 

O ugovorih odloči stečajni senat s sklepom o 
glavni razdelitvi. 

73. člen 
Na podlagi pravnomočnega sklepa o glavni raz- 

delitvi izplača stečajni upravitelj terjatve upnikom v 
15 dneh od njene pravnomočnosti. 

74. člen 
Poznejša delitev se opravi, kot pritekajo sredstva 

dolžnika. 
O poznejši delitvi odloča stečajni sodnik. 

75. člen 
Če po razdelitvi stečajne mase upnikom ostane 

še kaj sredstev, se ta vrnejo dolžniku. 

7. Zaključitev stečajnega postopka 

76. člen 
Ko dobi od stečajnega upravitelja poročilo, da so 

vsa razmerja iz stečajnega postopka končana, 
predlaga stečajni sodnik stečajnemu senatu zaklju- 
čitev stečajnega postopka. 

Sklep o zaključitvi stečajnega postopka objavi 
stečajni senat v Uradnem listu SFRJ. 

77. člen 
Ko postane sklep o zaključitvi stečajnega postop- 

ka pravnomočen, odredi stečajni senat izbris dolž- 
nika iz registra obratovalnic. 

78. člen 
Po zaključitvi stečajnega postopka predloži ste- 

čajni upravitelj stečajnemu senatu sklepno poročilo 
o svojem poslovanju z mnenjem stečajnega so- 
dnika. 

Ko pregleda poročilo, da stečajni senat stečajne- 
mu upravitelju razrešnico; če ugotovi v njegovem 

poslovanju kakšne nepravilnosti, proti njemu 
ustrezno ukrepa. 

79. člen 
Če stečajni senat ugotovi, da bi nadaljnji stečajni 

postopek povzročil nesorazmerne stroške, ustavi 
nadaljnje vnovčevanje razdelitvene mase in posto- 
pek zaključi. 

V primeru iz prejšnjega odstavka lahko stečajni 
senat odloči, naj se posamezne stvar iz razdelitvene 
mase ali posamezne terjatve prenesejo na posa- 
mezne upnike, pri čemer upošteva višino njihovih 
ugotovljenih terjatev. 

III. KAZENSKI DOLOČBI 

80. člen 
Stečajni upravitelj se kaznuje za prekršek z de- 

narno kaznijo od 2.000,00 din do 10.000,00 din, če 
1) v roku, ki ga določi stečajni sodnik, tekoče ne 

uredi knjigovodske evidence dolžnika, ne sestavi 
komisije za inventuro ali ne sestavi začetne stečaj- 
ne bilance (1., 3. in 4. točka 17. člena); 

2) ne skrbi za uveljavljanje dolžnikovih terjatev 
(6. točka 17. člena); 

3) ne vnovči sredstev, ki spadajo v stečajno maso 
(7. točka 17. člena); 

4) ne sestavi osnutka za glavno razdelitev in 
osnutka za sklepno stečajno bilanco (8. točka 17. 
člena). 

81. člen 
Stečajni dolžnik se kaznuje za prekršek z denar- 

no kaznijo od 2.000,00 din do 10.000,00 din ali z 
zaporom do 30 dni, če na zahtevo stečajnega so- 
dnika ne predloži vseh podatkov o stanju svojega 
premoženja, svojih poslovnih knjig in drugih listin, 
v katerih so podatki o njegovem poslovanju in mu 
ne da potrebnih pojasnil (33. člen). 

IV. KONČNA DOLOČBA 

82. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

1. Načela, cilji in poglavitne rešitve zakona 
Zakon o stečaju nad obratovalnicami samostojnih obrtni- 

kov naj bi temeljil na naslednjih načelih: 
Stečajni postopek je mogoče uvesti samo nad tisto obrato- 

valnico, ki ni sposobna ustvariti dohodka za pokrivanje po- 
slovnih in družbenih obveznosti imetnika obratovalnice. Po- 
goj za začetek stečajnega postopka je, da je bila brez uspeha 
predhodno poskušena prisilna izterjava neplačanih terjatev. 

Uvedbo stečajnega postopka lahko predlagajo upniki, kate- 
rih terjatve izvirajo iz registrirane dejavnosti obrtnika, uprava 
za družbene prihodke in dolžnik sam. 

Stečajni postopek naj bi omogočil vnovčenje dolžnikovega 
premoženja. S sredstvi, pridobljenimi na ta način, naj bi se 
poplačale terjatve upnikov. Poplačilo upnikov naj bo enako- 
merno, kar pomeni, da bi bile terjatve poplačane v enakem 
odstotku, razen terjatev, ki imajo prednost, in sicer: osebni 
dohodki delavcev dolžnika v višini zajamčenih osebnih do- 
hodkov do dneva, ko je bil uveden stečajni postopek; odško- 
dnina za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku 
pred dnem, ko je bil uveden stečajni postopek; zakonita 
preživnina, ki jo je dolžan plačevati dolžnik in preživnina 
zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. 

Zakon določa pravila postopka, ki naj zagotovijo vsem 

upnikom enake pravice in ki naj kar najbolj preprečijo škod- 
ljive posledice stečajnega postopka tako za upnike, kot tudi 
za dolžnika. V ta namen zakon predpisuje pravne posledice 
uvedbe stečaja, določa potek postopka in pristojnosti orga- 
nov stečajnega postopka ter pravice in dolžnosti udeležencev 
v stečajnem postopku. 

Zakon naj bi določal, da dolžnik odgovarja za dolgove svoje 
obratovalnice z vsem svojim premoženjem. Izvzete so le z 
zakonom posebej naštete stvari, ki naj zagotovijo dolžniku 
osnovno socialno varnost. 

Po koncu stečajnega postopka obratovalnica preneha ob- 
stajati in se izbriše iz registra. Dolžnik bi bil prost svojih 
dolgov, ki izvirajo iz njegove registrirane dejavnosti, in svojih 
obveznosti do družbene skupnosti, ne bi pa bil prost svojih 
osebnih dolgov; ki ne izvirajo iz njegovega poslovanja, kajti 
dolžnik kot fizična oseba bo obstajal tudi po končanem ste- 
čajnem postopku in bo lahko s svojim nadaljnjim delom 
poplačal osebne dolgove, kolikor ti niso bili poravnani iz 
sredstev stečajne mase. 

Ni nujno, da se začet/ stečajni postopek dejansko konča s 
stečajem; predvidena je tudi možnost sklenitve prisilne porav- 
nave, v kateri se lahko upniki in dolžnik dogovorijo za delno 
plačilo dolgov, pri čemer preneha dolžnikova dolžnost, da 
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plača razliko svojih dolgov preko dogovorjenega odstotka, 
upniki pa imajo pravico to razliko izterjati od morebitnih 
solidarnih dolžnikov, porokov itd. 

Cilj zakona je zavarovati interese družbene skupnosti in 
upnikov insolventnega dolžnika tako, da se dolgovi v kar 
največjem obsegu poplačajo in da se prepreči ekonomsko 
neuspešni obratovalnici nadaljnje povečevanje izgube ozi- 
roma nepokritih dolgov. 

2. Posledice zakona in finančna sredstva, 
potrebna za izvedbo zakona 

Zakon bodo izvajala redna sodišča. Obseg dela sodišč se 
bo s tem le neznatno povečal, ker je glede na dosedanje 
izkušnje mogoče pričakovati majhno število stečajnih postop- 
kov nad obratovalnicami samostojnih obrtnikov. 

Zakon ne uvaja novih nalog za upravne in samoupravne 
organe. Izvršilni predpisi za izvajanje zakona niso potrebni. 

Za delovne ljudi in občane, ki niso udeleženci v stečajnem 
postopku, zakon ne prinaša posledic. 

Za izvedbo zakona niso potrebna finančna sredstva. 

3. Stališča, mnenja, pripombe in predlogi 
podani k predlogu za izdajo zakona 

K predlogu za izdajo zakona so podala pripombe in pred- 
loge delovna telesa Skupščine SR Slovenije, skupine delega- 
tov in Vrhovno sodišče SR Slovenije, mnenja in stališča pa sta 
sprejela Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR 
Slovenije. 

Zakonodajno-pravna komisija Skupščine SR Slovenije je 
priporočila, naj se ponovno pretehta, katere določbe zakona 
o sanaciji in prenehanju organizacij združenega dela je mo- 
goče prevzeti v ta zakon in na katere se je mogoče brez škode 
za celovitost zakona le sklicevati. Po oceni predlagatelja na- 
daljnje krajšanje zakonskega besedila ne bi bi i o mogoče brez 
škode za razumljivost in celovitost zakona. Številne določbe 
zveznega zakona so sicer vsebinsko enake aH podobne do- 
ločbam tega zakona, kljub temu pa jih ni mogoče izpustiti, ker 
so potrebne zaradi povezave med drugimi določbami, ki bi 
brez njih postale nerazumljive, ves zakon pa bi bil manj 
pregleden in teže uporaben, posebno pa ne bi predstavljal 
zaokroženega sistema. Zato se je mogoče sklicevati le na dva 
samostojna sklopa vprašanj in sicer v zvezi s prisilno porav- 
navo (31. člen) in v zvezi s pravnimi posledicami uvedbe 
stečajnega postopka (45. člen). V enem in drugem primeru 
gre za snov, ki ni specifična za stečaj nad obratovalnicami in 
ki je podrobno in obširno razdelana v zveznem zakonu, reši- 
tve pa so v pravni teoriji in praksi uveljavljene. V tem obsegu 
ni potrebno prevzemanje določb zveznega zakona v ta zakon. 

Upoštevajoč pripombe k posameznim rešitvam, ki zadevajo 
pravne posledice uvedbe stečajnega postopka in določbe o 
izpodbijanju pravnih dejanj, so v osnutku dodane določbe 46. 
in 49. člena. Gre za določbe o pravnih posledicah stečajnega 
postopka za tekoče izvržbe in za zapadlost občasnih dajatev, 
ki jih je bilo potrebno dodati zaradi celovitosti in razumljivosti 
tega dela zakona. 

Upoštevane so tudi nadaljnje pripombe Zakonodajno- 
pravne komisije, tako posebno glede tega, da se kot organ 
stečajnega postopka predvidi tudi upravitelj prisilne porav- 
nave, da se ustrezno združijo in prerazporedijo posamezne 
določbe, da se črta določba o možnosti prijave terjatve v tuji 
valuti in da neposlovni upniki lahko zahtevajo plačilo svojih 
terjatev tudi po zaključku stečajnega postopka. 

Glede pristojnosti stečajnega sodišča za obravnavanje spo- 
rov, ki nastanejo v zvezi s stečajnim postopkom, je v zvezi s 
pripombo Zakonodajno-pravne komisije predlagana rešitev, 
da velja pristojnost po atrakciji le za zadeve iz delokroga 
rednih sodišč. Drugačna rešitev ne bi bila smotrna, saj zaradi 
specifičnosti sporov, ki jih obravnavajo sodišča združenega 
dela in zaradi hitrejšega reševanja sporov pri teh sodiščih, ne 
bi bilo smotrno določati pristojnih rednih sodišč tudi za spore 
iz pristojnosti sodišč združenega dela. 

Pripombe Odbora za družbenopolitični sistem Zbora zdru- 
ženega dela so v osnutku upoštevane. Za kršitev določb 33. 
člena (prej 34. člen) so določene sankcije; določena je prisot- 
nost dolžnika pri popisu premoženja in le če te ni mogoče 
zagotoviti, se popis opravi v prisotnosti dveh prič; šestme- 

sečna doba v zvezi z izpodbijanjem pravnih dejanj proti soro- 
dnikom je podaljšana na eno leto (50. člen). Ni pa bilo mogoče 
upoštevati pomislekov k 40. členu. Izločitvenih in drugih tožb 
v nobenem primeru ni mogoče preprečiti, kar seveda vpliva 
na hitrost postopka, vendar je zatotovitev pravne varnosti 
prizadetih oseb v teh primerih pomembnejša kot pa zagotovi- 
tev hitrosti stečajnega postopka. Določba pa je sicer vsebin- 
sko usklajena z določbo 71. člena zakona o izvršilnem po- 
stopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78) s to razliko, da delovna 
sredstva obrtnika v stečajnem postopku ne morejo biti izvzeta 
tako kot so v izvržbi, ker je treba v izvržbi ohraniti možnost 
nadaljnjega obratovanja dolžnika, v stečaju pa ne. Ravno v 
tem je ena od bistvenih razlik med obema postopkoma. 

Pripombe odbora za družbenopolitični in komunalni sistem 
Zbora občin glede prepovedi vrnitve v prejšnje stanje, (7. člen) 
ni bilo mogoče sprejeti. Gre za uveljavljeno načelo stečajnega 
postopka, ki ima namen zagotoviti hiter tek postopka. Glede 
na številnost upnikov bi možnost opravičevanja posameznih 
zamud pripeljala do popolnega zastoja v postopku. Po drugi 
strani pa je v vsakem stečajnem postopku po več narokov za 
preskus terjatev. Upnik, ki je zamudil prejšnji narok, ima še 
vedno možnost udeležiti se naslednjega. Tako zaradi prepo- 
vedi vrnitve v prejšnje stanje upnikom praviloma ne more 
nastati škoda. Ostale pripombe tega odbora so bile upošte- 
vane. 

Skupina delegatov 2., 3., 5. in 47. okoliša je podprla va- 
riantni predlog k 32. in 47. členu zakona, po katerem naj bi 
zakon sam urejal vsa vprašanja in se ne bi skliceval na zvezni 
zakon. Te pripombe ni bilo mogoče upoštevati, ker so na- 
sprotni razlogi prevladujoči in so osnovno rešitev podprla vsa 
delovna telesa skupščine, ki so obravnavala predlog za izdajo 
zakona. 

Strmeti je namreč treba k temu, da zakoni ne ponavljajo 
določb iz drugih predpisov in da niso obširnejši, kot je to 
nujno potrebno. Ker je sklicevanje na zvezni zakon omejeno 
le na dva zaokrožena sklopa vprašanj, uporaba ustreznih 
določb zveznega zakona ne more povzročiti težav. To tem 
manj ker bo zakon uporabljen le izjemoma. Tudi ne more 
povzročati težav smiselna uporaba posameznih določb, saj je 
njihov pomen jasen in jih je zato brez težav mogoče uporabiti 
tudi za imetnike obratovalnic, čeprav tu ne gre za družbena 
sredstva in za pristojnosti SDK. Zgolj zaradi takih določb, ki v 
ničemer ne vplivajo na uporabnost citiranih členov zveznega 
zakona, ne bi bilo smotrno povečati obsega zakona za več kot 
50 členov, v primerjavi s sedanjim obsegom zakona, ki ima 82 
členov. 

Nesprejemljive so tudi pripombe v zvezi z obsegom ste- 
čajne mase. Predlagano je namreč bilo, naj bi šlo v stečajno 
maso samo obrtnikovo premoženje, pridobljeno z njegovo 
gospodarsko dejavnostjo, izvzeto pa bi bilo prej pridobljeno 
premoženje, podedovano in z darili dobljeno premoženje ter 
premoženje, pridobljeno na osnovi družbeno priznanega 
osebnega dohodka obrtnika. Predvsem je treba poudariti, da 
vse to premoženje po predpisih o izvršilnem postopku ni 
izvzeto iz izvržbe in bi bilo torej predmet izvržbe še pred 
uvedbo stečajnega postopka, saj je opravljena izvržba pogoj 
za uvedbo stečajnega postopka. Ti predmeti zato praviloma 
ne bodo prišli v stečajno maso, toda ne zato, ker bi bili izvzeti, 
ampak zato, ker jih ob uvedbi stečaja ne bo več, saj bodo 
predhodno zaseženi z izvržbo. Tudi sicer ni nobenega uteme- 
ljenega razloga, da bi se ti predmeti izvzeli ih stečajne mase, 
saj v našem pravnem redu velja načelo, da vsakdo odgovarja 
za svoje dolgove z vsem svojinj premoženjem. To načelo velja 
tudi za imetnike obratovalnic. Če ne bi bilo tako, zakon ne bi 
dosegel namena, ki je prav v tem, da zaščiti upravičene 
interese upnikov in družbene skupnosti. 

Prav tako ni bilo mogoče upoštevati pripombe k 17. členu, 
po katerem stečajni upravitelj vodi posle dolžnika in ga za- 
stopa. Smisel te določbe je v tem, da je treba poslovanje 
obratovalnice zaključiti čim bolj smotrno in s čim manjšo 
škodo za upnike. Dolžnik je z dosedanjim poslovanjem izgubil 
zaupanje in zato ni mogoče njemu prepustiti nadaljnjega 
poslovanja. Gre za eno od nujnih posledic uvedbe stečajnega 
postopka, ki pa ne zadeva v osebno opravilno sposobnost 
dolžnika, pač pa le omejuje njegove pravice upravljanja in 
razpolaganja z obratovalnico in s premoženjem, ki spada v 
stečajno maso. Na drug način ni mogoče dovolj zaščititi 
interesov upnikov. 
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Pripombe, naj bi zakon vseboval posebne določbe o skup- 
nih obratovalnicah, ni bilo mogoče upoštevati, ker so ta 
vprašanja urejena v obrtnem zakonu, kjer je v 85. členu 
določeno tudi, da za obveznosti skupne obratovalnice jamčijo 
nerazdelno z vsem svojim premoženjem njeni ustanovitelji. 

Prav tako ni bilo mogoče upoštevati predloga, naj bi zakon 
vseboval tudi določbe o sanaciji obratovalnice. Določbe o 
sanaciji v zakonu o sanaciji in prenehanju organizacij združe- 
nega dela, imajo namen varovati družbeno premoženje in 
zaradi svoje specifičnosti ne pridejo v poštev za obratovalnice 
samostojnih obrtnikov. 

To seveda ne pomeni, da sanacija obratovalnice ni mogoča. 
Je pa to zadeva, ki jo mora imetnik obratovalnice reševati v 
okviru svojih možnosti in svojih interesov, pri čemer mu 
zakon ne more posebej predpisovati postopka in načina sana- 
cije. 

Pripombe Vrhovnega sodišča SR Slovenije, ki se nanašajo 
na nekatere določbe o postopku: o upravitelju prisilne porav- 
nave kot posebnem stečajnem organu, o tem, kdo sme pred- 
lagati uvedbo stečajnega postopka, o nedopustnosti prijavlja- 

nja terjatev v tuji valuti in o pravnih posledicah stečajnega 
postopka za neposlovne upnike, so upoštevane. 

4. Nove rešitve 
V primerjavi s predlogom za izdajo zakona ima osnutek 

nekaj novih rešitev. Poleg tistih, ki so bile že obravnavane v 
zvezi s pripombam/ in predlogi, gre še za naslednje pomemb- 
nejše spremembe: 

Za upnike, katerih terjatve ne izhajajo iz registrirane dejav- 
nosti obrtnika, stečaj nima enakih pravnih posledic kot za 
poslovne upnike. Nepostovnim upnikom zaradi prisilne po- 
ravnave in stečajnega postopka njihove terjatve ne ugasnejo. 
Ti upniki obdržijo pravico, da neplačane terjatve ali neplačani 
del terjatev izterjajo od dolžnika tudi po končanem stečajnem 
postopku iz dohodka oziroma premoženja, ki bi ga dolžnik 
pridobil kasneje. 

Dodani sta kazenski določbi, s katerima so sankcionirane 
kršitve procesne discipline stečajnega upravitelja in stečaj- 
nega dolžnika. Kazenski določbi naj bi zagotovili sodišču s 
prisilnimi sredstvi zagotoviti izvajanje njegovih procesnih od- 
ločitev. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah zakona o stanovanjskem 

gospodarstvu s predlogom zakona (ESA- 

308) 

Komisija Skupščine SR Slovenije za pravosodje je na 
seji, dne 29. julija 1983 obravnavala zahtevo Sodišča Zdru- 
ženega dela SR Slovenije za spremembo 145. člena Za- 
kona o stanovanjskem gospodarstvu. Po opravljeni obrav- 
navi je na podlagi prvega odstavka 261. člena, prvega 
odstavka 262. člena in 307. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije sklenila predlagati zborom Skupščine SR 
Slovenije v obravnavo in sprejem predlog za izdajo zakona 

o spremembah zakona o stanovanjskem gospodarstvu s 
predlogom zakona. 

Predstavniki Komisije Skupščine SR Slovenije za pravo- 
sodje, ki bodo sodelovali v obravnavi v delovnih telesih in 
zborih so: Franjo Turk, predsednik Komisije za pravoso- 
dje, Ludvik Zaje, namestnik predsednika in Marjan Kotar, 
član Komisije. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembi zakona o stanovanjskem gospodarstvu 

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona • 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o spremembi zakona o 

stanovanjskem gospodarstvu je podana v 17. točki 314. člena 
Ustave SR Slovenije, po kateri SR Slovenija izvršuje naloge 
sodstva ter jih ureja in organizira, ter v 65. členu, 6. in 10. točki 
321. člena ter 3. in 7. točki 324. člena Ustave SR Slovenije, na 
podlagi katerih je bil sprejet zakon o stanovanjskem gospo- 
darstvu (Uradni list SRS, št. 3/81; v nadaljnjem besedilu: 
zakon). 

2. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
Zakon v 15. členu določa, da so za reševanje sporov iz 
razmerij, ki jih ureja ta zakon in drugi zakoni s stanovanjskega 
področja, pristojna posebna sodišča združenega dela, če 
zakon ne določa drugače. V 145. členu zakon določa, da 
stanovanjske skupnosti ustanovijo v skladu z zakonom po- 
sebna sodišča združenega dela najkasneje do 1. januarja 
1983 ter da se postopki, ki so do ustanovitve posebnih sodišč 
združenega dela začeti pri rednih sodiščih, končajo pri rednih 
sodiščih. 

Priprave za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela 
so se pričele v začetku leta 1982 potem, ko so se v skladu z 
zakonom na novo konstituirale samoupravne stanovanjske 

skupnosti. Intenzivnejše priprave so se začele hkrati z raz- 
pravo o ustavni preobrazbi pravosodnega sistema, ki je bila 
končana v Skupščini SR Slovenije sredi meseca oktobra 1982. 
Na podlagi stališč, sprejetih ob razpravi o ustavni preobrazbi 
pravosodnega sistema, je bil pripravljen akcijski program 
ustanovitve posebnega sodišča združenega dela stanovanj- 
skega gospodarstva (za območje vse republike) ter osnutek 
ustanovitvenega akta, nekoliko kasneje pa tudi zasnova fi- 
nančnega načrta z razdelilnikom prispevkov posameznih sta- 
novanjskih skupnosti. V skladu z akcijskim programom naj bi 
bilo posebno sodišče združenega dela ustanovljeno do 1. 
aprila 1983. Obravnava osnutka ustanovitvenega akta in za- 
snova finančnega načrta posebnega sodišča združenega dela 
v številnih stanovanjskih skupnostih ni bila opravljena v roku, 
predvidenem v akcijskem programu. V obravnavi teh aktov pa 
so bila izražena tudi različna stališča glede vprašanja organi- 
ziranosti posebnih sodišč združenega dela za področje stano- 
vanjskega gospodarstva (eno ali več sodišč) ter glede višine 
prispevkov stanovanjskih skupnosti posameznih občin. Za- 
radi zastoja v obravnavi osnutka ustanovitvenega akta je 
skupščina Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije na svoji 
8. seji dne 13. 7. 1983 sprejela spremembe in dopolnitve 
akcijskega programa, po katerih naj bi posebno sodišče zdru- 
ženega dela stanovanjskega gospodarstva pričelo poslovati s 
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1. januarjem 1984. Glede na to, da je v zvezi z osnutkom 
ustanovitvenega akta odprtih tudi nekaj pomembnih vprašanj 
glede sestave sodišča in postopka pri obravnavanju nekaterih 
vrst sporov (predvsem sporov o plačilu denarnih obveznosti) 
ter glede plačevanja stroškov v postopku pred posebnim 
sodiščem združenega dela, predlagatelj ocenjuje, da bo tudi 
ta rok za ustanovitev posebnega sodišča združenega dela 
težko uresničiti. 

Dejstvo, da sodišče ni bilo ustanovljeno do zakonskega 
roka, do katerega je prišlo kljub naporom za uskladitev stališč 
posameznih stanovanjskih skupnosti, med katerimi je treba 
posebej omeniti napore Republiške konference SZDL Slove- 
n'ie; Povzr°ča v razlagi določb 145. člena zakona različna 
stališča. Nekatera od teh se opirajo v zvezi z vprašanjem 
pristojnosti za reševanje sporov s stanovanjskega področja, 
za reševanje katerih so po 15. členu zakona pristojna posebna 
sodišča združenega dela, na določbo 4. odstavka 47. člena 
zakona o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS št. 38/74), 
ki se glasi: »Dokler niso ustanovljena in ne pričnejo z delom 
posebna sodišča, rešujejo spore iz njihove pristojnosti 
splošna sodišča, ki tudi končajo vse nerešene zadeve, prejete 
do dneva ustanovitve posebnega sodišča.« Ta stališča izha- 
jajo iz prvega odstavka 145. člena zakona, v katerem je dolo- 
čen rok za ustanovitev posebnih sodišč združenega dela za 
področje stanovanjskega gospodarstva. Po mnenju predlaga- 
telja pa takšna stališča glede pristojnosti za reševanje sporov 
s stanovanjskega področja niso sprejemljiva. Število zadev s 
stanovanjskega področja, ki naj bi v skladu z določbami 
zakona prešle v pristojnost posebnih sodišč združenega dela, 
pa je zaradi nerešenih vprašanj v zvezi s plačevanjem sora- 
zmernega dela stroškov gospodarjenja s stanovanjskimi hi- 
šami, stroškov za prenovo skupnih delov in naprav v stano- 
vanjski hiši in skupnih funkcionalnih stroškov pri stanovanj- 
skih hišah, kjer so posamezni deli v zasebni lasti (t. i. etažnih 
prispevkov) na območju nekaterih stanovanjskih skupnosti 
zelo visoko (več tisoč zadev letno). Kolikor bi do ustanovitve 
posebnih sodišč združenega dela stanovanjskega gospodar- 
stva morala te zadeve reševati splošna sodišča združenega 
dela, bi obseg teh zadev gotovo negativno vplival na reševa- 
nje zadev iz njihove dosedanje pristojnosti; v nekaterih prime- 
rih bi lahko prišlo do znatnega zastoja v reševanju teh zadev. 
Po dosedanji praksi vlagateljev tožb v teh sporih bi takšno 
stanje nastopilo pred koncem leta, ko se iztečejo roki za 
sodno izterjavo v navedeni vrsti sporov in ko vlagatelji naen- 
krat vložijo veliko število tožb. Splošna sodišča združenega 
dela bi morala namreč tudi spore zaradi plačila etažnih pri- 
spevkov obravnavati v enakem postopku, kot je predpisan za 
razreševanje drugih sporov iz družbenoekonomskih in drugih 
spornih razmerij pred temi sodišči, torej drugače kot redna 
sodišča, ki v teh sporih lahko izdajajo plačilne naloge, kolikor 
pa tožena stranka zoper plačilni nalog ugovarja, pa jih obrav- 
navajo po postopku v sporih majhne vrednosti, ki se razlikuje 
od rednega pravdnega postopka (29. in 30. poglavje zakona o 
pravdnem postopku). Vse te okoliščine so narekovale ob 
sprejemanju zakona rešitev, vsebovano v 145. členu zakona, 
po kateri naj bi spore s stanovanjskega področja, za katere so 
po zakonu pristojna posebna sodišča združenega dela, do 
ustanovitve teh sodišč reševala redna sodišča. Sto rešitvijo je 
zakon izključil pristojnost splošnih sodišč združenega dela v 
smislu citiranega 4. odstavka 47. člena Zakona o sodiščih 
združenega dela. 

Zaradi takšnega stanja je Sodišče združenega dela SR 
Slovenije poslalo dne 15. 7. 1983 Skupščini SR Slovenije 
zahtevo za spremembo 145. člena zakona. V zahtevi povdarja, 
da_ bi morala iz zgoraj navedenih razlogov pristojnost za 
reševanje zadev s stanovanjskega področja ostati na rednih 
sodiščih do dejanske ustanovitve posebnih sodišč združe- 
ne9a d®'a. ^er bi vmesno prenašanje pristojnosti na splošna 
sodišča združenega dela povzročilo negotovost glede prav- 
nega varstva in velike stroške. 

V zvezi z ugotovljenim stanjem in ob obravnavanju zahteve 
Sodišča združenega dela SR Slovenije predlagatelj ocenjuje, 
da bi bilo takšno stanje mogoče preprečiti s spremembo 
zakona s tem, da se določi za ustanovitev posebnih sodišč 
združenega dela po tem zakonu ustrezen daljši rok. V tem 
roku bodo morala biti vprašanja plačevanja etažnih prispev- 
kov samoupravno razrešena med skupnostmi stanovalcev in 
etažnimi lastniki, kar je eden od pogojev, da bodo posebna 
Sodišča združenega dela lahko mormalno delovala. Samou- 
pravno razreševanje teh vprašanj zakon določa namreč kot' 
pravilo. S spremembo bi se tudi uredilo vprašanje pristojnosti 
za obdobje od 1. januarja 1983 do uveljavitve spremembe 
zakona. 

3. Predlagana rešitev 
Prehodno določbo 145. člena zakona bi bilo treba spreme- 

niti tako, da bi bil za ustanovitev posebnih sodišč Združenega 
dela določen nov rok, ki bi omogočil ustrezno ureditev vseh 
navedenih vprašanj, ki so povezana z odločitvijo stanovanj- 
skih skupnosti za ustanovitev in učinkovito delovanje teh 
sodišč (kot na primer vprašanje sestave sodišča, postopka v 
reševanju nekaterih vrst spornih razmerij ter plačevanje stro- 
škov v tem postopku.) 

Da ne bi prihajalo do sporov o pristojnosti glede zadev, ki 
bodo vložene v obdobju od 1. januarja 1983 do uveljavitve 
tega zakona, bi bilo treba določiti, da se določba o pristojno- 
sti rednih sodišč uporablja od 1. januarja 1983. 

S predlagano rešitvijo se potrjujejo načela, po katerih je bil 
zakon oblikovan. 

4. Finančne in druge posledice 
Glede na to, da se s predlagano spremembo ohranja dose- 

danja razmejitev pristojnosti med rednimi sodišči in sodišči 
združenega dela, za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna 
dodatna finančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. 
Prav tako predlagana sprememba ne bo zahtevala povečanja 
administrativnih del in nalog oziroma novih nalog. Za izvaja- 
nje tega zakona ni predvidena oziroma potrebna izdaja kakš- 
nih izvršilnih predpisov. 

★ ★ ★ 

Glede na to, da gre pri predlaganem zakonu za spremembo 
prehodne določbe zakona samo v enem členu, s katerim se 
samo na novo določa rok in nadaljuje sedanje stanje in zaradi 
zagotovitve kontinuitete pravne varnosti, predlagatelj zakona 
predlaga, da Skupščina SR Slovenije na podlagi 307. člena 
poslovnika hkrati obravnava predlog za izdajo zakona in 
predlog zakona. 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi o stanovanjskem gospodarstvu 

1. člen 

iiJt5RQClxt
n ofoifa ° stanovanjskem gospodarstvu (Uradni ust SRS, st. 3/81) se spremeni tako, da se glasi: 

»Stanovanjske skupnosti ustanovijo v skladu z zakonom 
posebna sodišča združenega dela najkasneje do 1. julija 1985. 

Postopki, ki so do ustanovitve posebnih sodišč združenega 

dela začeti pri rednih sodiščih, se zaključijo pri teh sodiščih. 
Prejšnji odstavek tega člena se uporablja od 1. januarja 

1983«. 

2. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 
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Obrazložitev: 

145. člen zakona o stanovanjskem gospodarstvu v svojem 
prvem odstavku določa, da stanovanjske skupnosti ustano- 
vijo v skladu z zakonom posebna sodišča združenega dela 
najkasneje do 1. januarja 1983. Ta določba doslej še ni uresni- 
čena. V drugem odstavku pa 145. člen določa, da se postopki, 
ki so do ustanovitve posebnih sodišč združenega dela začeti 
pri rednih sodiščih, zaključijo pri teh sodiščih. Ker je ustano- 
vitev posebnih sodišč združenega dela stanovanjskega go- 
spodarstva vezana na rok, so se v praksi pojavila stališča, da s 
1. januarjem 1983 preneha pristojnost rednih sodišč za reše- 
vanje sporov s stanovanjskega področja, razen sporov, ki so 
po zakonu še vedno v pristojnosti rednih sodišč. Po teh 
stališčih bi morala zadeve s stanovanjskega področja do 
ustanovitve posebnih sodišč združenega dela reševati po 
četrtem odstavku 47. člena zakona o sodiščih združenega 
dela (Uradni list SRS, št. 38/74) splošna sodišča združenega 
dela. Glede na to, da so nekatere vrste teh zadev (predvsem 
spori o plačilu t. i. etažnih prispevkov) zelo številne, jih 
splošna sodišča združenega dela glede na svoje kadrovske in 

druge možnosti ne bi mogla uspešno reševati, ne da bi to 
negativno vplivalo na reševanje zadev in njihove dosedanje 
pristojnosti; pa tudi sicer je bil namen prehodne določbe 145. 
člena zakona, da reševanje sporov s stanovanjskega področja 
neposredno preide z rednih sodišč na posebna sodišča zdru- 
ženega dela. 

S spremembo zakona se zato predlaga, da se za ustanovitev 
posebnih sodišč združenega dela po tem zakonu določi nov 
rok, ki naj omogoči ustrezno razrešitev vprašanj, ki zavedajo 
ustanavljanje in uspešnost delovanja teh posebnih sodišč. Da 
ne bi prihajalo do sporov o pristojnosti glede zadev, ki so 
vložene od 1. januarja 1983 do uveljavitve predlagane spre- 
membe, se predlaga, naj se določba o pristojnosti rednih 
sodišč uporablja od 1. januarja 1983. 

Za izvedbo tega zakona ne bodo potrebna dodatna fi- 
nančna sredstva družbenopolitičnih skupnosti. Predlagana 
sprememba ne bo zahevala povečanja administrativnih del in 
nalog oziroma novih nalog. 

DOLOČBA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

145. člen 
Stanovanjske skupnosti ustanovijo v skladu z zakonom 

posebna sodišča združenega dela najkasneje do 1. januarja 

1983. 
Postopki, ki so do ustanovitve posebnih sodišč združenega 

dela začeti pri rednih sodiščih, se zaključijo pri teh sodiščih. 

PREDLOG ODLOKA 

o sestavi Sveta za družbeni sistem informiranja SR 

Slovenije (ESA-290) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 78. seji dne 7. 
7. 1983 določil Besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O SESTAVI SVETA ZA DRUŽ- 
BENI SISTEM INFORMIRANJA SR SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. in 315. člena poslovnika Skupščina 
SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 65. 

člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih teles sodelovala: 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za informiranje 

- Slobodan RAKOČEVIČ, namestnik predsednika Re- 
publiškega komiteja za informiranje. 

Na podlagi drugega odstavka 36. člena zakona o družbe- 
nem sistemu informiranja (Ur. I. SRS 10-440/83) in drugega 
odstavka 254. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije je 
Skupščina SR Slovenije na seji Zbora združenega dela in 
Zbora občin dne v skladu s stališči Druž- 
benopolitičnega zbora z dne sprejela 

ODLOK 
o sestavi Sveta za družbeni sistem 

informiranja SR Slovenije 

1. člen 
S tem odlokom se določijo organi, organizacije in skupno- 

sti, ki delegirajo svoje delegate v Svet za družbeni sistem 
informiranja SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: svet) ter 
njihovo število. 

2. člen 
Svet ima petnajst članov. 

3. člen 
V svet delegirajo svoje delegate: 
- Skupščina SR Slovenije - tri 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije - enega 
- Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije - pet 
- Gospodarska zbornica Slovenije - tri 
- Izobraževalna skupnost Slovenije - enega 
- Raziskovalna skupnost Slovenije - enega 
- Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani in Univerza v Mari- 

boru - enega 

4. člen 
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnjega člena dele- 

girajo svoje delegate v svet v skladu s svojimi akti. 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SR Slovenije. 
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IZVRŠNI SVET 
SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
Republiški komite za 
informiranje 

Obrazložitev 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov 16. 3. 1983 
sprejela zakon o družbenem sistemu informiranja (Ur. I. SRS 
10-440/83). Ta v svojem 36. členu določa, da se za zagotovitev 
družbenega vpliva na delovanje in razvoj družbenega sistema 
informiranja in usklajevanje dela informacijskih služb v repu- 
bliki ustanovi Svet za družbeni sistem informiranja SR Slove- 
nije. V tem členu tudi določa, da Skupščina SR Slovenije 
določi s svojim aktom organe, organizacije, skupnosti in 
druga telesa, ki delegirajo svoje delegate v svet ter njihovo 
število. 

Na podlagi tega zakonskega določila Skupščina SR Slove- 
nije s tem odlokom določa sestavo omenjenega sveta tako, da 
glede na položaj, vlogo in pristojnost le-tega delegirajo svoje 
delegate vanj Skupščina SR Slovenije, izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva Slove- 
nije, Gospodarska zbornica Slovenije ter, glede na še posebni 
pomen izobraževalne in raziskovalne dejavnosti za razvoj 
družbenega sistema informiranja, tudi Republiška raziskova- 

lna in Republiška izobraževalna skupnost ter obe Univerzi v 
SR Sloveniji. 

S tem odlokom se tudi določa, da ima svet 15 članov in da 
omenjeni organi, organizacije, skupnosti in druga telesa v 
skladu s svojimi akti vanj delegirajo svoje delegate takole: 
Skupščina SR Slovenije tri delegate, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije enega delegata, SŽDL Slovenije pet delegatov, 
Gospodarska zbornica Slovenije tri delegate, Republiška raz- 
iskovalna skupnost enega, Republiška izobraževalna skup- 
nost enega ter obe slovenski univerzi skupaj, na podlagi 
medsebojnega dogovora enega delegata. 

Druge določbe v zvezi z delom sveta, to je, da pri delu sveta 
glede na obravnavana vprašanja sodelujejo tudi predstavniki 
informacijskih služb, ki so skupnega pomena za republiko, da 
Skupščina SR Slovenije imenuje predsednika tega sveta za 
dobo 4 let, da svet dela po poslovniku, da enkrat na leto o 
svojem delu poroča Skupščini SR Slovenije ter da strokovne 
naloge za njegove potrebe opravlja Republiški komite za 
informiranje, vsebuje že sam zakon. 

OPOMBE: 
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ZVRŠNI SVET SKUPŠČINE Ljubljana, 27. 9. 1983 
SR SLOVENIJE      

KRATKA OCENA 

tekočih gospodarskih gibanj v SR 

Sloveniji v prvih osmih mesecih (16.9.1983) 

Delovna skupina 
KRATKA OCENA TEKOČIH GOSPODARSKIH GIBANJ V SR 

SLOVENIJI V PRVIH OSMIH MESECIH (16. 9. 1983) 

UVOD 
Pričujoče gradivo temelji na podatkih o gibanjih v sloven- 

skem gospodarstvu za prvih šest (podatki iz periodičnih obra- 
čunov) oz. osem mesecev. Potaki za osem mesecev so pred- 
hodni in so možni še določeni manjši popravki. V oceni so 
zajeti le tisti podatki za osem mesecev, ki so bili na voljo do 
15. 9. 1983. 

GLOBALNA OCENA 
V osemmesečnem obdobju gospodarjenja leta 1983 je do- 

seglo slovensko gospodarstvo več, kot je bilo pričakovati 
spričo nenehnega zaostrovanja in spreminjanja pogojev go- 
spodarjenja. Ob nekaterih sorazmerno ugodnih rezultatih, 
izraženih v ključnih pokazateljih gospodarskih gibanj, s kate- 
rimi običajno prikazujemo izvajanje resolucijskih zahtev, pa 
seveda ni zanikati vrste težav pri doseganju uspehov, niti še 
vedno prešibkega napredka v sicer pretežno ustrezno narav- 
nanih trendih. 

Sodimo, da so bistvene težave, ki vplivajo na uspešnost v 
naslednjem: 

- kljub temu, da v Sloveniji prepričanosti v potrebnost 
izvoza ne manjka, in da vrsta izvoznih naporov ni razočarala, v 
celoti konvertibilni izvoz blaga ne dosega načrtovanega in 
željenega tempa in obsega (v osmih mesecih je doseženo 
13,4% nominalno povečanje glede na enako obdobje lani). 
Devizni priliv iz tega izvoza pa na vrsti točk zaostaja, deloma 
tudi zaradi vrste novih težav. Pogosto se spremenijo razmere 
pri že začetih izvoznih poslih (npr. v Iraku, ki za slovensko 
gospodarstvo predstavlja pri konvertibilnem izvozu četrtega 
najmočnejšega partnerja, zadnje čase pa tudi v Iranu in Libiji); 

- kljuljSemu, da je industrijska proizvodnja v kvalitativnem 
izrazu v osmih mesecih za 3% večja - kar je precej nad 
predvidevanji iz resolucije in z majske analize - gre ob skraj- 
nih naporih v OZD, da bi ohranjali tok proizvodnjih procesov, 
za temi številkami tudi za proces delnega umikanja od zahtev- 
nejših in zatekanje k preprostejšim proizvodnim programom, 
ki jih je ob desortiranosti zalog reprodukcijskega materiala 
lažje speljati, 

- kljub relativno ugodnim polletnim finančnim rezultatom 
poslovanja (povečanje dohodka za 34,7%, akumulacije pa za 
41,7) je za temi sumarnimi podatki vrsta kumuliranih ali nera- 
zrešenih nesorazmerij ter pritiskov, ki utegnejo finančno po- 
dobo celotnega leta poslabšati (ali pa zmanjšati njeno varlji- 

vost). Trend rasti izgub je močan, vse bolj obremenjujoča je 
rast tako imenovanih »drugih obveznosti iz dohodka«, kjer 
imajo največjo težo obresti na kredite, OZD se otepajo s 
problemom likvidnosti (ponekod zadnje mesece celo niso 
mogli pravočasno izplačati OD), relativno ugodnejši »razrez« 
celotnega prihodka pa ni odraz kakšnih drugih korenitejših 
delitvenih sprememb, ampak izhaja pretežno iz zategovanja 
pasu pri osebnih dohodkih in skupni porabi. 

Kaže da napetosti v tokovih reprodukcije še naprej rastejo. 
Tako oceno potrjujejo tudi zgoraj omenjena nasprotja, zapa- 
žena v slovenskem gospodarstvu. To priča, da se bo gospo- 
darjenje v naslednjih mesecih do konca leta odvijalo v zaple- 
tenih razmerah in da tudi napor za stabilizacijo ter uresniče- 
vanje operativnih načrtov za zvedbo dolgoročnega programa 
gospodarske stabilizacije pri subjektih, ki bodo nosili težo, ne 
bo lahek. Ocenjujemo pa, da bi glede na dosedanja iri sedanja 
gospodarska gibanja v tem letu vrsto ključnih nalog iz resolu- 
cije v Sloveniji - lahko v celoti ali vsaj delno, v trendu, 
uresničili (industrijska proizvodnja, turizem, oskrba, poraba 
itd.), pri nekaterih pa je izpeljava bolj vprašljiva ali celo docela 
nemogoča (proizvodnja hrane, cene, izgube, ohranjanje go- 
spodarskih investicij). 

Za posamezna ključna področja gospodarjenja so bistvene 
naslednje značilnosti: 

1. Ekonomski odnosi s tujino 
V prvih osmih mesecih je izvoz blaga nominalno dosegel 

okoli 13,4% stopnjo rasti. Skupen izvoz blaga se je povečal za 
5,4% (polletju pa je bil le za 4% večji kot lani). Čeprav so v 
zadnjih mesecih slovenske OZD deloma nadoknadile izpad 
izvoza iz prvih mesecev leta, pa se zelo počasi približujemo 
ciljem zastavljenim z letošnjo resolucijo (20% realno poveča- 
nje konveartibilnega izvoza). Zaskrbljujoče je še zlasti upada- 
nje konvertibilnega deviznega priliva. V prvem polletju je bil ta 
za 12% manjši kot lani vtem času (od izvoza blaga zaostaja za 
6%, od izvoza storitev pa celo za 26%)1. Skupni uvoz blaga je 
za 3% večji kot lani v tem času, konvertibilni pa je še vedno 
nekoliko pod lansko ravnijo (za 1,1%). V tem času je bil po 
vrednosti uvoz reprodukcijskega materiala s konvertibilnega 
področja skupaj z nafto na ravni lanskega in je ob povečanju 
poslov menjave 1:1 v tem (kompenzacije, menjava po maloob- 
mejnih sporazumih) - zadoščal za doseženo rast proizvodnje. 
To vsekakor kaže, da so se bile delovne organizacije spo- 
sobne dokaj hitro prilagajati ostrejšim razmeram in omejitvam 
pri uvozu s konvertibilnega področja. Uvoz opreme se je kljub 
zveznim ukrepom v osmih mesecih glede na lansko leto v 
Sloveniji zmanjšal le za 4%; vzrok je v prvi vrsti uvoz enega 
letala (ki predstavlja kar okoli 30% uvožene opreme) ter 
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možen uvoz že lansko leto plačane opreme oziroma opreme 
plačane z avansi. 

Tako smo v prvih osmih mesecih dosegli 86,8 oziroma 
90,1% za konvertibilno področje pokritje uvoza blaga z izvo- 
zom blaga. Konec avgusta je bil dosežen trgovinski pri- 
manjkljaj s konvertibilnim področjem 104 mio $, kar je več kot 
polovico manj kot v enakem obdobju lani. 

Zaradi zaostajanja deviznega priliva, kjub temu, da so tudi 
devizni odlivi nekoliko nižji kot lani - je devizna likvidnost 
bank zelo slaba. Poudariti velja, da so banke v Sloveniji 
poravnavale vse dospele fiksne in garantirane obveznosti do 
tujine (obresti in glavnico), redno poravnale tekoče obvezno- 
sti do NBJ (do konca junija so odvedle 155 mio $), niso pa 
zmogle redno izvajati plačil OZD v tujino, kar je povzročalo 
dodatne težave in zaplete pri oskrbi proizvodnje in poslovanju 
OZD. Od julija dalje pa je LB ZB v skladu z novimi zakonskimi 
rešitvami že trikrat sodelovala v solidarnostnem pokrivanju 
dospelih obveznosti drugih bank (okoli 30 mio S), kar je še 
bolj ogrozilo sprotno dnevno devizno likvidnost, nalogi OZD 
za plačilo v tujino pa so naprej deloma zadrževani. 

2. Industrijska proizvodnja in gradbeništvo 
K 3 odstotnemu povečanju industrijske proizvodnje v prvih 

osmih mesecih sta od ključnih slovenskih industrijskih dejav- 
nosti najbolj prispevali strojna industrija z 10,6% večjo proi- 
zvodnjo, kot lani v tem času (strojna industrija ustvarja 6 7% 
celotnega družbenega proizvoda industrije in je tudi močno 
izvozno orientirana), proizvodnja bazičnih kemičnih izdelkov 
in predelava kemičnih izdelkov, ki skupaj ustvarjata blizu 8% 
DP industrije, pa sta povečali proizvodnjo za 10,3% (bazična) 
in 4,3% (predelovalna). Najmočnejša slovenska industrijska 
dejavnost - proizvodnja električnih strojev in aparatov je 
povečala proizvodnjo za 3,9%; druga najpomembnejša, ko- 
vinsko-predelovalna, pa ima celo nekoliko manjši obseg izde- 
lave kot lani v enakem obdobju. Tudi nekatere druge finalne 
dejavnosti (npr. proizvodnja končnih lesenih izdelkov in izgo- 
tovljenih tekstilnih izdelkov) so - sodeč po podatkih o proi- 
zvedenih količinah - v stagnaciji. Usnjarsko predelovalne in 
živilsko predelovalne dejavnosti, skupaj s proizvodnjo pijač, 
pa večinoma uspešno delujejo. 

Oskrbljenost s surovinami je v industriji v celoti še vedno 
slabša, saj manj kot tretjina organizacij v mesecu juliju poroča 
o dobri preskrbljenosti z domačimi surovinami in materialom; 
pri uvoženih surovinah in materialu pa je zadovoljnih z oskrbo 
le 14% OZD. Boljša pa je preskrbljenost z energetskimi viri. 
Povpraševanje je še vedno razmeroma ugodno, 81% anketira- 
nih organizacij konec julija poroča o dobrem prilivu naročil za 
domači trg, naročila za izvoz pa so slabša (52%). 

Osnovni problem kovinske industrije je zlasti pomanjkanje 
surovin in reprodukcijskega materiala ter naraščajoče izgube. 
Slovenska črna metalurgija je proizvedla manj od načrtova- 
nega predvsem zaradi pomanjkanja polizdelkov. Primanjko- 
valo je tudi ferolegur, kar je terjalo spremembe programov. Še 
težja pa je oskrba predelovalcev z barvnimi kovinami. Tu še 
vedno opažamo pojave vezane trgovine. Večina proizvajalcev 
v kovinski industirji se tako loteva proizvodnih programov, ki 
zahtevajo manj materiala. 

Ob 60% razpolagalni pravici z deviznimi sredstvi in ob 
stalnem zadolževanju je bila oskrbljenost s surovinami in 
materialom v kemični in gumarski industriji takšna, da je 
omogočala kolikor toliko normalno poslovanje. V panogi se 
pojavljajo izgubaši in težak finančni položaj organizacij zdru- 
ženega dela, ki so v preteklih letih veliko investirale. Pričaku- 
jejo, da se bo preskrbljenost s surovinami v tej panogi poslab- 
šala konec leta. V tekstilni industriji je osnovni problem zlasti 
velika odvisnost od uvoza surovin in strojne opreme. Za 
nemoteno oskrbo s surovinami bi bilo potrebno torej še 
povečati izvoz iz te panoge na konvertibilno področje. Po- 
dobno velja tudi za usnjarsko industrijo, vendar v nekoliko 
manjši meri, ker je možna nabava surovin delno tudi na 
domačem trgu. Povpraševanje po izdelkih pohištvene indu- 
strije in industrije stavbnega mizarstva na domačem trgu 
upada zaradi zmanjšane kupne moči, zastarela tehnologija pa 
ne dopušča hitrega prilaganja, zlasti zahtevam zunanjega 
trga. Posledica je nastanek oziroma povečanje izgub celo pri 
večjih organizacijah. V celulozno-papirni industriji izstopa 
problem oskrbe s celuloznim lesom za proizvodnjo roto- 

papirja, katerega uvažamo več kot 50%. Ker mora ta proizvod- 
nja pokrivati predvsem potrebe jugoslovanskega trga, ima z 
zagotavljanjem deviz še večje težave. Vsi porabniki pa ne 
zagotovijo dovolj deviznih sredstev za uvoz celuloznega lesa. 

Vrsta industrijskih organizacij, - ki so po sami logiki močne 
uvoznice (v kemični industriji, črni metalurgiji...) vse bolj drsi 
v nelikvidnost in izgube tudi spričo tega, da jih najbolj priza- 
dene drseči tečaj dolarja. 

Število opravljenih efektivnih ur v gradbeništvu je bilo v 
sedmih mesecih letošnjega leta za 8% manjše v primerjavi z 
lanskim, število delavcev za 7%, medtem ko se je nominalna 
vrednost del v šestih mesecih zvečala le za 8 indeksnih točk 
pri investicijskih delih v Sloveniji, oziroma 10 točk pri vredno- 
sti izvršenih del slovenskih izvajalcev v SFRJ. Del primanjkuje 
vsem področjem gradbene dejavnosti, najbolj pa v projektiv- 
nem. To obeta nadaljnje upadanje obsega gradbene dejavno- 
sti ob vse manjšem obsegu nedokončanih del za prenos v 
naslednje leto. Zelo zaskrbljujoč je tudi zastoj v stanovanjski 
gradnji. 

Tudi položaj izvajalcev investicijskih del v tujini se vidno 
zaostruje. Vse manjši je obseg investicijskih del v državah 
zahodne Evrope, kjer naše izvajalce spodrivajo zaradi pre- 
sežka lastne delovne sile. Normalno delovanje gradbišč na 
Bližnjem vzhodu ogroža vse slabša plačilna sposobnost inve- 
stitorjev, ki vztrajajo na vse večjem deležu plačila v nacionalni 
valuti in v nafti, hkrati pa zahtevajo tudi vse večje kreditiranje 
del. Prav tako se zaostrujejo plačilni in delovni pogoji v ostalih 
deželah v razvoju. Slovenskim gradbenikom kljub velikim 
naporom letos ni uspelo pridobiti večjih novih del v tujini. 

3. Kmetijstvo in gozdarstvo 
Obseg kmetijske proizvodnje bo po prvih ocenah nekoliko 

nad ravnijo iz leta 1982, planirano 4% povečanje v primerjavi s 
preteklim letom pa ne bo doseženo. Program proizvodnje v 
letu 1983 je bil izredno zahteven zlasti v proizvodnji tržnih 
poljščin, v prireji mesa in mleka. Razmeroma dobro organizi- 
rana poljedelska proizvodnja, pravočasna setev in dobra 
oskrba s potrebnim reprodukcijskim materialom je prispevla k 
temu, da izpad pridelka kljub suši ne bo velik, program proiz- 
vodnje koruze, pšenice in travinja pa ne bo uresničen. Slabši 
od planiranega je tudi pridelek sladkorne pese (tudi zaradi 
manj posejanih površin). Z učinkovito akcijo je bilo odkup- 
ljeno doslej 61.000 ton pšenice, kar je 32,6% več kot lani. 
Izredno zahteven program prireje mesa bo v letu 1983 težko 
realizirati (zlasti govejega), tržna proizvodnja mleka pa po 
zastoju v prvih mesecih tega leta znova narašča. 

V skladu s planirano srednjeročno dinamiko potekajo letos 
ureditvena dela na kmetijskih zemljiščih - boljše pri meliora- 
cijah kot pri komasacijah. 

V prvem polletju je bilo realizirano blizu 40% izvoznega 
programa kmetijstva - po oceni bi celotni program dosegli z 
ugodnimi pogoji za izvoz mesa, hmelja in sadja. 

Neurejna cenovna razmerja (v primerjavi s stroški proizvaja- 
nja znotraj kmetijstva in s cenami repromateriala), kot tudi 
nespoštovanje dogovorjenih cen na jugoslovanskem trgu, 
vplivajo še vedno na gibanje proizvodnje, ki se odraža v 
prilagojevanju kmetijskih proizvajalcev konjukturnim proizvo- 
dom. To vpliva na odmik od zastavljenih ciljev v strukturi 
proizvodnje, na nestabilno proizvodnjo in oskrbo trga in 
končno na slabše učinke interventnih posegov v določeno 
proizvodnjo. 

Blagovna proizvodnja gozdnih sortimentov se v letu 1983 
giblje v začrtanem okviru v družbenem sektorju, v zasebnem 
pa zaostaja. Zaostajanje je pri sortimentih iglavcev in še bolj 
pri sortimentih listavcev. Vzrok so nestimulativne cene, ki so 
se šele koncem julija povečale in veliko povpraševanje po 
drveh (večja lastna poraba, višje cene tega sortimenta). 

Gozdno-gojitvena dela se gibljejo v skladu s planom. Grad- 
nja gozdnih cest pa je v zaostanku zaradi pomanjkanja raz- 
streliva. Oskrba z gorivom ni povsod zadovoljiva, kar močno 
ovira normalno proizvodnjo. 

4. Turizem 
Turistični promet tujih gostov v osmih mesecih leta 1983 je 

na nivoju.istega obdobja lani, medtem so se nočitve domačih 
gostov povečale za 1%2. Ob podaljašnju sezone, ob še na- 
daljni dobri oskrbljenosti vseh področij, ki so na katerikoli 
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način vključena v turistične tokove, bi lahko - kot ocenjujemo 
- tuji turistični promet v letu 1983 za okoli 2-3% presegel 
raven iz leta 1982, devizni priliv pa bi se približal planirani 
stopnji rasti (10%). Težko pa bo doseči planirano stopnjo rasti 
domačih gostov (3,5%) 
5. Energetika 

Poraba električne energije je bila v osmih mesecih letoš- 
njega leta za 34 Gwh oz. za 0,6% višja kot v istem obdobju 
lani; sicer pa za 228 Gwh oz. 4% manjša od predvidene v 
energetski bilanci. Preskrba porabnikov električne enegrije je 
bila do septembra zadovoljiva. Zaostrene elektroenergetske 
razmere v septembru pa so delno posledica izredno slabih 
hidroloških razmer, okvare v termoelektrarni Trbovlje II 125 
MW ter remontov v NE Krško in Toplarni Ljubljana II, skupne 
moči 362 MW. Predvidoma 20. septembra bo začela obrato- 
vati jedrska elektrarna v Krškem in od tedaj dalje, ob normal- 
nem obratovanju proizvodnih elektroenergetskih objektov, 
letos ni pričakovati težav pri oskrbi potrošnikov z električno 
energijo. Vse potrebe po električni energiji naj bi pokrili s 
proizvodnjo v Sloveniji in dogovorojenimi dobavami iz BiH. 

V SR Sloveniji smo v sedmih mesecih letos porabili 969.883 
t naftnih derivatov, kar je 98,8% gled na porabo v enakem 
lanskem obdobju, oz. okoli 90% glede na bilančno predvi- 
dene količine za to obdobje. Oskrba z naftnimi derivati je letos 
slabša kot v enakem obdobju lani. V tem času je prišlo do 
manjših zastojev pri oskrbi porabnikov predvsem z mazutom 
in srednjimi destilati, vendar to ni povzročilo večjih zastojev v 
proizvodnih procesih. 

Zaradi uvedbe bonov je bila poraba motornega bencina v 
letošnjem letu manjša za 24% v primerjavi z istim obdobjem 
lani. Dobava kurilnega olja gospodinjstvom je bila znižana na 
1000 litrov. Slaba je bila tudi oskrba uporabnikov z motornim 
petrolejem ob pričetku spomladanske košnje, ker rafinerije 
niso izpolnile dobav, predvidenih z energetsko bilanco. Rafi- 
nerije tudi niso dobavile vseh predvidenih neenergetskih deri- 
vatov kemični industriji. 

Poleg omenjenih težav pri oskrbi potrošnikov z naftnimi 
derivati, bo na poslabšanje oskrbe deloma vplival tudi izvoz 
cca 700.000 ton surove nafte in naftnih derivatov, kar pomeni 
zmanjšanje razpoložljivih količin derivatov po energetski bi- 
lanci za potrebe v SR Sloveniji za 5,6%. 

Lignita so izkopali v prvem polletju 2508000 ton (ali za okoli 
4% več od planiranega), rjavega premoga pa 860679 ton 
(0,4% več od planirane). Kljub temu je bil doslej letošnji izkop 
premoga v primerjavi z lanskim za 5,7% manjši - deloma 
zaradi vrste težav z opremo. 

Oskrba široke potrošnje s premogom je bila v letošnjem 
letu boljša kot lani (42% več premoga iz slovenskih premo- 
govnikov in 6% več iz drugih republik). 

6. Promet in zveze 
Prometnih storitev v prvih sedmih mesecih leta 1983 je 

nekoliko manj v primerjavi z enakim obdobjem leta 1982, kar 
je pripisati predvsem nadaljnjem zaostrovanju splošnih pogo- 
jev gospodarjenja. Kljub temu pa se kažejo določeno spodbu- 
dni premiki, predvsem pri delitvi dela med železniškimi in 
cestnimi prevozi3 vse bolj pa je opazno tudi nadomeščanje 
osebnih prevozov s sredstvi javnega potniškega prometa.4 

Izredne porast beležijo PTT storitve (agregatni idneksi 116%) 
ter zlasti prekladalne storitve v kopenskih in luških transport- 
nih centrih (indeks 121%). 

Kljub relativno slabim rezultatom v I. polletju je do konca 
leta 1983 realno pričakovati tudi dokajšnje povečanje tran- 
sportnega dela naše zračne flote in na slovenskih letališčih, 
predvsem zaradi ugodnega razvoja oziroma spodbudnih tren- 
dov receptivnega, zlasti inozemskega turizma. 

Gospodarski položaj prometnih dejavnosti se poslabšuje, 
predvsem kot posledica poslabšanja položaja prometa v pri- 
marni delitvi, povečanja amortizacijskih stopenj in obveznosti 
iz dohodka, zlasti pa obresti za kredite itd. Tu so tudi posle- 
dice pospešenega drsenja tečaja dinarja in s tem povezanih 
stroškov, saj so npr. samo najemnine za tovorne vozove večje 
za 474 mio din ali za 187%. 

Likvidnostnim (zlasti devizno-likvidnostnim) težavam pro- 
metnih dejavnosti se pridružujejo tudi težave v zvezi z oskrbo 
s potrebnimi rezervnimi deli in opremo (avtopnevmatike, ka- 
bli, PTT oprema). 

Planirane naložbe - predvsem na področju železniške, lu- 
ške, letališke, PTT in zlasti cestne infrastrukture, zaostajajo 
zaradi zmanjšanje akumulativne in reprodukcijske sposobno- 
sti ter pomanjkanja domačih in tujih bančnih sredstev ter 
drugih sredstev. 

7. Investicije 
Že v »Majski analizi« smo ugotovili, da v letu 1983 v SR 

Sloveniji ne bo mogoče ohraniti ravni investicij v osnovna 
sredstva glede na leto 1982, čeprav so že tedaj znašale le 
14,2% DP. Manjši prenos obsega investicij v teku v letu 1983, 
učinki izvajanja omejitvenih ukrepov, marsikod tudi gospo- 
darnejše obnašanje subjektov ter oblikovanje pričakovanih 
investicijskih sredstev na podlagi rasti in delitve družbenega 
proizvoda - naj bi za okrog 4% (realno) zmanjšali gospodar- 
ske investicije v osnovna sredstva. 

Razmere na področju pridobivanja investicijskih sredstev 
se v drugem polletju 1983 nadalje zaostrujejo. Najavljeni so 
novi ukrepi za odpravljanje fiktivnih sredstev, kar bo ob že 
izvedenih fizičnih restrikcijah pri uvozu opreme, /estrikcijah 
pri bančnih kreditih, povečanem dolarskem tečaju in pričako- 
vani ponovno povečani obrestni meri deloma terjala odložitev 
začekta izvajanja mnogih, tudi družbenoekonomsko upravi- 
čenih projektov®, pri investicijah v teku pa bo deloma podalj- 
ševana izgradnja do aktivizacije. V takih razmerah letos ne bo 
moč ohraniti ravni gospodarskih investicij iz leta 1982, saj bi 
se investicije v osnovna sredstva (ob oceni 35% inflacije 
investicijskih dobrin) zmanjšale za 11% (v Jugoslaviji 18). 

Ocena izplačil za investicije v osnovna sredstva družbenega 
sektorja 

vmiodin ocena Nominal. 
1982 1983 indeks 

Realni Ocena 
padec stopenj 

v% v SFRJ 
(realno) 

Skupaj 
Gospodarske 
Negospodarske 
- stanovanjske 
- ostale družb. dej. 

85.196 99.980 
56.752 68.100 
28.444 31.880 
20.189 23.630 

8.255 8.250 

17,4 
20,0 
12,0 
17,0 
0.0 

-13,0 
-11,0 
-17,0 
-14,0 
-26,0 

-17,7 
-19,5 
-21,9 
- 8,9 

8. Zaposlovanje 
Organizacije združenega dela. zlasti v gospodarstvu, v glav- 

nem ne zaposlujejo novih delavcev, temveč le nadomeščajo 
tiste, ki so se bodisi upokojili ali iz drugih vzrokov zapustili 
delovno organizacijo. Število zaposlenih v združenem delu, ki 
je konec julija dosegalo 790 tisoč delavcev, ostaja v primerjavi 
s stanjem ob koncu leta 1982 v glavnem neizpremenjeno. 

V prvem polletju leta 1983 je število nezaposlenih v pov- 
prečju doseglo nekaj nad 15 tisoč, kar predstavlja 1,9% vseh 
delavcev. 

9. Cene 
Dinamična rast cen v osmih mesecih tega leta je ovrgla 

začrtano politiko cen. Indeksi gibanja vseh cen presegajo 
lansko dinamiko, čeprav se je politika cen leto dni (od julija 
1982) izvajala v pogojih neposredne kontrole cen. 

V prvih osmih mesecih letos so se cene industrijskih izdel- 
kov pri proizvajalcih glede na enako obdobje lani povečale za 
24,2%. Stopnja inflacije - merjena z rastjo cen na drobno - 
znaša ob koncu avgusta 33,7%, medtem ko je konec avgusta 
lani znašala 31,4%. Cene življenjskih potrebščin so glede na 
enako obdobje lani višje za 33,7, pri čemer so $e najbolj 
povečali stroški za hrano, obutev, stanovanje ter prometne 
storitve. 

VI11.-83 VIII.—83 VIII.-82I.-VIII.-83 Indeksi 

VI11.-82 XII.—82 XII.-81l-VIII.-82 
Proizvajalske cene 
ind. izdelkov 
Cene ha drobno 
Cene življenjskih 
potrebščin 

127,7 
140,7 

122,1 
131,1 

177,7 
120,6 

124,2 
133.7 

141,2 131,2 120,3 133,7 
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Statistično ni bila zajeta cela vrsta podražitev, točni podatki 
bodo znani šele konec septembra, zato so indeksi (po pred- 
hodnih podatkih) najbrž podcenjeni. 

Povečanje vseh oblik cen in življenjskih stroškpv izhaja 
zlasti iz podražitev v posameznih prednostnih panogah, pred- 
videnih v družbenem dogovoru o uresničevanju politike cen v 
letu 1983. Namen korekcij cen električne energije, premoga; 
nafte, železniškega prometa, stanarin, komunalnih storitev, 
mleka, mesa itd., je bil odpraviti disparitete v odnosih cen v 
primarni delitvi, kar seje v 1. polletju delno zgodilo. Enako je 
tudi s podražitvami nafte, surovin ter nekaterih življenjskih 
potrebščin (predvidene so tudi nadaljnje podražitve nekaterih 
osnovnih življenjskih artiklov). 

Visoko rast cen in inflacijo pa so v prvem polletju letos 
poleg podražitev pomembnih proizvodnih inputov (energija, 
transport) povzročali tudi povečani stroški poslovanja, pri- 
krito povečanje cen nekaterih reprodukcijskih materialov z 
navideznimi samoupravnimi sporazumi (ki so omogočali mo- 
nopolno oblikovanje cen), nadalje nizka produktivnost dela in 
premajhna ekonomičnost poslovanja, povečanje obrestnih 
mer itd. Vse te tendence so še bolj krepile stroškovno infla- 
cijo. 

Ker je letos prišlo predvsem do korekcije cen v baznih 
panogah, je bilo v naslednjih mesecih pričakovati pritisk za 
povečanje cen predvsem predelovalnih panog. To se je po 
prenehanju veljavnosti odloka o določitvi najvišje ravni cen za 
vse proizvode in storitve tudi zgodilo, tako da so se v SR 
Sloveniji v avgustu mesecu povečale cene v globalu za 8%. 
Proizvajalčeve cene so bile v avgustu višje za 8,8% (glede na 
julij) vendar je treba upoštevati, da so bile stopnje rasti cen 
proizvajalcev v Sloveniji že vrsto let nižje kot v Jugoslaviji: leta 
1980 za 4,3%, leta 1981 za 5,5%, leta 1982 za 2% in leta 1983 
do odmrznitve cen za 4,6%. 

Kljub občutnejši podražitvi v avgustu imajo proizvajalčeve 
cene v SR Sloveniji v prvih osmih mesecih še vedno za 1,6% 
nižjo rast kot je rast cen v Jugoslaviji. 

10. Polletni finančni rezultati poslovanja 
s stališča Resolucije 

Nominalni tokovi v gospodarstvu se odvijajo na precej višji 
ravni od predvidene z resolucijo, predvsem pa dosežena rast 
cen znatno presega resolucijske okvire. 

Gospodarstvo SR Slovenije je doseglo v 1. polletju za 36,2% 
večjo vrednost celotnega prihodka kot v enakem obdobju 
lani, doseženi bruto dohodek se je povečal za 35,5%, dose- 
ženi dohodek pa se je, ob porastu amortizacije preko 40%, 
povečal za 34,6%. Tudi razporejeni dohodek izkazuje - ob 
izredno povečanih izgubah (kar za88,1%)-dokaj visoko rast, 
saj je za 34,4% višji kot v enakem obdobju lanskega leta. 

Dosežena razmerja v razporejanju dohodka kažejo, da se 
ob višji nominalni rasti vseh oblik porabe nekatere osnovne 
usmeritve resolucije le uresničujejo. 

Obveznosti za zadovoljevanje skupnih potreb (vključno s 
sredstvi za SPIZ in starostno zavarovanje kmetov) iz dohodka 
in iz osebnih dohodkov delavcev so v globalu porasle za 
26,6%, kar pomeni, da je njihova rast zaostajala za 23% za 
rastjo dohodka. (Glede na resolucijsko izhodišče bi morala 
zaostajati za 20%). 

Davki iz dohodka in iz osebnih dohodkov za zadovoljevanje 
splošnih potreb so se ob upoštevanju višje dinarske rasti 
dohodka tudi povečevali v skladu s predvidevanji. Če ne 
upoštevamo davkov za intervencije v proizvodnji in porabi 
hrane ter davke za blagovne rezerve, ki po namenu porabe ne 
sodijo v splošno družbeno potrošnjo, se delež davkov v do- 
hodku zmanjšuje od 1,8% v lanskem prvem polletju na 1,6% v 
letošnjem. 

Med drugimi obveznostmi iz dohodka so se najbolj pove- 
čala plačila za obresti (za 91,0%). Njihov delež v dohodku se 
je povečal od 8,3% na 11,8%, kar je bilo pričakovati zaradi 
zvišanih obrestnih mer. Hkrati so se precej povečali kratko- 
ročni krediti (za 52,2%). Del dohodka za plačilo storitev delov- 
nim skupnostim, se je povečal za 25,0%, kar je nekoliko 
hitreje od predvidenega z resolucijo. Skupaj so se vse obvez- 
nosti iz dohodka gospodarstva povečale za 45,6%, tako da je 
čisti dohodek porasel za 28,3%. 

V delitvi čistega dohodka so se sredstva za bruto osebne 
dohodke povečala za 23,5%, kar je za 34% ispod rasti do- 

hodka ali za 2% manj kot predvideva resolucija Sredstva za 
neto osebne dohodke so se povečala za 20,6% ali za 41% 
počasneje od rasti dohodka. 

Rast razporejenih sredstev za namene skupne porabe v 
OZD je manjša od rasti sredstev za osebne dohodke (sredstva 
za stanovanjske potrebe so se povečala za 25,8%, za druge 
potrebe skupne porabe v OZD pa za 16,7%). S tem je uresni- 
čeno določilo letošnjega dogovora o družbeni us.neritvi raz- 
porejanja dohodka v SR Sloveniji. V delitvi čistega dohodka 
so se oblikovala za 42,7% višja sredstva za razširitev mate- 
rialne osnove dela in rezerve; njihov delež v čistem dohodku 
pa se je povečal v primerjavi z enakim obdobjem lani za 2,9 
odstotne točke, kar je le malenkost manj od predvidenega 
resolucijskega 3% porasta. 

11. Likvidnost gospodarstva 
Likvidnost gospodarstva seje letos v prvem polletju poslab- 

šala. Terjatve do kupcev (brez terjatev iz čekov in menic) so se 
povečevale bistveno hitreje kot celotni prihodek - in sicer za 
53,4% (v trgovini za 88%, v industriji za 57%). Obveznosti 
gospodarstva so se povečale hitreje kot terjatve (za 55,5%), 
kljub temu pa so obveznosti še vedno za četrtino majše od 
terjatev. Na slabšanje dinarske likvidnosti in povečanje ob- 
sega dolžniško-upniških razmerij opozarjajo tudi podatki o 
rastoči zadolženosti OZD. Kljub naraščanju obrestnih mer so 
se - kot kažejo periodični obračuni gospodarstva - kratko- 
ročni krediti za obratna sredstva povečali od junija lani do 
junija letos za 52%, dolgoročni krediti za osnovna sredstva pa 
le za 13% (po osnovi periodičnih obračunov gospodarstva za 
I. polletje 1983). 

12. Izgube v gospodarstvu 
V prvem polletju letos je ugotovilo izgubo 325 OZD (lani 303 

OZD) z 61.155 zaposlenimi delavci (lani z 59.132 zaposlenimi). 
Celotna izguba se je v primerjavi z istim obdobjem lani pove- 
čala za 88% in znaša 10.928 mio din 7). 

Posebno je pereče povečanje izgube zaradi s celotnim 
dohodkom nekritih porabljenih sredstev (izgube na sub- 
stanci). Delež le-te se je v celotni izgubi povečal v prvem 
polletju letos v primerjavi z istim obdobjem lani od 13,4% na 
40,4%. Večina te izgube (81%) je v proizvodnji električnih 
strojev in aparatov (DO Gorenje, Tovarna gospodinjske 
opreme). 

V industriji je poslovaloz izgubo 195 OZD, znesek izgube pa 
je znašal 8.320 mio din oz. 76% vse izgube. Na drugem mestu 
po velikosti izgube je področje trgovine (običajno je bil pro- 
met) z 1.009 mio din oz. 9% vse izgube. 

Eden od pomembnih neposrednih vzrokov za izgubo je 
nesorazmerje med cenami surovin in reprodukcijskih mate- 
rialov ter cenami končnih izdelkov. To dokazuje podatek, da 
so se porabljena sredstva pri izgubarjih povečala za 46,4%, 
celotni prihodek pa za 36,3%; rast porabljenih sredstev je bila 
pri izgubarjih torej kar za 10 odstotnih točk višja od rasti 
celotnega prihodka. Sredstva, razporejena na osebne do- 
hodke, so se v gospodarstvu povečala za 23,7%, pri izgubarjih 
pa za 21,3%. Povprečni, za prvo polletje obračunani čisti OD 
na delavca znaša pri izgubarjih 15.536 din, ali 18,2% več kot 
leto poprej, pri »pozitivnih« OZD v gospodarstvu pa 15.811 
din ali 20,7% več kot leto poprej. 

13. Denarno kreditna politika 
Denarno kreditna politika, kije že nekaj let restriktivna, se je 

sredi tega leta še dodatno zaostrila. Neto domača aktiva se v 
primerjavi s prvotnim planiranim obsegom ni bistveno spre- 
men i la; v vsem letu 1983 se sme povečati le za 11,3% (prvotno 
II,7%; v tem do konca septembra za 4,3% v primerjavi z 31. 
12. 1982. Dovoljeni porast skupnih plasmajev bank se je z 
julijsko spremembo sicer povišal od prvotnih 13,4% na 
14,4%, vendar je bila uvedena še dodatna omejitev in sicer, da 
se smejo dinarski plasmaji povečati le za 12%, od tega do 
konca septembra za 4,7%. Če možen porast dinarskih pla- 
smajev zmanjšamo za plasmaje NBJ, Poštna hranilnice in za 

^plasmaje, katerih porast ni omejen, potem je dovoljeni porast 
ostalih plasmajev pri poslovnih bankah še znatno nižji od 
12%. Poleg teh sprememb je bil s spremembo resolucije za 
leto 1983 zaostren tudi ukrep rokovne sestave naložb, kar 
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pomeni, da smejo banke uporabiti za dolgoročne naložbe le 
še 15% (prej 20%) kratkoročnih sredstev. 

Banke v SR Sloveniji so do konca julija 1983 povečale svoje 
plasmaje, katerih obseg in dinamika se usklajujeta, za 5,6%. 
Vse banke so porast svojih plasmajev že uskladile. 

Neto domača aktiva je konec julija prvič v letošnjem letu 
presegla stanje konec decembra 1982 in sicer za 0,8%, kar pa 
je posledica spremenjene metodologije. Kljub temu je tudi 
porast neto domače aktive pri vseh bankah v predpisanih 
okvirih. 

Po spremembah obrestnih mer v letošnjem februarju so se 
obresti v juliju ponovno povečale, celo za včasih najugo- 
dnejše kredite, ki jih NB daje bankam iz primarne emisije. 
Obresti za te kredite znašajo od julija dalje od 18%-30% - 
odvisno od namena. 

Dinarska likvidnost bank se v zadnjih mesecih slabša, ven- 
dar je v Ljubljanski banki še vedno ugodnejša kot v celotnem 
bančnem sistemu. Na izboljšanje likvidnosti konec avgusta je 
vplivala znižana stopnja obvezne rezerve; izboljšanje je bilo 
kratkotrajno. 
14. Osebni dohodki 

Po podatkih Zavoda SRS za statistko je povprečni osebni 
dohodek na zaposlenega v Sloveniji v prvih sedmih mesecih 
porastel za 19,9% glede na enako obdobje lani in dosegel 
16.387 din. V gospodarstvu je za to obdobje povprečni osebni 
dohodek na zaposlenega porastel nekoliko hitreje in dosegel 
20,6% rast, v negospodarstvu pa le 16,6%. Zaradi močnega 
poraste cen življenjskih potrebščin v tem obdobju (32,6%) je 
povprečni realni osebni dohodek na zaposlenega v Sloveniji 
upadel za 9,6% (v gospodarstvu za 9,1%, v negospodarstvu 
pa za 12,1%). Upadanje povprečnega realnega osebnega do- 
hodka na zaposlenega je nekoliko hitrejše kot je bilo predvi- 
deno z resolucijo (-7% do -8%) - zaradi dinamičnejše rasti 
cen življenjskih potrebščin od splošne rasti cen. 

V razmerah ko gre čedalje večji delež osebnega dohodka za 
tekoče izdatke in ko večjih družinskih izdatkov praktično ni 
več mogoče nasloniti na potrošniške kredite, prebivalstvo 
izdatneje črpa sredstva iz hranilnih vlog, zaradi česar je rast 
sredstev iz hranilnih vlog zelo umirjena, saj bodo do konca 
leta dinarska sredstva porastla predvidoma le za 19%. 

15. Skupna poraba 
Sredstva za zadovoljevanje skupnih potreb, oblikovana v 

SIS družbenih dejavnosti s svobodno menjavo dela (razen 
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter sta- 
rostnega zavarovanja kmetov), bi se po slovenski resoluciji 
lahko povečala v letu 1983 za polovico rasti dohodka, kar bi 
ob 30% rasti dohodka pomenilo 15% rast. Sredstva skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter starostnega 
zavarovanja kmetov pa bi po resoluciji porasla za 29,2%. 

Z zadnjimi spremembami in dopolnitvami zveznega zakona 
o začasni prepovedi razpolaganja z delom sredstev družbeno- 
političnih skupnosti in SIS družbenih dejavnosti v letu 1983 
(Uradi list SFRJ št. 31 in št. 41) bodo lahko prihodki SIS 
družbenih dejavnosti v letu 1983 višji za 13% (razen prihod- 
kov, ki imajo značaj osebnih prejemkov) ter prihodki družbe- 
nopolitičnih skupnosti za 11% glede na lansko leto. Sredstva, 
ki se bodo oblikovala nad temi okviri, bodo namenjena In- 
teresni skupnosti Jugoslavije za pospeševanje ekonomskih 
odnosov s tujino do višine 1,6% lanskih prihodkov. V občinah 
so selektivno in različno po samoupravnih interesnih skupno- 
stih opredelili obseg programov in potrebnih sredstev za 
njihovo izvedbo, predvsem pa so reševali materialni položaj 
zdravstva, osnovnega izobraževanja, socialnega skrbstva in 
zaposlovanja. V globalu so povečali vsa sredstva SIS družbe- 
nih dejavnosti za 17% glede na preteklo leto. 

Istočasno so SIS iz bruto osebnih dohodkov zmanjševale 
prispevno stopnjo; poprečna stopnja, ki velja v septembru, je 
za 0,66 odstotne točje nižja od tiste, ki je veljala v juniju. 

Sredstva SPIZ in starostnega zavarovanja kmetov se bodo 
letos povečala za 33,8%; to povečanje je posledica višje rasti 
osebnih dohodkov kot je bilo predvideno ob sprejemanju 
resolucije in izvedene medletne valorizacije pokojnin za 4,5% 
od 1. januarja dalje. 

V prvih osmih mesecih letos so se prihodki SIS družbenih 
dejavnosti v SR Sloveniji povečali za 18,1% glede na enako 
lansko obdobje, prihodki skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ter starostnega zavarovanja kmetov za 
39,6%, skupno pa so se prihodki povečali za 25,6%. Za 
mesečne podatke je značilna padajoča tendenca rasti prihod- 

kov, kar je posledica zniževanja prispevnih stopenj v SIS 
družbenih dejavnosti. 

Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji je od 
marca naprej v skladu z zakonom, mesečno ugotavljala pre- 
sežke SIS družbenih dejavnosti in družbenopolitičnih skup- 
nosti. V obdobju januar-avgust so bili ugotovljeni presežki 
SIS družbenih dejavnosti v višini okroglo 280 mio din. 

16. Splošna poraba 
Poraba sredstev občinskih in republiškega proračuna teče 

v okviru sprejetih proračunov in dodatnih zakonskih omejitev. 
Priliv sredstev v občinske proračune v prvih osmih mesecih 

letošnjega leta se je v primerjavi z enakim obdobjem lani 
povečal le za 3,5%, kar kaže, da se v občinah ne oblikujejo 
proračunski večji presežki v smislu določil dopolnitve zakona 
o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev 
DPS in SIS družbenih dejavnosti za porabo v letu 1983 (Ur. list 
SFRJ št. 41/1983). Priliv sredstev za realizacijo neto republi- 
škega proračuna je v prvih osmih mesecih višji za 7,3% glede 
na enako obdobje preteklega leta in je nekoliko večji od 
predvidenega. Računa se, da utegne biti do konca leta višji za 
preko 2 mlrd din. Zato je predvidena že z mesecem oktobrom 
ustavitev (oz. znižanje) plačila akontacij od davka na dohodek 
delovnih organizacij in znižanje stopnje posebnega davka iz 
osebnega dohodka v zadnjih dveh mesecih. 

Po oceni bo do konca leta 1983 za izpolnitev vseh zakon- 
skih in drugih obveznosti republiškega proračuna, ki jih ni 
mogoče prenašati v naslednja leta, primanjkovalo okoli mili- 
jardo din sredstev. 

Pri zagotavljanju sredstev za intervencije v proizvodnji 
hrane sta se s sprejetjem zakona o spremembah in dopolni- 
tvah Zakona o zagotavljanju in usmerjanju sredstev za in- 
tervencije v proizvodnji hrane v obdobju 1982-1985 (Ur. i. 
SRS št. 26/1983) dosedanja posebni republiški in posebni 
občinski davek iz osebnih dohodkov delavcev preoblikovala v 
prispevek, ki se vplačuje direktno v samoupravne sklade za 
intervencije v kmetijstvu in porabi hrane. 

Tekoča gibanja v drugih republikah 
Proizvodnja je v prvih osmih mesecih letos v vsej državi 

nekoliko presegla lansko raven v enakem obdobju. V treh 
republikah: Hrvaški, Črni gori in Srbiji je obseg proizvodnje 
manjši kot lani v enakem obdobju, pri čemer je v obeh pokraji- 
nah v okviru SR Srbije zabeležena rast, na področju ožje 
Srbije pa nazadovanje. Največjo rast proizvodnje beležijo v 
Bosni in Hercegovini (3,7%), sledita Slovenija in Makedonija. 
V celoti vzeto je v jugoslovanski industriji letos največje pora- 
ste doseglo elektrogospodarstvo, proizvodnja in predelava 
premoga, črna metalurgija, proizvodnja kemičnih proizvodov 
in tobaka. Nazadovale pa so v glavnem vse pomembne prede- 
lovalne dejavnosti: kovinsko predelovalna, proizvodnja elek- 
tričnih strojev in aparatov, lesnih finalnih izdelkov in končnih 
tekstilnih izdelkov®. 

Pri ključni nalogi - povečanju konvertibilnega izvoza - 
podatki na jugoslovanski ravni kažejo, da bo začrtano 20% 
povečanje težko doseči (osemmesečni podatki kažejo 15% 
povečanje). Res pa je, da so v nekaterih republikah že zabele- 
ženi pomembni rezultati. Prednjači Bosna in Hercegovina z 
20% povečanim konvertibilnim izvozom, povečanje na Ko- 
sovu pa znaša 27%. 

Porast izgub je v I. polletju največji prav v naši republiki 
(88,1%), skorajda prav tolikšen je tudi na Hrvaškem in na 
področju Srbije izven pokrajin, ki sta doslej - poleg Slovenije 
in BiH - imeli relativno najmanjši delež izgub v primerjavi z 
dohodkom. Ta in nekatera druga gibanja ter kazalce prikazu- 
jemo tudi v priloženih tabelah. 

1 Vir: NBS (ISEOT). No zajema poslov 1:1 In dinarjev deviznega porekla. 2 Vir: Zavod SR Slovenl|e za statistiko - predhodni podatki 3 Cestni blagovni prevozi so se v prvih osmih mesecih letos zmanjšali celo za 
14% v primerjavi z enakim obdobjem leta 1982. 4 Obseg prepeljanih potnikov v Javnem cestnem potniškem prometu »e Je pove- 
čal celo za 22% In v mestnem potniškem prometu za 13%. 5 V prvem polletju 1983 se Je začelo graditi med novimi gospodarskimi objekti 
40 3% Izvoznih projektov. Kl|ub temu pa bo predračunska vrednost novih Izvoz- 
nih projektov po oceni za leto 1983 man|ša od lanske, upoštevaje realno 
vrednost. .    
'Osnovni Indikatorji resolucije DP SFRJ 1981-1985, SZDP, 18. julij 1983. 
* Med zgubar|! nI NE Krško, kjer SDK še prever|a izkazan finančni rezultat. Pri 
prvem kontrolnem pregledu so ugotovili, da med odhodke niso vključili celotne 
zapadle In plačane obresti za kredite v znesku 1.806 mlo din. 8 Podatki po Industrijskih panogah so šestmesečni. 
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Indikatorji h kratki oceni 

l-VIII-83 
l-VIII-82 

Industrijska proizvodnja 
- sredstva za delo 
- reprodukcijski material 
- blago za potrošnjo 

Izvoz blaga - skupaj 
- konvertibila 
Uvoz blaga - skupaj 
- konvertibila 
Pokritje uvoza z izvozom - 
- konvertibila 
Izplačila za investicije v 
osnovna sredstva1 

- stanovanjska dejavnost 
- ostala negospodarska dejavnost 

skupaj 

18,2 gospodarstvo120,5 

3,0 
6,7 
4,0 
0,2 

5,4 
13,4 
3,0 

-1,1 
86,8 
90,1 

negospodarstvol 3,6 
18.92 

1,82 

Priliv sredstev za skupno potrošnjo 
- skupaj 
- družbene dejavnosti 
- SPIZ in starostno zavarovanje kmetov 

Priliv sredstev za splošno potrošnjo 
- neto rep. proračun 
- občinski proračuni 
- prispevki federaciji skupaj (kotizacija 

in prometni davek) 

Delavci v ZD 
- gospodarstvo 
- negospodarstvo 
Povprečni OD delavcev 
- gospodarstvo 
- negospodarstvo 
Realni OD na delavca 

Cene industrijskih proizvodov 
- nadrobno 
Življenjski stroški 

Turizem-prenočitve 
- tujih gostov 
- domačih gostov 

Bruto dohodek 
Dohodek v gospodarstvu 
Porabljena sredstva (79% 
Izgube 

od CP) 

1) upoštevajoč pol NE Krško 
2) l-VII-83 
l-VII-82 
3) l-Vl-83 
l-VI-82 

25,6 
18,1 
39,6 

7,3 
3,5 

52,3 

0,62 

0,32 

1.92 

19,g2 

20,62 

16,62 

-9,62 

24,2 
33,7 
33,7 

0,0 
0,0 
1,0 

35,53) 
34,7 
37,33 

88,2%3 
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SODELOVANJE SFRJ NA GLAVNIH MEDNARODNIH KONFERENCAH V LETOŠNJEM LETU 

INFORMACIJA 

o VII. konferenci šefov držav ali vlad neuvrščenih držav 

v New Delhiju   

Od 7. do 12. marca 1983 je v New Delhiju, Indija, potekala 
VII. konferenca šefov držav ali vlad neuvrščenih držav. Nepo- 
sredno pred VII. konferenco je bil sestanek na ravni funkcio- 
narjev ministrstev za zunanje zadeve (1. in 2. marec 1983) in 
konferenca ministrov za zunanje zadeve neuvrščenih držav (3. 
do 5. marec 1983). VII. konference šefov držav ali vlad neuvr- 
ščenih drŽav se je udeležilo 99 polnopravnih članic od 101, 
18 opazovalcev in 27 gostov. Na sami konferenci je bilo 
prisotno 144 delegacij držav, mednarodnih organizacij in 
osvobodilnih gibanj. 

Na konferenci je ostal »prazen stol« za delegacijo Kampu- 
čije, ker ni bil dosežen konsenz o tem, kdo naj predstavlja 
vlado Kampučije. 

Konferenca je na priporočilo Ministrske konference neuvr- 
ščenih držav sprejela z aklamacijo v polnopravno članstvo 
Bahame, Barbados, Kolumbijo in Vanuatajo; Antigua in Bar- 
bados sta bili opazovalki, Dominikanska republika pa gostja. 

Konferenca je sprejela naslednje dokumente: 
- Sklepno deklaracijo 
- Akcijski program eonomskega sodelovanja 
- Poslanico podpore in solidarnosti z narodnoosvobodil- 

nimi gibanji, ki jo je predlagal predsedujoči, sprejela pa kon- 
ferenca šefov držav ali vlad na prvi plenarni seji 7. marca 1983 

- Poslanico o solidarnosti s palestinskim ljudstvom 
- Deklaracjo o »kolektivni akciji za globalni napredek« 
- Deklaracijo neuvrščenih držav in drugih dežel v razvoju o 

opiranju na lastne sile 
- Izjavo predsedujočega o vojni med Irakom in Iranom 
- Izvleček iz poročila konference ministrov za zunanje za- 

deve o organizaciji dela, vštevši ustanovitev političnega in 
eonomskega komiteja ter vprašanje zastopanosti Kampučije v 
gibanju neuvrščenih držav 

- Poročilo predsedujočega delovne skupine o sestavi koor- 
dinacijskega biroja 

- Verbalno noto ministrstva za zunanje zadeve Ljudske 
republike Angole o kraju konference ministrov za zunanje 
zadeve neuvrščenih držav v letu 1983 

- Resolucijo o zahvali vladi in narodom Indije. 

Splošni politični in ekonomski pogoji, v katerih 
je potekala VII. konferenca neuvrščenih držav 

Na potek in rezultate VII. konference neuvrščenih držav so 
neposredno vplivale poslabšane razmere v svetu, za katere je 
značilna globoka kriza celotnega sistema mednarodnih poli- 
tičnih in ekonomskih odnosov, ki so zasnovani na blokovski 
razdelitvi in hegemoniji velikih sil. Še poseben vpliv je imelo 
na konferenco tekmovanje velikih sil, poskus širjenja in krepi- 
tve blokov in interesnih sfer. Tudi politika sile in vmešavanja v 
notranje zadeve drugih držav, vse intenzivnejša dirka v oboro- 
žavanju, zaostrovanje obstoječih nasprotij in vse težje raz- 
mere in stanje na področju mednarodnih ekonomskih odno- 
sov, so vplivale na stališča vseh držav ter na njihovo oprede- 
ljevanje v zvezi s premagovanjem takega stanja. 

Nekatere glavne značilnosti generalne 
razprave na VII. konferenci neuvrščenih držav 

Gledano v celoti lahko rečemo, da je v glavni razpravi bil 
dan poseben poudarek in bilo doseženo soglasje glede na 
bistvena vprašanja sodobnega sveta, t. j. mir, neodvisnost, 
razorožitev in razvoj, čeprav obstoje znane razlike o vzrokih 
negativnega razvoja v svetu, je prevladovalo med udeleženci 
insistiranje na prioritetah politike neuvrščenosti in na potrebi 
krepitve enotnosti in solidarnosti gibanja neuvrščenih držav. 
Poudarjeno je, da so izvirna načela neuvrščenosti edini temelj 
za nadaljnje akcije ter hkrati najboljša garancija rasti moči in 
kohezije gibanja. Poudarjeno je bilo, da neuvrščenemu giba- 
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nju niso potrebna nova načela, ampak zvestoba načelom in 
idejam ustanoviteljev gibanja. 

V sami razpravi je ključno mesto zavzemala ekonomska 
problematika, kjer je bilo poudarjeno, da so problemi svetov- 
nih ekonomskih razmer problemi globalne narave, ki zahte- 
vajo tudi globalne rešitve. V tem oziru je bila ponovno poudar- 
jena potreba po reaktiviranju globalnih pogajanj in dialoga 
mod razvitimi in državami v razvoju ter čimprejšnjega izobli- 
kovanja nove mednarodne ekonomske ureditve. Še posebej je 
bilo v razpravi poudarjeno, da vse države v razvoju pričakujejo 
veliko od VI. UNCTAD, za katerega morajo pripraviti skupno 
strategijo. 

V političnem delu generalne razprave so bili dani poudarki 
predvsem na načela, mesto, vlogo in značaj gibanja neuvršče- 
nosti, na splošne svetovne razmere in razorožitev, na raz- 
pravo v zvezi s kriznimi žarišči, med katerimi je predvsem 
prevladovala razprava o bližnjem vzhodu, Namibiji, iransko- 
iraški vojni, Kampučiji in razmerah v Srednji Ameriki. Po- 
novno sta bili potrjeni značaj in vloga PLO. Poseben po- 
udarek je bil dan tudi vlogi in prispevku predsednika Tita v 
gibanju neuvrščenih. 

Glavni rezultati in stališča VII. konference 
neuvrščenih držav 

Glavni rezultati in stališča VII. konference neuvrščenih 
držav so zapisani v sklepni deklaraciji, ki je sestavljena iz dveh 
delov, in sicer političnega in ekonomskega dela. V uvodnem 
delu političnega dela sklepne deklaracije je poudarjena vloga 
neuvrščenosti, ocenjen mednarodni položaj, posebej je opre- 
deljena razorožitev, obstoj in koeksistenca v obdobju jedr- 
skega orožja, opredeljen je položaj v Južni Afriki, zaskrblje- 
nost voditeljev držav ali vlad v zvezi z razvojem zahodnosa- 
harskega vprašanja, izražena je solidarnost z ljudstvom Ko- 
morov v njegovih upravičenih prizadevanjih, da bi dobili nazaj 
ta otok, ohranili njegovo neodvisnost, enotnost in ozemeljsko 
nedotakljivost; podano je stališče v zvezi z Malgaškimi otoki; 
ponovno je poudarjena potreba, da se Indijski ocean razglasi 
za območje miru; podana je podpora suverenostiMavriciusa 
nad otočjem Chagos, vštevši Diego Garcia; izražena je po- 
novna podpora gibanja neuvrščenih držav palestinskemu 
ljudstvu pri osvoboditvi njegove domovine in vrnitvi njegovih 
neodtujljivih nacionalnih pravic; preučen je bil resen položaj, 
v katerem je Libanon; ter razmere na Bližnjem Vzhodu, kjer je 
konferenca vnovič potrdila trdno nasprotovanje in obsodbo 
izraelske politike in prakse na zasedenih arabskih in palestin- 
skih ozemljih, vštevši Jeruzalem; podana je odločna obsodba 
brezobzirne izraelske agresije na iraške jedrske naprave, ki so 
bile miroljubnega namena; izražena je bila resna zaskrblje- 
nost zaradi nadaljevanja spopadov in napetosti v jugovzhodni 
Aziji in v okviru tega je bilo opozorjeno da obstaja resna 
nevarnost, da se napetost v Kampučiji in okoli nje razširi na 
večje območje; izražena je bila velika zaskrbljenost glede na 
položaj v jugozahodni Aziji; ponovno je bila dana podpora v 
zvezi z željo korejskega ljudstva, da združi svojo domovino na 
miroljuben način in brez tujega vmešavanja; konferenca je 
vzela na znanje poročilo zunanjih ministrov Kube, Indije in 
Zambije ter vodje političnega oddelka PLO v zvezi z ukrepi, ki 
bi prispevali k uresničevanju načel neuvrščenosti v spopadu 
Irana in Iraka; izražena je bila zaskrbljenost zaradi krepitve 
napetosti v Evropi in čedalje večjega kopičenja orožja na tej 
celini; konferenca je pozdravila pobudo Malte, da bi sklicali 
sestanek za obravnavo vprašanj v zvezi z varnostjo v Sredo- 
zemlju, kar je sestavni del sklepne listine iz Helsinkov; izra- 
žena je bila popolna solidarnost in podpora ljudstvu in vladi 
Republike Ciper v zvezi s spoštovanjem neodvisnosti, suvere- 
nosti, ozemeljske nedotakljivosti, enotnosti in neuvrščenosti 
te države; opozorjeno je bilo na dolg boj ljudstev Latinske 

7 

4 d 



Amerike za neodvisnost in suverenost in z zadovoljstvom je 
bila vzeta na znanje njihova odločnost, da izvajajo neuvr- 
ščeno politiko in se bojujejo proti imperializmu, kolonializmu, 
neokolonializmu in vsem oblikam tuje nadvlade, hegemonije 
in vmešavanja v notranje zadeve teh držav; poudarjena je bila 
pravica vseh držav k popolnemu in neomejenemu dostopu do 
jedrske tehnologije v miroljubne namene; konferenca je opo- 
zorila, da načelo miroljubnega reševanja sporov ostaja osred- 
nje načelo filozofije miroljubne koeksistence, ki jo zagovar- 
jajo neuvrščene države,, konferenca je pozvala vse države 
sveta, da se ravnajo v skladu z deklaracijo o nedopustnosti 
intervencije in vmešavanja v notranje zadeve držav; voditelji 
držav ali vlad so izrazili veliko zadovoljstvo zaradi napredka, 
ki so ga dosegle agencije, ustanovljene za izboljšanje sodelo- 
vanja med neuvrščenimi državami na področju informiranja in 
množičnih medijev; ponovno je konferenca poudarila pomen 
Združenih narodov kot najprimernejšega mednarodnega te- 
lesa pri iskanju rešitev velikih svetovnih vprašanj; VII. konfe- 
renca voditeljev držav ali vlad neuvrščenih držav se je vnovič 
obvezala, da bo spoštovala načela in cilje svojega gibanja. 

V uvodnem delu skonomskega dela sklepne deklaracije so 
voditelji držav ali vlad preučili poslabšanje ekonomskega po- 
ložaja v svetu in opredelili svetovni ekonomski položaj; oce- 
nili so pogajanja za vzpostavitev nove mednarodne ekonom- 
ske ureditve in poudarili potrebo, da gibanje neuvrščenosti 
določi strategijo za prihodnja mednarodno-ekonomska poga- 
janja na podlagi izčrpne analize svetovnega ekonomskega 
položaja; voditelji držav ali vlad so opozorili na pobudo VI. 
konference na vrhu v Havani, da bi se začel nov krog splošnih 
pogajanj o mednarodnem ekonomskem sodelovanju za raz- 
voj; poudarjena je bila potreba, da se reševanje žgočih pro- 
blemov dežel v razvoju ne sme odlagati, zato je treba čimprej 
rešiti vprašanje denarja in prenosa virov, vprašanje trgovine in 
surovin, energijo, hrane in kmetijstva, prav tako pa je po- 
trebna celovita reforma obstoječega nepravičnega in zastare- 
lega denarno-finančnega sistema. Vse to bi pripomoglo k 
pospešenemu razvoju dežel v razvoju, krepitvi večstranskega 
ekonomskega sodelovanja in ponovnemu aktiviranju svetov- 
nega gospodarstva, kar bi neposredno pomagalo neuvršče- 
nim in drugim deželam v razvoju. Prav tako je bilo ugotov- 
ljeno, da so nastale možnosti za sprejem celovitega pristopa k 
problemom svetovnega gospodarstva, kot je to predvideno z 
mednarodno strategijo za tretje desetietje Združenih narodov 
za razvoj. Voditelji držav ali vlad so izrazili zaskrbljenost 
zaradi neustreznega uresničevanja listine o ekonomskih pra- 
vicah in dolžnostih držav in pozvali tiste razvite države, ki 
listine niso sprejele, da preverijo svoje stališče in se ravnajo 
po njenih načelih in določilih. Prav tako so ugotovili, da VI. 
UNCTAD ponuja pomembno možnost za celovito in medse- 
bojno povezano obravnavo mednarodnega ekonomskega po- 
ložaja in njegovega vpliva na trgovino in razvoj dežel v raz- 
voju. 

Denarno-finančno področje je brez dvoma eno izmed naj- 
pomembnejših za izboljšanje in širjenje mednarodnega sode- 
lovanja. Številni ekonomski problemi, s katerimi so soočene 
dežele v razvoju, izvirajo iz finančnih omejitev, ki zadevajo te 
dežele. Zato je ponovno poudarjena potreba po prestrukturi- 
ranju denarno-finančnega sistema, da bi učinkovito pomagal 
deželam v razvoju, da se prilagode težkim plačilno-bilančnim 
problemom, s katerimi so soočene, s tem pa bi tem deželam 
zagotovili ustrezen prenos sredstev za financiranje razvoja. 
Voditelji držav ali vlad so izrazili veliko zaskrbljenost zaradi 
kritičnega položaja, s katerim se soočajo dežele v razvoju v 
svoji trgovini z razvitimi državami. Zavrnili so vse oblike eko- 
nomske agresije in uporabe trgovinskih groženj ali sankcij in 
drugih oblik blokade, prisilnih ukrepov ali izsiljevanja neuvr- 
ščenih in drugih dežel v razvoju po razvitih državah kot oblike 
političnega pritiska in vmešavanja ali vplivanja na njihove 
suverene odločitve. Z zaskrbljenostjo je bilo ugotovljeno, da 
nastajajo resne motnje pri cenah surovin in v tej zvezi je bila 
obsojena škodljiva vloga nadnacionalnih družb, ko gre za 
povečanje udeležbe dežel v razvoju pri obdelavi, trženju, 
prometu in delitvi surovin. Voditelji držav in vlad prav tako z 
veliko zaskrbljenostjo ugotavljajo, da se je v deželah v razvoju 
poslabšal položaj glede hrane in kmetijstva, o čemer priča 
zmanjšana pridelava žitaric in povečanje uvoza, kar pomeni 
veliko obremenitev za njihova že tako pomanjkljiva devizna 
sredstva. Energija ima v deželah v razvoju ključno vlogo v 

gospodarstvu teh dežel. Poudarjena je bila potreba, da je 
treba tem deželam zagotoviti dovolj energije, da bi pospešili 
njihov družbenoekonomski razvoj brez škode za nacionalne 
interese. Voditelji držav ali vlad so v ekonomskem delu 
sklepne deklaracije poudarili pomen krepitve znanstvenih in 
tehničnih možnosti dežel v razvoju kot enega izmed najpo- 
membnejših načinov za napredek njihovega razvoja. Poudar- 
jena je bila potreba za povečanje investiranja v industrijsko 
področje, raziskati pa je treba tudi možnosti za morebitno 
vzpostavitev novih mehanizmov v ta namen, razvite države pa 
morajo pod ustreznimi pogoji povečati finančni priliv v dežele 
v razvoju za potrebe njihovega programa industrializacije. 
Sistem Združenih narodov za razvoj naj bi še naprej nosil 
breme razvoja in imel vlogo katalizatorja v prizadevanjih v 
nacionalnih gospodarstvih dežel v razvoju. Voditelji držav ali 
vlad ponovno poudarjajo, da morajo tudi razvite države, tako 
kot veliko število držav v razvoju, izvajati resolucije Generalne 
skupščine in Sveta guvernerjev programa Združenih narodov 
za razvoj, sprejeli pa so tudi poziv za 14% letno povečanje 
prostovoljnih prispevkov, ki so potrebni za uresničevanje pro- 
grama. 

VII. konferenca neuvrščenih držav je vnovič potrdila neod- 
tujljivo pravico vseh držav in narodov do stalne, celovite in 
popolne suverenosti in nadzora nad svojimi naravnimi in 
drugimi bogastvi in gospodarskimi dejavnostmi. 

Voditelji držav ali vlad so z zadovoljstvom ugotovili, da je 
Konvencijo Združenih narodov o mednarodnem pomorskem 
pravu podpisalo že 122 držav. V tem smislu je treba pospešiti 
postopek ratifikacije, da bi konvencija začela čimprej veljati. 

Voditelji držav ali vlad so ugotovili, da je Antarktika kot 
celina pomembna za ves svet kot človekovo okolje, zlasti v 
klimatskem in znanstvenem pomenu, posredno pa tudi v 
ekonomskem pomenu. 

Izražena je bila tudi velika zaskrbljenost, ker nadnacionalne 
družbe izvajajo nezakonito in nezaželeno politiko in korumpi- 
rano politiko v deželah v razvoju, njihova prizadevanja za kar 
največje dobičke pa povzročajo motnje v gospodarstvu teh 
dežel. Predstavniki držav in vlad neuvrščenih držav so obso- 
dili aktivnost nadnacionalnih družb v Južni Ameriki, ki krepijo 
zatiralske mehanizme režima apartheida v tej državi. Pozdrav- 
ljena je bila odločitev, s katero je Generalna skupščina Zdru- 
ženih narodov na pobudo Šri Lanke razglasila leto 1987 za 
mednarodno leto za nastanitev brezdomcev. Ublaževanje in 
odpravljanje revščine, izobraževanje in prosvetljevanje člo- 
veka in zagotavljanje polne zaposlenosti so prednostne na- 
loge do leta 2000. Učinkovito mobiliziranje in vključevanje 
žensk v celoten razvoj je potreba in naloga, so poudarili 
voditelji držav ali vlad, s tem v zvezi pa tudi strategije in ukrepi 
za izboljšanje družbenoekonomskega položaja ženske in 
njene vloge v razvoju. Voditelji držav ali vlad so zahtevali od 
mednarodne skupnosti, zlasti od razvitih držav, da okrepijo* 
svoja prizadevanja in sprejmejo nujne ukrepe za ustavitev 
širjenja puščave in za povečano pomoč prizadetim državam 
sudansko-sahelskega območja in drugim deželam v razvoju, 
ki so žrtve suše. Izražena je bila tudi velika zaskrbljenost 
zaradi težkega položaja tistih dežel v razvoju, ki so jih priza- 
dele naravne nesreče. Izražena je bila tudi velika zaskrblje- 
nost zaradi sedanjega priliva beguncev iz Afrike, ker to po- 
vzroča ogromno socialno in ekonomsko breme za vse afriške 
države, ki dajejo zatočišče. 

Okrepiti je treba sedanji okvir mednarodnega sodelovanja 
na področju varstva človekovega okolja. Potrebno je varovati 
tista bogastva na našem planetu, ki jih ni mogoče obnoviti in 
se izogibati razsipniškemu načinu življenja in razmetavanja 
skupnih bogastev v nekaterih priviligiranih razvitih državah, ki 
porabijo nesorazmerno velik del materialnih bogastev. Vodi- 
telji držav ali vlad ugotavljajo, da je neodtujljiva pravica vseh 
držav, da razvijajo programe za miroljubno uporabo jedrske 
energije za ekonomski in družbeni razvoj svojih narodov v 
skladu s svojimi razvojnimi potrebami. 

Vesoljski prostor se sme uporabljati samo v miroljubne 
namene, dosedanja delitev koristi od vesolja pa mora biti med 
državami sveta bolj enakomerna. V ekonomskem delu 
sklepne deklaracije so obravnavana še naslednja vprašanja: 
desetletje prometa in komunikacij v Afriki, najmanj razvite 
države, države, ki nimajo izhoda na morje, otoške dežele v 
razvoju, najhuje prizadete države, ekonomsko sodelovanje 
med deželami v razvoju z akcijskim programom sodelovanja 
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med deželami v razvoju, usklajevanje in koordinacijo akcij- 
skega programa in smernicami za prihodnost. 

Važnejše akcije na političnem področju 
VII. konferenca šefov držav ali vlad neuvrščenih držav je na 

političnem področju sklenila naslednje: 
- šefi držav in vlad naj sodelujejo na 38. zasedanju Gene- 

ralne skupščine Združenih narodov; 
- Indira Gandhi bo v vlogi predsedujoče v gibanju neuvr- 

ščenih govorila na VI. UNCTAD v Beogradu; 
- Indira Gandhi se bo kot predsedujoča v gibanju neuvr- 

ščenih zavzela za prekinitev iransko-iraške vojne; 
- VII. konferenca je razpravljala o vprašanju nadaljnjega 

funkcioniranja koordinacijskega biroja, izhajajoč pri tem iz 
dejstva, da so vsi sestanki tega telesa odprti za vse neuvr- 
ščene države in da je naraslo zanimanje za aktivno sodelova- 
nje v delu koordinacijskega biroja; 

- oblikovanje Komite za bližnji vzhod, ki ga sestavljajo: 
Indija, Bangladeš, Zambija, Senegal, Jugoslavija, Kuba, Alžir 
in PLO, 

- odločeno je, da bodo ministri obmejnih držav v odnosu rfe 
Južnoafriško republiko in še 17 drugih ministrov za zunanje 
zadeve razpravljali na seji Varnostnega sveta, junija 1983, o 
vprašanju Namibije. Med temi državami je tudi Jugoslavija; 

- koordinacijski biro naj preuči problem Kampučije in v 
zvezi s tem predloži konkretne predloge na ministerski konfe- 
renci neuvrščenih v Luandi 1985. leta; 

- odločeno je, da bo redna ministerska konferenca neuvr- 
ščenih držav v Angoli, Luandi, 1985. leta; 

- odprto je ostalo vprašanje kraja VIII. konference neuvr- 
ščenih držav, čeprav je Irak dobil sorazmerno veliko podporo. 
O tem bo razpravljala ministerska konferenca neuvrščenih v 
Luandi; 

- od Koordinacijskega biroja se zahteva, da dokončno 
ugotovi sestavo delovne skupine, ki naj bi skrbno preučila vse 
predloge v zvezi z mirnim reševanjem sporov; 

- ni bila sprejeta pobuda, da bi v Adnu (NDR Jemen) potekal 
izredni ministerski sestanek Koordinacijskega biroja o vpra- 
šanju spreminjanja Indijskega oceana v cono miru; 

- odločeno je, da bo sestanek neuvrščenih držav Sredo- 
zemlja; 

-VII. konferenca neuvrščenih držav podpira pobudo Malte, 
da se v Valeti sestanejo strokovnjaki za preučevanje možnosti 
izboljšanja varnosti v Sredozemlju v skladu s helsinškim do- 
kumentom; 

- dana je podpora za sklic mednarodne konference o miro- 
ljubnem izkoriščanju jedrske energije, definirani so tudi 
osnovni cilji te konference. 

Pomembnejše akcije v razvoju medsebojnega 
gospodarskega sodelovanja neuvrščenih 
držav in držav v razvoju 

- Priporočeno je, naj bi bil V. sestanek koordinatorjev za 
vsa področja sodelovanja 1985. leta; 

- odločeno je, da indijski predlog o ustanovitvi panela 
eminentnih strokovnjakov, ki bi opravili študijo o izboljšanju 
sodelovanja med neuvrščenimi in ostalimi državami v razvoju, 
preuči Sistem za raziskovanje in informiranje, svoja priporo- 
čila pa pošlje na naslednji ministerski sestanek Koordinacij- 
skega biroja; 

- odločeno je, da neuvrščene države preuče osnutek sta- 
tuta Centra za znanost in tehnologijo neuvrščenih in ostalih 
držav v razvoju in da dajo k temu svoje komentarje,, 

- odločeno je, da se čimprej skliče sestanek strokovnjakov 
za vprašanja namakanja; 

- sprejeta je ponudba vlade Gvineje, da bo gostitelj III. 
sestanka koordinatorjev na področju hrane in kmetijstva; 

- sprejeta je ponudba jugoslovanske vlade glede'usposab- 
ljanja osebja na področju ribištva; 

- sprejeta je ponudba perujske vlade, da bo gostitelj III. 
konference ministrov dela neuvrščenih in držav v razvoju; 

- sprejeta je ponudba tunizijske vlade, da bo v letu 1983 
gostitelj seminarja o strategiji zaposlovanja v neuvrščenih 
državah; 

- od koordinatorja za turistično področje je bilo zahtevano, 
da v čim krajšem času skliče prvi sestanek koordinatorjev; 

- sprejeta je ponudba indijske vlade, da 1985. leta organi- 
zira mednarodni seminar neuvrščenih držav o usposabljanju 
športnih kadrov; 

- sprejeta je ponudba indijske vlade, da bo v letu 1983 
gostitelj II. zasedanja Sistema za raziskovanje in informacije; 

- potrjena je zahteva ministrskega sestanka Koordinacij- 
skega biroja Mednarodnemu centru za podjetja v javni last- 
nini v Ljubljani, da pripravi študijo o vlogi žena v državah v 
razvoju; 

- sprejet je poziv Kube, da se aprila 1983 v Havani opravi 
drugi delovni sestanek koordinatorjev za miroljubno izkori- 
ščanje jedrske energije; 

- neuvrščeni in države v razvoju so bile naprošene, da 
dostavijo svoja mnenja v zvezi z osnutkom statuta Centra za 
sodelovanje neuvrščenih in ostalih držav v razvoju na po- 
dročju pošte in telekomunikacij, s tem pa bi se omogočil 
čimprejšen sklic konference za sprejem statuta; 

- sprejeta je ponudba Šri Lanke, da bo gostitelj sestanka 
koordinatorjev za vprašanja stanovanjske gradnje 1983. ali v 
začetku 1984. leta. 

Pomembnejše akcije neuvrščenih držav na 
področju mednarodnih ekonomskih odnosov 
- VII. konferenca neuvrščenih držav predlaga, da bi se glo- 
balna pogajanja začela v začetku leta 1984. V prvi fazi naj bi se 
pogajanja omejila na reševanje lažjih vprašanj, druga faza pa 
naj bi zajela tudi druge probleme, predvsem pa tiste, ki se 
nanašajo na strukture mednarodnega ekonomskega sistema 
in institucij; 

- glede na težke razmere svetovnega gospodarstva in neo- 
dvisno od globalnih pogajanj naj bi se začela pogajanja za 
sprejem in učinkovito izvrševanje programov neposrednih 
ukrepov v korist držav v razvoju. Sporazum o tem naj bi bil 
dosežen na VI. UNCTAD. 

- v pogajanjih z razvitimi državami naj se določi vseobsega- 
joč, pravičen, večstranski okvir za restrukturiranje dolgov 
držav v razvoju; 

- poslano je vabilo za sklic mednarodne konference o 
denarju in financah, na kateri naj bi sodelovale vse države; 

- VII. konferenca neuvrščenih držav je poudarila, da naj bi 
bil VI. UNCTAD, med drugim, usmerjen tudi k potrebi za čim 
hitrejše oživljanje svetovnega gospodarstva, s poudarkom za 
ozdravitev procesov razvoja držav v razvoju; 

- da bi se spodbudil proces dogovarjanj med razvitimi in 
državami v razvoju, je dogovorjeno, da bo Indira Gandhi kot 
predsednica gibanja neuvrščenosti sprejela ukrepe, za katere 
bo menila, da so potrebni; 

- odločeno je, da bo prva ministrska konferenca neuvršče- 
nih in ostalih držav v razvoju na področju izobraževanja in 
kulture v Pjong Jangu 1983. leta; 

- sprožena je pobuda, da se na 38. zasedanju Generalne 
skupščine Združenih narodov stori vse za vsestransko izde- 
lavo študije o Anktartiki z namenom, da se razširi medna- 
rodno sodelovanje na tem področju. 
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INFORMACIJA 

o Madridskem sestanku Konference o varnosti 

in sodelovanju v Evropi (KEVS)  

Po triletnem (namesto predvidenem trimesečnem) razprav- 
ljanju se je končal Madridski sestanek (MS) Konference o 
varnosti in sodelovanju v Evropi s slovesno ceremonijo in 
podpisi zunanjih ministrov držav udeleženk iz Evrope (izjema 
Albanija) in ZDA ter Kanade (skupaj 35 držav udeleženk). Tudi 
ob podpisni ceremoniji so bile opazne nevarnosti, ki lebdijo 
nad Evropo in človeštvom zaradi sedanjih nasprotij v svetu in 
še posebej zaradi delitev v Evropi. Sestrelitev južnokorej- 
skega letala je ponovno vzbudila vse tiste razprave in ob- 
tožbe, kot so to povzročili prej konflikti okrog Afganistana, 
Poljske, emigrantov in disidentov. 

Podpisan pa je sklepni dokument, ki ni samo obsežen 
(10.000 besed), temveč je po svoji vsebini resnično pomem- 
ben. To je prvi sporazum, katerega so po intervenciji v Afgani- 
stanu podpisale vse države NATO pakta in Varšavskega pakta 
- torej tudi obe velesili ZDA in ZSSR, seveda pa tudi nevtralne 
in neuvrščene evropske dežele. Te so izpričale tudi izredna 
prizadevanja pri iskanju vsebinskih sklepnih določil, pred- 
vsem pa tudi imele izredno pomembno vlogo pri iskanju 
kompromisnih rešite med obema blokoma in še posebej med 
obema velesilama. Španska vlada kot gostitelj MS bo sprejeti 
dokument poslala generalnemu direktorju UNESCO, izvrš- 
nemu sekretarju ekonomske komisije za Evropo ter tudi vla- 
dam sredozemskih držav, ki niso udeleženke Madridskega 
sestanka. Besedilo pa bo v celoti objavljeno v vsaki državi - 
udeleženki Madridskega sestanka, ki so dolžne, da poskrbijo 
za kar največjo njegovo publiciteto. Z njim bo seznanjena tudi 
naša javnost, tako kot je bilo že v primeru Helsinške listine. 

Za razpravo v zborih Skupščine SRS naj bi začasno koristila 
ta informacija o bistvenih vprašanjih iz Sklepne listine MS. 

Pred razpravo v Skupščini SRS bodo pripravljeni tudi 
osnutki predlogov stališč in priporočil, ki naj bi pripomogli k 
konkretizaciji sklepov MS na tistih področjih, ki še posebej 
zanimajo SR Slovenijo. Kot pripomoček k razpravi in sklepom 
naj služi tudi poročilo Zveznega zbora Skupščine SFRJ o 
razpravi, stališčih in konkretizaciji sklepov MS v naši državi. 
V madridskem sklepnem dokumentu ugotavljajo vse države 
udeleženke, kako velikega pomena je varnost in resnično 
popuščanje napetosti, a tudi izražajo svoje obžalovanje, da se 
je mednarodna situacija po letu 1977 spet poslabšala. Mnenja 
so. da je za nadaljnji proces KEVS potrebno uravnoteženo 
napredovanje na vseh področjih Sklepnega akta KEVS iz leta 
1975 v Helsinkih. Obžalujejo, da je prišlo do kršitev temeljnih 
načel, sprejetih v Helsinkih, zagotavljajo, da bodo vložile 
resnična prizadevanja, da bi uresničile Sklepni akt. Iskreno si 
bodo prizadevale za zmanjševanje vse večjega oboroževanja 
kot tudi za krepitev zaupanja ter varnosti in napredovanja 
razorožitve. 

V devetnajstih točkah so navedena načela. V teh načelih 
poudarjajo potrebo po večji učinkovitosti načel in zato naj ta 
odsevajo v zakondaji na način, ki ustreza praksi in procedu- 
ram, specifičnim za vsako državo. Gre za deset načel v Sklep- 
nem aktu. Posebej je poudarjeno tudi načelo neuporabe grož- 
nje s silo ali njene dejanske uporabe. 

Države udeleženke obsojajo terorizem, vključno s tem tudi 
terorizem v mednarodnih odnosih, ki ogroža ali odvzema 
nedolžna človeška življenja ali na drugačen način grozi člove- 
škim pravicam in temeljnim svoboščinam; poudarjajo potrebo 
po tem, da se sprejme odločne ukrepe proti terorizmu. Izrazile 
so tudi pripravljenost za uporabo učinkovitih ukrepov za 
preprečevanje in onemogočanje terorističnih aktov na nacio- 
nalni ravni ter s pomočjo mednarodnega sodelovanja; pri tem 
bodo uveljavile ustrezne bilateralne in multilateralne dogo- 
vore. V skladu s tem bodo urejale in okrepile medsebojno 
sodelovanje v boju proti takšnim dejanjem. Sporazumne so, 
da bodo ravnale v skladu ž Listino Združenih narodov, z 
Deklaracijo Združenih narodov o načelih mednarodnega 
prava, ki zadevajo prijateljske odnose in sodelovanje med 
državami, kot tudi Sklepnim dokumentom iz Helsinkov. 

Pripravljene so odreči se direktne ali indirektne pomoči 
teroristični, subverzivni ali drugi dejavnosti, ki ima namen 
nasilno zrušenje režima katere druge države-članice. Vzdrže- 
vale se bodo od financiranja ali toleriranja takšnih dejavnosti. 
Prav tako zagotavljajo nujno varnost vsem uradnim predstav- 
nikom in osebam, ki na njihovih ozemljih delujejo v zvezi z 
vzpostavljanjem diplomatskih, konzularnih ali drugih uradnih 
odnosov. 

Posebna skupina točk vsebuje določila o človekovih pravi- 
cah. Med njimi so določila, ki so bila predmet ostrih polemik 
med obema blokoma in velesilama. Poudarjajo pripravljenost 
pospeševati in razvijati učinkovito uresničevanje človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter zagotoviti trajen in stvaren 
napredek v skladu s Sklepnim aktom. Med univezalnimi člo- 
vekovimi pravicami je posebna podtočka o zagotovitvi svobo- 
dne odločitve posameznika, da sam ali v skupnosti z drugimi 
izpoveduje vero ali prepričanje, delujoč v skladu s svojo 
vestjo. Države udeleženke se bodo v tem smislu - kadar koli 
bo potrebno - posvetovale z verskimi skupnostmi, instituci- 
jami in organizacijami, ki delujejo v ustavnih okvirih v njihovih 
državah. Z naklonjenostjo bodo pretresle prošnje verskih 
skupnosti, katerih pripadniki izpovedujejo ali so pripravljeni 
izpovedovati svojo vero v ustavnih okvirih svojih držav, da se 
jim da status, ki je v njihovih državah predviden za verske 
skupnosti, institucije in organizacije. 

Prav tako poudarjajo pomen stalnega napredka s tem, da se 
zagotovi spoštovanje in resnično uveljavljanje pravic pripa- 
dnikov narodnostnih manjšin, pa tudi zaščita njihovih legiti- 
mnih interesov, kot je predvideno v Sklepnem aktu. 

Zavzemajo se za enakopravnost moških in žensk in učinko- 
vito dejavnost v političnem, družbenem in kulturnem življenju. 

Pomembna je točka, o kateri je bilo mnogo razprav in kjer je 
med drugim bil v ozadju problem Poljske: države udeleženke 
bodo zagotovile pravico delavcev, da svobodno ustanavljajo 
sindikate in da se včlanjajo v sindikate, pravico sindikatov za 
svobodno delovanje, pa tudi druge pravice v skladu z ustrez- 
nimi mednarodnimi instrumenti. Ugotovile so, da se bodo te 
pravice uresničevale skladno z zakonodajo posamezne dr- 
žave in skladno z obveznostmi te države na temelju medna- 
rodnega prava. Po potrebi bodo spodbujale vzpostavljanje 
neposrednih stikov in zvez med sindikati in njihovimi pred- 
stavniki. 

Udeleženke so sklenile, da bodo sklicale sestanek izveden- 
cev držav-udeleženk, na katerem bodo ti razpravljali o vpraša- 
njih spoštovanja pravic in temeljnih svoboščin človeka v nji- 
hovih državah iz vseh vidikov, kot je to predvideno v sklepnem 
aktu. Sestanek ekspertov bo v Ottavvi 7. maja 1985. Sklepe in 
priporočila bodo predložili vsem državam udeleženkam. 

V Atenah bo 21. marca 1984 poseben sestanek strokovnja- 
kov z nalogo na temeljih Sklepnega akta izdelati za vse 
udeleženke MS splošno sprejemljiv način miroljubnega reše- 
vanja sporov, in to s tem, da bi izpopolnili sedaj obstoječe 
metode. 

Posebno pomemben je sporazum v zvezi z varnostjo Evrope 
(posebno poudarjen kot temeljni interes vzhodnega bloka in 
pogojevan skoraj do zadnjega s strani zahodnega bloka). 
Udeleženke so se sporazumele, da skličejo konferenco o 
ukrepih za okrepitev zaupanja in varnosti ter o razorožitvi v 
Evropi. Prva faza bo posvečena pogajanjem in sprejemanju 
vrste vzajemno komplementarnih ukrepov o krepitvi varnosti, 
da bi tako zmanjšali nevarnost vojaških spopadov v Evropi. Ta 
konferenca bo začela v Stockholmu 17. januarja 1984. 

Ukrepi za krepitev zaupanja in varnosti bodo zajeli celotno 
Evropo kot tudi njena pribrežna morja. To velja tudi za 
oceane, ki se dotikajo ozemlja evropskih dežel. Velja pa tudi 
za zračni prostor. Ukrepi bodo vojaškega značaja in njihovo 
izpolnjevanje bo politična obveznost udeleženk. Določeni 
bodo tudi ustrezni načini verifikacije, seveda v soglasju z 
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vsebino njihovih določil. Kot pravijo v svojem dokumentu 
udeleženke, bi naj bil namen konference, da se kot bistveni in 
integralni del multilateralnega procesa, začetega na Konfe- 
renci o varnosti in sodelovanju v Evropi, s sodelovanjem vseh 
držav - podpisnic Sklepnega dokumenta, po fazah sprejmejo 
ukrepi za učinkovito in konkretno akcijo, s katero naj bi 
dosegli napredek pri krepitvi zaupanja in varnosti, pa tudi pri 
uresničevanju razorožitve, da bi s tem uveljavili in izrazili 
obveznost držav, da ne grozijo s silo in ne uporabljajo sile v 
mednarodnih odnosih. Na sestanku držav udeleženk KEVS na 
Dunaju 4. novembra 1986 bodo ocenili napredek, dosežen v 
fazi konference o ukrepih za krepitev zaupanja. 

Posebno poglavje zajema vprašanje sodelovanja na po- 
dročju gospodarstva, znanosti, tehnologije in človekovega 
okolja. Zavzemajo se za realizacijo priporočil iz Sklepnega 
akta in jih še bolj razširjajo in konkretizirajo. Posebej se 
zavzemajo za priporočila ekonomske komisije Združenih na- 
rodov za Evropo (EKE). Razširjeno je tudi priporočilo za 
ohranitev človekovega okolja. Priporočajo ugotavljanje ra- 
zličnih ovir, da bi lahko našli načine njihovega zmanjšanja in 
postopnega odpravljanja. Države podpisnice bodo podpirale 
in spodbujale različne oblike poslovnih stikov, strokovne sim- 
pozije, vzgojo strokovnih kadrov itd. 

Izboljšale bodo pogoje za tuje firme na svojih ozemljih ter 
njihove telekomunikacije, olajšale vize za osebje in za regi- 
stracijo predstavništev. Natančneje je opredeljena možnost za 
potrebne gospodarske informacije, objavljanje statističnih 
podatkov, predvsem možnosti za boljše analize tržišč in po- 
znavanje proizvodov. Kompenzacijski posli bi sicer lahko odi- 
grali koristno vlogo, lahko pa bi pri takih poslih nastali pro- 
blemi. Pri tem omenja predlog študije EKE o tem vprašanju. 
Pogoj za razvoj in diverzifikacijo gospodarskih odnosov, te- 
melječih na vzajemnih interesih, je predvsem razširitev indu- 
strijskega sodelovanja in širša uporaba moderne tehnologije. 
Predvsem bi lahko koristili dolgoročni dvostranski sporazumi 
o gospodarskem, industrijskem in tehničnem sodelovanju. S 
tern namenom bodo podpisnice tudi razvijale in izboljševale 
možnosti za aktivno dejavnost in izmenjavo gospodarskih in 
trgovinskih informacij med pristojnimi organizacijami, po- 
djetji in firmami, pri čemer bodo vključevali tudi majhna in 
srednja podjetja. Predvidene so tudi oblike industrijskega 
sodelovanja, in sicer z vključevanjem sodelovanja z organiza- 
cijami, institucijami in firmami iz tretjih držav. Posebna dejav- 
nost je predvidena v zvezi s sodelovanjem na področju ener- 
getike, in to na dvostranskih in večstranskih temeljih. Poudar- 
jen je izreden pomen znanstvenega in tehničnega napredka v 
gospodarskem in družbenem razvoju vseh dežel, posebno 
tistih, ki se gospodarsko razvijajo. Pri tem se sklicujejo na 
sodelovanja, pri čemer istočasno uporabljajo različne oblike 
neposrednih in individualnih stikov med znanstveniki in stro- 
kovnjaki, prav tako pa tudi stike in vezi med zainteresiranimi 
organizacijami, znanstvenimi in tehničnimi inštitucijami in 
podjetji. Predlog se zavzema tudi za vzpodbujanje razvoja 
znanstvenega sodelovanja na področju kmetijstva, in sicer z 
dvostranskim, večstranskim in subregionalnim sodelovanjem 
pri vzgajanju živine, gojitvi rastlin in ohranjanju vodnega 
gospodarstva. Predvidevajo sodelovanje med znanstvenimi 
centri in raziskovalnimi ustanovami ter potrebno izmenjavo 
informacij. 

Podpisnice želijo, da bi dežele, v katerih delajo tudi delavci, 
in dežele, iz katerih delavci prihajajo, okrepile stike za boljše 
splošne pogoje življenja teh delavcev in njihovih družin. Po 
potrebi bodo poskrbele za učenje jezika in kulture dežele, iz 
katere delavci prihajajo. Za boljšo reintegracijo povratnikov 
naj bi zagotovili tudi izplačilp pokojnin, pridobljenih ali pred- 
videnih v sistemu socialnega zavarovanja, ki so jih uživali 
delavci v državi sprejema. Pri tem naj uporabljajo primerne 
zakonske ukrepe ali sporazume na recipročnih temeljih. Ude- 
leženke se izrekajo za enakopravno in okrepljeno sodelovanje 
z državami v razvoju, izražajo pripravljenost za skupna priza- 
devanja v korist vzpostavitve novega mednarodnega gospo- 
darskega reda in za izvajanje strategije OZN za tretje deset- 
letje razvoja v tem smislu, kot je bila sprejeta. 

Varnost v Evropi je tesno povezana z varnostjo Sredozemlja 
v celoti. Pripravljene so narediti korake za zmanjšanje napeto- 
sti in krepitev varnosti, stabilnosti in miru na območju Sredo- 
zemlja, in sicer zato, ker bi s tem okrepile prizadevanja za 

pravične, zanesljive in trajne rešitve sedanjih osrednjih vpra- 
šanj po mirni poti, prav tako pa tudi, da bi se - skladno s 
Sklepnim aktom - vzdržale uporabe sile ria tem področju, kar 
naj bi pripomoglo h krepitvi zaupanja in varnosti in s tem, da 
bi na tem področju zavladal mir. Na temelju izvajanja poročila 
iz Valette bodo preučile možnosti za razvoj nove prometne 
infrastrukture in prometnih povezav med zainteresiranimi. 
Sprejemajo na znanje priporočila za uresničevanje rezultatov 
sestanka strokovnjakov v Valetti o gospodarskem, znanstve- 
nem in kulturnem sodelovanju. V okviru rezultatov sestanka 
strokovnjakov v Valetti bo v Benetkah seminar od 16. do 26. 
oktobra 1984. 

Udeleženke bodo v zvezi z družinskimi vezmi z razumeva- 
njem odločale čimhitreje, o ponovnem združevanju družin in 
zakonov med državljani različnih držav pa praviloma v roku 
šestih mesecev, o drugih družinskih srečanjih pa v časovnem 
obdobju, ki se bo postopoma skrajševalo. Potrjujejo, da vla- 
ganje in obnavljanje takih prošenj ne bo menjalo pravic in 
obvez prosilcev. V primeru, da bi bile prošnje odbite, bodo 
prosilci obveščeni o pravici, da lahko ponovno zaprosijo po 
sorazmerno kratkem presledku. 

Zagotovile bodo možnost dostopa k diplomatskim in dru- 
gim uradnim misijam, 

Pospeševale bodo stike in izmenjave obiskov med mladimi. 
Udeleženke bodo pospeševale bolj svobodno in večje širje- 

nje tiskanega gradiva, periodične in druge literature iz drugih 
držav udeleženk. 

Brez nepotrebnega odlaganja bodo odločale o prošnjah 
novinarjev za vize. Stalnim dopisnikom in članom njihovih 
družin, ki živijo z njimi, bodo dajale večkratne vstopne in 
izstopne vize, ki bodo veljale leto dni. Olajševale bodo potova- 
nja po svojih ozemljih. Poboljšale bodo možnosti za novinarje 
iz drugih dežel udeleženk, da bi lahko vzpostavljali in vzdrže- 
vali osebne stike in komunikacije s svojimi viri. 

Začenši s 15. oktobrom 1985 bo v Budimpešti »kulturni 
forum«. Prisotne bodo vodilne kulturne osebnosti iz držav 
udeleženk. Na njem bodo razpravljali o vprašanjih, ki bodo 
zajemala izboljšanje in širjenje stikov in razmer. 

Poskrbele bodo za izboljšanje izmenjave študentov, učite- 
ljev in strokovnjakov in njihovih stikov z izobraževalnimi, 
kulturnimi in znanstvenimi institucijami v drugih državah. 

Leta 1985 bo na primeren način zabeležena desetletnica 
podpisa Sklepnega akta KEBS v Helsinkih. 

15. aprila 1986 bo sklican v Bernu sestanek strokovnjakov 
za stike med ljudmi, institucijami in organizacijami. O rezulta- 
tih tega sestanka bodo poročali na sestanku na Dunaju, to je 
na prihodnjem sestanku KEVS. 

Znano je, da je Malta blokirala MS, ki naj bi sklepal in 
sprejemal sklepe s popolnim soglasjem vseh držav udeleženk. 
Malta je hotela sklep o sklicu posebne konference o varnosti 
in sodelovanju v Sredozemlju po načelu MS. Razmere v Sre- 
dozemlju in v svetu sploh pa zdaj takšnega sestanka ne 
omogočajo, čeprav bi podobni sklepi kot na MS za sredozem- 
sko območje pomenili izredno pomemben prispevek svetov- 
nemu miru. Pomembno je, da je dala Malta - zavedajoč se 
sedanje situacije v svetu - svoje soglasje ter je tako izostal 
nevaren precedens, da bi obšli pravilo popolne soglasnosti 
vseh prisotnih. Na MS je - kljub nespornemu odločilnemu 
vplivu dveh blokov in dveh velesil - le prišla do izraza tudi 
enakopravnost malih. Poleg malteškega glasu je bil za spreje- 
manje uravnovešenega vsebinskega sklepa MS izredno po- 
memben tudi glas malih nevtralnih in neuvrščenih držav. Te 
so končno s svojo posredovalno vlogo omogočile premostiti 
prepad med velikimi. Vse pa kaže tudi, da med obema veli- 
kima nobeden ni hotel vzeti nase odgovornosti za neuspeh 
sestanka. 

Kontinuiteta procesa, ki ga je zastavila Helsinška konfe- 
renca, je zagotovljena. Lahko govorimo o nekakšnem dogo- 
vorjenem institucionaliziranju KEVS, saj je do prihodnje KEVS 
I. 1986 na Dunaju dogovorjenih več kot deset različnih sestan- 
kov z nalogo, ugotavljati izvrševanje dogovorjenih sklepov 
MS, prav tako pa tudi nadaljevati s procesom popuščanja, k 
čemur naj bi še posebej pripomogel »vojni detant«, predviden 
v dveh etapah. Začetek prve etape je januarja prihodnje leto v 
Stockholmu, drugi pa pozneje s konkretnimi dogovori o razo- 
rožitvi v Varšavi. V prvi fazi še ne bo govora o omejitvi 
oboroževanja, dogovarjali pa se bodo o zanesljivejši kontroli 
nadzorovanja vojaških premikov in manevrov. Verjetne bo 
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prišlo tudi do razprave o različnih predlogih za brezatomske 
cone. Jasno pa je tudi, da bo zapadna stran sledila posebno 
izvrševanju različnih področij, vezanih na kompleks človeških 
pravic in njihovo izvrševanje kontrolirala na dogovorjenih 
sestankih. Vse pa je seveda odvisno od volje obeh strani za 
nadaljnji proces popuščanja, saj so zdaj razmere neprimerno 
slabše od časa Helsinške konference. Nevarnost medsebojnih 
obtoževanj, kot je to bilo v zadnjih treh letih MS, se lahko 
ponovi tudi na nadaljnjih sestankih. Tudi v prihodnje bo imela 
pomembno vlogo skupina nevtralnih in neuvrščenih držav, ki 
je kljub različnosti družbenih sistemov in tudi drugih in- 
teresov okrepila medsebojno sodelovanje in povezanost. To 
bo tolikanj bolj potrebno, ker se je v nasprotju s Helsinško 
konferenco I. 1975 MS razlikoval od nje posebno po svojih 
metodah pogajanj in zavzemanj stališč, tako da je postal 
dejansko vse prepogosto forum, na katerem sta prevladovala 
oba bloka odnosno obe velesili. Prišle pa so do izraza tudi 
razlike znotraj blokov, kar je veljalo predvsem za zapadni blok 
glede stališča do konference o razorožitvi, za katero so bile 

različne zahodnoevropske dežele zelo zainteresirane - v na- 
sprotju z ZDA. Med vzhodnimi državami je vladala disciplina 
izstopila pa je nekajkrat Romunija. ZDA so bile bolj zainteresi- 
rane za rezultate na pogajanjih v Ženevi (rakete). Nedvomno 
bodo koristile v nadaljnjem procesu okvir KEVS za pritisk na 
področju človekovih pravic. V nadaljnjem procesu bo nujno 
potrebno ustvariti ravnotežje med kompleksom človekovih 
pravic in varnosti. 

Sprejeti sklepni tekst MS je torej rezultat dolgotrajnih poga- 
janj in kompromisov - posebno med dvema velikima. Zatega- 
delj ne izraža dovolj natančno nekaterih pomembnih politič- 
nih opredelitev. Vsebuje pa vse bistvene opredelitve za uspe- 
šen nadaljnji proces popuščanja v Evropi in premostitev seda- 
njega stanja napetosti in nevarnosti novih konfliktov. Veljajo 
pa besede zveznega sekretarja Lazarja Mojsova na sklepnem 
sestanku v Madridu, da je moč KEVS v dejanjih, ne v besedah. 

»Sklepni akt« pomen! sklepni dokument, ki ge je ob zaključku sprejela Konfe- 
renca o evropski varnosti in sodelovanju v Helsinkih leta 1975. 

INFORMACIJA 

o poteku in rezultatih VI. zasedanja Konference Združenih 

narodov za trgovino žn razvoj    

Od 6. junija do 2. julija 1983 je v Beogradu potekalo VI. 
zasedanje Konference Združenih narodov za trgovino in raz- 
voj (UNCTAD). 2. in 3. junija je bil pripravljalni sestanek, ki je 
pregledal potek in organizacijo priprav na konferenco. Na njej 
je sodelovalo 149 (od 166) članov UNCTAD, 4 osvobodilna 
gibanja, 14 specializiranih agencij, organov in programov ZN, 
40 medvladnih in 28 nevladnih organizacij. 104 vodje delega- 
cij so bili na ministrski ali višji ravni, vključno s 26 ministri za 
zunanje zadeve. Na konferenci je sodelovalo 8 šefov držav ali 
vlad. Spremljalo jo je 322 tujih in 273 domačih novinarjev. 
Konferenci je predsedoval vodja jugoslovanske delegacije 
zvezni sekretar za zunanje zadeve Lazar Mojsov. Sprejetih je 
bilo 20 resolucij, in sicer 12 o ključnih vprašanjih ter poročilo 
o oceni mednarodnega ekonomskega položaja. 

!. 
Konferenca je potekala v pogojih poslabšanega mednarod- 

nega položaja, za katerega je bilo zlasti značilno medblokov- 
sko tekmovanje in oboroževalna tekma, v pogojih gospodar- 
ske krize v svetu ter izredno kritičnega ekonomskega položaja 
v večini dežel v razvoju, medtem ko je že med pripravami za 
konferenco v nekaterih zahodnih razvitih državah prišlo do 
določenega oživljanja gospodarstva. Pred konferenco je bilo 
daljše obdobje stagnacije v pogajanjih Sever-Jug, zlasti kar se 
tiče globalnih pogajanj, kakor tudi degradacija multilateralnih 
programov gospodarskega sodelovanja. Konferenca se ie za- 
radi navedenih okoliščin najbolj posvečala globalni temi »go- 
spodarskega oživljanja in razvoja« ter se v skladu s tem 
usmerila na širše področje ukrepov v medsebojno odvisnih 
sektorjih surovin, denarja, financ in trgovine. 

Skupino 77 je na podlagi Ministrskega sestanka v Buenos 
Airesu ter zlasti VII. konference na vrhu neuvrščenih držav, na 
kateri so bila usklajena stališča o najpomembnejših vpraša- 
njih mednarodnih ekonomskih odnosov, pripravila doku- 
mente zv VI. UNCTAD, ki so bili izredno vsebinski in v glavnem 
postavljeni realistično ter naravnani v konstruktivno sodelo- 
vanje na podiagi medsebojne odvisnosti in vzajemnega in- 
teresa. 

Na ministrskem sestanku Svet OECD je bila sprejeta medse- 
bojna odvisnost kot realnost sodobnega sveta, na sestanku 
na vrhu 7 vodilnih industrijskih držav Zahoda v VVilliamsburgu 
pa so bila usklajena stališča o nekaterih bistvenih vprašanjih 
teh držav, kar se je odrazilo na VI. UNCTAD. 

Kljub tem dokaj obetajočim pripravam ni prišlo do večjih 
rezultatov na VI. UNCTAD, ker razvite države, zlasti zahodne, 
niso sprejele predlogov DVR. 

Konferenca je odražala vso težo mednarodnega položaja in 
razlik, ki obstajajo v položaju in stališčih posameznih držav in 

skupin držav, kar je posebej prišlo do izraza v pogajanjih. 
Splošna razprava je potekala v konstruktivnem duhu, s po- 
udarjanjem težkih problemov in potrebe po njihovem reševa- 
nju s pomočjo skupnega sodelovanja. Poseben pomen so 
splošni debati dali številni govori šefov držav in vlad. 

Pogajanja na konferenci so bila zelo težka, in kljub napo- 
rom, zlasti Skupine 77, konferenca ni uspela narediti resnej- 
ših prizadevanj v iskanju izhoda iz krize in zato rezultati niso v 
skladu s pričakovanji. Ne zadovoljujejo glede na zahteve, ki 
jih postavlja resni mednarodni položaj, vendar je z dogovori o 
minimalnem programu konkretnih ukrepov na pomembnejših 
področjih ekonomskega življenja ter s programom aktivnosti 
na drugih področjih uspela ohraniti dialog ter zagotoviti po- 
goje za nadaljnje delo UNCTAD. 

Konferenca se je končala s sprejemom kompromisnih tek- 
stov, s čimer se je izognila splošni konfrontaciji, ker nobena 
skupina držav ni hotela prevzeti odgovornosti za neuspeh 
konference. To zlasti velja za razvite države, med katerimi so 
se mnoge zavzemale za obnovitev in ohranitev dialoga z DVR. 
Tudi udeležba večjega števila ministrov zahodnih držav na 
konferenci je predstavljala pomemben politični prispevek 
konference k ponovnemu vzpostavljanju dialoga Sever-Jug. 

Rezultate konference bo mogoče v celoti oceniti šele po 
tem, ko se bo v praksi videl njen vpliv na nadaljnji potek 
dialoga Sever-Jug, ki ga je konferenca ohranila in mu dala 
ustrezen politični pomen. 

Konkretni rezultati so po posameznih sektorjih minimalni in 
ne pomenijo posebnega vsebinskega napredka. Razen tega 
glede mnogih odločitev obstajajo številne rezerve, vendar je 
najpomembnejše to, da se bodo ustrezna vprašanja še naprej 
obravnavala v okviru UNCTAD. 

Ni bilo soglasja v oceni svetovnega ekonomskega položaja 
in programa za oživljanje svetovnega gospodarstva v smeri 
razvoja in izboljšanja položaja DVR. Pred tem sprejete odloči- 
tve glede surovin, ki niso zaživele, so bile ponovno potrjene. 
Kar se tiče trgovine, prav tako niso bili doseženi vidnejši 
rezultati. 

Tudi na mednarodnem monetarno-finančnem področju ni 
bil dosežen potreben napredek, vendar je bila potrjena pri- 
stojnost UNCTAD. da se ukvarja s to problematiko. 

Na dnevnem redu so bila tudi mnoga druga vprašanja, v 
zvezi s katerimi so bili sprejeti nekateri pozitivni sklepi, zlasti 
glede pomoči najmanj razvitim DVR, glede podpore medse- 
bojnemu ekonomskemu sodelovanju DVR, v zvezi z državami 
brez izhoda na morje in otoškimi državami in transferom 
tehnologije ter pomorskim transportom. 

Glede institucionalnih vprašanj ni bilo soglasja. Resolucija 
o sodelovanju med državami z različnim driižbeno-ekonom- 
skim sistemom, neusklajena še s preteklega zasedanja konfe- 

12 priloga poročevalca 



renče, tudi tokrat ni bila sprejeta. Socialistične države vzho- 
dne Evrope so še naprej odklanjale zahteve DVR na finanč- 
nem področju in zahtevale obravnavo odnosov Vzhod-Zahod 
tudi na UNCTAD-u. 

II 
Splošna razprava se je odvijala v pozitivnem in konstruktiv- 

nem ozračju. Odražala je vso zapletenost in težo svetovnega 
ekonomskega položaja in precejšnje razlike v stališčih med 
posameznimi skupinami držav, pa tudi znotraj njih, vendar 
tudi splošno pripravljenost za dialog in sodelovanje, ki pa, na 
žalost, ni prišla do večjega izraza v delu komitejev in drugih 
delovnih teles konference. Ni samo ustvarjala ugodnega 
ozračja za dialog in pogajanja, temveč je tudi prispevala k 
boljšemu spoznavanju politične dimenzije obstoječih eko- 
nomskih problemov, z vso težo opozorila na realnost in vse- 
bino medsebojne odvisnosti ter afirmirala vsebinsko zvezo 
med razvojem in mirom v svetu. 

Splošna značilnost, ki je prišla do izraza v splošni razpravi, 
je bilo izražanje resne zaskrbljenosti zaradi stanja svetovnega 
gospodarstva in mednarodnih ekonomskih odnosov. Pri ve- 
čini govornikov, z izjemo iz najrazvitejših zahodnih držav, je 
prevladovala ocena o dolgoročnem in strukturnem značaju 
sedanje krize, ki v največji meri prizadene dežele v razvoju, 
zlasti najmanj razvite. Izražene so bile rezerve glede stabilno- 
sti, trajnosti in obsega sedanjega procesa okrevanja ter 
dvomi, da bi se v doglednem času moglo razširiti na vse 
države in regije. V zvezi s tem je bilo pogosto poudarjeno 
stališče, da brez reaktiviranja procesa razvoja dežel v razvoju 
ne bo niti stabilnega niti trajnega okrevanja tudi gospodarstev 
razvitih držav. Precejšnje število držav je zato poudarjalo 
nujnost sprejetja ustreznih ukrepov za podporo procesom 
okrevanja in reševanja nakopičenih problemov, s katerimi se 
srečujejo dežele v razvoju. 

Poudarjena je bila neločljiva zveza med mirom, gospodar- 
skim okrevanjem in razvojem, kakor tudi medsebojna pogoje- 
nost razvoja in razorožitve, čeravno so bile razlage v zvezi s 
tem različne. 

Tudi glede ocen svetovnega ekonomskega položaja in po- 
gledov na načine in poti reševanja mednarodnih ekonomskih 
problemov so prišle do izraza očitne razlike. 

Dežele v razvoju so poleg sprejetja nujnih in konkretnih 
ukrepov zahtevale tudi restrukturiranje obstoječega sistema 
svetovnega gospodarstva in mednarodnih ekonomskih odno- 
sov v procesu vzpostavljanja nove mednarodne ekonomske 
ureditve ter se zavzele za začetek globalnih pogajanj. Neka- 
tere so bolj poudarjale nujne neposredne ukrepe, zlasti v 
korist najmanj razvitih držav, druge pa dolgoročne akcije, 
skoraj vse pa so zahtevale temeljito reformo mednarodnega 
trgovinskega ter monetarnega in finančnega sistema. En del 
DVR je podprl idejo o sklicu mednarodne monetarne in fi- 
nančne konference. Države - največji dolžniki niso v akcij- 
skem smislu sprožale vprašanja dolgov DVR. Pomembno je, 
da so vse dežele v razvoju v svojih nastopih posvečale veliko 
prostora potrebi po razvijanju ekonomskega sodelovanja med 
DVR, ki ga mnoge vidijo kot bistveni dejavnik pri reševanju 
njihovih problemov. 

Vodilne zahodne razvite države so, nasprotno, še bolj po- 
udarjale stališče, da je probleme svetovnega gospodarstva in 
mednarodnih ekonomskih odnosov mogoče reševati samo v 
okviru obstoječih mednarodnih inštitucij, kot je Mednarodni 
denarni sklad, Mednarodna banka. GATT. Zato so zavračale 
vse predloge, ki so se zavzemali za spremembe obstoječega 
sistema in inštitucij, priznavajoč samo možnost določenih 
prilagajanj v njih. 

Njihovo stališče je bilo, da se je gospodarsko okrevanje že 
začelo v nekaterih najrazvitejših zahodnih državah in da se bo 
pozitivno odrazilo tudi na gospodarsko aktivnost v DVR ter 
olajšalo reševanje mnogih problemov teh držav. Pri tem naj 
odigra ključno vlogo odprta in liberalizirana svetovna trgo- 
vina, pri čemer pa so razvite države istočasno poskušale tudi 
opravičevati svoj protekcionizem, katerega odprava bi naj bila 
v zvezi z okrevanjem. 

ZDA so predložile svoj koncept mednarodnih ekonomskih 
odnosov, ki temelji na svobodni trgovini in svobodnem delo- 
vanju privatnega kapitala in preko katerega bi se DVR vklju- 
čile v obstoječi sistem blagovno-denarnih odnosov in v okviru 

njega prevzemale vse večje obveznosti. Mednarodni ekonom- 
ski problemi bi se naj reševali v okviru GATT-a, MDS in MB ter 
nekaterih drugih specializiranih agencij, ne pa celotnega si- 
stema ZN. Hrbtenico tega modela predstavlja gospodarstvo 
ZDA. UNCTAD naj ne bi bil forum za pogajanja in odločanja, 
temveč samo za razpravo, ki bi lahko prispevala k sprejemu 
odločitev v ustreznih agencijah. Določene razlike v nastopu 
nekaterih drugih zahodnih držav ne spreminjajo splošne slike 
in opredelitev skupine B (zahodnih držav). 

Socialistične države vzhodne Evrope so si prizadevale, da 
bi dale ekonomskim problemom čim močnejšo politično di- 
menzijo z ustrezno ideološko osnovo. Šlo naj bi samo za krizo 
kapitalističnega sistema, ki je zajela tudi dežele v razvoju, kar 
pa se ne tiče socialističnih držav. V nastopih teh držav je bilo 
težišče v dokazovanju pogojenosti razvoja in razorožitve ter 
teza, da brez večjega zmanjševanja stroškov za oboroževanje 
ne more biti govora o trajnejšem okrevanju. Pri tem so se 
sklicevale na stališča dežel v razvoju, iznešena v platformi iz 
Buenos Airesa v zvezi s tem vprašanjem. Nasplošno so dajale 
le deklarativno in delno podporo deželam v razvoju, njihovi 
platformi iz Buenos Airesa ter vzpostavljanju nove medna- 
rodne ekonomske ureditve. Poudarjale so pomoč, ki jo dajejo 
DVR ter interes za razširitev ekonomskih odnosov s temi 
državami. Pri tem so nasprotovale vsem zahtevam DVR, ki bi 
zanje pomenile nove obveznosti. 

Za nastop LR Kitajske je značilna polna podpora zahtevam 
DVR. Poudarjala je pomen odvisnosti med okrevanjem in 
revitalizacijo razvoja DVR ter se zavzela za krepitev ekonom- 
skega sodelovanja med njimi. Prav takko je poudarila potrebo 
po sprejetju nujnih ukrepov v korist najmanj razvitih držav. 

III. 
Glavna vprašanja, o katerih je konferenca razpravljala, se 

nanašajo na oceno svetovnega ekonomskega položaja, suro- 
vine, mednarodno trgovino, mednarodna finančna in mone- 
tarna vprašanja, program za najmanj razvite dežele ter na 
točko 13. oziroma »košaro vprašanj«. 

Točka 8: Ocena svetovnega ekonomskega položaja 
Dokument v zvezi s to točko dnevnega reda bi po zamisli 

skupine 77 naj dal oceno svetovnega ekonomskega položaja, 
iz tega izvedel sklepe glede akcije in ukrepov za premagova- 
nje obstoječih težav ter na podlagi konkretnih rezultatov 
konference oblikoval program nujnih ukrepov na področjih, 
ki imajo kritični pomen za DVR. 

Sprva so bile razvite države mnenja, da bi se ta dokument 
imenoval »deklaracija« ali »beograjska deklaracija« in da bi 
na splošnejši način v načelni in neobvezujoči obliki orisal 
glavne smeri delovanja mednarodne skupnosti na raznih po- 
dročjih mednarodnih ekonomskih odnosov. Takšna deklara- 
cija bi naj zagotovila uspeh konference ne oziraje se na 
konkretne rezuitate v glavnih komitejih, tudi v primeru po- 
polne odsotnosti teh rezultatov. Temu so se DVR energično 
zoperstavile ter celo zelo jasno poudarile, da brez pozitivnih 
rezultatov v komitejih sploh ne bo možno sprejemati kakršne- 
gakoli dokumenta v zvezi s svetovnim okonomskim položa- 
jem. 

Posebna delovna skupna konfarence je imela opraviti s 
številnimi spornimi vprašanji so se nanašala predvsem na to 
ali je oziroma v oliki meri je obstoječa eonomska kriza struk- 
turalnega in ne le cikrtičnega značaja. DVR so izpostavljale 
strukturalne probleme, razvite države pa ciklične, ZDA pa 
zanikale, da sploh gre za krizo. Te so poleg tega vztrajale pri 
pozitivnih učinkih gospodarskega oživljanja in v pričakova- 
njih, da se prenaša tudi na DVR, medtem ko so DVR, spreje- 
majoč sicer, da je do oživljanja prišlo, ocenjevale, da ga 
morajo podpirati tudi ustrezni ukrepi, ki bi pospešili reaktivi- 
zacijo gospodarskega razvoja DVR. Razvite države niso spre- 
jemale potrebe po restruktuiranju mednarodnega ekonom- 
skega sistema v kateremkoli smislu. Zagovarjale so potrebo 
•samo po prilagajanjih, izboljšavah in podobnem. Zlasti so 
zavračale tiste dele predlogov DVR, ki so kritizirali razvite 
države zaradi njihovih negativnih stališč v pogajanjih pa tudi 
zaradi njihove ekonomske politike. 

Manj težav z usklajevanjem je bilo pri delih izjave o medse- 
bojni odvisnosti, povečanem pomenu DVR kot partnerja v 
svetovnem gospodarstvu ter podobnih vprašanjih. 
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Tretji del izjave se nanaša na potrebo, da konferenca 
sprejme program nujnih ukrepov, kateri vsebuje ustrezne 
elemente iz resolucije, sprejete v komitejih. 

Kljub dolgotrajnim in težkim pogajanjem o kompromisnih 
formulacijah ni bilo možno doseči konsenza. Dokument je bil 
sprejet kot aneks poročila delovne skupine na »ad referen- 
dum« osnovi, vendar pri grupi zahodnih držav ni naletel na 
podporo. ZDA so se v celoti omejile od izjave, pa tudi mnoge 
druge zahodne države so izrazile rezervo. Kljub ternu, da v 
resnici ni bilo mogoče uskladiti ocene o svetovnem ekonom- 
skem položaju je pomembno, da se je prvič dokument takšne 
vrste pojavil v okviru celotnega rezultata konference. 

Točka 9: Surovine 
V okviru te točke je bilo s koncenzom sprejetih petih resolu- 

cij, ki pa v glavnem potrjujejo te sprejete odločitve. Dejstvo, 
da je prišlo do dviga cen enega števila surovin v zadnjih nekaj 
mesecih, po katastrofalnem padcu zadnjih let, je služilo kot 
sredstvo pritiska na dežele v razvoju naj odstopijo od svojih 
zahtev ter kot opravičilo za nepripravljenost zahodnih držav 
za večje koncesije. 

Konferenca je kljub temu uspela zagotoviti nadaljnje aktiv- 
nosti UNCTAD, s tem pa tudi prizadevanja DVR za realizacijo 
najpomembnejših elementov Integralnega programa za suro- 
vine na vseh ključnih področjih. Na ta način je bil ohranjen 
vseobsegajoči značaj programa, kar bo izrednega pomen? za 
nadaljnje akcije dežel v razvoju, ne samo v okviru UNCTAD, 
temveč tudi širše v drugih mednarodnih organizacijah in 
telesih. 

Razvite države so s politično podporo Skupnemu fondu in 
mednarodnim blagovnim sporazumom sprejele predloženo 
strategijo DVR iz Buenos Airesa, da je treba predvsem končati 
začete akcije glede posameznih ključnih elementov Integral- 
nega programa. Splošno soglasje se je pokazalo v tem, da je 
sporazum o ustanovitvi skupnega sklada podpisalo 108. 
držav, ratificiralo pa že 54 držav. 

V okviru resolucije o blagovnih sporazumih so razvite dr- 
žave vendarle sprejele začetek dialoga v okviru UNCTAD o . 
možnostih za vzpostavljanje takoimenovanih začasnih spora- 
zumov in aranžmajev, kakor tudi o učinkih politike strateških 
zalog razvitih držav na surovinska tržišča. 

Ustanovljena je bila skupina izvedencev, ki bo poskušala 
izdelati dodatno shemo kompenzatorskega financiranja, s 
čimer naj konča do 30. septembra 1984 na podlagi prej 
pripravljenih študij UNCTAD in drugih mednarodnih organi- 
zacij ter danih izjav na konferenci. Poteka dela te skupine ni 
možno predvideti, saj so se nekatere zahodne države vzdr- 
žale, ZDA pa so glasovale proti resoluciji. 

Na področju pospeševanja predelave, komercializacije in 
distribucije surovin je bila poleg resolucije o mednarodnem 
trgovinskem centru UNCTAD/GATT sprejeta pretežno proce- 
duralna resolucija. V pogajanjih o tej resoluciji so prišla do 
izraza vsa sporna vprašanja med tremi regionalnimi skupi- 
nami o vlogi transnacionalnih korporacij, privatnih investicij, 
odnosu med zunanjimi ovirami in domačo ekonomsko poli- 
tiko, preferencialnega in diferenciranega tretmaja DVR ter 
mandatu UNCTAD na tem področju. V UNCTAD se bo na 
podlagi sprejete resolucije nadaljevalo usklajevanje o pro- 
gramu multilateralnega sodelovanja na tem področju. 

Točka 10: Mednarodna trgovina 
Resolucija, ki v celoti obsega probleme s področja medna- 

rodne trgovine blaga in storitev je bila sprejeta s koncenzom. 
Obsega štiri ključna vprašanja: protekcionizem in strukturna 
prilagajanja, svetovni trgovinski sistem, splošno shemo prefe- 
rencialov ter novejši problem storitev v mednarodni trgovini. 
Je kompromis med zelo različnimi izhodiščnimi ocenami in 
stališči razvitih držav ter DVR. Vseeno predstavlja dogovor o 
prihodnjem sodelovanju ter opozarja na potrebo po nadalje- 
vanju dialoga o odprtih vprašanjih, zlasti ključnih. 

Razvite zahodne države, zlasti ZDA, so med pogajanji vztra- 
jale pri tezi o pomenu oživljanja gospodarstva v posameznih 
razvitih državah ter pri oceni, da je obstoječi sistem tržnega 
gospodarstva pokazal vse svoje prednosti in da ne gre za 
strukturno krizo najširših razmer, ampak za ciklična gibanja, 
ki prehajajajo v fazo ponovnega oživljanja. To je navajalo 
razvite države na dva ključna pristopa: da bo oživljanje go- 
spodarstva, zlasti v ZDA, prispevalo k izboljšanju položaja 

dežel v razvoju v mednarodni trgovini v celoti, posebno pa na 
področju surovin', kjer so bili negativni vplivi recesije najbolj 
očitno prisotni, in da se naj nacionalna politika DVR prilagodi 
scenariju razvitih držav in s tfem prispeva k splošnim pozitiv- 
nim gibanjem. Razvite države dajejo poseben poudarek libe- 
ralizaciji mednarodne trgovine, h kateri naj DVR dajo svoj 
prispevek. Ta pristop predvideva delitev DVR na bolj in manj 
razvite, od česar bi bile odvisne njihove pravice in obveznosti. 

V platformi iz Buenos Airesa so DVR iz Skupine 77 iznesle 
oceno, da ima dolgotrajna gospodarska kriza svoje korenine v 
strukturnih neskladjih v svetovnem gospodarstvu, ki jih nada- 
lje zaostruje naraščajoči protekcionizem, zlasti ukrepi, ki 
omejujejo ekspanzijo izvoznih sektorjev DVR ter s tem njihovo 
učinkovito in dinamično vključitev v mednarodno delitev dela. 
Dežele v razvoju so konkretizirale svoje zahteve in določile 
glavne smeri nujne mednarodne akcije: zamrznitev in po- 
stopna odprava protekcionističnih ukrepov v mednarodni tr- 
govini; nujnost strukturnih prilagajanj v gospodarstvu razvitih 
držav v korist DVR; dosega soglasja o osnovnih načelih in 
pravilih spremenjenega mednarodnega sistema trgovine te- 
melječega na spoštovanju posebnih in diferenciranih pravil za 
DVR tako glede njihovega splošnega tretmaja v svetovnem 
trgovinskem sistemu kakor tudi pravice do zaščite lastnega 
razvojnega procesa; pospešitev in razširitev splošnega si- 
stema preferencialov v uvozu razvitih držav iz DVR, v skladu z 
že doseženimi dogovori o nerecipročnosti in nediskriminaciji 
DVR - članic Skupine 77; ter potreba, da se prouči vloga 
storitev v mednarodni trgovini, glede na njen vse večji pomen 
za položaj DVR ter za nacionalne in razvojne politike teh držav 
na tem področju. 

Razvite države so z namenom, da bi se izognile nevarnosti o 
prevzemanju odgovornosti za neuspeh pogajanj na tem po- 
dročju, sprejele obveze glede ukinitve protekcionističnih 
ukrepov in vzpostavitve določene paralelnosti med protekcio- 
nizmom in strukturnim prilagajanjem. Vloga UNCTAD, da 
izvaja nadzor nad temi gibanji, pravzaprav pomeni strinjanje z 
zahtevami DVR, da se vloga UNCTAD ne le ohrani, ampak tudi 
razširi, kadar gre za probleme gospodarskega razvoja DVR. 
Odstopanje od teze o diferenciaciji in gradaciji DVR po stop- 
nji razvoja in o enostranski delitvi koristi v okviru splošne 
sheme preferencialov ima nedvomen politični pomen za se- 
danjo fazo pogajanj med razvitimi državami in DVR. Teza o 
splošnem liberalnem sistemu mednarodne trgovine in novih 
obvezah za DVR še naprej obstaja. Dežele v razvoju so zaradi 
koncenza začasno odstopile od nekaterih svojih zahtev iz 
platforme iz Buenos Airesa. 

Vzhodnoevropske socialistične države so si prizadevale za 
dosego splošnega soglasja glede potrebe po odpravi diskri- 
minacije v trgovinskih odnosih Vzhod-Zahod ter o obsodbi 
uporabe Klavzule največjih ugodnosti za politični pritisk. De- 
žele v razvoju so ocenile, da imajo vprašanja uporabe eko- 
nomskih ukrepov za politični pritisk širši pomen in so podprle 
obsodbo takšne prakse v resoluciji, tuc^i v skladu s platformo 
iz Buenos Airesa. Kljub podpori teh držav stališčem dežel v 
razvoju nisu bili opazni pristopi k resničnemu izboljšanju 
položaja DVR na tržišču socialističnih držav vzhodne Evrope. 

Glede na naraščajoči vpliv storitev na razvoj mednarodnega 
sodelovanja je bila sprejeta potreba, da se UNCTAD-u zaupa 
proučevanje vloge storitev, upoštevajoč posebne in speci- 
fične interese DVR. Te zahtevajo, da se ugotovijo prioritete, ki 
bi lahko bile odločilne za večje vključevanje v DVR v posa- 
mezna področja mednarodne trgovine storitev. Niso se mogli 
strinjati s prizadevanjem, da se glavna vloga na tem področju 
zaupa GATT-u. 

V celoti je sprejeto resolucijo mogoče vzeti za splošni 
konsenz o potrebi nadaljevanja pogajanj na področju medna- 
rodne trgovine. V usmeritvi k nadaljnjemu iskanju novih poti 
za razvoj mednarodne trgovine se nahaja eden od pozitivnih 
rezultatov VI. UNCTAD-a. 

Točka 11: Mednarodna finančna in monetarna vprašanja 
Sprejem več resolucij na finančno-monetarnem področju 

pušča odprta vrata za nadaljevanje dialoga o vrsti vprašanj v 
UNCTAD-u in drugih forumih. Rezultat pogajanj o mednarod- 
nih finančnih in monetarnih vprašanjih kljub temu ni v skladu 
s potrebami in cilji DVR. Dežele v razvoju so vztrajale pri 
platformi iz Buenos Airesa ter pri tem, da morajo biti procesi 
oživljanja svetovnega gospodarstva podpreti tudi z znatno 
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večjimi tokovi sredstev javne pomoči v DVR, s krepitvijo 
kapitalne baze mednarodnih finančnih inštitucij in njihovih 
mehanizmov, s povečanjem svetovne likvidnosti s pomočjo 
večje alokacije posebnih pravic črpanja ter s pomočjo nujnih 
ukrepov, ki bi breme zadolženosti, ki pritiska na mnoge DVR, 
nasplošno olajšali. Prav tako so zahtevale začetek pogajanj o 
reformi svetovnega monetarnega sistema, da bi bil mnogo 
bolj v funkciji mednarodnoga razvoja. 

Razvite države so si prizadevale nadalje utrditi privatne 
tokove kapitala, vendar skozi zanesljivejše plasmane ter z 
vztrajanjem pri takšni politiki prilagajanja, ki bi maksimalno 
podpirala to strategijo. To se vidi tudi v prizadevanjih, da se 
zagotovi in okrepi finančna disciplina na področju dolžniško- 
upniških odnosov ter poudari vloga skupnih akcij Mednarod- 
nega denarnega sklada, drugih multilateralnih inštitucij ter 
komercialnih bank. 

Glavni rezultati so bili: ■ 
- V zvezi z višino javne uradne pomoči in rokom za njeno 

realizacijo so bile ponovljene že prej prevzete obveze, ravno z 
manj zadržki kot je to bilo dosedaj. Dajalci pomoči so se 
strinjali s podvojitvijo naporov za dosego ciljev na tem po- 
dročju do okrog leta 1985. 

- Pri multilateralnih finančnih razvojnih organizacijah niso 
bili doseženi večji rezultati zaradi prizadevanj razvitih držav, 
da zaščitijo avtonomnost teh inštitucij. Vseeno so se strinjale, 
da je ustrezna raven sredstev teh inštitucij bistvena za zagoto- 
vitev trdne osnove za kontinuirano večje povečanje njihovih 
aktivnosti. O nekaterih pomembnih vprašanjih načelnega 
značaja usklajene formulacije sicer ne pomenijo napredka, 
vendar usmerjajo njihovo nadaljnjo razpravo v Svetovni 
banki. Sprejeto je bilo tudi, da Svetovna banka nadaljuje s 
fleksibilnim izvajanjem politike graduacije. Glede dopolnitve 
oziroma večjega povečanja sredstev IDA (Mednarodna agen- 
cija za razvoj) ni prišlo do zadovoljivih rezultatov. 

- Soglasja ni bilo glede potrebe po začetku pogajanj o 
reformiranju obstoječega mednarodnega monetarnega si- 
stema. Kljub temu so v formulacijah v zvezi s posebnimi 
pravicami črpanja elementi, ki govore v prid alokaciji, vendar 
se odločitev prepušča Mednarodnemu denarnemu skladu. 

- Glede dolgov ni bila sprejeta osnovna zahteva DVR o 
splošnem reprogramiranju dolgov IDA, je pa bilo sprejeto 
vztrajanje pri hitrem in popolnem uresničevanju resolucije 
UNCTAD-a o teh posojilih brez diskriminacije ter s poudar- 
kom na problemih najmanj razvitih držav. Tudi naj se proučijo 
smernice o reprogramiranju dolgov DVR iz ustrezne resolu- 
cije UNCTAD-a. 

- O vprašanju izdelave mehanizma za garantiranje izvoznih 
kreditov je bil sprejet sklep, da se proučitev izvrši na nasled- 
njem zasedanju Sveta UNCTAD-a. 

Točka 12: Program za najmanj razvite države 
O problemih najmanj razvitih držav je bilo razpravljano s 

stališča uresničevanja Novega substancialnega programa ak- 
cij za najmanj razvite, sprejetega v Parizu 1981. S konsenzom 
je bila sprejeta resolucija o implementaciji navedenega pro- 
grama za 1980-ta leta. Vsebuje širši in kompleksnejši pristop k 
reševanju problema, ker poleg finančne pomoči vsebuje tudi 
ukrepe za krepitev zmogljivosti najmanj razvitih, ukrepe - v 
trgovini, diverzifikaciji njihovih gospodarstev in za večje an- 
gažiranje vseh mednarodnih institucij. 

Zahodne države kljub zelo pozitivnim izjavam v splošni 
razpravi niso bile pripravljene sprejeti nobenih novih konkret- 
nih obveznosti izven konteksta sprejetega programa v Parizu. 
Vzhodnoevropske države so v glavnem podprle stališče Sku- 
pine 77, s pripombo, da sodelujejo z najmanj razvitimi na 
bilateralni podlagi, da so izpolnile cilje, predvidene z Novim 
substancialnim programom akcije. LR Kitajska je brez rezerv 
in aktivno podprla Skupino 77. 

Skupina 77 je delovala zelo aktivno in enotno, pri čemer so 
posebno izstopale najmanj razvite DVR. Zahvaljujoč njej je 
bila resolucija sprejeta soglasno. Resolucija predstavlja dolo- 
čen napredek, ker izrecno sprejema nujnost stalnega nudenja 
javne pomoči najmanj razvitim državam ter potrebo, da se ona 
podvoji do 1985 v primerjavi s transferom 1976-1980. Države 
- dajalke pomoči so bile pozvane, da v okviru splošnega 
konteksta substancialnega programa in napredovanja proti 
cilju 0,7% dosežejo 0,15% uradne javne pomoči, ali da jo 
podvojijo do okrog leta 1985. Samo dejanski porast uradne 

pomoči v tekočem desetletju lahko omogoči najmanj razvitim 
državam uresničitev ciljev njihovih nacionalnih programov. 
Države - dajalci naj zagotove uradno pomoč najmanj razvitim 
državam brez pogojevanj. 

Kar zadeva dolgove so bile pozvane vse države, ki tega še 
niso storile, da v celoti izpolnijo prevzete obveze, v skladu z 
resolucijo Sveta za trgovino in razvoj 165, o spremembi poso- 
jil v darila. Tudi se pozivajo, da pozitivno odgovorijo na 
posamične zahteve vsake najmanj razvite države z namenom 
olajšanja bremena odplačila dolgov. 

Resolucija še enkrat reafirmira cilje mednarodne skupnosti 
po Novern substancialnem programu akcije za najmanj ra- 
zvite in zahteva od vseh držav iri ustreznih mednarodnih 
inštitucij, da v celoti in učinkovito izpolnijo svoje obveznosti 
na podlagi sprejetega programa. 

Točka 13: »Košara vprašanj« 
Med pripravami in sprejemanjem dnevnega reda za VI. 

UNCTAD je bilo doseženo soglasje, da se na konferenci da 
polna prioriteta ključnim vprašanjem: surovinam, trgovini in 
monetarno-finančnim vprašanjem ter da se o drugih vpraša- 
njih s področja dela UNCTAD razpravlja samo z vidika pre- 
gleda dosedanjih rezultatov in aktivnosti in da se z resoluci- 
jami konference določi program bodoče aktivnosti UNCTAD 
Takšen pristop je bil tudi uresničen na VI. zasedanju UNCTAD, 
tako da ta vprašanja niso izgubila pri svojem pomenu za 
prihodnje delo UNCTAD, kar kažejo tudi sprejete resolucije. 

Skupina 77 DVR je v Buenos Airesu pripravila za taka 
vprašanja predloge resolucij. To je v dobršni meri prispevalo k 
temu, da so bile usklajene resolucije, ki so bile sprejete s 
konsenzom, in sicer: o tehnologiji, o pomorskem transportu, 
o problemih otoških držav in držav brez izhoda na morje ter o 
medsebojnem ekonomskem sodelovanju DVR. Resolucije o 
nudenju pomoči osvobodilnim gibanjem PLO ter Svvapo so 
bile sprejete z glasovanjem. Edino resolucija o vprašanju 
trgovinskih odnosov med državami z različnim ekonomskim 
in družbenim sistemom in o institucionalnih vprašanjih nista 
bili usklajeni, ampak so bili poslani Svetu UNCTAD v nadaljnjo 
obravnavo. 

- Tehnologija - Obravnavana so bila vprašanja: restruktu- 
racija pravnih okvirov (mednarodni kodeks obnašanja pri 
transferu tehnologije, revizija Pariške konvencije o zaščiti 
pravice industrijske lastnine, nacionalni zakoni in regulativa 
pri transferu, uporabi in razvoju tehnologije); odliv vrhunskih 
strokovnjakov; tehnična in operativna pomoč; nove aktivnosti 
in iniciative; koordinacija in kooperacija med UNCTAD in 
drugimi telesi v okviru sistema ZN; nadaljnja razčlenitev upo- 
rabe strategije za tehnološko transformacijo DVR. 

Doseženi rezultati so dokaj omejeni, zlasti glede na zahteve 
DVR iz Buenos Airesa, kar izhaja iz nepripravljenosti zaho- 
dnih razvitih držav za pomembnejše popuščanje. 

- Pomorski transport - Pri tem vprašanju je bilo obravna- 
vano: pogoji financiranja in kreditiranja DVR za nakup ladij; 
strukturalne spremembe na svetovnem tržišču pomorskega 
prevoza; odprava »zastave ugodnosti« s tržišča pomorskih 
prevozov, z vzpostavljanjem resnične ekonomske povezave 
med ladjo in zastavo, ki jo nosi; uporaba pravil in načel 
Konvencije o kodeksu obnašanja linijskih konferenc ter odpo- 
ved enostranskih akcij; pospešitev del za spremembo ve- 
ljavne mednarodne pomorske trgovinske zakonodaje ter 
vloga UNCTAD pri tej aktivnosti. 

Sprejeta resolucija o pomorskem transportu ne daje kon- 
kretnih rešitev niti pri enem od teh vprašanj, vendar pušča 
možnost, da se pogajanja nadaljujejo v Komiteju UNCTAD-a 
za pomorski transport. 

- Trgovinski odnosi držav z različnim ekonomskim in druž- 
benim sistemom - Vsebinska vprašanja iz osnutka resolucije 
o katerih so potekala pogajanja že v Manili ter na dveh 
zasedanjih Sveta UNCTAD-a, so še naprej odprta. DVR so 
zahtevale, da socialistične države vzhodne Evrope sprejmejo 
obvezo o dajanju pomoči v višini 0,7% BNP, da aktivirajo 
Specialni fond Mednarodne investicijske banke, da se sred- 
stva Fonda usmerijo na določena področja, da se poveča 
znesek konvertibilnih sredstev v Fondu in da se zmanjšajo 
obresti za ta sredstva. Tega socialistične države vzhodne 
Evrope niso sprejele, resolucija, ki ne bi vsebovala teh ele- 
mentov pa ni bila sprejemljiva za DVR. Poleg tega so vzho- 
dnoevropske države med pogajanji vztrajale pri tem, da sc v 
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UNCTAD-u kot univerzalni organizaciji obravnavajo tudi trgo- 
vinski odnosi Vzhod-Zahod. To ni bilo sprejemljivo za zaho- 
dne razyite države, ker da se s terni vprašanji že ukvarjajo 
drugi forumi v sistemu ZN. Osnutek resolucije je bil zato 
ponovno dan Svetu UNCTAD-a v nadaljnjo obravnavo. 

- Medsebojno ekonomsko sodelovanje dežel v razvoju - 
Sprejeta resolucija priporoča Komiteju UNCTAD-a za eko- 
nomsko sodelovanje med deželami v razvoju, da na nasled- 
njem, III. zasedanju prouči način nadaljnje podpore temu 
sodelovanju, zlasti v zvezi z vzpostavitvijo globalnega sistema 
trgovinskih preferencialov med DVR, z ustanovitvijo multina- 
cionalnih podjetij za kcmercializacijo, z razvojem multinacio- 
nainih proizvodnih podjetij, s krepitvijo subregionalnega, re- 
gionalnega in medregionalnega sodelovanja, vključno z vpra- 
šanjem banke dežel v razvoju in z vzpostavitvijo sheme garan- 
cij izvoznih kreditov in multilateralnega sistema plačevanja. 
Resolucija omogoča sprejem ukrepov, da UNCTAD še naprej 
daje pomoč DVR pri implementaciji Programa iz Arushe in 
Caracasa. 

- Dajanje pomoči osvobodilnim gibanjem - Z glasovanjem 
so bile sprejete resolucije o dajanju pomoči narodu Palestine, 
Namibije in Južne Afrike Resolucija v zvezi s Palestino za- 
hteva, da Sekretariat UNCTAD-a ustanovi posebno delovno 
enoto, ki bo ocenila in raziskala politiko Izraela na okupiranih 
ozemljih Palestine. Resolucija o dajanju pomoči narodom 
Namibije in Južne Afrike zahteva, da Sekretariat UNCTAD-a 
vzpostavi sodelovanje z inštitutom ZN za Namibijo ter nudi 
ustrezno pomoč pri izdelavi vseobsegajočega dokumenta o 
vseh ekonomskih vidikih za neodvisnost Namibije. Od Sekre- 
tariata UNCTAD-a tudi zahteva, da v sodelovanju z Organiza- 
cijo afriške enotnosti izdela kompleksno poročilo o ekonom- 
skem in družbenem stanju naroda Južne Afrike. 

- O institucionalnem vprašanju ni bila usklajena resolucija, 
temveč sta bila osnutek sklepa zahodnih držav in osnutek 
resolucije Skupine 77 predana Svetu UNCTAD-a v nadaljnjo 
obravnavo. Razvite države tudi niso sprejele predloga Sku- 
pine 77, da se Svet UNCTAD-a občasno sestaja na ministrski 
ravni, s ciljem globalnih posvetovanj o stanju in gibanjih v 
svetovnem gospodarstvu. Skupina 77 se tudi zavzema za 
večjo in fleksibilnejšo pristojnost generalnega sekretarja 
UNCTAD-a. 

- Pod točko Razno so bile na konferenci s koncenzom 
sprejete resolucije o nudenju ekonomske pomoči Libanonu in 
Demokratičnemu Jemenu (potres 1982) ter o implementaciji 
programa za kratkoročno in dolgoročno ozdravitev Sudan- 
sko-saheiske regije. 

Z glasovanjem je bila sprejeta tudi resolucija, ki obsoja 
ukrepe za izvajanje ekonomskih pritiskov. 

IV. 
Izhodišča za pripravo VI. UNCTAD-a oziroma aktivnosti 

jugoslovanske delegacije na njem so bila najširše družbeno- 
politično verificirana. Izdelane so bile tudi platforme za sode- 
lovanje naših delegacij na ministrskih sestankih Azijske sku- 
pine in Skupine 77 ter vrsta informacij v zvezi s pripravljalnimi 
sestanki, posvetovanji in drugimi stiki. 

Aktivnost jugoslovanske delegacije je bila pogojena z nači- 
nom dela na zasedanju UNCTAD-a ter zato kot gostitelj nismo 
imeli vloge pogajalca v raznih telesih. Kazala se je predvsem v 
obeh navedenih skupinah. Poleg tega so člani delegacije 
intenzivno spremljali delo vseh komitejev in delovnih skupin 
ter bili seznanjeni z vsemi fazami pogajanj. 

Najpomembnejša smer delovanja naše delegacije so bili 
bilateralni stiki z namenom, da bi našli takšne rešitve, ki so 
bile v obstoječih mednarodnih ekonomskih odnosih možne. 

Številčnost in ustrezna sestava naše delegacije sta bili ši- 
roka osnova za posvetovanje v zvezi z našimi stališči. Vsako- 
dnevno so bili tudi sestanki najbolj angažiranih članov dele- 
gacije v okviru koordinacijske skupine, nekoliko redkeje pa 
tudi sestanki celotne delegacije. Zaradi boljše organizacije 
dela delegacije so bile ustanovljene delovne skupine. 

Delegacija je tudi redno obveščala naš tisk o delu in proble- 
mih konference, posebno o pogajanjih v ustreznih delovnih 
telesih. Na ustrezen način je seznanjala tudi vse strukture 
našega političnega in družbenega življenja z vsemi gibanji na 
konferenci. Posamezni člani delegacije so imeli stike s posa- 
meznimi delegacijami, predvsem iz vrst dežel v razvoju, in 
sicer o posameznih vprašanjih, pomembnih za medsebojno 
ekonomsko sodelovanje. 

Bili so tudi neuspešni poskusi s strani posameznih skupin 
držav, da naši delegaciji vsilijo vlogo, drugačno od skupnih 
izhodišč Skupine 77. Posebnega pomena je bila aktivnost, 
stiki in vodenje konference s strani vodje naše delegacije za 
uspešni potek in konec konference. 

Prisotnost tujih ministrov in njihovo angažiranje kot koordi- 
natorjev v vseh pogajalskih telesih konference je predstavljalo 
svojevrstno novost metod dela konference, ki je bistveno 
prispevala k doseženemu rezultatu. 

V. 
Med VI. UNCTAD-om so bili uresničeni bilateralni razgovori 

ali stiki, na ravni članov vlad, s skupno 82 državami (od česar 
56 DVR) ter 15 mednarodnimi ali regionalnimi organizacijami. 
Govora je bilo o naših odnosih in sodelovanju s temi državami 
in organizacijami. Poleg tega so imele bilateralne razgovore v 
SR in SAP delegacije 12 držav, poslovne stike z našimi organi- 
zacijami združenega dela pa delegacije 33 držav. Vsi ti razgo- 
vori so bili konkretni in vsebinski z določenim številom držav 
in mednarodnih organizacij pa so imeli bolj značaj medseboj- 
nega informiranja o mednarodnem položaju ter vprašanjih iz 
mednarodnih odnosov. 

Dežele v razvoju so med razgovori pokazale zainteresira- 
nost za kompenzacijske posle kot primerno obliko za prema- 
govanje nastalih problemov v medsebojni blagovni menjavi, 
zlasti finančnih. Poudarjen je bil pomen sistematičnega med- 
sebojnega informiranja o možnostih sodelovanja z ustreznimi 
iniciativami in ponudbami konkretnih poslov. Ugotovljeno je 
bilo, da so nujni pogostejši medsebojni obiski gospodarskih 
delegacij. Bila je prisotna ideja, da težek ekonomski in fi- 
nančni položaj v DVR zahteva drugačen pristop k medseboj- 
nemu ekonomskemu sodelovanju, s poudarjanjem potrebe 
po večji uravnoteženosti blagovne menjave na stabilnejši višji 
ravni in na dolgoročnejši podlagi. Nekatere države so zago- 
varjale uvajanje nekakšnega kliringa kot poti za premagova- 
nje finančnih težav in za uravnovešenje blagovne menjave. 
Mnogo je bilo zahtev za skupna vlaganja ter za visok procent 
naše udeležbe pri financiranju investicijskih del. 

Partnerjem iz zahodnih razvitih držav so bili natančno pred- 
stavljeni konkretni problemi iz bilateralnih ekonomskih odno- 
sov: pogoji, pod katerimi Jugoslaviji nudijo kredite v okviru 
akcije dajanja tuje finančne podpore stabilizacijskemu pro- 
gramu naše države, debalans v blagovni menjavi, neugodna 
struktura predložene uporabe kreditov v »paketu«. 

Z vzhodnoevropskimi socialističnimi državami so razgovori 
poleg vprašanj v zvezi z delom VI. UNCTAD-a obsegali tudi 
izmenjavo mnenj o stanju medsebojnih ekonomskih odnosov 
v letošnjem letu, predvsem na področju blagovne menjave, 
kakor tudi nekaterih problemih, ki so se pokazali v njeni 
strukturi. 

Stiki s predstavniki mednarodnih in regionalnih organizacij 
so bolj predstavljali nadaljevanje tekočih posvetovanj o raznih 
vprašanjih medsebojnega sodelovanja. 

Poslovna srečanja med jugoslovanskimi organizacijami 
združenega dela in člani delegacij držav in mednarodnih 
inštitucij udeležencev VI. UNCTAD-a so bili realizirani s posre- 
dovanjem poslovnega kontaktnega centra Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije. V celoti so bili ti bilateralni razgovori s 
posameznimi državami in mednarodnimi organizacijami ko- 
ristni, bodo pa še predmet detaljnejšega analiziranja na de- 
lovni ravni v ustreznih zveznih resorjih in inštitucijah ter v 
GZJ. 

Vi. 
Zvezni izvršni svet je takoj po odločitvi, da bo naša država 

gostiteljica konference ustanovil Odbor za pripravo VI. UNC- 
TAD-a na čelu s predsednico ZlS-a. V odbor so bili poleg 
članov ZlS-a vključeni družbenopolitični delavci, funkcionarji 
zveznih organov in organizacij ter predstavniki socialističnih 
republik in avtonomnih pokrajin. Ustanovljen je bil še Koordi- 
nacijski odbor za organizacijske priprave, Delovna skupina za 
izdelavo stališč v zvezi s sodelovanjem Jugoslavije na konfe- 
renci ter Izvršni sekretariat kot strokovna služba za opravlja- 
nje administrativnih ter organizacijsko-izvršnih zadev. Sred- 
stva za pripravo in potek konference so bila zagotovljena iz 
proračuna federacije, SR Srbije ter mesta Beograd. 
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Preko punkta za bilateralne stike je bilo organiziranih okrog 
130 srečanj med udeleženci konference in našimi gospodar- 
skimi in družbenopolitičnimi delavci. 

Stalno so bile prisotne razstave Centra za proučevanje 
sodelovanja z deželami v razvoju iz Ljubljane in Mednarod- 
nega centra za podjetja v družbeni lasti v DVR. Prisotna je bila 
tudi razstava »Zimske olimpijske igre v Sarajevu«. 

Realizirano je bilo tesno sodelovanje š skupino nevladnih 
organizacij, ki aktivno podpirajo osnovne cilje dežel v razvoju 
v okviru UNCTAD-a; omogočeno jim je bilo izdajanje poseb- 
nega lista med konferenco. Med njo je v naši državi tudi prvič 
izhajal dnevni list v angleščini »Newsday«, bile pa so tudi 
oddaje dnevnih krajših programov v tujih jezikih na dveh 
lokalnih radijskih postajah. 
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o delu delegatov iz SR Slovenije v 

Zveznem zboru Skupščine SFRJ za 

obdobje od 15. 5. 1982 do 31. 7. 1983 

(ESA-322)   
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PRILOGA: Najpomembnejši številčni podatki o delu Zveznega 
zbora Skupščine SFRJ v tem obdobju 

I. DEL 

Nekatere ugotovitve in problemi v zvezi z deiom 
delegatov iz SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFRJ v tem obdobju 

1.1. Splošne značilnosti razmer in dela Zveznega zbora 
Skupščine SFRJ 

To poročilo obsega delo delegatov iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru za obdobje od 15. maja 1982 do 31. julija 1983, 
torej za prvo leto tretjega sklica delegatskih skupščin v Jugo- 
slaviji. Razmere, v katerih je deloval zbor v tem obdobju, 
opredeljujejo nekatera pomembna dejstva in procesi. Pred- 
vsem XII. kongres Zveze komunistov Jugoslavije je jasno 
začrtal nadaljnje poti samoupravnega socialističnega razvoja 
v državi ter sprejel stališča Zveze komunistov glede poglavit- 
nih odnosov in procesov v sodobnem svetu. Potrdil je idejno- 
politične temelje za pripravo izhodišč dolgoročnega pro- 
grama ekonomske stabilizacije, ki naj zajame vse razsežnosti 
razvoja jugoslovanske družbe in njenega ustreznega vključe- 
vanja v mednarodno delitev dela. Zavzel se je za usmerjeno in 
usklajeno akcijo vseh organiziranih socialističnih sil za do- 
sego dogovorjenih smotrov. To obdobje je opredeljevalo tudi 
dejstvo, da je v dveh sklicih delegatskih skupščin po ustavi 
1974 ustavnost in zakonitost v državi dobila še trdnejše 
osnove. Vse bolj se utrjujejo tudi potrebni pogoji za vsestran- 
sko uresničevanje vloge delegatskih skupščin v političnem 
sistemu socialističnega samoupravljanja. Hkrati pa vse gla- 
sneje trkajo na vrata tudi nakopičeni problemi, ki so odsev 
hitrega in ne vedno harmoničnega družbenega razvoja pri 
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nas, kakor tudi posledica vse globlje politične in ekonomske 
krize v svetu. Problemi, katere je Zvezni zbor obravnaval v tem 
času, so bili številni in zamotani. Nekateri med njimi so zahte- 
vali takojšnje reševanje. To je povzročilo, da nekaterih vpra- 
šanj, ki so bila že od prej na dnevnem redu zbora, ni bilo 
rnogoče reševati s predvideno dinamiko, marsičesa pa tudi ne 
s potrebno temeljitostjo Uveljavljanje enoletnega mandata na 
vseh funkcijah v skupščini SFRJ pa je zahtevalo še posebne 
napore za zagotovitev kolektivnega dela in odločanja ter 
določene ukrepe v smeri učinkovitejšega povezovanja in us- 
klajevanja - od delovnih teles do skupnih sej zborov skup- 
ščine. Tudi v prvem letu tretjega sklica je bila nujna idejnopo- 
litična budnost in sposobnost razlikovati, kateri pojavi so 
bistveni, kateri pa postranskega pomena, kaj je vzrok doioče- 
nih procesov, kaj pa posledica. V luči neposrednih nalog v 
zvezi z ekonomsko stabilizacijo in dolgoročnimi smotri socia- 
listične graditve je bilo treba podrobneje opredeliti cilje in 
sredstva za njihovo uresničevanje. Ravno tako je bilo po- 
trebno nadaljevati s tvorno analizo delovanja določenih druž- 
benih mehanizmov in z njihovim prilagajanjem potrebam 
časa. Vse to je prišlo do izraza predvsem v programih dela 
skupščine v 1982. in 1983. letu, kakor tudi v aktivni udeležbi 
Zveznega zbora v delu zveznih družbenih svetov in v poglob- 
ljenem sodelovanju skupščine z drugimi družbenopolitičnimi 
dejavniki na ravni federacije ter z republikami in avtono- 
mnima pokrajinama. 

Mednarodni odnosi niso bili nič manj zapleteni in nič bolj 
naklonjeni samostojnemu in nemotenemu razvoju narodov in 
držav in njihovi samostojni vlogi v mednarodnih odnosih. 
Kriza politike popuščanja napetosti, globoka stagnacija v 
pogajanjih na področjih, ki so bistvena za mir, neodvisnost, 
razorožitev, varnost in razvoj kaže znake oživljanja; boj naro- 
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dpv za samoodločbo in svoboden razvoj postaja vse pogo- 
steje predmet blokovskih konfrontacij; gibanje neuvrščenosti 
in druga demokratična gibanja delujejo pod rastočim blokov- 
skim pritiskom. Splošna gospodarska depresija v svetu se 
poglablja. Posamezni pojavi oživljanja gospodarstva so pre- 
več negotovi, da bi se lahko na tej podlagi gradil celovitejši 
program akcije za izhod iz sedanje krize. Posebno težak je 
položaj držav v razvoju, predvsem tistih, ki šele postavljajo 
temelje svojega samostojnega razvoja in pa najmanj razvitih 
med njimi. Vse to je zahtevalo intenzivno dejavnost Skupščine 
SFRJ in posebej Zveznega zbora tudi na področju zunanje 
politike in mednarodnih ekonomskih odnosov ter ustrezno 
delovanje s pozicij politike neuvrščenosti. 

Med poglavitnimi smotri prizadevanj v našem notranjem 
razvoju so bili: zagotavljanje napredka na revolucionarnih 
pridobitvah narodnoosvobodilnega boja in socialistične gra- 
ditve na samoupravnih temeljih, predvsem pa uresničevanje 
pogojev, da delovni ljudje samostojno odločajo o rezultatih in 
pogojih svojega dela; uresničevanje politike bratstva in enot- 
nosti ob odločnem uresničevanju enakopravnosti narodov in 
narodnosti ter vzajemnosti in solidarnosti; dosledno izvajanje 
politike odprtih meja in dobrega sosedstva; pospeševanje 
lastnih možnosti in - skupaj z drugimi neuvrščenimi državami 
- krepitev gibanja neuvrščenih in uresničevanje programa 
akcije Skupine 77 držav v razvoju, katere ustanoviteljica je 
tudi naša država. 

Zvezni zbor je v tem obdobju deloval v dokaj izrednih 
razmerah. Do zahtev po hitrem postopku je prihajalo pred- 
vsem iz dveh razlogov: preširoko tolmačenje čl. 267. Ustave 
SFRJ, ki predvideva, da se sme z zveznim zakonom predpisati 
meje družbenopolitičnih skupnosti za določanje dohodkov iz 
dohodka OZD in od prometa proizvodov in storitev; naložiti 
OZD, SIS in DPS, da morajo ustvarjati rezervna družbena 
sredstva; začasno prepovedati OZD, SIS in DPS razpolaganje 
z delom družbenih sredstev za porabo in financiranje razšir- 
jene reprodukcije in predpisati način razpolaganja s presežki 
dohodkov DPS in SIS v primeru če je to neogibno, da se 
preprečijo in odvrnejo večje motnje v gospodarstvu, ali če 
tako zahtevajo interesi ljudske obrambe ali druge izredne 
potrebe države. Drugi vir take prakse pa je dejstvo, da se 
nekateri predlogi predolgo zadržujejo v rokah upravnih in 
izvršnih organov. 

Po soglasnem sklepu delegatov bo zbor obravnaval po- 
sebno analizo o uporabi 267. člena Ustave SFRJ z namenom, 
da se omeji hitri postopek sprejemanja teh zakonov dejansko 
le na primere, ko to zahteva narava vprašanja, ko ga je treba 
urediti z zakonom. Le tako je mogoče zagotoviti normalne 
pogoje dela delegatske skupščine. Ravno tako je zbor zahter 
val. da se delegati aktivno vključijo že v pripravljalne faze; 
pripravo nekaterih zakonskih predlogov pa so prevzeli dele- 
gati sami. V prihodnje bo predvsem potrebno vztrajno in 
organizirano sodelovanje tudi vseh drugih zainteresiranih 
družbenih dejavnikov pri zakonodajnem delu ter odločna 
sprememba sedanje prakse izvršnih in upravnih organov v 
tem pogledu. 

V uresničevanju programa dela si je zbor prizadeval obliko- 
vati za posamezne seje določene problemske sklope. Poleg 
nosilnih tem pa je vsaka seja praviloma obravnavala še več 
tekočih vprašanj. V pripravi sej zborov so bistveno delo oprav- 
ljala delovna telesa - odbori, komisije in delovne skupine. 
Kontinuiteta v delovnih telesih se zagotavlja predvsem z razvi- 
janjem kolektivnega dela fn odločanja ter z ustanavljanjem 
občasnih ali stalnih delovnih delegatskih skupin, za katere 
opravljajo strokovno delo delavci skupščinskih strokovnih 
služb. Tak način dela omogoča ustrezno vključevanje vseh 
delegatov v problematiko in določeno delitev dela glede na 
interes delegatov. Najresnejši problem v zvezi s tem pa sta 
predstavljala zagotavljanje materialnih pogojev za skupinsko 
delo in neustrezna organiziranost skupščinskih strokovnih 
služb. K zboljšanju stanja bo nedvomno prispeval odlok o 
organizaciji in delu strokovnih služb Skupščine SFRJ, ki je bil 
po večletnih razpravah končno pripravljen za sprejem. Ure- 
sničevati pa ga bo treba v okviru predvidene in nujne transfor- 
macije celotne zvezne uprave. 

Posamezna delovna telesa so uvedla prakso skupnih se- 
stankov z ustreznimi delovnimi telesi skupščin republik in 
avtonomnih pokrajin. Pomemben dejavnik delovnega pove- 
zovanja v okviru celotnega skupščinskega sistema pa so bili 

delovni sestanki predsednika Skupščine SFRJ s predsedniki 
skupščin republik in avtonomnih pokrajin. V tej zvezi je Zvezni 
zbor dal pobudo, da se pri programiranju dela skupščin tudi v 
organizacijskem pogledu zagotovi ustrezno usklajevanje pro- 
grama dela, ko gre za temeljna vprašanja samoupravljanja in 
njegovega funkcioniranja, predvsem pa za uresničevanje sa- 
moupravnega družbenoekonomskega položaja delovnega 
človeka in izvajanja politike bratstva in enotnosti v Jugoslaviji 
ter krepitve njene varnosti ob doslednem uveljavljanju politike 
odprtih meja in dobre soseščine. 

V tem obdobju se je okrepilo delovanje Skupščin SFRJ na 
izvajanju lastne kontrolne funkcije in pobude delegatov na 
zakonodajnem področju. Tudi delegatska vprašanja so števil- 
nejša in tehtnejša. 

1.2. Uresničevanje delegatskih razmerij 
Glede na ustavno določbo, po kateri so delegati v Zveznem 

zboru »delegati samoupravnih organizacij in skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij v republikah in avtonomnih 
pokrajinah« in ustavne določbe o pristojnostih Zveznega 
zbora, po katerih se prek zbora rešujejo najpomembnejša 
vprašanja življenja in dela delovnih ljudi, njihovih samouprav- 
nih organizacij in skupnosti ter riarodov in narodnosti SFRJ, 
je še posebej pomembno, kako v delu Zveznega zbora priha- 
jajo do izraza interesi in stališča delegatske baze in kako 
poteka zapleten proces usklajevanja interesov ter dogovarja- 
nje o uresničevanju splošnih in skupnih interesov v federaciji. 

Več kot polovica delegatov je iz združenega dela in pretežni 
del delegatov je neposredno vključenih v delovanje družbe- 
nopolitičnih organizacij. To do določene mere že samo po 
sebi zagotavlja, da je v delu Zveznega zbora prisoten utrip 
okolja, iz katerega prihajajo. Vendar so potrebni stalni in 
sistematični napori, da se ta možnost uresničuje in na ta 
način delovanje zbora ter delegatov v njem v vedno večji meri 
postaja sestavni del vsakodnevnega samoupravnega življenja, 
opredeljevanja in aktivnosti delovnih ljudi in občanov v te- 
meljnih organizacijah in skupnostih. 

Delegati smo se zlasti poskušali čimbolj organizirano pove- 
zovati z občinskimi skupščinami v njihovi vlogi konferenc 
delegacij in v tem pogledu je bil dosežen določen napredek. 
Večji interes občin za delo Zveznega zbora se je pokazal zlasti 
ob vprašanjih, ki zadevajo razvoj družbenoekonomskih odno- 
sov in ob interventnih ukrepih. Omeniti velja posebej osnutke 
zakonov o zavarovanju plačil med uporabniki družbenih sred- 
stev, o sanaciji in o SDK ter razprave v zvezi z osnutkom letne 
resolucije o ekonomski politiki in analize njenega uresničeva- 
nja. Neposredna organizirana obravnava ter oblikovanje šte- 
vilnih pripomb, opozoril in sugestij je zajelo pretežno večino 
slovenskih občin in številne OZD ter druge organizacije. Več 
pobud in zahtev smo delegati dobili iz občin tudi v zvezi z 
delegatskimi vprašanji, v nekaj primerih pa smo dobili tudi 
neposredne pobude za spremembe in dopolnitve posameznih 
zveznih zakonov. Sodelovanje je potekalo v glavnem prek 
delegatov, ki smo se zato opredelili za tesnejše in bolj organi- 
zirano sodelovanje s posameznimi občinami. Nedvomno bi 
bilo njihovo aktiviranje še intenzivnejše in plodnejše, če bi bili 
podani za to ugodnejši časovni in drugačni pogoji; od prvih 
11 sej zbora je bilo npr. kar 7 takih, da ni bila omogočena 
vsebinska razprava, niti konzultacija o pripravljenih predlo- 
gih. Pri tistem delu izvrševanja programa dela, kjer so bila 
gradiva pravočasno pripravljena in je bilo omogočeno obliko- 
vanje stališč in smernic za delo delegatov v Zveznem zboru, 
pa lahko ugotovimo določen napredek pri uresničevanju de- 
legatskih razmerij. 

Ob tej priliki naj ukažemo še na nekaj drugih problemov, 
Razprave v občinah (na sestankih občinskih aktivov, v okviru 
SZDL, strokovnih organizacij, pa tudi posebej oblikovanih 
konferenc delegacij), so razmeroma številne, pogrešamo pa 
še vedno širše uveljavljanje delegacij in samoupravnih orga- 
nov v temeljnih organizacijah in skupnostih ter - na taki široki 
podlagi - tudi obravnave posameznih aktov in drugih gradiv 
Zveznega zbora na sejah občinskih skupščin, saj je do tega 
prihajalo le izjemoma. Dalje je očitno, da delegati ob še tako 
prizadevnem delu ne moremo kontaktirati z vsemi temeljnimi 
organizacijami (delegacijami) oziroma samoupravnimi orga- 
nizacijami in skupnostmi, da bi ugotavljali njihova stališča o 
vprašanjih iz pristojnosti zbora. V tem nam morajo pomagati 
organizirani napori družbenopolitičnih organizacij, ki bi mo- 
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rale spodbujati delovanje celotnega delegatskega sistema. 
Vendar se še vedno dogaja, da smo.delegati preveč prepu- 
ščeni samim sebi v iskanju smernic in potrditev za stališča, ki 
naj jih zastopamo. Tako je zlasti delegatom, ki to dolžnost 
opravljajo neprofesionalno, dostikrat otežkočeno vključeva- 
nje v širše procese usklajevanja in v odločanje o skupnih 
interesih na ravni federacije. Zelo šibek je še tudi povratni tok 
informacij, ki naj bi delovnim ljudem omogočile boljšo obve- 
ščenost in razumevanje sprejetih rešitev. V tem pogledu vloga 
javnih občil tudi še ni prišla dovolj do izraza, kar še zlasti velja 
za lokalna in tovarniška glasila. Tudi sicer je prihajalo na 
področju informiranja do resnih težav. Tako npr. pomanjkljiv 
družbeni sistem informiranja postavlja izvršne in upravne 
organe v privilegiran položaj, delegati pa so skoraj v celoti 
odvisni od podatkov, ki jih ti navajajo kot argumentacijo za 
sprejemanje ukrepov. Pri tem pa je potrebno poudariti, da 
tudi sicer ni izdelane enotne metodologije in kazalcev za 
spremljanje uresničevanja planiranih družbenoekonomskih 
ciljev (npr definicije družbenega proizvoda). 

Največjo praktično oporo smo delegati za svoje delo imeli v 
delovnih telesih in zborih republiške skupščine in v organih 
njenega izvršnega sveta, pa tudi republiških družbenopolitič- 
nih organizacijah, predvsem v RK SZDL Slovenije in njenih 
organih. Na rednih pogovorih, ki smo jih imeli delegati pred 
vsako sejo zbora, so sodelovali predstavniki Skupščine SR 
Slovenije, njenega izvršnega sveta in pristojnih republiških 
upravnih organov, RK SZDL Slovenije, Gospodarska zbornice 
Slovenije, samoupravnih interesnih skupnosti znanstvenih in 
strokovnih ter drugih zainteresiranih organizacij v republiki. 
Pogovori so veliko pomagali delegatom, vendar pa možnosti 
koordinacije niso bile dovolj izkoriščene. 

V oktobru 1982 pa je bila ob obravnavi svežnja interventnih 
zakonov sklicana posebna konferenca delegatov na ravni 
republike, v katero so se aktivno vključili - poleg delegatov 
zbora - tudi člani ustreznih odborov republiške skupščine, 
Izvršnega sveta in upravnih organov, republiških vodstev 
družbenopolitičnih organizacij, republiških samoupravnih in- 
teresnih skupnosti, Gospodarske zbornice in gospodarskih 
združenj ter posameznih večjih OZD.kar je bilo dobro in 
vzpodbudno. Vendar se je ob tem in ob kasnejših podobnih 
poskusih (razširjenih sejah posameznih delovnih teles pri RK 
SZDL) pokazalo, da je organiziranje take konference izredno 
zahtevna stvar in da kljub velikim naporom in angažiranju ta 
ne more dati pravih rezultatov, če ni bila prej možna široka 
samoupravna in delegatska rezprava o obravnavanih vpraša- 
njih v bazi. 

Posebno zapleteno je v delu Zveznega zbora vprašanje 
usklajevanja interesov in stališč med delegati iz različnih 
republik in pokrajin na ravni federacije. Razen v izjemnih 
primerih, ko Zvezni zbor odloča ob soglasju republiških in 
pokrajinskih skupščin (sprememba ustave, sprememba meja), 
se v njem odločitve sprejemajo z večino glasov. Usklajevanje 
različnih stališč in interesov se začne že z obravnavo v delov- 
nih telesih zbora, na sejah zbora pa pogosto odloča šele 
glasovanje. Dejstvo je, da smo delegati iz naše republike pri 
številnih obravnavanih vprašanjih opozarjali na nujnost do- 
slednejšega uresničevanja sprejete družbenoekonomske po- 
litike in politike stabilizacije, na potrebo po-drugačnem pri- 
pravljanju zveznih aktov idr. Toda nismo vedno uspeli. Nekaj- 
krat smo se dogovorili za podpis skupnih amandmajev, toda 
tudi to pot brez pravega uspeha. Zato bi bita potrebna po- 
sebna analiza tega pojava. Verjetno je bil razlog tem težavam 
tudi v tem, da stališča med nami niso bila dovolj preverjena, 
zato nismo bili dovolj prepričljivi v njihovi obrambi. Eden od 
odločilnih razlogov pa je bil tudi v pomanjkanju stalne pove- 
zave celotne delegacije s tistimi dejavniki v republiki, ki bi 
lahko kvalificirano dali odgovor na odprta vprašanja. Razen 
tega mislimo, da bi se morali v bodoče bolj kot doslej vnaprej 
seznaniti s stališči delegatov iz drugih republik in pokrajin. 

Mnenja smo, da bi ob takih vprašanjih morali zlasti v delu 
zveznih organov DPO zagotoviti vsebinsko razpravo ter ja- 
snejše opredeljevanje do ključnih vprašanj gospodarskega 
razvoja in politike. To bi v mnogočem olajšalo tudi opredelje- 
vanje v Zveznem zboru. Naše izkušnje govorijo, da pot do 
dosledne uveljavitve zbora vodi v prvi vrsti prek spremenjene 
vsebine, metod in oblik dela DPO na vseh ravneh in zlasti od 
njihovega večjega uveljavljanja v funkciji poglavitne notranje 
gibalne sile delegatskega in skupščinskega sistema, na drugi 

strani pa je seveda odvisna tudi od širše in vsestranske ter 
odgovorne vključenosti delegatov Zveznega zbora v njihovo 
delovanje. V tem okviru je treba polneje uresničiti tudi naš 
dogovor o tem, da se delegati ustrezneje vključijo v delo 
svetov pri RK SZDL. 

1. 3. Obveščanje delegatov v zboru in Skupščini SFRJ ter 
javnosti o delu skupščine. 

Pravočasno, vsestransko in objektivno obveščanje je eden 
od temeljnih pogojev za neposredno delovanje delegatov in 
njihovo obojesmerno povezovanje z delegatsko bazo. Stopnja 
in kakovost obveščanja je tudi poseben izraz dosežene stop- 
nje in kakovosti delovanja skupščinskega sistema samega. S 
to zavestjo smo deletati obveščanje najtesneje povezali s 
celotnim našim delovanjem v Skupščini SFRJ: s kakovostjo 
družbenega in javnega obveščanja smo pogojevali kakovost 
Samoupravnih postopkov in sprejemanje odločitev v zborih 
Skupščine SFRJ ter uspešnost v uresničevanju teh odločitev z 
aktiviranjem delegatske baze tudi po poti javnega obveščanja. 

Zato poročamo posebej le o teh problemskih sklopih obve- 
ščanja, ki jih tudi javnost zavzeto in kritično spremlja in 
ocenjuje: 

- urejanje in zboljšanje temeljev javnega obveščanja, 
- način obveščanja delegatov in delegacij v Skupščini 

SFRJ, 
- način obveščanja javnosti o delu Skupščine SFRJ. 
Iz drugega sklica Skupščine SFRJ je ostal velik dolg - 

sprejem zakona o osnovah sistema javnega obveščanja. Prvi 
osnutek zakona, ki ga je predlagatelj predložil Skupščini 
tretjega sklica, smo delegati ob obravnavi na delovnih telesih 
v komisiji za obveščanje zavrnili, ker ni ustrezno rešil osnov- 
nih, z ustavo opredeljenih vprašanj kot so npr.: opredelitev 
področja in pojmov javnega obveščanja (v odnosu do družbe- 
nega sistema obveščanja, terminološke distinkcije med sred- 
stvi in institucijami ter delavci v teh institucijah, obveščanje - 
komuniciranje, itd.); podružbljanje obveščanja in vključeva- 
nja v sistem demokratičnega pluralizma samoupravnih in- 
teresov (subjekti obveščanja in njihova aktivna vloga, vloga in 
odgovornost izdajateljskega sveta, svoboda, kritika, polemika 
in razreševanje sporne javne besede); poiožaj in družbena 
odgovornost institucij, novinarjev in drugih delavcev v tej 
dejavnosti; sistem javnega obveščanja glede na deklarirane 
pravice in svoboščine človeka v dokumentih OZN in drugih 
mednarodnih konvencijah. 

Delegati smo na podlagi svoje kritike in predlogov terjali 
nov osnutek in pri tem povedali, da tako pomembno področje 
urejanja samoupravnih odnosov ne more biti stvar samo 
predlagatelja, zato se naj aktivno vključijo v snovanje znan- 
stvene in strokovne institucije in že v prve verifikacije tudi 
družbenopolitične organizacije in pravne institucije. 
Problematika zakona o osnovah javnega obveščanja je izzvala 
najširšo razpravo v družbenopolitičnih organizacijah in 
upravnih organih na vseh ravneh, uspeli pa smo tudi vzposta- 
viti pristno povezavo s komisijo za obveščanje Skupščine SR 
Slovenije in preko nje tudi z delegatsko bazo. 

Nov osnutek zakona o osnovah javnega obveščanja je po 
teh razpravah pripravil Zvezni sekretariat za informacije že 
junija letos, vendar ni prave razlage, zakaj ga še ni predložil 
po predvidenem programu Skupščini SFRJ v obravnavo. 

Ostro kritiko o načinu obveščanja delegatov in delegacij v 
Skupščini SFRJ smo delegati povezali predvsem z dvema 
osrednjima problemoma našega delovanja: preštevilnega 
gradiva »zaupne narave« in vročanjem gradiv, delitvijo gradiv 
neposredno pred sejami zborov, čemur je sledilo pogosto 
odločanje po hitrem postopku. Terjali smo razumnejšo selek- 
cijo gradiv z zaupno vsebino in glede tega potrebno zaupanje 
v delegate in njihovo odgovornost za strokovno manipulacijo 
z gradivi. Ne glede na časovno stisko pri pripravi gradiv za 
hitri postopek smo povedali, da je treba delegatom vročiti 
gradiva tako pravočasno, da se še lahko posvetujejo vsaj z 
organiziranimi subjekti delegatske baze in z drugimi delegati. 

Na naš predlog smo začeli v skupščini spreminjati prakso 
pri ocenjevanju o načinu obveščanja javnosti o delu Skup- 
ščine SFRJ. Neposredni povod za ocene in kritike na poroča- 
nje in komentarje sredstev javnega obveščanja o delu skup- 
ščine, je bilo v delu tiska - izkrivljeno, neobjektivno in senza- 
cionalistično obveščanje javnosti o razpravi delegatov v zvazi 
z izjemno zapletenimi in občutljivimi problemi družbenoeko- 
nomske stabilizacije, mednacionalnih odnosov in pojavov na- 
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cionalizma v delu sredstev javnega obveščanja. Drugi razlog 
pa je bilo dejstvo, da sredstva javnega obveščanja v celoti 
nepravočasno in necelovito obveščajo javnost o vseh težavah 
in poteh razreševanja zapletene problematike. Delovanje 
skupščine se namreč ne začne in ne konča v delovnih telesih 
in na zborih, ampak da je pogoj za njeno funkcioniranje 
povezava z javnostjo in delegatsko bazo v obeh smereh tudi 
preko sredstev javnega obveščanja. 

Seveda za tako nalogo niso odgovorni samo novinarji in 
njihova uredništva, ampak je za to odgovoren tudi izbor 
informacij, v našem primeru delegat, delovno telo, zbor, skup- 
ščina. 

Potrebno stopnjo vzajemnosti je mogoče doseči samo 
sproti, s skupnim, kritičnim dialogom med novinarji in dele- 
gati. Zato je bila od novembra 1982 stalna točka dnevnega 
reda komisije za obveščanje: obveščanje javnosti o delu 
Skupščine SFRJ med dvema sejama, preko sredstev javnega 
obveščanja. 

1.4. Programiranje dela Zveznega zbora 
Delegati v Zveznem zboru se ves čas od sprejema nove 

ustave zavzemamo za programiranje dela Zveznega zbora, ki 
bo izraz zahtev in potreb družbene prakse. Kljub določenemu 
napredku, ki se izraža predvsem v posebnem dokumentu, ki 
ga je leta 1979 sprejel zbor o programiranju svojega dela in 
prvih začetkih programiranja na teh osnovah, se stanje - 
gledano v časovnem razmaku nekaj let - ni bistveno spreme- 
nilo. 

Predvsem še nismo dosegli postavljenega cilja, da bi pro- 
gram dela bil najširši dogovor o nalogah in prioritetah tega 
najvišjega zakonodajnega in samoupravnega telesa federa- 
cije - v mejah njegovih ustavnih pristojnosti, - torej politični 
dokument, ki zavezuje vse njegove organe, ZIS in organe 
zvezne uprave. 

Z drugimi besedafrii direktno pobudo za oblikovanje pro- 
grama dela zbora naj bi dala najširša delegatska baza, pro- 
gram dela pa naj bi bil vsebinsko in časovno usklajen med 
vsemi nosilci politične akcije, posebej med vsemi organi in 
organizacijami v federaciji. 

Veliko pozornost smo posvečali delegati postopkom pro- 
gramiranja, rokom in še posebej javnosti dela oziroma obve- 
ščanja delegatske baze v vseh fazah nastajanja programa. 
Tudi v tem pogledu nismo napravili napredka, celo nazadovali 
smo od tega, kar je bilo že doseženo. Letošnji program dela je 
bil objavljen v fazi osnutka, sprejeti program dela za leto 1983 
v slovenščini pa smo delegati dobili šele v začetku septembra 
(v srbohrvaškem jeziku v cirilici pa v začetku julija!), kar 
onemogoča programiranje vključevanje skupščin občin in 
drugih v delo Zveznega zbora. 

Prav tako važno je njegovo uresničevanje (dinamika, priori- 
teta) in še posebej vsebinsko spreminjanje programa, ki je po 
tradiciji stihijno in odvisno spet od pobude izvršnih in uprav- 
nih organov. Na spreminjanje programa dela (odstopanja od 
predhodno sprejetega so zelo velike) pa delegatska baza 
(združeno delo, skupščine občin, republik in avtonomnih po- 
krajin) dejansko nima vpliva. 

O sedanjem stanju v tem pogledu zgovorno priča realizacija 
programa dela Zveznega zbora za leto 1982 S programom 
dela je bilo določenih 120 nalog (64 tematskih in 56 normativ- 
nih). V teku leta je Zvezni zbor na pobudo predlagatelja 
(pretežno Zveznega izvršnega sveta) brisal 11 nalog (5 temat- 
skih in 6 normativnih, 3 naloge pa so bile odložene, kar 
pomeni da je bilo skupaj v programu dela 106 nalog. Zbor je v 
letu 1982 obravnaval poleg 59 nalog (23 tematskih in 36 
normativnih) iz sprejetega programa dela dodatno še 42 
nalog (7 tematskih in 35 normativnih). To z drugimi besedami 
pomeni, da je zbor realizira! le dobro polovico nalog iz spreje- 
tega programa. V izvršenem programu pa je preko 40% takih 
nalog, ki jih v prvotno dogovorjenem programu sploh ni bilo. 
V tem je kar 35 zakonskih projektov in od tega 19 zakonov, ki 
so bili sprejeti po hitrem in 11 zakonov po skrajšanem po- 
stopku. 

V izvrševanju delovnega programa Zveznega zbora za leto 
1983 za I. in II. trimesečje lahko opazimo samo delno pobolj- 
šanje. 

Zbor je planiral za I. in II. trimesečje 113 nalog (61 tematskih 
in 52 normativnih) opravil pa jih je 90 (50 tematskih in 40 

normativnih). Poglavitni vzrok je bil v tem, ker jih predlagatelj 
ni pravočasno poslal zboru. 

Vse to govori, da bodo potrebni še večji napori, da se 
zagotovi več reda in doslednosti v programiranju in v izvrše- 
vanju programa Zveznega zbora in da to nikakor ne more 
zagotoviti zbor sam. To je skupna naloga vseh družbenih 
dejavnikov. 

1.5. Sodelovanje med Zveznim zborom in Zborom republik 
in pokrajin Skupščine SFRJ 

Tudi v tem obdobju se je sodelovanje med obema zboroma 
uresničevalo v okviru oblik, ki jih določata poslovnika obeh 
zborov. 

Že pri sprejetju programa dela za leto 1982 in 1983 sta zbora 
opredelila vprašanja, ki jih bosta kot zainteresirana obravna- 
vala iz delovnega področja drugega zbora. Prihajalo je tudi do 
skupnih sej posameznih delovnih teles obeh zborov, na kate- 
rih so le-ta obravnavala zlasti vprašanja naših odnosov s 
tujino in pomembnejša vprašanja s področja družbenoeko- 
nomskih odnosov. 

Zbora sta tudi večkrat poslušala skupaj različne ekspozeje 
in uvodne razprave, zlasti o našem družbenoekonomskem 
razvoju (uresničevanje resolucije oziroma srednjeročnega 
plana družbenega razvoja Jugoslavije, poročilo o delu Pred- 
sedstva SFRJ. izhodišča in zaključni dokument Komisije zvez- 
nih družbenih svetov za probleme ekonomske stabilizacije in 
dr.). Smatramo, da bi se moralo tako sodelovanje še bolj 
okrepiti zlasti pri uresničevanju dolgoročnega programa eko- 
nomske stabilizacije. 

Nekatere druge ugotovitve o sodelovanju dveh zborov, ki so 
bile zapisane že v prejšnjih poročilih delegatov iz SR Slove- 
nije, ostajajo tudi naprej aktualne. Tako na primer uresničeva- 
nje političnega nadzora nad delom Zveznega izvršnega sveta 
in zveznih upravnih organov. Tu bi moralo prihajati zlasti do 
časovno in vsebinsko bolj usklajenega obravnavanja raznih 
poročil, analiz in informacij o uresničevanju zakonov oziroma 
sprejete politike. Med obema zboroma je prihajalo tudi do 
določenih razlik v pristopu do reševanja nekaterih konkretnih 
vprašanj, zlasti skupne in splošne porabe, ter pri spremembah 
in dopolnitvah srednjeročnega plana družbenega razvoja Ju- 
goslavije. 

Tako je Zbor republik in pokrajin v resoluciji za leto 1983, v 
točki 25, ki ureja rast splošne in skupne porabe, vključno s 
proračunom federacije, sprejel opredelitve, ki so bile v na- 
sprotju s sistemskimi rešitvami, ki jih je sprejel Zvezni zbor na 
tem področju. 

Zato bo moralo biti pri nastajanju resolucije za leto 1984, 
zlasti glede na njen sedanji pomen, sodelovanje obeh zborov 
še tesnejše, oziroma aktivnost Zveznega zbora v tem primeru 
še večja, da ne bi prihajalo do razlik med sistemskimi reši- 
tvami. 

Pri tem se upravičeno postavlja tudi vprašanje uresničeva- 
nja zakona o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije, ki ga je sprejel Zvezni zbor, 
uresničuje pa ga Zbor republik in pokrajin s sprejemanjem 
družbenega plana oziroma letnih resolucij. Prav tu pa prihaja 
v operativnem smislu do razlik glede na rešitve, ki so v 
omenjenem sistemskem zakonu. Predvidene spremembe' 
tega zakona bodo primerna prilika, da se rešijo konkretni 
problemi sodelovanja med obema zboroma na tako pomemb- 
nem področju. 

V bodoče bodo potrebne pri sodelovanju obeh zborov nove 
pobude in predlogi delegatov obeh zborov, da bi se obstoječi 
problemi bolj smotrno razreševali, bodisi skozi poslovniške 
določbe, bodisi s konkretnimi pobudami delegatov v praksi 
delovanja obeh zborov. Predvsem pa bo treba zagotoviti ob- 
veznost odgovora na mnenje, ki ga poda zainteresirani zbor. 

1.6. Sodelovanje delegatov z družbenopolitičnimi 
organizacijami v republiki 

Sodelovanje z družbenopolitičnimi organizacijami, posebej 
z ustreznimi telesi Republiške konference SZDL Slovenije in 
republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, pa tudi z dru- 
gimi glede na njihov interes za poosmezne zadeve iz delov- 
nega programa zbora (npr z Republiškim odborom ZZB NOV 
Slovenije) je za delegate v Zveznem zboru pomenilo ne le 
možnost preverjanja pogledov, spoznanj in pripomb, do kate- 
rih smo prišli v siceršnjem povezovanju z občinami, OZD in 
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organi ter organizacijami v republiki, temveč tudi važno pr- 
vino delegatskih razmerij. O nekaterih najvažnejših vpraša- 
njih, o katerih odločamo v Zveznem zboru, so bila ob pomanj- 
kanju stališč in smernic temeljnih samoupravnih organizacij 
in skupnosti delegatom pri njihovem delu in sprejemanju 
odločitev v veliko pomoč stališča, izražena v splošnih doku- 
mentih družbenopolitičnih organizacij na ravni republike in 
federacije. Delegati si želimo, da bi družbenopolitične organi- 
zacije še bolj dejavno in konkretno uresničevale svojo vlogo 
in odgovornost, ki jo imajo po ustavi v delegatskem sistemu in 
da bi njihova stališča predvsem prispevala k usklajevanju 
skupnih interesov delovnih ljudi in občanov, kot se oblikujejo 
v temeljnih skupnostih in organizacijah. V to smer so šla tudi 
prizadevanja, da se v oblikovanje stališč v občinah v večji meri 
in neposredneje vključijo tudi vse družbenopolitične organi- 
zacije. 

Za delegate v Zveznem zboru postaja tak način dela družbe- 
nopolitičnih organizacij pomembnejši zlasti v obdobju, ko 
uresničevanje politično nadzorne vloge skupščine dobiva v 
njeni praksi vse večji pomen. 

1.7. Sodelovanje s Skupščino SR Slovenije 
Poleg vprašanj iz programa Zveznega zbora o katerih so se 

izoblikovala stališča na sejah pristojnih zborov Skupščine 
SRS (osnutek resolucije o ekonomski politiki v letu 1983, 
»majska analiza«, informacija o sodelovanju s sosednjimi 
državami), so se v tem obdobju poglobile tudi druge oblike 
sodelovanja: udeležba predstavnikov delovnih teles zborov 
na pogovorih delegatov Zveznega zbora, obravnava posa- 
meznih zadev iz programa zveznega zbora na sejah delovnih 
teles, skupno pripravljanje delegatske konference in drugih 
oblik širše konzultacije ter usklajevanja stališč na ravni repu- 
blike. Predstavniki delegatov smo redno sodelovali na sejah 
predsedstva Skupščine SR Slovenije in se vključevali tudi v 
sprotne dogovore o načinu uresničevanja programa republi- 
ške skupščine. Kot pozitivno novo izkušnjo naj omenimo tudi 
občasne informacije, ki so jih pripravili delegati v Zveznem 
zboru za zbore Skupščine SR Slovenije (zlasti v zvezi s t. im. 
interventnimi zakoni). Ob tem in ob nekaterih drugih prilikah 
(npr. v zvezi z analizo uresničevanja delegatskega sistema) so 
na sejah zborov delegati Zveznega zbora tudi neposredno 
obrazložili svoje poglede, izkušnje in pripombe. Za nadaljnje 
poglabljanje tega sodelovanja so izredno pomembna priporo- 
čila Skupščine SR Slovenije o nadaljnjem uveljavljanju dele- 
gatskega sistema, ki med drugim neposredno zavezujejo re- 
publiško skupščino za zagotavljanje čimboljše informiranosti 
delegatov Zveznega zbora glede zadev, ki se obravnavajo v 
republiški skupščini ter glede drugih pogojev za njihovo delo, 
prav tako pa glede obravnave posameznih pomembnejših 
zadev iz programa dela Zveznega zbora na sejah republiške 
skupščine, njenih zborov in delovnih teles. 

1.8. Sodelovanje delegatov z drugimi organi in 
organizacijami v republiki 

Delegati smo tudi v tem času nadaljevali sodelovanje z 
različnimi organi in organizacijami, ki so pokazale interes za 
posamezna vprašanja, ki jih je obravnaval Zvezni zbor ali pa 
smo jih prosili za strokovna mnenja, pripombe oziroma pred- 
loge, da bi lažje oblikovali naša stališča za delo v zboru in 
njegovih delovnih telesih. 

Poleg tega, da smo jim pošiljli različna gradiva Zveznega 
zbora smo predstavnike le-teh vabili na pogovore delegatov 
ali pa organizirali posebne razgovore o teh vprašanjih. 

Tu kaže še posebej poudariti sodelovanje z nekaterimi 
organi in organizacijami v republiki, ki ima kontinuiran zna- 
čaj: 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in republiški upravni 
organi ter organizacije so nam pošiljali mnenja, pripombe in 
predloge k aktom, ki jih je obravnava! Zvezni zbor. Posa- 
mezne pomembnejše zakone in praviloma vse »interventne 
zakone« pa je obravnaval tudi Izvršni svet oziroma njegova 
odbora. Tem sejam so prisostvovali večkrat tudi posamezni 
delegati; 

- Gospodarska zbornica Slovenije se je prek svojih orga- 
nov in splošnih združenj aktivno vključevala v obravnavo vseh 
sistemskih in »interventnih zakonov« ter pošiljata redno mne- 
nja in stališča. Delegate je obveščala tudi o svojem delu 
oziroma o programu dela njenih organov. Organizirala je tudi 

več razgovorov o pomembnejših zakonih z delovnega po- 
dročja zbora z udeležbo delegatov; 

- pravosodni organi in družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja so se tudi redno vključevali v obravnavo posameznih 
zakonov oziroma gradiv, za katere so bili zainteresirani; 

- Narodna banka Slovenije, Ljubljanska banka - Združena 
banka in SDK v SR Sloveniji-Centrala v Ljubljani ter nekatere 
njene podružnice so aktivno sodelovale pri obravnavanju 
nekaterih sistemskih zakonov in drugih gradiv ter organizirale 
razgovore o teh. Zlasti to vleja za zakon o SDK, zakon o 
temeljih kreditnega in bančnega sistema ter za zakon o zava- 
rovanju plačil med uporabniki družbenih sredstev; 

- nekatere republiške samoupravne interesne skupnosti so 
prav tako obravnavale posamezna gradiva za Zvezni zbor in 
pošiljale delegatom mnenja ter dajale potrebne podatke ozi- 
roma informacije (Zdravstvena skupnost, Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, Raziskovalna skupnost in 
dr.); 

- nekatere sistemske zakone, predvsem s področja druž- 
benoekonomskih odnosov smo pošiljali v razpravo tudi posa- 
meznim delovnim organizacijam (Iskra, Emona in druge), ki 
so se redno odzvale s svojimi sugestijami. Njihovi predstav- , 
niki so se udeleževali sestankov z delegati, na katerih smo 
usklajevali različna mnenja, predloge oziroma pripombe iz 
Slovenije. 

Lahkp ugotovimo, da je na tem področju prišlo do nadalj- 
njega pozitivnega premika. Smatramo pa, da bi moralo priti 
od vseh omenjenih organov in organizacij še več pobud in 
predlogov na podlagi spremljanja stanja in pojavov v družbi 
oziroma problemov, ki se pojavljajo v njihovem delu. Prav 
tako pa bi morali zlasti organi in organizacije, ki sodelujejo z 
ustreznimi organi in organizacijami v federaciji bolj sprotno in 
nepretrgano obveščati delegate o stvareh, ki so pomembne za 
naše delo in ki jih obravnava tudi Skupščina SFRJ oziroma 
Zvezni zbor 

II. DEL 

Temeljna vprašanja iz delovanja Zveznega zbora 

2.1. Družbenoekonomski odnosi 
Pri oceni dela Zveznega zbora na področju družbenoeko- 

nomskih odnosov je predvsem potrebno odgovoriti na dve 
vprašanji: ali je delo bilo usklajeno z uresničevanjem stabili- 
zacijskega gospodarskega programa in kaj je bilo napravlje- 
nega glede učinkovitejšega uresničevanja in dograjevanja 
sprejetih sistemskih rešitev. 

V praktičnem delu na področju družbenoekonomskih 
odnosov sta bili karakteristični dve obliki dela: sprejemanje 
interventnih zakonov in formalno spremljanje Izvajanja zako- 
nov in sprejete ekonomske politike. Zapostavljeno pa je bilo 
delo na sistemskih zakonih. Stanje kaže, da določila v nekate- 
rih zakonih oziroma nekateri ukrepi v tekoči ekonomski poli- 
tiki ne zagotavljajo normalnega razvoja družbenoekonomskih 
odnosov. Tako je npr. na področju vodenja politike amortiza- 
cije osnovnih sredstev zaradi nerealnosti predpisanih amorti- 
zacijskih stopenj že po letu dni moralo priti do sprememb 
zakona z daljšo časovno razmejitvijo uveljavitve zakona. Tudi 
na področju politike obratnih sredstev ponujene rešitve v 
osnutku zakona niso zagotavljale rešitve problema velike 
odvisnosti OZD od kreditnih sredstev poslovnih bank. Pro- 
blem obratnih sredstev, ki tudi v sedanji situaciji bistveno 
vpliva na obseg izgub OZD, prav gotovo ni rešljiv z uvedbo 
moratorija ali daljše časovne razmejitve kreditov poslovnih 
bank za obratna sredstva. Takojšnja, delna rešitev je možna z 
uveljavitvijo načina revalorizacije zalog surovin, polizdelkov 
in izdelkov, sicer pa predvideti realno daljše časovno ob- 
dobje, v katerem bodo morale OZD zagotoviti ustrezna lastna 
obratna sredstva (v svetu uveljavljen proporc je 80% lastnih in 
20% kreditnih sredstev). Z investicijsko politiko pa bi morali 
zaostriti realnost finančnih konstrukcij, v katerih mora biti 
delež za obratna sredstva brezpogojno zagotovljen. Vztrajati 
bi bilo potrebno, da se v tem smislu zagotovi rešitev problema 
z vgraditvijo ustreznih instrumentov gospodarjenja v eko- 
nomsko politiko za leto 1984. 

Glede prevladovanja administrativnih-interventnih rešitev 
pri reševanju družbenoekonomskih oziroma gospodarskih 
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problemov je bil logičen sklep zveznega zbora o delu na 
pripravi sistemskih zakonov. Na ta način je posebna komisija 
zbora že pripravila predlog za izdajo zakona o SDK (z osnut- 
kom) s katerim je potrebno rešiti (modernizirati) vprašanja 
plačilnega prometa in njegove kontrole, naloge SDK na po- 
dročju družbenega sistema informiranja zlasti za potrebe 
delavcev v ZD, njeno podružbljanje itd., ustanovljena je bila 
tudi komisija Zveznega zbora za spremembe in dopolnitve 
obračunskega sistema (spremembe in dopolnitve zakona o 
zagotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka 
OZD). 

Sprejemanje intervencijskih zakonov je prav gotovo naj- 
lažji, vendar linearni način obvladovanja gospodarskih tokov. 
Slabosti take politike so prav gotovo in predvsem v onemogo- 
čanju oziroma bistvenemu oteževanju uresničevanja temelj- 
nih pravic delavcev v združenem delu pri ustvarjanju in go- 
spodarjenju z dohodkom; v prerazdeljevanju ustvarjenega 
dohodka; v krnjenju ustavnih pravic republik in avtonomnih 
pokrajin. Negativne posledice take prakse so prav gotovo tudi 
v neprestanem spreminjanju pogojev gospodarjenja ter od- 
stopanju od sprejete razvojne politike, kar je v nasprotju s 
smotri politike stabilizacije. 

Intervencijski ukrep ima svoj smisel samo, če se sprejema v 
smislu določil 267. člena Ustave SFRJ - kot enkratni ukrep za 
odpravo prisotne deformacije v politiki porabe družbenih 
sredstev, ne more pa to biti več let ponavljajoča se praksa, ki 
se lahko izrodi v svoje nasprotje, da intervencijski ukrep 
zamenja veljaven sistem. In vendar na ta način že več let 
obvladujemo celotno področje splošne in skupne porabe, 
investicijsko porabo v gospodarstvu in negospodarstvu, do- 
hodkovno politiko OZD - zlasti na področju materialnih stro- 
škov (za reklamo, propagando, potne stroške, kilometrino, 
avtorske honorarje, itd.), čeprav ti v masi materialnih stroškov 
predstavljajo manj kot 1%. 

Pri obravnavanju analize o^funkcioniranju enotnega jugo- 
slovanskega tržišča je zbor ugotovil, da se na tem področju 
stanje ni izboljšalo v primerjavi s prejšnjimi obdobji, saj je še 
vedno prisoten pojav zapiranja v republiške, pokrajinske, re- 
gijske in občinske meje. Zaskrbljujoče je pri tem dejstvo, da 
zoper kršitelje ni bil izpeljan niti en sam kazenski postopek in 
zelo redki so bili postopki zoper storilce gospodarskih pre- 
stopkov oziroma prekrškov Vsekakor bodo potrebni pove- 
čani in organizirani napori vseh družbenih dejavnikov za 
odločnejši boj proti taki praksi. 

V bodočem kreiranju in izvajanju politike družbenoeko- 
nomskih odnosov bomo morali poiskati rešitve zlasti za ure- 
sničevanje sprejetega dolgoročnega stabilizacijskega pro- 
grama, ki predvideva vrsto sprememb in dopolnitev sistem- 
skih zakonov - kot so kreditni in bančni sistem; politika 
obremenjevanja celotnega dohodka in dohodka, sistem plani- 
ranja, družbeni sistem informiranja v funkciji združenega dela 
in kot informacijska osnova za kreiranje razvojne politike 
(poleg zakona o SDK, tudi zakon o statistiki, o NBJ itd.), 
politika in strategija tehnološkega razvoja Jugoslavije v real- 
nejšem odnosu med razvojem lastne in uvozne tuje tehnolo- 
gije. 

Poseben problem predstavlja celotno področje financiranja 
federacije.. Razprave v pristojnem odboru in v zboru kažejo, 
da je financiranje funkcij federacije ves čas sporno in sicer v 
odnosu med zakonsko regulativo in pripravami oziroma spre- 
jemanjem vsakoletnega proračuna federacije. 

V dosedanjih skupščinskih razpravah oziroma sprejetih 
sklepih Zveznega zbora so bile predlagatelju dane konkretne 
naloge, ki pa so večinoma vse še neuresničene. Edina novost 
v pripravah proračunov je izključitev financiranja s posojili iz 
primarne emisije. Toda, emisijsko financiranje je enakovre- 
dno, če ne celo v večjem obsegu, zamenjalo deficitarno finan- 
ciranje vseh glavnih porabnikov proračunskih sredstev, t. j. 
JLA, varstvo borcev in sklada za razvoj gospodarsko manj 
razvitih republik in SAP Kosovo. 

Glavni vir težav je v anticipirani porabi; v nerealnih procen- 
tualnih proporcih in v še vedno veljavni klavzuli, ki dovoljuje 
dokončen obračun ob zaključku proračunskega leta.; Že če- 
trto leto je v veljavi skupščinski sklep, da je potrebno sprejeti 
bodisi nov ali pa dopolniti veljavni zakon o financiranju fede- 
racije, oziroma spremeniti tudi ostale zakone, s katerimi je 
normirano financiranje nekaterih funkcij federacije. V prora- 
čunskem obsegu sredstev zbora omenjenih porabnikov pred- 

stavljajo 91%. Preostalih 9% pa predstavljajo sredstva za 
financiranje Skupščine SFRJ, ZIS in zveznih upravnih orga- 
nov in organizacij. V tem financiranju je dosežena določena 
racionalnost in varčevanje, čeprav poročila SDK in proračun- 
ske inšpekcije o opravljeni kontroli opozarjajo tudi na številne 
pomanjkljivosti. Nujno bo tudi v bodoče vztrajati, da za prora- 
čunske porabnike veljajo isti zakoni kot za družbe uporabnike 
družbenih sredstev in da se tudi sankcijska politika ne sme 
razlikovati. Predvsem pa bo potrebno doseči v pripravah 
proračuna večjo realnost v zahtevkih po proračunskih sred- 
stvih. 

Pri bodočih zakonskih rešitvah o financiranju funkcij fede- 
racije bo potrebno paziti tudi na vsebino proračunskih po- 
stavk in proračunskih virov (temeljni prometni davek, carine, 
in takse), ki predstavljajo negativno razliko med obsegom 
proračuna in njegovega pokritja z izvirnimi dohodki in ki se 
izračunavajo na podlagi doseženega družbenega prihodka. 

2.2. Družbenopolitični odnosi 
Težišče dela Zveznega zbora je bilo po svojih poglavitnih 

značilnostih, vsaj kar zadeva nadaljnji razvoj političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja, usmerjeno ne več 
predvsem na njegovo organizacijsko in institucionalno preo- 
blikovanje, marveč pretežno na njegovo spremljanje in pove- 
zovanje z vidika njegove realne družbene vsebine in učinkovi- 
tosti delovanja. Izredno zaostrene gospodarske razmere in 
nenehne spremembe v pogojih pridobivanja in delitve do- 
hodka so to temeljno usmeritev med letom sicer nekoliko 
spreminjale, saj je moral zbor v takih razmerah sprejemati tudi 
vrsto ukrepov na področju ekonomske politike, ki so zlasti ob 
nastajanju čestokrat vsebovali tudi težnje po spreminjanju 
sistema, vendar nobeden od prvotno predlaganih ukrepov v 
končno sprejeti obliki ni bil zunaj okvira obstoječih ustavnih 
rešitev. 

Za celovito reševanje teh in drugih vprašanj, zlasti pa tistih, 
ki se nanašajo na pristojnosti federacije, da z zveznim zako- 
nom ureja temeljne pravice in obveznosti, temeljna razmerja, 
temelje sistema, temeljna načela itd., pa kaže posebej pod- 
preti v decembru 1982 zastavljeno delo v Zveznem zboru, ki 
namerava na podlagi analize o stanju, temeljnih problemih in 
smereh nadaljnjega razvoja pravnega sistema SFRJ v začetku 
leta 1984 sprejeti resolucijo o nadaljnji graditvi pravnega 
sistema SFRJ. Z namenom, da bi se nekatera temeljna vpraša- 
nja, ki so sicer politično opredeljena, vendar pa nezadostno 
obdelana za neposredno vsakodnevno in ustvarjalno delo v 
nadaljnjem razvoju političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja, se v Zveznem zboru nadaljuje delo na analizi o 
uresničevanju z ustavo SFRJ opredeljenih skupnih interesov v 
federaciji in na analizi uresničevanja delegatskih odnosov v 
delegatskem skupščinskem sistemu, ki naj bi skupaj s pri- 
pravo splošnega akta Skupščine SFRJ o uresničevanju 
ustavne koncepcije občine zagotovili osnovo za boljše in bolj 
usklajeno delovanje političnega sistema na ravni federacije. 

Hkrati s temi aktivnostmi poteka tudi delo na spremembah 
poslovnikov oziroma poslovnika Zveznega zbora, pred spreje- 
mom je tudi nov odlok o organizaciji in delu strokovnih služb 
Skupščine SFRJ, kar vse naj bi prispevalo k hitrejšemu ure- 
sničevanju v analizah zastavljenih ciljev. Upoštevaje, da so v 
to delo poleg delegatov Zveznega zbora vključene tudi druž- 
benopolitične organizacije in predstavniki znanosti, v smislu 
sprotnega usklajevanja in koordinacije pa tudi predstavniki 
republiških in pokrajinskih skupščin, je upravičeno pričako- 
vati, da bodo rezultati teh prizadevanj v veliki meri prispevali k 
bolj eksaktni in praktični uresničitvi vprašanj, ki jih sedaj 
večkrat poimenujemo z intencijo ustavnih in sistemskih zako- 
nodajnih opredelitev. 

V zboru in njegovih delovnih telesih je bilo z različnih 
vidikov čestokrat zastavljeno tudi vprašanje političnega nad- 
zora, ki ga naj -opravlja zbor nad delom Zveznega izvršnega 
sveta in zveznih upravnih organov. Ugotovljeno je bilo, da 
zbor to funkcijo preko vsakoletnih poročil, ki jih pošiljajo 
zvezni upravni organi in organizacije, le stežka opravlja. Poro- 
čanje zboru, opravljeno na eni seji na podlagi ocen Zveznega 
izvršnega sveta in upravnih organov samih, seveda ne omo- 
goča objektivne ocene stanja na posameznih področjih, še 
zlasti, če jo moramo opraviti delegati sami. Zato je v pripravi v 
zveznem zboru poseben akt, ki naj opredeli ne samo način 
poročanja in njegove poglavitne sestavine, marveč tudi zago- 
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tovi možnost, da delegati pridobimo stališča in smernice 
delegatske baze in da poročila organov lahko širše preverimo 
v družbenopolitičnih organizacijah. 

Pri obravnavi programa dejavnosti Zveznega izvršnega 
sveta o nadaljnji preobrazbi zvezne uprave v začetku junija 
letos je zbor v svojih sklepih poleg prej navedenih vprašanj in 
kritične ocene o ekstenzivni organiziranosti zvezne uprave 
tako glede števila delavcev, nezadostne učinkovitosti v delu in 
njihovem neurejenem družbenoekonomskem položaju po- 
udaril tudi, da se morajo začeti aktivnosti za racionalizacijo in 
smotrnejše organiziranje ter učinkovitejše delovanje ne samo 
upravnih organov in organizacij, temveč tudi administrativno 
strokovnih služb v OZD, SIS in v vseh drugih oblikah družbe- 
nega organiziranja, vključno,njihovo medsebojno povezova- 
nje in združevanje. 

Nosilci navedenih aktivnosti naj bodo poleg delovnih ljudi 
in vodilnih delavcev ter samoupravnih organov predvsem 
družbenopolitične organizacije, posebej še v skladu s svojo 
ustavno vlogo in odgovornostjo pa SZDL Jugoslavije. 

Zvezni zbor je navedene sklepe sprejel zaradi ugotovitve, da 
se številčno največji del nepotrebnih oziroma nesmoterhih 
administrativno-strokovnih opravil opravlja v administrativno- 
strokovnih službah izven uprave, predvsem v OZD. Ta ugoto- 
vitev pa ni posledica le neracionalne organiziranosti teh služb 
v OZD, temveč predvsem v nalaganju tovrstnih opravil s strani 
zakonodaje, ki terja od združenega dela in drugih subjektov 
zbiranje in evidentiranje ter spremljanje ogromnih količin 
velikokrat nepotrebnih podatkov, ki se večkratno zajemajo, 
pri tem pa so pogosto medsebojno neprimerljivi, v določanju 
zapletenih postopkov poslovanja OZD, s pretiranimi spre- 
membami in dopolnitvami zakonodaje pa spreminjanje ogro- 
mnega števila samoupravnih splošnih aktov ter nalaganje 
drugih nepotrebnih administrativno-strokovnih opravil. Pri 
sprejemanju zakonov in drugih predpisov vsekakor ni važen 
samo podatek, koliko bo njihovo izvajanje obremenilo zvezni 
proračun, temveč tudi predvsem združeno delo oziroma ce- 
lotno družbo nasploh. Zato je Zvezni zbor sklenil naj obrazlo- 
žitev vsakega predpisa obvezno vsebuje tudi podatek, ali bo 
izvajanje predpisov nalagalo dodatno administriranje v družbi 
in zaposlovanje novih delavcev na teh opravilih. 

Za zmanjšanje družbene režije in s tem povečanje akumula- 
tivne sposobnosti gospodarstva bo moral Zvezni zbor kot 
organ odločanja po delegatih samoupravnih organizacij in 
skupnosti odločanja po delegatih samoupravnih organizacij 
in skupnosti in družbenopolitičnih organizacij še nadalje 
spremljati in usmerjati aktivnosti za realizacijo navedenih 
ciljev ter jih s svojimi sklepi in stališči še pospeševati pred- 
vsem pa aktivno prispevati z ustreznejšo zakonodajno poli- 
tiko, ki naj vpliva na dogajanja na tem področju. 

To je predvsem pomembno v zvezi s preverjanjem funkcio- 
niranja političnega sistema oziroma spremljanjem izvajanja 
opredeljene politike. Zato je zbor s svojimi sklepi upoštevaje 
razpravo v svojih delovnih telesih poskušal zvezne organe 
zavezati, da opustijo dosedanja letna ali večletna rutinska 
poročila ter da poročajo zlasti o problemih, ki nastajajo na 
njihovem področju dela pri uresničevanju z zakoni določene 
politike in kolikor možno predlagajo ukrepe za njihovo razre- 
ševanje. 

Za uresničevanje funkcij zbora se zdijo pomembni tudi 
pogoji za delo delegatov, od ustrezne informiranosti ali mate- 
rialnih pogojev in razmer ter enoletnih funkcij v zveznem 
zboru in Skupščini SFRJ. Zbor jim je posvetil ustrezno pozor- 
nost tako, da so bila urejena nekatera najnujnejša in že več let 
odlagana vprašanja. Njihovo celovito rešitev vsaj za mate- 
rialne pogoje pa naj bi predstavljal sprejem družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in merilih za ugotavljanje osebnih 
dohodkov in drugih prejemkov ter nadomestil določenih ma- 
terialnih stroškov funkcionarjev na delu v organih in organi- 
zacijah družbenopolitičnih skupnosti in organih družbenopo- 
litičnih organizacij, ki je v postopku sprejemanja tudi v repu- 
bliških in pokrajinskih skupščinah ter konferencah SZDL v 
republikah in avtonomnih pokrajinah in čigar uveljavitev je 
predvidena za leto 1989 od občine do federacije. 

2.3. Notranja politika 
Zbor je s posebno pozornostjo tudi v tem obdobju analiziral 

varnostno situacijo v državi in sprejemal potrebne ukrepe. 
Varstvo ustavne ureditve države in varnost občanov je zbor 
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pretresal povezano z vsemi drugimi perečimi problemi proiz- 
vodnje, delitve dohodka, preskrbe ter z napori za gospodar- 
sko in družbeno stabilizacijo na socialističnih samoupravnih 
osnovah, zavedajoč se, da je naša gospodarska situacija 
ustvarila ugodne razmere za okrepljeno delovanje vseh vrst 
sovražnikov socialistične samoupravne skupnosti in njene 
notranje in zunanjepolitične usmeritve. 

Aktivnost zbora za socialistično samoupravno, gospodar- 
sko in družbeno stabilizacijo Kosova se je nadaljevala tudi v 
tem letu. Največ skrbi je zbor posvetil izseljevanju Srbov in 
Črnogorcev pod pritiskom. To problematiko je zbor obravna- 
val večkrat in sprejel ustrezne ukrepe za delovanje pooblašče- 

' nih zveznih organov, hkrati s priporočilom vsem družbenim 
subjektom. 

Zadnja poročila organov federacije, SR Srbije in SAP Ko- 
sovo ter delegatska razprava je pokazala, da se je stanje na 
Kosovu bistveno izboljšalo, da je sovražna dejavnost stisnjena 
in da nima, množične podpore, še manj opore v delavskih 
okoljih. Vendar se izseljevanje še nadaljuje. Zbor je pozval 
delovne ljudi in občane ter njihove družbenopolitične ter 
samoupravne organizacije in organe, da v osnovnih celicah 
družbe (KS, šoli, delovnem kolektivu itn.) razvijajo, vzdušje 
zaupanja, mednacionalno strpnost in sodelovanje. 

Veliko pozornost je Zvezni zbor v skladu s svojimi ustavnimi 
pooblastili posvečal tudi drugim vprašanjem državne in javne 
varnosti. V zvezi s tem je nadziral delo pristojnih zveznih 
organov in jim dajal smernice in navodila za njihovo delo. 
Sprotno je obravnaval številne analize, informacije in poročila 
o varnostni situaciji, o aktivnosti domačih in tujih sovražni- 
kov, ki so poskušali izkoristiti odprtost Jugoslavije in njene 
ekonomske težave za sovražno delovanje proti Jugoslaviji. 

Delegati smo v razpravah naglašali, da mora državna in 
javna varnost še bolj temeljiti na široki mobilizaciji in aktivno- 
sti vseh delovnih ljudi in občanov. Čeprav je zbor pozitivno 
ocenil delovanje družbene samozaščite, smo delegati stalno 
poudarjali potrebo nadaljnjega usposabljanja množic za kon- 
kretno varstvo naše samoupravne skupnosti in družbene Jast- 
nine. 

Zbor je prav tako podprl prizadevanja in aktivnosti pristoj- 
nih zveznih organov v zatiranju vseh oblik kriminalne dejav- 
nosti - posebej gospodarskega kriminala, ki še vedno nara- 
šča. Zahteval je še odločnejše delovanje organov pregona in 
večjo ažurnost ter ustrezno kaznovalno politiko sodstva. Ob 
ugotovitvi, da gospodarski kriminal spodkopava ekonomske 
temelje socialistične samoupravne družbe, smo delegati v 
vsej svoji aktivnosti v zboru zahtevali, da se na zatiranja 
gospodarskega kriminala in onemogočanju vseh drugih oblik 
oškodovanja družbene lastnine odločneje angažira politika, 
vsa družba in še posebej vsi dejavniki samoupravne delavske 
kontrole in družbene samozaščite. Prav tako smo se zavze- 
mali, da se odgovornost nosilcev političnih in samoupravnih 
funkcij uresničuje konkretno, ne verbalno in na splošno. 

Zvezni zbor je pretresa! še celo vrsto drugih vprašanj, ki se 
nanašajo na notranje politično situacijo oziroma na državno 
varnost in varnost občanov. Razprava o tuji informativno 
propagandni dejavnosti o Jugoslaviji in proti njej (v tujini in na 
tleh Jugoslavije) je opozorila na številne probleme. Pokazala 
je tudi, da smo na področju mednarodne informativne dejav- 
nosti in legalne menjave informativne, propagandne in kul- 
turne dejavnosti v zelo podrejenem položaju. Informacija o 
mednarodnem znanstveno-tehničnem in kulturnem sodelo- 
vanju je opozorila, da so vprašanja varnosti in varstva naših 
vrednot pogosto zelo zanemarjena in da podcenjujemo realne 
možnosti zlorab tega sodelovanja za sovražne, nam škodljive 
namene. Družbena samozaščitna funkcija je mnogo premalo 
prisotna. Delegati smo opozorili na nujnost javnega pretresa- 
nja nekaterih vprašanj - predvsem na potrebo boljšega obve- 
ščanja javnosti, ki je pogoj za večje angažirnje delovnih ljudi 
in občanov v vseh oblikah skrbi za lastno varnost. 

Zvezni zbor je nadaljeval z aktivnostmi za varnost prometa 
(posebej železniškega in cestnega). Spremlja uresničevanje 
zveznih zakonov in stanje prometne varnosti. Kljub temu, da 
je že veliko storjenega, s stanjem ne moremo biti zadovoljni. 
Poleg potrebne modernizacije prometnih naprav in sredstev 
ter ustreznih predpisov, lahko k prometni varnosti največ 
prispeva vzgoja in disciplina udeležencev v rometu. To pa z 
drugo besedo spet pomeni, da je potrebno še bolj okrepiti 
samoupravni in samozaščitni faktor. 
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2.4. Zunanja politika 
Zaradi izredno važnih svetovnih in mednarodnih konferenc, 

ki so bile v tem času, je mogoče zaostalo delo zbora na 
vprašanjih neposredne politike, ali pa so bila bolj rutinsko 
obravnavana vprašanja kot npr. odnosi s sosedi, z Evropsko 
gospodarsko skupnostjo, oziroma, druga vprašanja, ki rias 
trenutno zanimajo tudi zaradi posebnega gospodarskega sta- 
nja naše države. Na področju zunanje politike bo vsekakor 
treba v naslednjem obdobju zlasti dati več poudarka izvrševa- 
nju sprejetih dokumentov in sklepov. Izjema bi lahko bila 
storjena ob primeru priprav naših stališč do našega zadolže- 
vanja v tujini. Za razpravo v tej smeri smo imeli dovolj pisme- 
nega in ustno podanega materiala ter informacij. Vendar se 
delegati ob teh vprašanjih na sejah odbora niso spuščali v 
poglobljene razprave, ker so bili vedno vezani časovno, tako 
niso imeli možnosti za posvetovanja z bazo, strokovno je pa 
problematika tudi tako kompleksna, da je bilo težko izluščiti 
konkretne zunanjepolitične aspekte tega vprašanja. 

Pri razpravah na sejah zbora smo zavzemali stališča glede 
naših priprav na 37. zasedanje Generalne skupščine 1982. 
leta, za sestanek neuvrščenih na vrhu v New Delhiju, za 6. 
konferenco UNCTAD v Beogradu. Delegatom je bilo to delo 
razmeroma lahko, ker so v vseh pripravah na te konference 
predhodno izčrpno obravnavali in so bila zavzeta stališča na 
odgovarjajočih republiških telesih in komisijah. Smatramo 
zato, da se tudi pogledi naše republike prišli primerno do 
izraza v vseh obravnavanih dokumentih. 

Druga skupina vprašanj se nanaša na politiko odnosov 
Jugoslavije s sosedi, predvsem na stališča glede posameznih 
gospodarskopolitičnih skupnosti v svetu, kjer so posebno v 
preteklem letu s posebno aktualnostjo stopali v ospredje naši 
gosppdarski interesi. Smatram pa, da nismo uspeli tem vpra- 
šanjem posvetiti primerne pozornosti. 

S skoraj enoletno zamudo je zbor obravnaval odnose s 
sosedi, čeprav je bilo pred tem sklenjeno, da mora biti to 
vprašanje vsako leto na dnevnem redu. Ko je nato odbor dal 
na dnevni red to problematiko, je predvidel tudi že, da bi jo 
dali na dnevni red zbora neposredno. Šele na našo izrecno 
intervencijo smo dosegli, da je materijal bil predhodno obrav- 
navan v ustreznih telesih skupščin republik in avtonomnih 
pokrajin. Vendar smo nato doživeli, da pripombe in pobude 
delegatov republiške skupščine in pa drugih republiških teles, 
katere so naši delegati prenesli v telesa Zveznega zbora, niso 
bile dovolj upoštevane. Tudi sicer še ne moremo biti kljub 
začetnim prizadevanjem in premikom zadovoljni z uresniče- 
vanjem načela o podružbljanju politike na področju določanja 
temeljev zunanje politike in prav tako ne z vlogo delegatske 
skupščine v tem okviru. Tu še vedno prevladujejo razprave 
tako na zboru kot v celotni delegatski osnovi, ki imajo bolj 
značaj seznanjanja delegatov ter delovnih ljudi z razmerami, 
kakršne so, kot pa oblikovanja njihovih stališč, potreb in 
interesov pri opredeljevanju politike. K takemu stanju bržčas 
prispeva tudi dejstvo, da prejema zbor gradiva s teh področij 
največkrat potem, ko so že bila obravnavana in sprejeta v 
drugih, čeprav za njihovo obravnavo pristojnih organih. 

Telesa republiške skupščine so nekajkrat zahtevala od de- 
legatov Zveznega zbora, da dokumentirano predstavijo in- 
teres republike glede stanja, ustvarjenega po uvedbi depozita. 
Delegati smo ta stališča redno prenašali v vsa telesa skup- 
ščine, vendar brez prave podpore delegatov iz drugih republik 
in avtonomnih pokrajin nismo uspeli doseči bistvene spre- 
membe te politike. Zvezni zbor je zahteval, da SIV do 30. 
septembra pripravi analizo rezultatov depozita. To bo po- 
novno prilika za vsestransko razpravo in za ustrezne sklepe v 
zvezi s tem problemom. 

2.5. Ljudska obramba 
Na tem področju so bila poglavitna obravnavana vprašanja: 

informacija o možnostih za skrajšanje vojaškega roka, infor- 
macija o stanju na obmejnem območju z vidika SLO in varno- 
sti državne meje, analiza uresničevanja zakona o proizvodnji 
oborožitve in vojaške opreme, analiza izvajanja zakona o 
vojaških šolah in znanstvenoraziskovalnih ustanovah, proble- 
matika družbenih rezerv in vprašanja, povezana s financira- 
njem JLA. 

V razmeroma široki in zavzeti razpravi o možnostih za 
skrajšanje vojaškega roka so bila deležna precejšnje pozor- 
nosti stališča republike SR Slovenije, v katerih smo se zavze- 
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mali za upoštevanje vseh vidikov obrambne sposobnosti naše 
družbe, zlasti razvoja in krepitve teritorialne obrambe in dru- 
gih elementov SLO. Vse to naj bi že sedaj omogočilo, da 
skrajšamo vojaški rok. Stališča, oblikovana v drugih republi- 
kah in obeh avtonomnih pokrajinah, so se nagibala k temu, da 
trenutno razmerje sil v svetu takega skrajšanja ne omogoča, 
čeprav ostaja ta naloga še naprej aktualna. Sklenjeno je bilo, 
da je potrebno sistematično spremljati uresničevanje zakona 
o vojaški obveznosti in drugih zakonov s tega področja in 
ocenjevati skupne obrambne sposobnosti družbe ter s tega 
vidika ugotavljati možnosti za postopno skrajšanje vojaškega 
roka. 

V zvezi z analizo o stanju na obmejnem območju je bilo 
kritično ocenjeno dosedanje premalo kontinuirano in uskla- 
jeno delo izvršnih in upravnih organov. Ker analiza ni zajela 
vseh vidikov stanja glede naseljenosti in razvoja teh območij, 
smo delegati zahtevali njeno dopolnitev glede na konkretne 
razmere in razvojno politiko v posameznih SR in SAP V 
razpravi je prišla do izraza usmeritev, da je treba varnostni in 
obrambni položaj teh območij krepiti predvsem z njihovim 
normalnim vključevanjem v srednjeročne plane in dolgoročne 
programe razvoja širših regij, republik in avtonomnih pokra- 
jin. 

Razprava o analizi o izvajanju zakona o proizvodnji oboro- 
žitve in vojaške opreme je posebej opozorila na nujnost šir- 
šega dohodkovnega povezovanja v tem okviru in z drugimi 
OZD, hkrati pa tudi na nujnost opredelitve»vtrajnih virov sred- 
stev za financiranje razvoja in proizvodnje v tej industriji. V 
razpravi je bilo opozorjeno tudi na nujnost širšega povezova- 
nja te industrije z OZD, ki so se sposobne vključevati v 
uresničevanje zahtevnih programov v tem okviru. 

V razpravi o analizi izvajanja zakona o vojaških šolah in 
znanstveno raziskovalnih ustanovah je bilo med drugim opo- 
zorjeno na nujnost tesnejšega sodelovanja teh ustanov z 
drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, 
prav tako pa tudi na posamezne organizacijske neusklajeno- 
sti v primerjavi s procesom uvajanja usmerjenega izobraževa- 
nja v posameznih republikah Predlagano je tudi bilo, da bi 
morali te šole odpreti tudi za mladinke in za doseganje dolo- 
čenih strokovnih nazivov za civilne osebe. 

Večkratna razprava o problematiki blagovnih rezerv je 
opoozorila na skrajno kritično stanje na tem področju, kar je v 
veliki meri prispevalo tudi k občasnemu pomanjkanju posa- 
meznih vrst blaga na trgu. Kritično je bila ocenjena praksa, da 
si posamezni gospodarski subjekti izposojajo precejšnje koli- 
čine blaga iz zveznih blagovnih rezerv in to zelo neredno 
vračajo oziroma niso pripravljeni kriti stroškov za nabavo 
ustreznih količin blaga. Vsestransko smo podprli konkretne 
predloge in rešitve, da se čimprej zagotovijo trajnejši viri 
sredstev za financiranje programov blagovnih rezerv na vseh 
ravneh. 

Ob polni odgovornosti za vsestransko usmeritev za uresni- 
čevanje programa gospodarske stabilizacije je bilo v zboru 
opozorjeno na nujnost, da se tudi na področju ljudske 
obrambe najdejo trajnejše rešitve, ki bodo to realnost in 
družbena prizadevanja upoštevale, hkrati pa omogočale učin- 
kovito krepitev obrambne sposobnosti družbe kot celote. V 
okviru sistema financiranja, ki je zdaj v veljavi, pa smo dele- 
gati večkrat in odgovorno pretresali stanje, kije nastalo zaradi 
nerednega pritoka sredstev in ki onemogoča normalno ure- 
sničevanje obrambnih programov. 

Med nedokončanimi zadevami opozarjamo na obravnavo 
zakona o spremembi zakona o služenju vojaškega roka glede 
enkratnega služenja vojaškega roka za dijake, ki so končali 
srednjo šolo. Ocenjujemo, da so bila v osnutku zakona vse- 
binsko upoštevana stališča in pripombe, izoblikovane v repu- 
blikah in avtonomnih pokrajinah. 

2.6. Pravosodje 
Zvezni zbor je obravnaval številna vprašanja tako s po- 

dročja dela zveznih pravosodnih organov, kakor tudi splošne 
problematike pravosodja v jugoslovanskem prostoru. 

Pri obravnavi poročil, informacij in analiz s tega področja 
so bila zlasti izpostavljena vprašanja: konkretna ralizacija 
vloge pravosodja na ustavnih temeljih, razvoj samoupravnega 
sodstva, ustreznost kaznovalne politike pri težjih oblikah kri- 
minala; pri teh zlasti tistih, ki so naperjena zoper temelje 
ustavne ureditve in zoper prizadevanja za ekonomsko stabili- 
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zacijo. Zlasti ob obravnavi gradiv, ki so vsebovala podatke o 
stanju gospodarske kriminalitete pri nas in kaznivih dejanj s 
političnim obeležjem, je bilo ocenjeno, da je bila na mnogih 
sodiščih in javnih tožilstvih pogosto zanemarjena preventivna 
funkcija spremljanja stanja in opozarjanja skupščin družbe- 
nopolitičnih skupnosti na pojave nezakonitosti. 

Izrečena je bila kritika tistim sodiščem, pri katerih traja 
kazenski postopek zelo dolgo, kar bistveno zmanjšuje učinek, 
ki naj ga kaznovanje doseže pri storilcu in prventivno v nje- 
govi okolici. 

Odločna kritika je bila izrečena tudi onim, ki so odgovorni 
za to, da se samoupravno sodstvo v vseh njegovih oblikah ni 
razvilo razen v Sloveniji, dlje od bolj ali manj uspešnega 
delovanja sodišč združenega dela ter poravnalnih svetov. Z 
vprašanjem uveljavljanja poravnalnih svetov je bila povezana 
sprememba zakona o pravdnem postopku, ki omogoča, da se 
občani pred vložitvijo tožbe obrnejo na poravnalni svet ter 
tako na samoupraven način razrešijo medsebojne spore. 

Ob ugotovitvi, da se relativno povečuje gospodarski krimi- 
nal, za razliko od drugih pojavov nezakonitosti, ki kažejo 
težnjo upadanja, so bili globlje proučeni vzroki za tak pojav 
ter ugotovljeno, da so vzroki najpogosteje naslednji: močno 
je prisotna težnja po pridobitništvu, težji pogoji gospodarje- 
nja pogojujejo pogostejšim pojavom nezakonitosti, pogosto 
spreminjanje predpisov na vseh ravneh povzroča, da marsika- 
teri storilec ni seznanjen z novimi prepovedmi, skoraj vsaka 
nova sprememba ali dopolnitev predpisa prinaša nove inkri- 
minacije in sicer bodisi tako, da se določeno ravnanje, ki 
doslej ni bilo pod grožnjo sankcije, opredeli kot prekršek, 
dosedanji prekršek se opredeli kot gospodarski prestopek itn. 
Tak pojav seveda v precejšnji meri zamegljuje resnično oceno 
o pojavih nezakonitosti. 

Glede kazenskih določb v posameznih zakonih je bilo pose- 
bej opozorjeno na vprašanje medsebojne usklajenosti kazen- 
skih določb glede na večjo oz. manjšo družbeno nevarnost 
določenega ravnanja. Pri tem nas je vodila zlasti misel, da je 
potrebno predvsem odstraniti vzroke, ki pogojujejo pojav 
neaktivnih ravnanj in da torej povečanje grožnje skozi kazen- 
ska določila praviloma ne prinaša pričakovanih uspehov. 

Pogosto je prisotna miselnost, da je samo z zakonom kot 
državnim aktom ali celo samo z zveznim zakonom mogoče 
učinkoviteje urejati določena razmerja v naši družbi, pogosto 
prisoten odpor zoper urejanje določenih odnosov na samou- 
praven način in čedalje redkeje, pa vendarle še vedno pri- 
sotno prikrito obžalovanje, da federacija nima več v svoji 
pristojnosti določenih nalog, ter druge v bistvu negativne 
težnje za nadaljnji razvoj našega pravnega sistema, so prispe- 
vale k odločitvi zbora, da se analizira stanje na tam področju 
in z ustreznim aktom opredeli nadaljnji razvoj pravnega si- 
stema SFRJ. 

2.7. Varstvo borcev in vojaških invalidov 
Na področju varstva borcev in vojaških invalidov Zvezni zbor v 
tem času ni imel na programu posebnih - širših in analitskih 
tem. Razprave o teh vprašanjih pa so bile prisotne ob spreje- 
manju zveznega proračuna in zaključnega računa proračuna 
federacije, kjer je posebno izstopalo vprašanje nadaljnjega 
financiranja borčevskega in invalidskega varstva. Delegati 
smo pri tem posebej opozarjali na neizpolnjevanje obveznosti 
federacije do samoupravnih interesnih skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, saj deficitarno financiranje 
že dobiva politične dimenzije. 

Zvezni zbor je v tem času po skrajšanem postopku sprejel 
spremembe in dopolnitve zakona o temeljnih pravicah voja- 
ških invalidov in družin padlih borcev in s tem ponovno 
priznal invalidom IV. kategorije pravico do ortopedskega do- 
datka in povečanja družinske pokojnine. V postopku pa so 
spremembe in dopolnila zakona, o financiranju federacije, s 
katerimi je precizneje opredeljena obveznost federacije do 
borcev pred 9. 9. oziroma 13. 10. 1943. 

Na>podlagi dokumentov Zveznega zbora prejšnjega sklica 
in dokumentov IX. kongresa ZZB NOV Jugoslavije, ki govore o 
nujnosti racionalnejše porabe borčevskega dinarja, o potrebi 
večjega vključevanja v sistem samoupravnega dogovarjanja 
in s tem večjega podružbljanja financiranja temeljnih pravic 
vojaških invalidov, je bila na našo pobudo ustanovljena dele- 
gatska skupina z nalogo, da pripravi teze in metodologijo za 
iskanje najracionalnejših rešitev. Medresorska skupina je ob 

upoštevanju slovenskega predloga in predloga SR Hrvatske 
ponudila svoj predlog, ki je sedaj v razpravi v republikah in 
avtonomnih pokrajinah. 

Veliko skrbi smo posvetili tudi vprašanju doslednega izpol- 
njevanja vseh z zakonom določenih pravic, ki jih je zbor 
sprejel decembra 1981. To so zakoni: o obveznosti federacije 
za pokojnine borcev, zakon o osnovnih pravicah vojaških 
invalidov in družin padlih borcev ter temeljni zakon o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju. Zato smo delegati po- 
sebno pozornost posvetili delu zvezne finančne inšpekcije in 
predlogu zveznega komiteja za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov o poenotenju izplačevanja in evidence, ki izhajajo iz 
zakona o osnovnih pravicah vojaških invalidov in družin pad- 
lih borcev. 

2.8. Delo, zdravstvo in socialna politika 
V Zveznem zboru je prav prišel do izraza integrativni pristop 

k razvojnim vprašanjem socialne politike. Taka usmeritev je 
omogočala kompleksno obravnavo posameznih vprašanj 
(npr. o omejevanju skupne in splošne porabe, o osebnih 
dohodkih, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, o 
zdomcih itd.). 

V središču pozornosti zbora je bila problematika preskrbe z 
zdravili, kar je prispevalo, da so se začela posamezna vpraša- 
nja hitreje reševati. Posebno pozornost je zbor posvetil tudi 
uresničevanju zakona o varstvu državljanov SFRJ na zača- 
snem delu v tujini in je ob tej priložnosti še bolj izostril 
aktualnost problematike glede na novo nastalo situacijo v 
deželah imigracije in doma. 

V skladu z dolgoročnimi družbenimi opredelitvami je zbor 
sprejel pobudo, da sprejme resolucijo o temeljih skupne poli- 
tike zdravstvenega varstva; predlog je v javni razpravi. 

V zboru pa ni bil deležen potrebne pozornosti zakon o 
pogojih za menjavo in prenos delov človeškega telesa, ki so 
vzeti zaradi presajanja zaradi zdravljenja, čeprav je bila pred- 
hodna razprava zelo dolgotrajna, je pa ostala nedorečena. 

Široka razprava je bila posvečena zaposlovanju in vsem 
problemom, povezanim s tem vprašanjem, še zlasti zaposlo- 
vanju mladih. 

2. 9. Zakonodajna dejavnost zbora 
Na skoraj vsaki seji smo delegati, posebno člani Zakonodaj- 

nopravne komisije dajali pripombe predlagateljem zakonskih 
aktov: da predlagajo prepodrobno urejanje odnosov; da so 
zakonski akti preobremenjeni z vsebino, ki po svoji naravi 
sodi v obrazložitev; da posegajo v zakonodajno področje 
republik oziroma avtonomnih pokrajih; da puščajo premalo 
prostora za podrobnejše urejanje v normativnih aktih samou- 
pravnega prava in normativnih aktih občin ter drugih družbe- 
nopoltičnih skupnosti in v samoupravnih interesnih ter drugih 
skupnostih in da je treba k vsakemu zakonskemu aktu priložiti 
tudi oceno kakšne posledice utegnejo predlagane rešitve 
imeti na družbeno režijo. 

Zvezni zbor je ocenil, da se prepogosto in tudi neupravi- 
čeno uporablja člen 267 ustave SFRJ, ki predvideva in- 
terventne zakone, da se preprečijo in odvrnejo večje motnje v 
gospodarstvu ali če tako zahtevajo interesi ljudske obrambe 
ali druge izredne potrebe države. Da bi se prekinila taka 
praksa je zbor med drugim sklenil, da je posebej izreči kdaj je 
neogibno potreben interventen poseg zveznega zakona. De- 
legati se bomo tudi v bodoče odločno zavzemali za to, da bi se 
v kar največji možni meri tudi v času ekonomske težje situa- 
cije ustvarjali pogoji za svobodno združevanje dela in sred- 
stev na podlagi ekonomskih interesov in potreb združenega 
dela. 

Hkrati bomo še vztrajneje iskali vzroke, ki preprečujejo 
hitrejši razvoj socialističnih samoupravnih odnosov in uskla- 
jeno uporabo družbenih sredstev. To bo olajšalo tudi organi- 
zacijo delovanja na njihovi odpravi. 

III. DEL 

Sklepne ugotovitve in predlogi delegatov 

1. Zvezni zbor je bil v obravnavanem obdobju usmerjen na 
razreševanje najbolj aktualnih družbenih vprašanj ter je - v 
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skladu s svojo usta;no opredeljeno vlogo uspešno uresniče- 
val program svojega dela. Pozitivno je zlasti to, da se težišče 
dela že v dobršni meri premika od sprejemanja zakonov na 
sistematično, tematsko obravnavo posameznih kompleksov 
družbene problematike in da prihaja bolj do izraza tudi nje- 
gova družbenokontrolna funkcija, V zvezi s tem bo v prihod- 
nje treba temeljno pozornost posvetiti zlasti krepitvi ter razvi- 
janju delegatske pobude in razvijanju učinkovitejših oblik za 
tesnejši stik med zborom, njegovimi delovnimi telesi in dele- 
gatsko bazo, prav tako pa tudi za uresničevanje kontrolne 
funkcije zbora in Skupščine SFRJ v celoti. 

2. V naslednjem obdobju bodo zahtevale največjo pozor- 
nost naloge, ki izhajajo iz dolgoročnega programa gospodar- 
ske stabilizacije. V tem okviru bo treba zlasti jasno razčleniti 
vlogo zbora v uresničevanju teh prizadevanj ter s celotnim 
njegovim delom prispevati k temu, da ne bomo zaostajali pri 
reševanju aktualnih gospodarskih problemov od federacije 
do občine. Pomembno bo tudi dograjevanje sistemskih zako- 
nov na podlagi celovitih analiz njihovega uresničevanja, pri- 
prava novega srednjeročnega programa razvoja države, 
spremljanje in dograjevanje metod dela posameznih institucij 
političnega sistema, zlasti z vidika njihovega vpliva na družbe- 
noekonomske odnose in ekonomsko politiko, sodelovanje s 
sosednjimi državami in poglabljanje aktivnosti za krepitev 
gibanja neuvrščenih ter uresničevanje sklepov pomembnih 
mednarodnih konferenc, zlasti vrhunske konference neuvr- 
ščenih ter UNCTAD. 

3. Hitrejše uveljavljanje delegatskega sistema v odnosu 
med delegati v zboru ter delegatsko bazo zahteva učinkovito 
uresničevanje usmeritev, ki so bile glede tega sprejete v 
stališčih in priporočilih republiške skupščine o delegatskem 
sistemu (julija 1983). Posebej velja to glede obravnave posa- 
meznih zadev iz programa Zveznega zbora v Skupščini SR 
Slovenije, njenih zborih in njihovih delovnih" telesih ter o 
občasnih informacijah delegatov republiški skupščini v zvezi 
z delom zbora in delegatov. Prav tako pa je pomembno, da se 
čim širše uresničujejo naloge republiške skupščine, družbe- 
nopolitičnih organizacij in drugih organov ter organizacij v 
republiki glede obveščanja delegatov o vseh pomembnih 
vprašanjih iz dela skupščine in drugih organov in glede delov- 
nega pritegovanja delegatov Zveznega zbora v njihovo obrav- 
navo in razreševanje. 

4. V odnosu do organov RK SZDL Slovenije bo treba čim- 
prej uresničiti že dogovorjene oblike delovnega vključevanja 
delegatov zbora v svete in druge oblike dela konference, dalje 
razvijati oblike medsebojnega informiranja in sodelovanja ter 
skupno prispevati k zboljševanju kvalitete obveščanja javnosti 
o delu Zveznega zbora in delegatov v njem. 

Nujno potrebno je tudi tesnejše delovno povezovanje in 
sodelovanje z organi in delovnimi telesi republiških vodstev 
drugih družbenopolitičnih organizacij. 

5. Sodelovanje delegatov zbora z občinami bo treba v večji 
meri usmeriti na programirano ter vsestransko pripravljeno 
obravnavo posameznih zadev iz programa zbora v organizaci- 
jah združenega dela in njihovih organizacijah, na sejah občin- 
ske skupščine in njenih zborov, prav tako pa tudi na sestankih 
in pogovorih v okviru SZDL. V zvezi s tem se bodo delegati v 
bodoče zavzemali posebej za boljše povezovanje kot doslej s 
skupinami delegatov v regijah in z regijskimi organi posamez- 
nih družbenopolitičnih organizacij. Sodelovanje z združenim 
delom bomo bolj načrtno in dolgoročno osredotočili na 
obravnavo takih vprašanj iz programa zbora, ki se najbolj 
neposredno tičejo položaja in pogojev dela posameznih OZD 
oziroma gospodarskih panog. V tej smeri bomo zlasti okrepili 
tudi sodelovanje z regijskimi gospodarskimi zbornicami ter s 
splošnimi združenji OZD: 

6. Delegatska vprašanja, ki so že precej pogosta oblika 
vplivanja delegatske baze na razpravo v zboru, bomo delegati 
v večji meri razvijali ne le kot obliko iskanja pojasnil, temveč 
tudi kot možnost za pobudo poglabljanja razprave o stanju na 
določenem področju gospodarstva oziroma družbenega živ- 
ljenja ter o delu in odgovornosti ZIS in pristojnih upravnih 
organov. 

7. Dalje bo treba razvijati prve izkušnje obravnave posa- 
meznih vprašanj na delegatskih konferencah in to na podlagi 
pretehtanih ter vsestranskih priprav in ob širokem sodelova- 
nju z republiško skupščino, družbenopolitičnimi organizaci- 
jami, izvršnimi in upravnimi organi, Gospodarsko zbornico, 
strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami ter na podlagi širše 
razprave v temeljnih organizacijah in skupnostih in v občinah. 
Že pri pripravi in sprejemanju letnega programa dela zbora 
bomo delegati delovali, da se dogovorno določijo tista po- 
membnejša vprašanja, ki naj bi bila predmet obravnave na 
delegatskih konferencah. 

8. V zvezi z obveščanjem 'občinskih skupščin, njihovih or- 
ganov ter družbenopolitičnih organizacij v občinah o delu 
zbora ter o aktivnosti delegatov zbora iz SRS bo treba odlo- 
čiti, ali naj še ostanemo tudi vnaprej pri letnih poročilih, ali pa 
naj se težišče prenese na sprotno informiranje občinskih 
skupščin in drugih o bistvenih ugotovitvah in odločitvah na 
posameznih sejah Zveznega zbora oziroma o posameznih 
pomembnih problemih. 

9. Ravno tako bi bilo potrebno, da vsi družbeni dejavniki, 
predvsem pa OZD kjer je del delegatov na stalnem delu, 
omogočijo le-tem, da lahko v polni meri izpolnjujejo svojo 
delegatsko dolžnost. 

PRILOGA 

NEKATERI ŠTEVILČNI PODATKI O DELU 
ZVEZNEGA ZBORA SKUPŠČINE SFRJ V TEM 
OBDOBJU 

Zvezni zbor je imel v tem času 19 sej, na katerih je imel 260 
točk dnevnega reda. 

Povprečno je imel na dnevnem redu 14 vprašanj, najmanj 
na seji 2 in največ 32. 

Zbor je v tem času obravnaval in sprejel: 
- predlogov za izdajo zakona: 19 
- osnutkov zakonov: 3 
- predlogov zakonov: 59 
- odlokov: 11 
- poročil: 40 
- analiz: 4 
- informacij: 16 
- tem: 10 
- drugih vprašanj: 98 

Po hitrem postopku je obravnaval in sprejel 27 zakonov, 2 
pa po skrajšanem postopku. 

Delegati so v tem obdobju postavili 98 delegatskih vprašanj 
(delegati iz SR Slovenije 17). 

Zbor ima 12 delovnih teles (9 odborov in 3 komisije). Od 30 
delegatov iz SR Slovenije sodeluje v delovnih telesih zbora 21 
delegatov. 

V skupnih delovnih telesih zborov Skupščine SFRJ (8 komi- 
sij) deluje 7 delegatov iz SR Slovenije, 4 delegati sodelujejo v 
raznih uredniških odborih, v klubu delegatov Zveznega zbora 
in Skupščine SFRJ 2 delegata ter v izvršnem odboru jugoslo- 
vanske skupine interparlamentarne unije 1 delegat. 

V raznih delovnih skupinah zbora, ki pripravljajo posa- 
mezne pomembnejše teme, oziroma analize, ki jih bo zbor 
obravnaval, sodeluje 5 delegatov. 

' 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča 

z osnutkom zakona (ESA-315) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 90. seji dne 8. 9. 
1983 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O NAGRADAH IN PRIZNA- 
NJIH DR. JOŽETA POTRČA Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, drugega odstavka 260. člena, 261. in 262. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 
- Borut MIKLAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Re- 
publiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 
- dr. Dinko LESKOVŠEK, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ZDRAVSTVENO IN 
SOCIALNO VARSTVO 

POVZETEK 
I. Ustavna podlaga za izdajo zakona o nagradah in 

priznanjih dr Jožeta Potrča je v 321. členu, točki 9 Ustave 
SR Slovenije, po katerem SR Slovenija v okviru pravic in 
dolžnosti republike z zakonom ureja republiška priznanja. 

II. Na področju zdravstvenega varstva sedaj nimamo 
zakona, ki bi urejal podeljevanje nagrad in priznanj posa- 
meznim delavcem za izredne uspehe pri njihovem delu. 
Druga področja (vzgoja in izobraževanje, kultura) imata 
nagrajevanje in priznanja že dalj časa zakonsko oprede- 
ljena in tudi podeljujejo nagrade in priznanja posameznim 
delavcem in organizacijam s svojega področja. 

III. Ker na področju zdravstvenega varstva vprašanje 
podeljevanja nagrad in priznanj delavcem, zdravstvenim 
organizacijam in skupnostim, društvom in drugim, še ni 
urejeno, se je pojavila potreba in predlog Zveze zdravni- 
ških društev - Slovenskega zdravniškega društva po za- 
konski ureditvi tega vprašanja. 

IV. Načela predlaganega zakona so: načelo enakoprav- 
nosti, načelo demokratičnosti, načelo enotnega reševanja 
vprašanja nagrajevanja in priznavanja na območju celotne 
Slovenije, načelo javnosti. 

V. Cilji, ki jih zasledujemo z uveljavljanjem predlaga- 
nega zakona so predvsem v poudarjanju humanega po- 
mena dela na področju zdravstvenega varstva, v javnemu 
priznavanju izrednih dosežkov in izjemnih rezultatov ter v 
spodbujanju in nagrajevanju delavcev, delovnih organiza- 

cij in skupnosti, družbenih organizacij in društev s po- 
dročja zdravstvenega varstva, ki so se nadpovprečno izka- 
zali pri svojem delu. 

VI. Z zakonom bi določili dvoje vrst priznanj: 
- Nagrade dr. Jožeta Potrča za življenjsko delo ali za 

izredne dosežke na področju zdravstvenega varstva, za 
katere lahko kandidirajo posamezni delavci ali skupine 
delavcev: 

- Priznanja dr. Jožeta Potrča bi se podeljevala posa- 
meznim delavcem na področju zdravstvenega varstva, 
skupinam delavcev, zdravstvenim organizacijam in skup- 
nostim, družbenim organizacijam in društvom za po- 
membnejše dosežke pri strokovnem, organizacijskem ali 
drugem delu. 

Z zakonom bi določili tudi število nagrad in priznanj ter 
krog predlagateljev. 

Po zakonu bi Zdravstvena skupnost Slovenije na temelju 
predloga odbora podeljavala nagrade in priznanja ob sve- 
tovnem dnevu zdravja. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bi bila po 
zakonu zadolžena, da v šestih mesecih po sprejemu za- 
kona sprejme pravila o postopku podeljevanja nagrad in 
priznanj dr. Jožeta Potrča. 

VII. Denarna sredstva za nagrade in priznanja dr. Jožeta 
Potrča naj bi zagotavljala Zdravstvena skupnost Slovenije 
in bi potrebna sredstva znašala približno 250 000 din. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o nagradah in priznanjih 

dr. Jožeta Potrča je v 9. točki 321. člena Ustave SR Slovenije, 
po kateri SR Slovenija v okviru pravic in dolžnosti republike z 
zakonom ureja republiška priznanja. 

II. OCENA STANJA 
Na področju zdravstvenega varstva sedaj nimamo zakona, 

ki bi urejal podeljevanje nagrad in priznanj posameznim de- 
lavcem za izredne uspehe pri njihovem delu. Druga področja 
(vzgoja in izobraževanje, kultura) imata nagrajevanje in priz- 
nanja že dalj časa zakonsko opredeljena in tudi podeljujejo 
nagrade in priznanja posameznim delavcem in organizacijam 
s svojega področja. 

III. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Ker na področju zdravstvenega varstva vprašanje podelje- 

vanja nagrad in priznanj delavcem, zdravstvenim organizaci- 
jam in skupnostim, društvom in drugim, še ni urejeno, se je 
pojavila potreba in predlog Zveze zdravniških društev - Slo- 
venskega zdravniškega društva po zakonski ureditvi tega 
vprašanja. 

Zdravstveno varstvo sodi med dejavnosti posebnega druž- 
benega pomena. Delavci na področju zdravstvenega varstva 
opravljajo zelo odgovorna dela oz. naloge, saj skrbijo za 
najdragocenejšo človekovo vrednoto - zdravje. Za taka dela 
oz. naloge pa si posamezni delavci s tega področja nedvomno 
zaslužijo nagrade in priznanja, katere bi uredili s predlaganim 
zakonom. 
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IV. NAČELA, NA KATERIH NAJ TEMELJI ZAKON 
Načela predlaganega zakona so: 
- načelo enakopravnosti, ki se v zakonu kaže v tem, da 

imajo možnost do kandidiranja za nagrado oz. priznanje vsi 
delavci na področju zdravstvenega varstva ne glede na njihov 
položaj v delitvi dela, stopnjo izobrazbe in podobno; vse 
zdravstvene organizacije in skupnosti, družbene organizacije 
in društva s področja zdravstvenega varstva; 

- načelo demokratičnosti, ki je zagotovljeno s širokim kro- 
gom možnih predlagateljev; 

- načelo enotnega reševanja vprašanja nagrajevanja in 
priznavanja na območju celotne Slovenije, kar bo prispevalo k 
pomembnosti in popularnosti; 

- načelo javnosti se zagotavlja s celotnim postopkom od 
razpisa, izbire do javne razglasitve. 

V. SMOTRI IN CILJI PREDLAGANE ZAKONSKE 
UREDITVE 

Prvenstveni cMji, ki ga zasledujemo z uveljavljanjem predla- 
ganega zakona' je poudarjanje humanega pomena dela na 
področju zdravstvenega varstva in v javnem priznavanju vr- 
hunskih dosežkov, izjemnih rezultatov in nagrajevanja delav- 
cev, delovnih organizacij in skupnosti, družbenih organizacij 
in društev s področja zdravstvenega varstva, ki so se nadpov- 
prečno izkazali pri svojem delu. 

Pomemben cilj, ki naj bi ga dosegli z uveljavljanjem z;akona, 
je spodbuda delavcem na področju zdravstvenega varstva za 
ustvarjalno, strokovno in odgovorno delo, kar naj bi poglobilo 
humanost odnosov teh delavcev do bolnikov. 

Podeljevanje nagrad in priznanj naj bi vzpodbudilo zdrav- 
stveno-raziskovalno in inovacijsko delo, vzgojnoizobraže- 
valno, tehnično in drugo strokovno ter samoupravno in druž- 
beno delo na področju zdravstvenega varstva. 

VI. POGLAVITNE REŠITVE 
S predlaganim zakonom naj bi se uredilo vprašanje nagra- 

jevanja in priznavanja nadpovprečnih delovnih dosežkov in 
rezultatov na področju zdravstvenega varstva delavcem, 
zdravstvenim organizacijam in skupnostim, družbenim orga- 
nizacijam in društvom, kot posebno družbeno priznanje. Z 
zakonom bi določili dvoje vrst priznanj; 

- nagrade dr. Jožeta Potrča za življenjsko delo ali za izre- 
dne dosežke na področju zdravstvenega varstva, za katere 
lahko kandidirajo posamezni delavci ali skupine delavcev: 

- priznanja dr. Jožeta Potrča bi se podeljevala posameznim 
delavcem na področju zdravstvenega varstva, skupinam de- 
lavcev, zdravstvenim organizacijam in skupnostim, družbe- 
nim organizacijam in društvom za pomembnejše dosežke pri 
strokovnem, organizacijskem ali drugem delu. 

Z zakonom bi bilo določeno tudi število nagrad in priznanj, 
ki naj bi jih podeljevala Zdravstvena skupnost Slovenije na 
slovesnosti ob svetovnem dnevu zdravja (7. april). 

Po zakonu bi skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije 
imenovala odbor, ki naj bi imel predsednika in deset članov. 
Predlagali naj bi jih naslednji: Zveza zdravniških društev - 
Slovensko zdravniško društvo, Zveza društev medicinskih se- 
ster Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, Zdravstvena skupnost Slovenije, Svet za socialno in 
zdravstveno politiko pri Republiški konferenci SZDL, Izobra- 
ževalna skupnost za zdravstveno usmeritev in Republiški od- 
bor sindikata delavcev zdravstva in socialnega varstva Slove- 
nije. 

Zaradi načela demokratičnosti, enakopravnosti in enotnosti 
bi zakon določil širok krog predlagateljev kandidatov za na- 
grade in priznanja dr. Jožeta Potrča. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije bi bila po za- 
konu zadolžena, da sprejme pravila o postopku podeljevanja 
nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča, kakor tudi za zagotovitev 
sredstev, ki bi bila potrebna za realizacijo tega zakona. 

Na koncu bi zakon določal, da bi morala skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije imenovati odbor in sprejeti pravila 
o postopku podeljevanja nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča 
najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

S tem bi zakon urejal vsa ključna vprašanja v zvezi z pode- 
ljevanjem nagrad in priznanj, druga vprašanja kot npr.: pra- 
vice in dolžnosti ter način dela odbora, kriterije in način 
predlaganja kandidatov, pa bi se uredita s pravili, ki bi jih 
sprejela skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

VII. FINANČNE IN MATERIALNE OBVEZNOSTI 
Denarna sredstva za nagrade in priznanja dr. Jožeta Potrča 

naj bi zagotavljala Zdravstvena skupnost Slovenije. Po pred- 
loženem predračunu bi znašala potrebna sredstva: 

ob predpostavki, da bi posamezna nagrada dr. Jožeta Po- 
trča znašala 50.000 din (3x50.000 = 150.000 din). 

Drugi stroški s podeljevanjem (izdelava plaket in priznanj, 
stroški organizacije in aranžmana proslave in drugo) bi zna- 
šali približno 100.000 din. 

Ti stroški so v sredstvih zdravstvenega varstva majhni. 

OSNUTEK ZAKONA 

o nagradah in priznanjih dr. Jožeta Potrča 

1. člen 
Za izredne uspehe na področju zdravstvenega varstva, ki so 

širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku in or- 
ganizaciji zdravstvenega varstva v teoriji in praksi, se podelju- 
jejo nagrade in priznanja kot posebno družbeno priznanje. 

Nagrade in priznanja se imenujejo po dr. Jožetu Potrču, 
zdravniku, humanistu, zagovorniku preventivne medicine in 
zdravniške etike. 

2. člen 
Nagrade dr. Jožeta Potrča se podeljujejo posameznim de- 

lavcem ali skupinam delavcev za življenjsko delo ali za izre- 
dne dosežke na področju zdravstvenega varstva. 

Priznanja dr. Jožeta Potrča se podeljujejo posameznim 
delavcem ali skupinam delavcev, zdravstvenim organizacijam 
in skupnostim, družbenim organizacijam ali društvom s po- 
dročja zdravstvenega varstva, za pomembne dosežke na po- 
dročju zdravstvenega varstva. 

3. člen 
Nagrade in priznanja dr. Jožeta Potrča podeljuje Zdrav- 

stvena skupnost Slovenije. 

Vsako leto se podelijo največ tri nagrade dr. Jožeta Potrča 
in največ pet priznanj dr. Jožeta Potrča. 

Nagrade in priznanja dr. Jožeta Potrča se podelijo ob sve- 
tovnem dnevu zdravja. 

4. člen 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije imenuje odbor 

za izbor nagrajencev. Odbor ima predsednika in deset članov, 
ki se imenujejo za dobo štirih let. 
Člane odbora predlagajo: 
- Zveza zdravniških društev - Slovensko zdravni- 

ško društvo 2 člana 
- Zveza društev medicinskih sester Slovenije 1 člana 
- Rdeči križ Slovenije 1 člana 
- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 1 člana 
- Zdravstvena skupnost Slovenije 3 člane 
- Svet za socialno in zdravstveno politiko pri Repu- 

bliški konferenci SZDL Slovenije 1 člana 
- Izobraževalna skupnost za zdravstveno usmeri- 

^0^ "1 člana 
- Republiški odbor sindikata delavcev zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije 1 člana 
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Predsednika imenuje skupščina Zdravstvene skupnosti Slo- 
venije v soglasju z RK SZDL izmed čianov odbora. 

5. člen 
Zdravstvena skupnost Slovenije podeljuje nagrade in priz- 

nanja dr. Jožeta Potrča na predlog: 
- zdravstvenih in drugih organizacij združenega dela, 
- samoupravnih interesnih zdravstvenih skupnosti, 
- Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno var- 

stvo, 
- Izobraževalne skupnosti za zdravstveno usmeritev, 
- družbenopolitičnih skupnosti, 
- družbenopolitičnih organizacij, 
- krajevnih skupnosti, 
- društev in družbenih organizacij s področja zdravstvenga 

varstva. 
Z vsakoletnim razpisom se objavijo kriteriji za podelitev 

nagrad in priznanj, višina nagrad ter drugi potrebni podatki v 
zvezi z nagradami in priznanji. 

Razpis objavi odbor. 

6. člen 
Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejme pravila 

o postopku podeljevanja nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča. 
S pravili se določajo: pravice in dolžnosti ter način dela 

odbora; kriteriji in način predlaganja kandidatov; vsebino in 
čas trajanja razpisa ter način podeljevanja nagrad in priznanj. 

7. člen 
Sredstva za nagrade dr. Jožeta Potrča se zagotovijo vsako 

leto iz sredstev, ki se združujejo za skupne naloge v Zdrav- 
stveni skupnosti Slovenije. 

Skupščina Zdravstvene skupnosti Slovenije določi vsako 
leto višino nagrad. 

8. člen 
Strokovne in administrativne zadeve v zvezi s podeljeva- 

njem nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča opravlja strokovna 
služba Zdravstvene skupnosti Slovenije. 

9. člen 
Odbor iz 5. člena tega zakona mora biti imenovan najpoz- 

neje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Skupščin^ Zdravstvene skupnosti Slovenije sprejme pravila 

iz 7. člena tega zakona najpozneje v šestih mesecih po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

10. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

S sprejetjem tega zakona bo lahko družbena skupnost, tako 
kot na drugih področjih, izrazila priznanja delavcem, organi- 
zacijam, skupnostim in društvom za izredne uspehe pri delu 
na področju zdravstvenega varstva. 

Nagrade in priznanja se poimenujejo po dr. Jožetu Potrču, 
zdravniku, humanistu, zagovorniku preventivne medicine in 
zdravniške etike. 

Dr. Jože Potrč se je rodil na Svetem Urbanu pri Ptuju 3. 
aprila 1903. Gimnazijo je obiskoval v Ptuju in nadaljeval s 
študijem medicine v Zagrebu in končal v Pragi. Nato je služ- 
boval pri Urbanu v Slovenskih goricah. Kot član Kluba študen- 
tov marksizma je bil leta 1924 sprejet v KPJ. Leta 1928 je bil 
član Rajonskega komiteja KP v Zagrebu, leta 1929 pa je postal 
član Pokrajinskega komiteja KP za Slovenijo. Doktoriral je v 
Gradcu in je kot doktor delal v Mariboru, Ljubljani in rlkzadnje 
v svojem rojstnem kraju - Ptuju. Na podlagi zakona o zaščiti 
države je bil leta 1930 obsojen na kazen dveh let strogega 
zapora, ki jo je prestal v Požarevcu. Po odsluženi kazni leta 
1940 je postal sekretar Okrožnega komiteja za Ptuj in je bil od 
tega leta dalje član CK KP Slovenije. Leta 1941 je bil interniran 
v I vanj ico. Od aprila 1941 do 1945 pa je bil v nemškem 
ujetništvu. Po osvoboditvi je opravljal odgovorne partijske in 
državne dolžnosti. Bil je član Izvršnega sveta LR Slovenije, CK 
ZKJ in IK CK LR Slovenije ter zvezni ljudski poslanec. Leta 
1947-1949 je bil minister za prosveto LR Slovenije, potem pa 
minister za ljudsko zdravstvo. S številnimi objavljenimi pri- 
spevki o družbenih vprašanjih je med drugimi postavil temelje 
humanizacije dela in odnosov na področju zdravstvenega 
varstva. Umrl je v Ljubljani 4. oktobra 1963. 

V osnutku zakona so nagrade in priznanja dr. Jožeta Potrča 
opredeljene kot posebna družbena priznanja. Podeljevali bi 
jih za izredne uspehe na področju zdravstvenega varstva, ki 
so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku in 
organizaciji zdravstvenega varstva v teoriji in praksi. Določeni 
sta dve vrsti: 

- Nagrade dr. Jožeta Potrča: posameznim delavcem ali 
skupinam delavcev za izredne dosežke na področju zdrav- 
stvenega varstva, od katerih naj bi se ena podeljevala za 
življenjsko delo. Kot izredne dosežke bi lahkQ šteli: znan- 
stvene, strokovne in inovacijske uspehe (medicinske, meto- 
dološke, tehnične in drugo), ki omogočajo hitrejši razvoj, 
uspešnejše in humanejše delovanje na področju medicinske, 
lekarniške in druge dejavnosti ter pri organizaciji dela in 
služb. Vsako leto bi podelili največ tri nagrade dr. Jožeta 
Potrča. 

- Priznanja dr. Jožeta Potrča: vsako leto bi podelili največ 
pet priznanj posameznikom, skupinam delavcev, zdravstve- 
nim organizacijam in skupnostim, družbenim organizacijam 
in društvom na področju zdravstvenega varstva. Priznanja so 
namenjena kandidatom za pomembne dosežke na področju 
zdravstvenega varstva. Med te dosežke bi lahko šteli različna 
dela oz. naloge, organizacijske, strokovne, tehnične, prak- 
tične in druge pomembnejše uspehe na področju zdravstve- 
nega varstva, s katerimi so kandidati učinkovito prispevali 
napredovanju te pomembne družbene funkcije. 

Nagrade in priznanja dr. Jožefa Potrča bo podeljevala 
Zdravstvena skupnost Slovenije na slovesnosti ob svetovnem 
dnevu zdravja. Svetovni dan zdravja praznujemo vsako "leto 7. 
aprila - to je na obletnico, ko je leta 1948 začela veljati 
ustanovna listina Svetovne zdravstvene organizacije kot ene 
izmed specializiranih ustanov Organizacije združenih naro- 
dov. 

Vse od leta 1954 se pridružujemo tudi v SR Sloveniji tej 
največji mednarodni zdravstvenovzgojni akciji. Zato menimo, 
da je to priložnost in obveza, da družba spozna in nagradi 
tiste, ki so tej dejavnosti prispevali največ. 

V odboru za izbor nagrajencev bodo po 4. členu zakona 
sodelovali predstavniki društev, organizacij in skupnosti, po- 
membnih za delovanje in razvoj zdravstvenega varstva. 

Osnutek zakona določa dalje možne predlagatelje, ki so: 
zdravstvene in druge organizacije združenega dela, samou- 
pravne interesne zdravstvene skupnosti, Republiški komite za 
zdravstveno in socialno varstvo, Izobraževalna skupnost za 
zdravstveno usmeritev, družbenopolitične skupnosti in druž- 
benopolitične organizacije, krajevne skupnosti, družbene or- 
ganizacije in društva s področja zdravstvenega varstva. Zaradi 
načela demokratičnosti, enakopravnosti in enotnosti je nujno, 
da je določen širok krog predlagateljev, ker bo le s tem 
mogoče dosledno speljati našteta načela. 

Naloga odbora je po osnutku zakona, da objavi razpis, 
katerega vsebino določa osnutek zakona. 

Osnutek zakona zavezuje skupščino Zdravstvene skupnosti 
Slovenije, da sprejme pravila o postopku podeljevanja nagrad 
in priznanj dr. Jožeta Potrča, v katerih se bodo podrobno 
uredila naslednja vprašanja: pravice in dolžnosti ter način 
dela odbora: kriteriji in način predlaganja kandidatov: vse- 
bino in čas trajanja razpisa ter način podeljevanja nagrad in 
priznanj. 

Osnutek zakona določa samo, da se za življenjsko delo ali 
za izredne dosežke na področju zdravstvenega varstva pode- 
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Ijujejo nagrade dr. Jožeta Potrča. S pravili pa se bo to vpraša- 
nje razčlenilo in ddočilo posebne kriterije, katere bi moral 
kandidat izpolnjevati Prav tako osnutek zakona določa, da se 
priznanja dr. Jožeta Potrča podeljujejo za pomembne do- 
sežke na področju zdravstvenega varstva, medtem ko se bodo 
podrobni kriteriji uredili s pravili. 

V 7. členu osnutek zakona določa, da bo sredstva za na- 
grade in priznanja dr. Jožeta Potrča zagotavljala Zdravstvena 
skupnost Slovenije iz sredstev, ki jih združujejo občinske 
zdravstvene skupnosti v okviru programa skupnih nalog. Pri- 

spevna stopnja se s sprejetjem tega zakona ne bo povečala. 
Strokovne in administrativne zadeve v zvezi s podeljeva- 

njem nagrad in priznanj bo opravljala Skupna strokovna 
služba samoupravnih interesnih skupnosti zdravstva in so- 
cialnega varstva Slovenije. 

Na koncu osnutek zakona določa, da skupščina Zdrav- 
stvene skupnosti Slovenije imenuje odbor in sprejme pravila o 
postopku podeljevanja nagrad in priznanj dr. Jožeta Potrča v 
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o ustanovitvi posebne samoupravne 

interesne skupnosti za 

elektrogospodarstvo in premogovništvo SR 

Slovenije 

V smislu člena 52 Zakona o energetskem gospo- 
darštvu (Ur. I. SRS št. 33/81) prosimo, da Skupščina 
SR Slovenije da soglasje k Samoupravnemu spora- 
zumu o ustanovitvi posebne samoupravne in- 
teresne skupnosti za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo SR Slovenije in k Samoupravnemu 
sporazumu o ustanovitvi posebne samoupravne in- 
teresne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije. 

Skupčina Samoupravne interesne skupnosti elek- 
trogospodarstva Slovenije je na svojem 14. rednem 
zasedanju sprejela predlog Samoupravnega spora- 
zuma o ustanovitvi posebne samoupravne interesne 

skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovniš- 
tvo SR Slovenije; skupščina Samoupravne in- 
teresne skupnosti za nafto in plin SR Slovenije pa je 
na svojem 9. rednem zasedanju sprejela predlog 
Samoupravnega sporazuma o ustanovitvi posebne 
samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin 
SR Slovenije. 

Iniciativni odbor za ustanovitev energetskih skup- 
nosti je predloga citiranih sporazumov dopolnil na 
podlagi pripomb, ki jih je posredovala strokovna 
služba Skupščine SR Slovenije. 

Na podlagi 66. člena ustave SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 6/76), 389. člena zakona o združenem delu (Uradni list 
SFRJ, št. 53/76) in 18. člena zakona o energetskem gospo- 
darstvu (Uradni list SRS, št. 33/81) so delavci in delovni 
ljudje na območju SR Slovenije kot uporabniki, ki so trajneje 
zainteresirani za preskrbo z električno energijo in premo- 
gom, in delavci v TOZD dejavnosti pridobivanja premoga in 
urana ter elektrogospodarske dejavnosti (proizvodnja, pre- 
nos in distribucija) kot izvajalci sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O USTANOVITVI POSEBNE 
SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI ZA 
ELEKTROGOSPODARSTVO IN 
PREMOGOVNIŠTVO SR SLOVENIJE 

I. Uvodne določbe 

1. člen 
Z namenom, da si z normalnim poslovanjem in razvojem 

elektrogospodarstva, premogovništva in proizvodnje urana 
organizirano zadovoljijo potrebe po premogu in električni 
energiji ter s celotnim družbenim in materialnim razvojem ' 
usklajeno razširjeno reprodukcijo ter z namenom, da skupno 
odločajo o rezultatih minulega dela, opredmetenega z vlaga- 
njem družbenih sredstev v elektrogospodarstvo, se uporab- 
niki premoga, električne energije in delavci elektrogospodar- 

skih organizacij ter organizacij, ki pridobivajo primarno ener- 
gijo (premog, uran), s tem sporazumom združujejo v posebno 
samoupravno interesno skupnost za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: skup- 
nost). 

2. člen 
Pri urejanju medsebojnih odnosov s tem sporazumom izha- 

jajo uporabniki in.izvajalci iz 1. člena iz naslednjih spoznanj in 
ciljev: 

- da so premogovništvo, pridobivanje urana in elektrogo- 
spodarstvo dejavnosti posebnega družbenega pomena, 

- da ima proizvodnja premoga, urana in električne energije 
posebno pomembno funkcijo pri ustvarjanju pogojev za celo- 
ten družbeni razvoj, 

- da mora biti razvoj dejavnosti premogovništva in elektro- 
gospodarstva v skladu z razvojem potreb po premogu in 
električni energiji vseh uporabnikov, 

- da na področju dejavnosti premogovništva in'elektrogo- 
spodarskih dejavnosti ne morejo uporabniki in izvajalci pre- 
pustiti urejanje medsebojnih odnosov le trgu in njegovim 
zakonitostim, ker tržno reguliranje ne more biti edina in 
pretežna podlaga usklajevanja med proizvodnjo in porabo na 
tem področju in ker se tudi na trgu doseženi uspehi ne morejo 
vrednotiti le kot delovni uspehi dejavnosti, 

- da geološke raziskave, gradnja objektov za proizvodnjo 
premoga, urana in elektroenergetskih objektov, naprav in 
napeljav temelji zlasti na združevanju sredstev uporabnikov in 
združevanju sredstev premogovniških in elektrogospodarskih 
organizacij, 

- da se zaradi optimalne in zanesljive preskrbe z električno 
energijo in zaradi menjave energije povezuje elektrogospo- 
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darstvo Slovenije z elektrogospodarskimi sistemi drugih re- 
publik jugoslovanski elektroenergetski sistem in kot njegov 
sestavni del v elektroenergetske sisteme sosednjih držav, 

- da zaradi optimalne in zanesljive preskrbe uporabnikov s 
premogom OZD s področja premogovništva sodelujejo z 
OZD, ki izvajajo distribucijo premoga in skupaj z njimi vsto- 
pajo v odnose z dobavitelji premoga izven SR Slovenije. 

3. člen 
V skupnosti se združujejo: 
- delavci temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 

skupnosti ter drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih 
organizacijah in uporabniki v oboroženih silah na območju 
SR Slovenije, kot uporabniki 

in 
- delavci organizacij združenega dela proizvodnje, prenosa" 

in distribucije električne energije, dejavnosti premogovništva 
in proizvodnje urana, kot izvajalci, 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci urejajo, razen s tem sporazumom, 

svoje medsebojne pravice in obveznosti ter odgovornosti še s 
statutom skupnosti in z drugimi samoupravnimi splošnimi 

Skupnost je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, zakonu, tem sporazumu, 
statutu in drugih samoupravnih splošnih aktih. 

Skupnost zastopa predsednik skupščine. 

6. člen 
Skupnost je registrirana pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, 

Enota Ljubljana. 
Polno ime skupnosti se glasi: Posebna samoupravna in- 

teresna skupnost za elektrogospodarstvo in premogovništvo 
SR Slovenije. 

Skrajšano ime skupnosti se glasi: »ISEP«. 
Sedež skupnosti je v Ljubljani. 

7. člen 
Sistem družbeno-ekonomskih odnosov določa energetsko 

skupnost kot mesto za dogovarjanje združenih uporabnikov 
in izvajalcev o pogojih oskrbe z električno energijo, premo- 
gom in uranom. 

8. člen 
Združevanje v skupnosti zagotavlja, ob razpoložljivih količi- 

nah energije, nemoteno dobavo po v skupnosti dogovorjeni 
dinamiki. Redno izpolnjevanje prevzetih obveznosti, sprejetih 
s samoupravnim sporazumom o temeljih plana, pa zagotavlja 
uporabniku v skupnosti dogovorjeno prednostno dobavo, 
predvsem pa prioritetni vrstni red v primeru nastalih omejitev 
porabe pred nepodpisniki tega samoupravnega sporazuma, 
kar se natančneje opredeli v samoupravnem sporazumu o 
temeljih plana oziroma dogovori v Republiški energetski 
skupnosti. 

9. člen 
OZD energetskih dejavnosti - izvajalci, so se v skupnostih 

dolžni z OZD - uporabniki, dogovarjati o dobavah vse proizve- 
dene oziroma pridobljene energije in v ta namen spoštovati v 
Republiški energetski skupnosti sprejete dogovore iz prejš- 
njega člena tega sporazuma. 

10. člen 
Vrsta dejavnosti, ki jo opravlja OZD, ki ni združena v skup- 

nosti oziroma ne izpolnjuje prevzetih obveznosti, ne more v 
nobenem primeru biti opravičljiv razlog za dobavo energije 
pod pogoji, ki veljajo za OZD, združene v skupnosti, ki izpol- 
njujejo prevzete obveznosti. 

II. Naloge skupnosti 

11. člen 
Uporabniki in izvajalci neposredno oziroma po svojih dele- 

gatih v skupnosti obravnavajo in rešujejo naslednje naloge: 

- sprejemajo planske akte, s katerimi opredeljujejo politiko 
in cilje družbenega razvoja na področju elektrogospodarstva, 
premogovništva in proizvodnje urana, 

- sprejemajo programe razvoja, načrte graditve in investi- 
cijske programe proizvodnih in prenosnih elektroenergetskih 
objektov in objektov za pridobivanje premoga in urana (v 
nadaljnjem besedilu: primarna energija), 

- obravnavajo in predlagajo načrte geoloških in drugih 
razvojnih raziskav, 

- se dogovarjajo o načinu, virih in obsegu zagotavljanja 
sredstev za gradnjo objektov iz 2. in 3. alinee, 

- se sporazumevajo o cenah električne energije in pre- 
moga za industrijske porabnike in široko porabo, 

- sprejemajo tarifni sistem in tarifne postavke za prodajo 
električne energije iz elektroenergetskega sistema, 

- sprejemajo načine in pogoje za izdajanje elektroenerget- 
skih soglasij kot tudi kriterije za opredelitev vrste in višine 
povračil uporabnikov za priključitev na električno omrežje, 

- obravnavajo uresničevanje v energetskih bilancah pred- 
videne proizvodnje, nabave in porabe posameznih vrst ener- 
gije, analizirajo odstopanja in sprejemajo ustrezne ukrepe, 

- odločajo o investitorjih za gradnjo s planom določenh 
energetskih zmogljivosti, za katere uporabniki in izvajalci 
združujejo sredstva, 

- obravnavajo samoupravne sporazume oziroma dolgo- 
ročne pogodbe za dobavo potrebne energije iz drugih repu- 
blik in iz uvoza, 

- določajo, kaj se šteje za distribucijske objekte, naprave in 
napeljave, 

- dogovarjajo se o pogojih in načinu energetske oskrbe 
odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na obratovanje sistema, 

- dogovarjajo se o postopku in načinu izvajanja redukcij 
električne energije in zmanjševanju dobav premoga, dogo- 
vorjenih s posebnimi ukrepi v planskih aktih Republiške ener- 
getske skupnosti, 

- oblikujejo programe varčevanja in racionalnega ravnanja 
z energijo, spremljajo njihovo izvajanje in predlagajo ukrepe 
za njihovo dopolnitev ter o tem tekoče poročajo Republiški 
energetski skupnosti, 

- odločajo o dobavnih pogojih za dobavo električne ener- 
gije in premoga, 

- oblikujejo smernice za delo delegatov v skupščini Repu- 
bliške energetske skupnosti, 

- se sporazumevajo o tem, aji naj o posameznih zadevah iz 
njihove pristojnosti odloči Republiška energetska skupnost. 

III. PLANIRANJE 

12. člen 
Planski akti skupnosti so: 
- dolgoročni plan, , 
- samoupravni sporazum o temeljih plana, 
- srednjeročni plan, 
- letni planski akt. 

13. člen 
Bilance električne energije, premoga in urana so med upo- 

rabniki in izvajalci usklajeni, časovno opredeljeni ter količin- 
ski in vrednostni prikazi proizvodnje, nabave in porabe elek- 
trične energije ter za njeno proizvodnjo potrebne primarne 
energije, vključujejo pa tudi količinski in vrednostni prikaz 
proizvodnje premoga za industrijske potrebe in široko potroš- 
njo. 

Bilance električne energije, premoga in urana SR Slovenije 
morajo biti usklajene z energetsko bilanco SR Slovenije 

Bilance električne energije, premoga in urana so anali- 
tično-dokumentacijska osnova planskim aktom skupnosti. 

14. člen 
Nosilci odgovornosti za oskrbo z električno energijo in 

primarnimi viri pripravljajo predloge dolgoročnih, srednjeroč- 
nih in letnih bilanc električne energije, premoga in urana SR 
Slovenije po kriterijih, določenih v samoupravnem spora- 
zumu o temeljih plana skupnosti. 
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15. člen 
Iz predlogov bilanc električne energije, premoga in urana 

mora biti predvsem razvidno: 
- planiranje porabe električne energije in premoga, 
- planiranje rezerve v energiji in moči, 
- planiranje proizvodnje električne energije, vključno s pri- 

padajočim delom primarne energije, 
- planiranje proizvodnje in nabave premoga za široko po- 

rabo, 
- možnosti uskladitve bilance električne energije in pre- 

moga v jugoslovanskem elektroenergetskem sistemu. 

16. člen 
SOZD-i s področja premogovništva in elektrogospodarstva 

predložijo skupnosti usklajen osnutek letne bilance električne 
energije in premoga ter urana najmanj dva meseca pred 
pričetkom leta, za katero bo veljala. 

17. člen 
Dolgoročni plan skupnosti se sprejema za obdobje najmanj 

10 let in dolgoročno opredeljuje cilje, smeri in možnosti 
razvoja elektrogospodarstva, premogovništva in proizvodnje 
urana. 

Dolgoročni plan je podlaga in splošna usmeritev za oprede- 
litev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnem planu na 
področju gradnje objektov elektrogospodarstva, premogov- 
ništva in proizvodnje urana. 

18. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti 

uporabniki in izvajalci usklajujejo in opredeljujejo svoje 
skupne potrebe in interese ter pravice in obveznosti, ki se 
nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je bila skup- 
nost ustanovljena. 

Strokovne podlage, temelječe na analizi uresničevanja 
plana v tekočem in preteklem obdobju, na analizi o uresniče- 
vanju dogovora o temeljih plana SR Slovenije, predvidevanj 
porabe in proizvodnje električne energije, premoga in urana v 
naslednjem srednjeročnem obdobju in predvidevanj druž- 
beno-politične skupnosti o okvirih družbeno-ekonomskega 
razvoja v naslednjem srednjeročnem obdobju, pripravijo stro- 
kovne službe organizacij elektrogospodarstva, premogovniš- 
tva in proizvodnje urana in strokovna služba skupnosti. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana vsebuje tudi ob- 
jekte kontinuitete, katerih gradnja se nadaljuje v naslednjem 
planskem obdobju. 

Samoupravni porazum o temeljih plana sprejemajo, po 
končanem postopku usklajevanja v Republiški energetski 
skupnosti, delavci OZD uporabnikov in izvajalcev na podlagi 
elementov za sklepanje samoupravnega sporazuma. 

19. člen 
Odbor za plan in razvoj, ki je odgovoren za pripravljanje 

plana skupnosti, obravnava in usklajuje strokovne podlage za 
oblikovanje elementov samoupravnega sporazuma o temeljih 
plana skupnosti. 

Usklajene elemente za sporazum sprejmejo udeleženci sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti po svo- 
jih delegatih v skupščini skupnosti. 

20. člen 
Uporabniki sprejemajo zlasti elemente, s katerimi oprede- 

ljujejo: 
- obseg potreb po električni energiji, njeno kvaliteto, stop- 

njo zanesljivosti oskrbe in obseg potreb po premogu, 
- proizvodne možnosti in druge pogoje, pod katerimi naj bi 

'bile zadovoljene potrebe po električni energiji in premogu, 
- možne lokacije novih zmogljivosti, 
- sredstva, ki naj bi jih združevali ali kako drugače zagoto- 

vili za uresničitev potreb v okviru skupnosti, 
- osnove in merila za določitev cene električne energije 

oziroma zagotovitev nadomestil, 
- osnove in merila za določitev cene premoga oziroma 

zagotovitev nadomestil. 
Izvajalci pa sprejemajo zlasti elemente, s katerimi oprede- 

ljujejo: 

- obseg in kvaliteto premoga, ki ju lahko zagotovijo ob 
danih zmogljivostih oziroma iz dobav od drugod, 

- obseg in kvaliteto električne energije, ki ju lahko zagoto- 
vijo ob danih zmogljivostih, v dogovorjeni stopnji zanesljivo- 
sti, 

- osnove in merila za določitev cene električne energije 
oziroma zagotovitev nadomestil, 

- osnove in merila za določitev cene premoga oziroma 
zagotovitev nadomestil. 

21. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plan skupnosti obsega 

zlasti: 
- program razvoja elektroenergetskih zmogljivosti: razi- 

skave, pridobivanje, predelava, transport, razporejanje, sovla- 
ganje v drugih republikah in AP ter nastopanje v tujini, 

- programe razvoja premogovnikov in rudnikov urana: ra- 
ziskave starih in novih nahajališč, pridobivanje, klasiranje, 
transport, zagotavljanje količin izven SR Slovenije, 

- osnove, obseg in način zagotavljanja sredstev za realiza- 
cijo programov iz prve in druge alinee tega člena, 

- prostorski razpored energetskih objektov z zahtevami 
lokacij, 

- kriterije in merila za vrednotenje investicijsko tehnične 
dokumentacije in za izbor investicijskih objektov, ki mora 
vključevati kvaliteto, obseg in zanesljivost ter racionalno po- 
rabo in proizvodnjo energije, 

- solidarnostne in druge ukrepe za skladnejši razvoj obmo- 
čij; 

- pogoje, pod katerimi bodo proizvajalci dobavljali uporab- 
nikom energijo, 

- elemente tarifnega sistema, 
- kriterije in merila za oblikovnje cene električne energije, 

premoga za industrijsko in široko porabo ter urana, 
- program dela in načrt razvoja energetskih dejavnosti za 

obdobje, daljše kot pet let, in materialne obveznosti udeležen- 
cev. 

22. člen 
Za srednjeročne planske akte določi skupščina skupnosti s 

sklepom o pripravi plana roke, do katerih morajo biti planski 
akti pripravljeni. Odbor za plan in razvoj pripravi program 
poteka planiranja. 

23. člen 
Srednjeročni plan skupnosti vsebuje: 
- srednjeročne cilje raziskav in razvoja dejavnosti, 
- naloge, obveznosti in sredstva iz samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana skupnosti, 
- naloge, ki jih prevzema skupnost po drugih sporazumih, 

dogovorih in predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev. 

- organizacijske, kadrovske in materialne ukrepe za ure- 
sničitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupno- 
sti, 

- druge ukrepe, ki zagotavljajo prilagajanje načrtovane 
energetske potrošnje proizvodnim možnostim. 

24. člen 
Srednjeročni plan skupnosti sprejme skupščina skupnosti 

na predlog odbora za plan in razvoj. 

25. člen 
Za izvajanje nalog in uresničevanaje ciljev srednjeročnega 

plana sprejema skupnost letne planske akte, s katerimi določi 
politiko, naloge in ukrepe v posameznem letu. Ti akti so 
temeljni izvedbeni ,akti srednjeročnih planov in osnova za 
kontinuirano planiranje. 

26. člen 
Letni planski akt vsebuje tudi ovrednotenje bilance elek- 

trične energije, premoga in urana ter potrebne ukrepe za 
njeno uresničitev. . 

Letni planski akt vsebuje tudi plan geoloških in razvojnih 
raziskav, objektov za pridobivanje primarne energije in proi- 
zvodnjo električne energije. 
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27. člen 
Ovrednoteni program dela skupnosti in skupne delovne 

skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti energetike z 
virom in načinom financiranja sprejme skupščina skupnosti. 

IV. OSNOVE DRUŽBENO-EKONOMSKIH ODNOSOV 
1. Združevanje sredstev 

28. člen 
Sredstva za uresničevanje naložb, predvidenih v samou- 

pravnem sporazumu o temeljih plana skupnosti, se zagotav- 
ljajo: 

- z združevanjem sredstev za razširitev materialne osnove 
dela proizvajalcev in dobaviteljev energije, organizacij zdru- 
ženega dela s področja distribucije pa le, kolikor je to posebej 
dogovorjeno, 

- z združevanjem tistega dela amortizacije, ki presega po- 
trebe enostavne reprodukcije organizacij združenega dela 
energetskih dejavnosti v določenem srednjeročnem obdobju, 
organizacij združenega dela s področja distribucije pa le, 
kolikor je to posebej dogovorjeno, 

- z združevanjem sredstev uporabnikov, 

Osnovni vir za financiranje naložb je združevanje sredstev 
uporabnikov in izvajalcev. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti določa 
osnove in merila za združevanje sredstev. 

Izvajalci obvezno združujejo svoja sredstva za razširitev 
materialne osnove dela in del amortizacije, OZD s področja 
distribucije pa le, kolikor je to posebej dogovorjeno s samou- 
pravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti. Uporabniki 
združujejo sredstva v obsegu, ki ga določa samoupravni spo- 
razum o temeljih plana skupnosti. 

Osnovna kriterija za določitev višine združevanja sredstev 
posameznega uporabnika sta obseg in moč odjema elek 
trične energije in njuno predvideno povečanje ter obseg in 
predvideno povečanje porabe premoga. 

Uporabniku, ki se odpove pravici do vrnitve združenih sred- 
stev, se v vsakokratnem samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana določijo večje prednosti in ugodnosti pri dobavi ener- 
getskega vira kot tistemu uporabniku, ki se pravici do vrnitve 
združenih sredstev ne odpove. 

V samoupravnih sporazumih, s katerimi uporabniki in izva- 
jalci združujejo sredstva v okviru skupnosti, se ti, glede na 
namembnost energetskih objektov in njihov pomen za upo- 
rabnike, dogovorijo tudi o deležu v skupnem dohodku iz 
združevanja sredstev oziroma o pogojih vračanja združenih 
sredstev ali o drugih pravicah in ugodnostih glede sredstev, ki 
so jih namensko združili brez obveznosti vračanja. 

30. člen 
Sredstva, ki jih združujejo uporabniki in izvajalci v skupno- 

sti, lahko združujejo le-ti v Republiški energetski skupnosti za 
v naprej dogovorjene namene, opredeljene v vsakokratnem 
samoupravnem sporazumu o temeljih plana skupnosti. 

31. člen 
Svoje pravice glede združenih sredstev uveljavijo uporab- 

niki in izvajalci v skladu z določili zakona o združenem delu, 
določili zakona o energetskem gospodarstvu in določili sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti po svo- 
jih delegatih v skupščini skupnosti, zlasti pri odločanju o: 

- razporedu porabe teh sredstev in o prioritetnih namenih 
njihove uporabe, 

- dinamiki realizacije razvojnega programa, 
- ukrepih za racionalno izrabo zmogljivosti, 
- načinu gospodarjenja z zgrajenimi zmogljivostmi. 
Uporabniki, ki združujejo sredstva brez obveznosti vračanja 

in nadomestila, obdržijo pravice iz tega člena in druge pra- 
vice, ki,si jih pridobijo na osnovi zakona in samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana skupnosti. 

32. člen 
Na gospodarjenje z zgrajenimi zmogljivostmi vplivajo upo- 

rabniki tudi tako, da skupaj z izvajalci sprejemajo v skupščini 
skupnosti letni planski akt in s tem soodločajo o: 

- izkoriščanju proizvodnih, prenosnih in distribucijskih ob- 
jektov in naprav, ki so opredeljeni s samoupravnim sporazu- 
mom o temeljih plana skupnosti, 

- obsegu nabave in prodaje energije izven republike, 
- stopnji zanesljivosti oskrbe uporabnikov, 
- vrednotenju proizvodnje, nabave in porabe energije 

33. čien 
Uporabniki in izvajalci se v samoupravnem sporazumu o 

temeljih plana skupnosti dogovorijo, da imajo uporabniki, ki 
združujejo sredstva brez obveznosti vračanja, določene ugo- 
dnosti pri pokrivanju tekočega odjema električne energije in 
dobavah premoga kot tudi pri pokrivanju v srednjeročnem 
obdobju načrtovanih potreb v okviru predvidevanj srednje- 
ročnega plana. 

34. člen 
Pri gradnji vseh energetskih objektov, ki se financirajo iz 

združenih sredstev uporabnikov in izvajalcev, mora biti zago- 
tovljena optimalna usmeritev vlaganj v energetske vire, racio- 
nalna poraba sredstev in vpliv uporabnikov na: 

- izbor in izvedbo geoloških in razvojnih raziskav, 
- pripravo in izbor predinvesticijskih študij in optimalnega 

investicijskega programa, 
- sestavo plana po fazah in določitev roka začetka obrato- 

vanja, 
- izbor nadzornega organa in izvajalcev, 
- potek in stroške gradnje investicijskih objektov, 
- ostale stroške v zvezi z naložbami. 

35.člen 
Ostali stroški naložb iz šeste alinee 34. člena obsegajo: 
- plačilo stroškov za pridobitev in za pripravo prostora, 
- financiranje odprave posledic in vplivov naložbe na 

druge objekte, naprave in sisteme, do višine, ki odpravlja 
povzročene motnje, 

- plačilo odškodnine,»če je z naložbo prišlo do trajnejših 
posledic, ki jih ni mogoče odpraviti. 

36. člen 
Skupščina skupnosti določi za izgradnjo objektov po pro- 

gramu investitorja, ki je praviloma organizacija združenega 
dela energetskih dejavnosti. 

Uporabniki in izvajalci se lahko dogovorijo, da se določena 
dela v zvezi s pripravo investicij prenesejo na specializirano 
organizacijo združenega dela. V tern primeru taka organiza- 
cija združenega dela prevzema pred skupščino skupnosti 
neposredno odgovornost za prevzete naloge 

Investitor neposredno odgovarja skupščini za kvaliteto, 
ceno in pravočasnost dokončanja naložb. To velja tudi v 
primeru, če prenese opravljanje določenih investitorskih 
opravil na OZD inženiring. 

Skupščina skupnosti in njeni organi lahko v ve '<em času 
zahtevajo od investitorja potrebne podatke. 

Pravice in obveznosti o pogojih koriščenja združenih sred- 
tev se uredijo s samoupravnim sporazumom ali pogodbo med 
skupnostjo in investitorjem. 

2. Oblikovanje cene električne energije, 
premoga in urana 

37.člen 
Uporabniki električne energije in premoga za industrijsko 

in široko porabo se sporazumejo z izvajalci za ceno, obliko- 
vano na podlagi ovrednotene bilance za posamezno leto, ki 
zagotavlja skupen prihodek za pokrivanje stroškov enostavne 
reprodukcije in za dogovorjeni del razširjene reprodukcije. 

38.čien 
Pri oblikovanju cene električne energije in premoga ter 

tarifnih postavk za prodajo električne energije je kot izhodi- 
šče treba upoštevati tudi letne, srednjeročne in dolgoročne 
bilance električne energije in premoga, vpliv uporabnikov na 
ekonomičnost poslovanja elektroenergetskega sistema ter 
trajanje in način omejevanja porabe premoga in električne 
energije v času omejitev 
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39. člen 
Pri oblikovanju cen se upoštevajo kriteriji in merila za 

oblikovanje cen in medsebojnih razmerij cen; sprejeta v Re- 
publiški energetski skupnosti, merila za oblikovanje cen, do- 
ločena z zakonom, ukrepi ekonomske politike, politike cen in 
naravni pogoji za pridobivanje električne energije, premoga 
in uranove rude ter: 

- materialni stroški na osnovi tehničnih normativov po- 
rabe, ki zagotavljajo smotrno proizvodnjo energije, amortiza- 
cijo ter dohodek, ki vključuje nadomestila za dogovorjeni 
obseg samoupravnih pravic, zakonske obveznosti in zagotav- 
lja dogovorjene osebne dohodke in sklad skupne porabe, 

- vračilo združenih sredstev uporabnikov in izvajalcev 
energije in nadomestilo za gospodarjenje, za katerega se"v 
odvisnosti od ravni cene dogovorijo uporabniki in izvajalci, 

- dogovorjeni del odškodnine na enoto proizvoda, ki je ni 
bilo mogoče poravnati po tretji alinei 35. člena tega spora- 
zuma, 

- vračilo kreditov. 
Osnova dogovarjanja o strukturi in ravni cen so v skupnosti 

sprejeti normativi in merila za porabo živega dela, za uporabo 
sredstev in materialni in drugi stroški v energetski dejavnosti, 
ki jih zajemajo samoupravni sporazumi o temeljih plana skup- 
nosti in dogovori o izvajanju politike cen. 

Na podlagi tako oblikovane cene sprejme skupščina skup- 
nosti tarifne postavke za prodajo električne energije in pre- 
moga Pri oblikovanju tarifnih postavk se ustrezno upošteva 
tudi način odjema in nujnost doseganja racionalnejše rabe 
električne energije. 

V. Samoupravna organiziranost 

1. Sestava skupščine 

40.člen 
Organ upravljanja skupnosti je skupščina skupnosti. Skup- 

ščina skupnosti ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov delegirajo delegacije uporabni- 
kov, združenih v skupnosti, delegate v zbor izvajalcev pa 
delegacije izvajalcev, združenih v skupnosti. 

41. člen 
Skupščina ima 58 delegatov s tem, da ima zbor uporabni- 

kov 30 delegatov, zbor izvajalcev pa 28 delegatov. 
Delegati skupnosti imajo štiriletno mandatno dobo. 

42. člen 
Delegati organizacij združenega dela, delovnih skupnosti in 

drugih samoupravnih organizacij in skupnosti iz zbora upo- 
rabnikov občinske energetske skupnosti tvorijo konferenco 
delegacij za delegiranje delegatov v zboru uporabnikov skup- 
ščine te skupnosti. 

43. člen 
število delegatov, ki se delegirajo v skladu z 42. členom 

tega sporazuma, se določi glede na število občin, združenih v 
občinsko energetsko skupnost za posamezno območje. 

Po dve občini imata enega delegata s tem, da se necelo 
število delegatov občinske energetske skupnosti za posa- 
mezno območje zaokroži navzdol. 

Občinske energetske skupnosti na posameznem območju 
imajo v skladu s 1 in 2. odstavkom tega člena naslednje 
število delegatov v zboru uporabnikov: 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Jesenice, Kranj, Radovljica, Tržič, Skofja 
Loka 2 delegata 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Piran, Sežana, Postojna, Koper, Izola, Ilirska 
Bistrica 3 delegate 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin 2 delegata 
občinska energetska skupnost za območje ob-' 
čin Cerknica, Logatec, Vrhnika 1 delegata 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Kamnik, Domžale 1 delegata 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Trbovlje, Litija, Zagorje, Hrastnik 2 delegata 

občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Ribnica, Kočevje, Grosuplje 1 delegata 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin mesta Ljubljane 2 delegata 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Novo mesto, Trebnje, Metlika, Črnomelj, 
Brežice, Krško 3 delegate 
občinska energetska skupnost za območje ob- 
čin Celje, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Žalec, Mo- 
zirje, Laško, Velenje, Slovenj Gradec, Dravo- 
grad, Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi 5 delegatov 
občinska enegetska skupnost za območje občin 
mesta Maribor, Lenart , Slovenska Bistrica, Slo- 
venske Konjice, Ormož, Ptuj, Murska Sobota, 
Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona 7 delegatov 

44. člen 
V zbor uporabnikov delegira enega delegata tudi pristojno 

poveljstvo oboroženih sil SFRJ. 

45. člen 
Delegati izvajalcev oblikujejo konference delegacij po de- 

lovnih organizacijah. Vsaka delovna organizacija, ki ima do 
700 delavcev, delegira po enega delegata, za vsakih nadaljnjih 
700 delavcev pa še po enega delegata. 

V skladu s 1. odstavkom tega člena imajo delovne organiza- 
cije posamezne dejavnosti v zboru izvajalcev naslednje število 
delegatov: 
a) elektrogospodarstvo: 
Dravske elektrarne Maribor 1 delegata 
Savske elektrarne Ljubljana 1 delegata 
Soške elektrarne Nova Gorica 1 delegata 
Termoelektrarna Šoštanj 1 delegata 
Termoelektrarna Trbovlje 1 delegata 
Toplarna Ljubljana 1 delegata 
Elektro Celje 1 delegata 
Elektro Gorenjska 1 delegata 
Elektro Ljubljana 2 delegata 
Elektro Maribor 1 delegata 
Elektro Primorska 1 delegata 
NE Krško 1 delegata 
b) premogovništvo: 
Rudnik lignita Titovo Velenje 7 delegatov 
Zasavski premogovniki Trbovlje 4 delegate 
Rudnik Kanižarica 1 delegata 
Rudnik Laško 1 delegata 
Rudnik Senovo 1 delegata 
Rudnik urana žirovski vrh 1 delegata 

2. Delovno področje ter način dela in odločanja 
v skupščini skupnosti 

46. člen 
Skupščina skupnosti opravlja naloge, določene v 11. členu 

tega sporazuma in druge naloge, določene s tem sporazu- 
mom. 

47. člen 
Delegati v skupščini skupnosti odločajo: 
- na skupni seji obeh zborov, 
- enakopravno v obeh zborih, 
- samostojno v posameznem zboru. 

48. člen 
Skupščina skupnosti odloča na skupni seji obeh zborov 

zlasti o naslednjih zadevah: 
- sprejema statut skupnosti in druge samoupravne splošne 

akte ter njihove spremembe in dopolnitve, 
- določi predlog sprememb in dopolnitev tega sporazuma, 
- sprejme poslovnik skupščine, 
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika skup- 

ščine, 
- voli in razrešuje predsednike, namestnike predsednikov 

ter člane skupnih samoupravnih organov skupnosti, 
- imenuje in razrešuje predsednike in člane delovnih teles 

skupščine, 
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- daje soglasje k imenovanju vodje delovne skupnosti, 
- daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o medseboj- 

nih pravicah, obveznostih in odgovornostih med Republiško 
energetsko skupnostjo in skupno delovno skupnosto ener- 
getskih skupnosti za opravljanje administrativno-tehničnih, 
plansko-analitičnih in posebnih del za potrebe energetskih 
skupnosti, 

- oblikuje smernice za delo delegatov v Republiški energet- 
ski skupnosti, 

- voli, razrešuje in daje pooblastila delegaciji za Zvezo 
samoupravnih interesnih skupnosti elektrogospodarstva 
SFRJ, 

- sklepa o zadevah s področja splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Kadar zbora odločata na skupni seji, veljavno sklepata z 
večino glasov vseh delegatov obeh zborov na seji, na kateri je 
navzoča večina vseh delegatov vsakega zbora. 

49. člen 
Delegati v skupščini skupnosti odločajo enakopravno v 

obeh zborih zlasti o naslednjih zadevah; 
- sprejemajo planske akte, s katerimi opredeljujejo politiko 

in cilje družbenega razvoja na področju elektrogospodarstva, 
premogovništva in proizvodnje urana, 

- sprejemajo programe razvoja, načrte graditve in investi- 
cijske programe proizvodnih in prenosnih elektroenergetskih 
objektov in objektov za pridobivanje premoga in urana, 

- obravnavajo in predlagajo načrte geoloških in razvojnih 
raziskav, 

se dogovarjajo o načinu, virih in obsegu zagotavljanja 
sredstev za gradnjo objektov iz 2. in 3. alinee tega člena, 

- se sporazumevajo o cenah električne energije in premoga 
za industrijske porabnike in široko porabo, 

- sprejemajo tarifni sistem in tarifne postavke za prodajo 
električne energije iz elektroenergetskega sistema, 

- sprejemajo načine in pogoje za izdajanje elektroenerget- 
skih soglasij kot tudi kriterije za opredelitev vrste in višine 
povračil uporabnikov za priključitev na električno omrežje, 

-obravnavajo uresničevanje proizvodnje, nabave in porabe 
posameznih vrst energije, analizirajo odstopanja in spreje- 
majo ustrezne ukrepe, 

- obravnavajo samoupravne sporazume oziroma dolgo- 
ročne pogodbe za dobavo potrebne energije iz drugih repu- 
blik in iz uvoza, 

- odločajo o investitorjih za gradnjo s planom določenih 
energetskih zmogljivosti, za katere uporabniki in izvajalci 
združujejo sredstva, 

- določajo, kaj se šteje za distribucijske objekte, naprave in 
napeljave, 

- dogovarjajo se o pogojih in načinu energetske oskrbe 
odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na obratovanje sistema, 

- dogovarjajo se o postopku in načinu izvajanja redukcij 
električne energije in zmanjševanju dobav premoga, dogo- 
vorjenih s posebnimi ukrepi v planskih aktih Republiške ener- 
getske skupnosti, 

- oblikujejo programe varčevanja in racionalnega ravnanja 
z energijo, spremljajo njihovo izvajanje in predlagajo ukrepe 
za njihovo dopolnitev ter o tem tekoče poročajo Republiški 
energetski skupnosti, 

- odločajo o dobavnih pogojih za dobavo električne ener- 
gije in premoga, 

- se sporazumevajo o tem, ali naj o posameznih zadevah iz 
njihove pristojnosti odloči Republiška energetska skupnost, 

- sprejemajo ovrednoteni program dela skupnosti in 
skupne delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupno- 
sti energetike z virom in načinom financiranja. 

O zadevah, o katerih odločata oba zbora skupščine skupno- 
sti enakopravno, so odločitve sprejete, če so bile sprejete z 
večino glasov vseh delegatov v vsakem zboru in v enakem 
besedilu. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se izvede usklaje- 
valni postopek, ki je določen v statutu skupnosti. 

50. člen 
Delegati skupščine skupnosti odločajo samostojno v posa- 

meznem zboru zlasti o: 
- izvolitvi in razrešitvi predsednika in podpredsednika 

zbora, 

- oblikovanju delovnih teles zbora ter izvolitvi njihovih 
članov, 

- elementih za pripravo samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana, 

- o drugih vprašanjih, določenih s statutom skupnosti. 
Vsak zbor veljavno zaseda, če je na seji navzoča večina 

vseh delegatov v zboru. Odločitve so v zboru sprejete z večino 
glasov navzočih delegatov. 

51. člen 
Skupščina skupnosti mora obveščati uporabnike in izva- 

jalce, združene v skupnosti, o pripravah predlogov za skup- 
ščino, o sklepih skupščine skupnosti in o njihovem izvajanju. 

52. člen 
Skupščina skupnosti neposredno odgovarja uporabnikom 

in izvajalcem, združenim v skupnosti. 

53. člen 
Podrobnejša določila o obveščanju ter o neposredni odgo- 

vornosti skupščine in delegatov v skupščini skupnosti upo- 
rabnikom in izvajalcem, združenim v skupnosti, določa statut 
skupnosti. 

3. Skupni samoupravni organi 

54. člen 
Za urejanje skupnih zadev, pripravo in izvrševanje samou- 

pravno sprejetih delegatskih odločitev skupščine, uresničeva- 
nj" sistema družbenega planiranja in izvajanja posameznih 
nalog skupnega pomena oblikuje skupščina skupnosti 
skupne samoupravne organe. 

55. člen 
Skupščina skupnosti oziroma njena zbora lahko oblikujeta 

stalna ali začasna delovna telesa za organiziranje in usklaje- 
vanje priprav za samoupravno sporazumevanje in dogovarja- 
nje v skupščini skupnosti ter za zagotavljanje uresničevanja 
sprejetih delegatskih odločitev. 

56. člen 
Člene skupnih samoupravnih organov voli skupščina skup- 

nosti izmed delegatov uporabnikov in izvajalcev. 
Delo skupnega samoupravnega organa vodi predsednik, v 

njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ju voli skupščina 
skupnosti. 

Predsedniki, namestniki .predsednikov in člani skupnih sa- 
moupravnih organov se volijo za štiri leta in so lahko največ 
dvakrat zaporedoma izvoljeni za isto funkcijo. 

57. člen 
V skupnosti se oblikujejo: 
- odbor za samoupravni nadzor, 
- odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
- odbor za plan in razvoj, 
- odbor za družbeno-ekonomske zadeve, 
- odbor za oskrt?o. 
Odbor za plan in razvoj oblikuje stalni komisiji za: 
- elektrogospodarstvo, 
- premogovništvo in pridobivanje uranove rude. 
V primeru potrebe lahko oblikuje ta odbor še druge komi- 

sije. 
Stalne komisije odbora za plan in razvoj obravnavajo pro- 

blematiko s področja dejavnosti, za katero so ustanovljene. 

58. člen 
Samoupravno delavsko kontrolo uresničujejo uporabniki in 

izvajalci v skupnosti po svojih delegatih v njeni skupščini, 
njenih skupnih samoupravnih organih in delovnih telesih, kot 
tudi v odboru za samoupravni nadzor. 

Odbor za samoupravni nadzor nadzoruje izvajanje sprejete 
politike, uveljavljanje pravic in obveznosti delegatov skupno- 
sti, uresničevanje sprejetih samoupravnih odločitev, porabo 
sredstev ter delovanje organov skupnosti 

Odbor za samoupravni nadzor ima 5 Članov. Člane odbora 
za samoupravni nadzor volijo in odpokličejo delavci in drugi 
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delovni ljudje po svojih delegatih v skupnosti po postopku, ki 
ga določa statut skupnosti. 

Mandat člana odbora za samoupravni nadzor traja štiri leta. 
Ista oseba je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljena za 
člana odbora za samoupravni nadzor. 

Način dela odbora za samoupravni nadzor določa statut 
skupnosti. Obveznost organov skupščine skupnosti je, da 
sproti obveščajo odbor o odločitvah, ki so pomembne za 
njegovo delo ter da mu dajo na voljo podatke, ki jih potrebuje 
pri delu. 

59. člen 
Za neposredno uresničevanje in izvajanje nalog s področja 

ljudske obrambe in družbene samozaščite ima skupnost od- 
bor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ima 
predsednika in štiri člene. Predsednika in člane odbora ime- 
nuje skupščina skupnosti izmed delegatov zbora uporabnikov 
in zbora izvajalcev ter enega člana izmed delavcev, ki ga 
predlagajo družbeno-politične organizacije skupne delovne 
skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti energetike. 

60. člen 
Odbor za plan in razvoj opravlja poleg nalog iz 19. in 22. 

člena tega sporazuma zlasti naslednje naloge: 
- obravnava in predlaga planske akte, s katerimi oprede- 

ljuje politiko in cilje družbenega razvoja na področju elektro- 
gospodarstva, premogovništva in proizvodnje urana, 

- obravnava in predlaga programe razvoja, načrte graditve 
in investicijske programe proizvodnih in prenosnih elektroe- 
nergetskih objektov in objektov za pridobivanje premoga in 
urana, 

- obravnava in predlaga načrte geoloških in druaih razvoj- 
nih raziskav, 

- obravnava in predlaga način, vire in obseg zagotavljanja 
sredstev za gradnjo objektov in 2. in 3. alinee, 

- obravnava in predlaga načine in pogoje za izdajanje 
elektroenergetskih soglasij, kot tudi kriterije za opredelitev 
vrste in višine povračil uporabnikov za priključitev na elek- 
trično omrežje, 

- obravnava uresničevanje proizvodnje, nabave in porabe 
posameznih vrst energije, analizira odstopanja in predloga 
ustrezne ukrepe, 

- predlaga investitorje za gradnjo s planom določenih 
energetskih zmogljivosti, za katere uporabniki in izvajalci 
združujejo sredstva, 

- obravnava samoupravne sporazume oziroma dolgo- 
ročne pogodbe za dobavo potrebne energije iz drugih repu- 
blik in iz uvoza, 

- obravnava in predlaga, kaj se šteje za distribucijske ob- 
jekte, naprave in napeljave, 

- obravnava predloge elektroenergetskih bilanc in bilanc 
premoga. 

Odbor za plan in razvoj ima predsednika, namestnika pred- 
sednika in 7 članov. Člani odbora imajo lahko namestnike. 

V odboru za plan in razvoj morajo biti enakopravno zasto- 
pani uporabniki in izvajalci. 

61. člen 
Odbor za družbenoekonomske zadeve opravlja zlasti na- 

slednje naloge: 
- obravnava vprašanja s področja gospodarjenja, poslova- 

nja in organiziranja OZD elektrogospodarstva in premogov- 
ništva, 

- obravnava in predlaga cene električne energije in pre- 
moga za industrijske porabnike in široko porabo, 

- obravnava in predlaga tarifni sistem in tarifne postavke 
za prodajo električne energije iz elektroenergetskega si- 
stema, 

- obravnava in predlaga načine in pogoje za izdajanje 
elektroenergetskih soglasij, kot tudi kriterije za opredelitev 
vrste in višine povračil uporabnikov za priključitev na elek- 
trično omrežje, 

- obravnava uresničevanje proizvodnje, nabave in porabe 
posameznih vrst energije, analizira odstopanja in predlaga 
ustrezne ukrepe, 

- obravnava in predlaga pogoje in način energetske oskrbe 
odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na obratovanje sistema, 

- obravnava in predlaga dobavne pogoje za dobavo elek- 
trične energije in premoga, 

- obravnava predloge vrednotenja elektroenergetskih bi- 
lanc in bilanc premoga, 

- obravnava in predlaga ovrednotenje programa dela 
skupnosti in skupne delovne skupnosti samoupravnih in- 
teresnih skupnosti energetike. 

Odbor za družbenoekonomske zadeve ima predsednika, 
namestnika predsednika in 7 članov. Člani odbora imajo 
lahko namestnike. 

V odboru za družbenoekonomske zadeve morajo biti ena- 
kopravno zastopani uporabniki in izvajalci. 

62. člen 
Odbor za oskrbo opravlja zlasti naslednje naloge; 
- obravnava in predlaga postopek in način izvajanja reduk- 

cij električne energije in zmanjševanja dobav premoga, dogo- 
vorjenih s posebnimi ukrepi v planskih aktih Republiške ener- 
getske skupnosti, 

- obravnava in predlaga programe varčevanja in racional- 
nega ravnanja z energijo, spremlja njihovo izvajanje in pred- 
laga ukrepe za njihovo dopolnitev ter o tem tekoče poroča 
skupščini skupnosti, 

- obravnava in predlaga dobavne pogoje za dobavo elek- 
trične energije in premoga. 

Odbor za oskrbo ima predsednika, namestnika predsednika 
in 5 članov. Člani odbora imejo lahko namestnike. 

4. Predsednik in podpredsednik skupščine, 
predsednika zborov in njuna podpredsednika 
ter predsedstvo skupščine 

63. člen 
Skupščina skupnosti ima predsednika, ki ga izvoli izmed 

delegatov v zborih skupščine. 
Predsednik skupščine skupnosti predstavlja skupnost in jo 

zastopa v pravnem prometu. 

64. člen 
Skupščina skupnosti ima podpredsednika, ki ga izvoli 

izmed delegatov v zborih skupščine. 
Podpredsednik skupščine skupnosti pomaga predsedniku 

pri delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve iz 
njegovega delovnega področja ter ga v njegovi odsotnosti 
nadomešča. 

65. člen 
Vsak zbor skupščine skupnosti ima predsednika in pod- 

predsednika zbora, ki ju izvoli izmed delegatov zbora. 
Predsednik zbora sklicuje in vodi seje zbora, predlaga 

dnevni red sej in jim predseduje, skrbi, da se dela po poslov- 
niku in opravlja druge zadeve, ki so določene s poslovnikom 
skupščine skupnosti. 

če je predsednik zbora zadržan, ga nadomešča podpredse- 
dnik. 

66. člen 
Predsednik in podpredsednik skupščine skupnosti ter 

predsednika in podpredsednika zborov se volijo za štiri leta in 
so lahko izvoljeni za te funkcije največ dvakrat zaporedoma 

67. člen 
V skupščini skupnosti se za opravljanje nalog, ki so pove- 

zane z usklajevanjem dela skupščine in njenih zborov oblikuje 
predsedstvo 

Predsedstvo skupščine skupnosti sestavljajo predsednik in 
podpredsednik skupščine, predsednika zborov in njuna pod- 
predsednika. 

Predsedstvo vodi predsednik skupščine skupnosti. 
Pri delu predsedstva sodelujejo predsedniki skupnih sa- 

moupravnih organov, kadar predsedstvo razpravlja o zadevah 
iz pristojnosti teh organov. 
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5. Strokovna služba 

68. člen 
Za opravljanje administrativno-tehničnih, plansko-analitič- 

nih in tem podobnih del ustanovi skupnost skupaj s Posebno 
samoupravno interesno skupnostjo za nafto in plin SR Slove- 
nije in Republiško energetsko skupnostjo skupno delovno 
skupnost. 

69. člen 
Medsebojne pravice in obveznosti med Republiško ener- 

getsko skupnostjo in skupno delovno skupnostjo ter način 
njenega financiranja se določi s samoupravnim sporazumom 
o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 

70. člen 
Skupno delovno skupnost vodi vodja delovne skupnosti. 

Organizirana je tako, da je zagotovljena strokovnost delavcev 
za zadeve iz delovanja posameznih energetskih skupnosti. 

71. člen 
Skupna delovna skupnost se ustanovi pri Republiški ener- 

getski skupnosti. 

VI. URESNIČEVANJE DRUGIH SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV 

Samoupravno reševanje sporov 

72. člen 
Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih odnosov in 

drugih samoupravnih odnosov se ustanovi posebno sodišče 
združenega dela s posebnim sporazumom, ki ga sklenejo 
občinske, posebni in Republiška energetska skupnost. 

VII. SAMOUPRAVNI SPLOŠNI AKTI 

73. člen 
- Skupnost ima naslednje samoupravne splošne akte: 
- statut skupnosti, 
- samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti, 
- plan skupnosti, 
- poslovnik skupščine skupnosti 

in druge samoupravne splošne akte, ki so potrebni za nemo- 
teno delovanje skupnosti. 

74. člen 
Statut skupnosti podrobneje ureja: 
- delovno področje skupščine skupnosti, 
- organizacijo, organe skupnosti, njihove pristojnosti ter 

postopek in način dela, 
- sredstva in vire sredstev za delo v organih upravljanja 

skupnosti, 
- postopek v zvezi z glasovanjem v organih upravljanja 

skupnosti, 

- način vodenja usklajevalnega postopka, 
- način zastopanja, druga notranja razmerja in vprašanja 

dela in poslovanja skupnosti, ki so pomembna za uporabnike 
in izvajalce, zlasti glede obveščanja, nadzora in odgovornosti, 

- način delegiranja delegatov v organe upravljanja izvajal- 
cev ter njihove obveznosti do zbora uporabnikov, 

- način volitev delegatov in organov, 
- ugotavljanje stopnje kršitve tega sporazuma in sprejema- 

nje ukrepov v tej zvezi, 
- postopek za spremembe in dopolnitve statuta, 
- funkcije, ki se opravljajo profesionalno oziroma neprofe- 

sionalno. 
Statut sprejme skupščina skupnosti na svojem prvem zase- 

danju in začne veljati, ko da nanj soglasje skupščina SR 
Slovenije. 

VIII. OBVEZNOSTI PRI OSKRBI IN 
OMEJEVANJU PORABE PREMOGA IN 
ELEKTRIČNE ENERGIJE 

75. člen 
Izvajalci so v času splošnega pomanjkanja premoga in 

električne energije dolžni sprejeti vse ukrepe, da bo uporabni- 
kom zagotovljena optimalna možna preskrba z energijo. 

76. člen 
Uporabniki energije so dolžni v normalnih razmerah z ener- 

gijo varčevati in sprejeti vse ukrepe za njeno čim bolj racio- 
nalno uporabo. V času, ko nastopi potreba po omejevanju 
porabe premoga oziroma električne energije, pa so uporab- 
niki dolžni izvajati dogovorjene omejitve. 

IX. PREHODNE DOLOČBE 

77. člen 
Skupnost prevzame vse obstoječe pravice in obveznosti 

Plansko-poslovne skupnosti za premog in Samoupravne in- 
teresne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije in jih po 
vsebini in obliki delovanja prilagodi novi vsebini, prav tako pa 
prevzame tudi morebitne pravice in obveznosti samoupravnih 
interesnih skupnosti preskrbovalnih območij, ki glede na svoj 
značaj sodijo v pristojnost ISEP 

78. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme več 

kot 50 odstotkov podpisnikov samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuiteti 
do leta 1990 ter več kot 50 odstotkov izvajalcev iz 3. člena tega 
sporazuma 

79. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu SRS, potem, ko je k njemu dala 
soglasje skupščina SR Slovenije. 
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SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o ustanovitvi posebne samoupravne 

interesne skupnosti za nafto in plin SR 

Slovenije 

Na podlagi 36. člena ustave SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 6/76), 389. člena zakona o združenem delu (Uradni list 
SFRJ, št. 53/76) in 18. člena Zakona o energetskem gospo- 
darstvu (Uradni list SRS, št. 33/81) so delavci in delovni 
ljudje na območju SR Slovenije, kot uporabniki, ki so traj- 
neje zainteresirani za preskrbo z nafto, naftnimi derivati, 
zemeljskim in drugimi energetskimi plini in delavci TOZD 
naftno plinske dejavnosti kot izvajalci sklenili 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
O USTANOVITVI POSEBNE 
SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI ZA NAFTO IN PLIN SR 
SLOVENIJE 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
Z namenom, da si organizirano zadovoljijo potrebe po nafti, 

naftnih derivatih, zemeljskem in drugih energetskih plinih ter 
da skupno odločajo o rezultatih minulega dela, opredmete- 
nega z vlaganjem sredstev združenega dela v naftno plinskem 
gospodarstvu, se uporabniki nafte, naftnih derivatov, zemelj- 
skega plina in drugih energetskih plinov (v nadaljnjem bese- 
dilu: uporabniki) in delavci TOZD naftno plinske dejavnosti s 
tem sporazumom združujejo v posebno samoupravno in- 
teresno skupnost za nafto in plin SR Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: skupnost). 

2. člen 
Pri urejanju medsebojnih odnosov s tem sporazumom izha- 

jajo uporabniki in izvajalci iz 1. člena iz naslednjih spoznanj in 
ciljev: 

- da so določene zadeve v naftno plinski dejavnosti poseb- 
nega družbenega pomena, 

- da ima poslovanje naftno plinske dejavnosti na področju 
preskrbe z energijo pomemben vpliv na celoten materialni in 
družbeni razvoj, 

- da mora biti razvoj naftno plinske dejavnosti v skladu z 
razvojem potreb po nafti, naftnih derivatih, zemeljskem in 
drugih energetskih plinih v energetske namene in za preskrbo 
kemične industrije, gradbeništva in druge industrije s temelj- 
nimi surovinami iz nafte in zemeljskega plina za nadaljnjo 
predelavo, 

- da na področju naftno plinskega gospodarstva uporab- 
niki in izvajalci ne morejo prepustiti urejanja medsebojnih 
odnosov le trgu in njegovim zakonitostim, ker tržno regulira- 
nje ne more biti edina in pretežna podlaga usklajevanja med 
proizvodnjo in porabo na tem področju in ker se tudi na trgu 
doseženi uspehi ne morejo vrednotiti le kot delovni uspehi 
dejavnosti, 

- da gradnja proizvodnih, predelovalnih, skladiščnih, tran- 
sportnih in razdeljevalnih objektov temelji na združevanju 
sredstev uporabnikov in združevanju sredstev naftno plinskih 
organizacij, 

- da objekti, naprave in napeljave v transportu, skladišče- 
nju in distribuciji zemeljskega plina sestavljajo tehnično te- 
hnološko enoten plinovodni sistem SR Slovenije, 

- da so objekti, naprave in napeljave za proizvodnjo nafte 
in plina sestavni del naftno plinskega gospodarstva Slovenije. 

3. člen 
V skupnost se združujejo: 
- delavci temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 

skupnosti in drugi delovni ljudje po svojih samoupravnih 
organizacijah ter uporabniki v oboroženih silah SFRJ na ob- 
močju SR Slovenije kot uporabniki in 

- delavci organizacij združenega dela, ki opravljajo prido- 
bivanje, nabavo, predelavo, skladiščenje, prenos in distribu- 
cijo nafte, naftnih derivatov, zemeljskega plina in drugih ener- 
getskih plinov kot izvajalci. 

4. člen 
Uporabniki in izvajalci urejajo, razen s tem sporazumom, 

svoje medsebojne pravice, obveznosti ter odgovornosti še s 
statutom skupnosti in z drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti. 

5. člen 
Skupnost je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, zakonu, tem sporazumu, 
statutu, in drugih samoupravnih splošnih aktih. 

Skupnost zastopa predsednik skupščine. 

6. člen 
Skupnost je registrirana pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, 

Enota Ljubljana. 
Polno ime skupnosti glasi: Posebna samoupravna in- 

teresna skupnost za nafto in plin SR Slovenije. 
Skrajšano ime skupnosti glasi: ISNAP. 
Sedež skupnosti je v Ljubljani. 

7. člen 
Sistem družbenoekonomskih odnosov določa to energet- 

sko skupnost kot mesto za dogovarjanje združenih uporabni- 
kov in izvajalcev o pogojih oskrbe z nafto, naftnimi derivati in 
zemeljskim plinom. 

8. člen 
Združevanje v skupnosti zagotavlja, ob razpoložljivih količi- 

nah energije, nemoteno dobavo po dinamiki, ki je dogovor- 
jena v skupnosti. Redno izpolnjevanje prevzetih obveznosti, 
sprejetih s samoupravnim sporazumom o temeljih plana pa 
zagotavlja uporabnikom v skupnosti dogovorjeno prednostno 
dobavo, predvsem pa prioritetni vrstni red v primeru nastalih 
omejitev porabe pred nepodpisniki tega samoupravnega spo- 
razuma, kar se natančneje opredeli v samoupravnem spora- 
zumu o temeljih plana oziroma dogovori v Republiški ener- 
getski skupnosti. 

9. člen 
OZD energetskih dejavnosti - izvajalci so se v skupnosti 

dolžni z OZD - uporabniki dogovarjati o dobavah energije iz 
nafte in zemeljskega plina v okviru vse proizvedene oziroma 
pridobljene energije na podlagi energetskih bilanc, sprejetih v 
Republiški energetski skupnosti. 

10. člen 
Vrsta dejavnosti, ki jo opravlja OZD, ki ni združena v skup- 

nost oziroma ne izpolnjuje prevzetih obveznosti, ne more v 
nobenem primeru biti opravičljiv razlog za dobavo energije 
pod pogoji, ki veljajo za OZD - združene v skupnost, ki 
izpopolnjujejo prevzete obveznosti. 
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II. NALOGE SKUPNOSTI 

11. člen 
Uporabniki in izvajalci neposredno oziroma po svojih dele- 

gatih v skupnosti obravnavajo in rešujejo naslednje naloge: 
- sprejemajo planske akte, s katerimi opredeljujejo politiko 

in cilje družbenega razvoja za področje naftno plinskega 
gospodarstva, 

- sprejemajo programe razvoja, načrte graditve in investi- 
cijske programe proizvodnih in predelovalnih objektov ter 
transportnih in razdeljevalnih objektov, ki so opredeljeni v 
temeljih samoupravnih planov skupnosti, 

- obravnavajo in predlagajo načrte geoloških raziskav in 
drugih razvojnih raziskav, 

- se dogovarjajo o načinu, virih in obsegu zagotavljanja 
sredstev za gradnjo objektov iz 2. in 3. alinee tega člena, 

- se sporazumevajo o cenah zemeljskega plina in sodelu- 
jejo pri oblikovanju cen za naftne derivate, 
- sprejemajo tarifni sistem in tarifne postavke za oskrbova- 

nje z zemeljskim plinom iz plinovodnega sistema, 
- sprejemajo načine in pogoje za izdajanje soglasij za 

priključitev uporabnikov na plinovodni sistem, kot tudi krite- 
rije za opredelitev vrste in višine povračil uporabnikov za to 
priključitev, 

- obravnavajo uresničevanje v energetskih bilancah pred- 
videne proizvodnje, nabave in porabe nafte, naftnih derivatov, 
zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, obseg in 
vzroke odstopanj in sprejemajo ustrezne ukrepe, 
- obravnavajo samoupravne sporazume oziroma dolgoročne 
pogodbe in usmeritve o nabavah nafte, naftnih derivatov in 
zemeljskega plina iz drugih republik in uvoza, 

- odločajo o investitorjih za gradnjo s planom določenih 
energetskih zmogljivosti, za katere uporabniki in izvajalci 
združujejo sredstva, 

- določajo, kaj se šteje za distribucijske objekte, naprave, 
napeljave in skladišča, 

- dogovarjajo se o pogojih in načinu energetske oskrbe 
odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na obratovanje sistema, 

- dogovarjajo se o postopku in načinu izvajanja omejeva- 
nja dobav naftnih derivatov in zemeljskega plina, dogovorje- 
nih s posebnimi ukrepi v energetskih bilancah in v drugih 
planskih aktih republiške energetske skupnosti, 

- oblikujejo programe varčevanja in racionalnega ravnanja 
z energijo in naftnimi derivati ter zemeljskim plinom za nee- 
riergetske namene, spremljajo njihovo izvajanje in predlagajo 
ukrepe za dopolnitev ter o tem tekoče poročajo Republiški 
energetski skupnosti, 

- odločajo o dobavnih pogojih za naftne derivate in zemelj- 
ski plin, 

- oblikujejo smernice za delo delegatov v skupščini Repu- 
bliške energetske skupnosti, 

- se sporazumevajo s tem, ali naj o posameznih zadevah iz 
njihove pristojnosti odloči Republiška energetska skupnost. 

III. PLANIRANJE 

12. člen 
Planski akti skupnosti so: 
- dolgoročni plan, 
- samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti, 
- srednjeročni plan, 
- letni planski akt. 

13. člen 
Bilance nafte, naftnih derivatov in zemeljskega plina so 

med uporabniki in izvajaci usklajeni, časovno opredeljeni ter 
količinski in vrednostni prikazi proizvodnje, nabave in porabe 
nafte, naftnih derivatov in zemeljskega plina, vključujejo pa 
tudi količinski in vrednostni prikaz proizvodnje, nabave in 
porabe naftnih derivatov in zemeljskega plina za neenerget- 
ske potrebe. 

Bilance iz prvega odstavka morajo biti usklajene z energet- 
sko bilanco SR Slovenije in so analitično dokumentacijska 
osnova planskim aktom te skupnosti. 

14. člen 
Nosilci odgovornosti za oskrbo z nafto, naftnimi derivati in 

zemeljskim plinom pripravljajo predloge dolgoročnih; sred- 
njeročnih in letnih bilanc nafte, naftnih derivatov in zemel|- 
skega plina SR Slovenije po kriterijih; določenih v samou- 
pravnem sporazumu o temeljih plana skupnosti. 

15. člen 
Iz predlogov bilanc nafte, naftnih derivatov in zemeljskega 

plina mora biti predvsem razvidno: 
- planirahje porabe nafte, naftnih derivatov in zemeljskega 

plina, 
- planiranje ustreznih rezerv, 
- planiranje proizvodnje in nabave nafte, naftnih derivatov 

in zemeljskega plina, 
- možnosti uskladitve bilance zemeljskega plina v jugoslo- 

vanskem plinovodnem sistemu. 

16. člen 
SOZD s področja naftno plinskega gospodarstva predloži 

skupnosti najmanj dva meseca pred pričetkom leta, za katero 
bo veljala energetska bilanca SR Slovenije, usklajen osnutek 
naftno plinske energetske bilance. 

Ta SOZD je nosilka nalog za zanesljivo, zadostno in kvali- 
tetno preskrbo z'naftnimi derivati, zemeljskim plinom in dru- 
gimi energetskimi plini na območju SR Slovenije in je sood- 
govorna za izvajanje politike preskrbe v okviru količin, predvi- 
denih v sprejeti energetski bilanci ŠR Slovenije in Jugoslavije. 

17. člen 
Dolgoročni plan skupnosti se sprejema za obdobje najmanj 

10 let in dolgoročno opredeljuje cilje, smeri in možnosti 
razvoja naftno plinskega gospodarstva. 

Dolgoročni plan je podlaga in splošna usmeritev za oprede- 
litev in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnem planu na 
področju gradnje objektov naftno plinskega gospodarstva. 

18. člen 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana skupnosti 

uporabniki in izvajalci usklajujejo in opredeljujejo svoje 
skupne potrebe, interese, pravice in obveznosti, ki se nana- 
šajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je bila ustanov- 
ljena skupnost. 

Strokovne podlage, temelječe na analizi uresničevanja 
plana v tekočem in preteklem obdobju, na analizi o uresniče- 
vanju dogovora o temeljih plana SRS, predvidevanj porabe in 
proizvodnje nafte in plina v naslednjem srednjeročnem ob- 
dobju in predvidevanj družbeno politične skupnosti o okvirih 
družbeno ekonomskega razvoja v naslednjem srednjeročnem 
obdobju, pripravijo strokovne službe organizacij združenega 
dela naftno plinskega gospodarstva in strokovna služba skup- 
nosti. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana vsebuje tudi ob- 
jekte kontinuitete, katerih gradnja se nadaljuje v naslednjem 
planskem obdobju. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana sprejemajo delavci 
OZD uporabnikov in izvajalcev na podlagi elementov za skle- 
panje samoupravnega sporazuma po končanfem postopku 
usklajevanja v Republiški energetski skupnosti. 

19. člen 
Odbor za plan in razvoj, ki je odgovoren za pripravljanje 

plana skupnosti, obravnava in usklajuje strokovne podlage za 
oblikovanje elementov samoupravnega sporazuma o,temeljih 
plana skupnosti. 

Usklajene elemente za sporazum sprejmejo udeleženci sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti po svo- 
jih delegatih v skupščini skupnosti. 

20. člen 
Uporabniki sprejmejo zlasti elemente, s katerimi opredelju- 

jejo: 
- obseg potreb po nafti, naftnih derivatih, zemeljskem 

plinu in drugih energetskih plinih, njihovo kvaliteto in stopnjo 
zanesljivosti oskrbe, 

- proizvodne možnosti in druge pogoje, pod katerimi naj bi 
bile zadovoljene potrebe po nafti, naftnih derivatih in zemelj- 
skem plinu, 
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- možne lokacije novih zmogljivosti, 
- sredstva, ki naj bi jih združevali in kako drugače zagoto- 

vili za uresničitev potreb v okviru skupnosti, 
- osnove in merila za določitev cene zemeljskega plina in 

drugih energetskih plinov oziroma zagotovitev nadomestil. 
Izvajalci sprejmejo zlasti elemente, s katerimi opredeljujejo: 
- količine nafte, naftnih derivatov in zemeljskega plina, ki 

jih lahko zagotovijo ob danih zmogljivostih oziroma iz dobav 
od drugod, 

t- osnove in merila za določitev cene zemeljskega plina in 
drugih energetskih plinov oziroma zagotovitev nadomestil. 

21. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti obsega 

zlasti: 
- program razvoja naftno plinske dejavnosti: raziskave, 

proizvodnja, predelava, nabava, transport, distribuiranje, 
skladiščenje, sovlaganje v drugih republikah in AP ter nasto- 
panje v tujini, 

- osnove, obseg in način zagotavljanja sredstev za realiza- 
cijo programa iz prve alinee tega člena, 

- prostorski razpored energetskih objektov z zahtevami 
lokacij, 

- kriterije in merila za vrednotenje investicijsko tehnične 
dokumentacije in za izbor investicijskih objektov, ki mora 
vključevati kvaliteto, obseg in zanesljivost ter racionalno po- 
rabo in proizvodnjo nafte, natnih derivatov, zemeljskega plina 
in drugih energetskih plinov, 

-isolidarnostne in druge ukrepe za skladnejši razvoj obmo- 
čij, 

- pogoje, pod katerimi bodo proizvajalci dobavljali uporab- 
nikom nafto, naftne derivate, zemeljski plin in druge energet- 
ske pline, 

- elemente tarifnega sistema za odjem zemeljskega plina iz 
plinovodnega sistema, 

- kriterije in merila za oblikovanje cene zemeljskega in 
drugih energetskih plinov, 

- program dela in načrt razvoja naftno plinske dejavnosti za 
obdobje, daljše od pet let, in materialne obveznosti udeležen- 
cev. 

22. člen 
Za srednjeročne planske akte določi skupščina skupnosti s 

• sklepom o pripravi plana roke, do katerih morajo biti planski 
akti pripravljeni. Odbor za plan in razvoj pripravi program 
poteka planiranja. 

23. člen 
Srednjeročni plan skupnosti vsebuje. 
- plan potreb po nafti, naftnih derivatih, zemeljskem plinu 

in drugih energetskih plinih, 
- srednjeročne cilje raziskav razvoja dejavnosti, 
- naloge, obveznosti in sredstva iz samoupravnega spora- 

zuma o temeljih plana skupnosti, 
- naloge, ki jih prevzema skupnost po drugih sporazumih, 

dogovorih in predpisih ter ukrepe in sredstva za njihovo 
uresničitev, 

- organizacijske, kadrovsko in materialne ukrepe za uresni- 
čitev samoupravnega sporazuma o temeljih plana skupnosti, 

- druge ukrepe, ki zagotavljajo prilagajanje načrtovane 
energetske potrošnje proizvodnim možnostim. 

24. člen 
Srednjeročni plan skupnosti sprejme skupščina skupnosti 

na predlog odbora za plan in razvoj. 

25. člen 
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev srednjeročnega 

plana sprejema skupnost letne planske akte, s katerimi določi 
politiko, naloge in ukrepe v posameznem letu Ti akti so 
temeljni izvedbeni akti srednjeročnih planov in osnova za 
kontinuirano planiranje. 

26. člen 
Letni planski akt vsebuje tudi ovrednotenje bilance nafte, 

naftnih derivatov in zemeljskega plina ter potrebne ukrepe za 
njeno uresničitev 

Letni planski akt vsebuje tudi plan geoloških in razvojnih 
raziskav, objektov za pridobivanje in transport nafte in zemelj- 
skega plina, za proizvodnjo naftnih derivatov in objektov za 
skladiščenje naftnih derivatov in zemeljskega plina. 

27. člen 
Ovrednoteni program dela skupnosti in delovne skupnosti z 

virom in načinom financiranja sprejme skupščina skupnosti. 

IV. OSNOVE DRUŽBENO EKONOMSKIH 
ODNOSOV 
1. Združevanje sredstev 

28. člen 
Sredstva za uresničevanje samoupravnega sporazuma o 

temeljih plana skupnosti se zagotavljajo: 
- z združevanjem sredstev za razširitev materialne osnove 

dela proizvajalcev in dobaviteljev energije, organizacij zdru- 
ženega dela s področja distribucije pa le, kolikor je to posebej 
dogovorjeno, 

- z združevanjem tistega dela amortizacije, ki presega po- 
trebe enostavne reprodukcije organizacij združenega dela 
energetskih dejavnosti v določenem srednjeročnem obdobju, 
organizacij združenega dela s področja distribucije pa le. 
kolikor je to posebej dogovorjeno, 

- z združevanjem sredstev uporabnikov, 
- z drugimi viri. 

29. člen 
Osnovni vir za financiranje naložb je združevanje sredstev 

uporabnikov in izvajalcev. 
Samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti določa 

osnove in merila za združevanje sredstev. 
Izvajalci obvezno združujejo vsa svoja sredstva za razširitev 

materialne osnove in prosti del amortizacije, uporabniki pa 
združujejo sredstva v obsegu, ki ga določa samoupravni spo- 
razum o temeljih plana skupnosti. 

Osnovna kriterija za določitev višine združevanja sredstev 
posameznega uporabnika sta doseženi obseg porabe nafte, 
naftnih derivatov, zemeljskega in drugih energetskih plinov in 
njihovo predvideno povečanje v kolikor družbeni plan SR 
Slovenije za določeno obdobje ne določi drugih osnov in 
virov. 

Uporabniku, ki se odpove pravici do vrnitve združenih sred- 
stev, se v vsakokratnem samoupravnem sporazumu o temeljih 
plana določijo večje prednosti in ugodnosti po dobavi ener- 
getskega vira od tistega uporabnika, ki se pravici do vrnitve 
združenih sredstev ni odpovedal. 

V samoupravnih sporazumih, s katerimi uporabniki in izva- 
jalci združujejo sredstva v okviru skupnosti, se ti, glede na 
pomembnost energetskih objektov in njihov pomen za upo- 
rabnike, dogovorijo tudi o deležu v skupnem dohodku iz 
združevanja sredstev oziroma o pogojih vračanja združenih 
sredstev ali o drugih pravicah in ugodnostih glede sredstev, ki 
so jih namensko združili brez obveznosti vračanja. 

30. člen 
Sredstva, ki jih združujejo uporabniki in izvajalci v skupno- 

sti, lahko združujejo le-ti v Republiški energetski skupnosti za 
v naprej dogovorjene namene, opredeljene v vsakokratnem 
samoupravnem sporazumu o temeljih plana skupnosti. 

31. člen 
Svoje pravice glede združenih sredstev uveljavljajo uporab- 

niki in izvajalci v skladu z določili zakona o združenem delu, 
določili zakona o energetskem gospodarstvu in določili sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana, skupnosti po svo- 
jih delegatih v skupščini skupnosti, zlasti pri odločanju o: 

- razporedu uporabe teh sredstev in o prioritetnih namenih 
njihove uporabe, 

- realnosti investicijskih programov za posamezne planske 
naloge, 

Dinamiki realizacije razvojnega programa, 
- ukrepih za racionalno izrabo zmogljivosti, 
- način gospodarjenja z zgrajenimi zmogljivostmi, 
- upravljalcih objektov, zgrajenih z združenimi sredstvi. 
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Uporabniki, ki združujejo sredstva brez obveznosti vračanja 
in nadomestila, obdržijo pravice iz tega člena in druge pra- 
vice, ki jih pridobijo na osnovi zakona in samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana skupnosti. 

32. člen 
Na gospodarjenje z zgrajenimi zmogljivostmi vplivajo upo- 

rabniki tudi tako, da skupaj z izvajalci sprejemajo v skupščini 
skupnosti letni planski akt in s tem soodločajo o: 

- izkoriščanju proizvodnih in predelovalnih objektov ter 
transportnih in razdeljevalnih objektov iz Samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana skupnosti tekom leta, 

- obsegu nabave in prodaje nafte, naftnih derivatov, ze- 
meljskega in drugih energetskih plinov izven republike, 

- stopnji zanesljivosti oskrbe uporabnikov, 
- vrednotenju proizvodnje, nabave in porabe nafte, naftnih 

derivatov, zemeljskega in drugih energetskih plinov. 

33. člen 
Uporabniki in izvajalci se v samoupravnem sporazumu o 

temeljih plana skupnosti dogovorijo, da imajo uporabniki, ki 
združujejo sredstva brez obveznosti vračanja, določene ugo- 
dnosti pri tekočih dobavah kot tudi pri pokrivanju v srednje- 
ročnem obdobju načrtovanih potreb v okviru predvidevanj 
srednjeročnega plana. 

34. člen 
Pri gradnji objektov, ki se financirajo z združenimi sredstvi 

uporabnikov in izvajalcev, mora biti zagotovljena racionalna 
poraba sredstev in stalen vpliv uporabnikov, zlasti: 

- na izbor in izvedbo geoloških in razvojnih raziskav, 
- na pripravo in izbor predinvesticijskih študij in optimal- 

nega investicijskega programa, 
- na sestavo plana po fazah in določitev roka začetka 

obratovanja, 
- na izbor nadzornega organa in izvajalcev, 
- na potek in stroške gradnje investicijskih objektov, 
- na ostale stroške v zvezi z naložbami. 

35. člen 
Ostali stroški naložbe iz šeste alinee 34. člena obsegajo: 
- plačilo stroškov za pridobitev in za pripravo prostora, 
- financiranje odprave posledic in vplivov naložbe na 

druge objekte, naprave in sisteme do višine, ki odpravlja 
povzročene motnje, 

- plačilo odškodnine, če je z naložbo prišlo do trajnejših 
posledic, ki jih ni mogoče odpraviti. 

36. člen 
Skupščina skupnosti določi za izgradnjo objektov po pro- 

gramu investitorja, ki je praviloma organizacija združenega 
dela energetskih dejavnosti. 

Uporabniki in izvajalci se lahko dogovorijo, da se določena 
dela v zvezi s pripravo investicij prenesejo na specializirano 
organizacijo združenega dela. V tem primeru taka organiza- 
cija združenega dela prevzema pred skupščino skupnosti 
neposredno odgovornost za prevzete naloge. 

Investitor neposredno odgovarja skupščini za kvaliteto, 
ceno in pravočasnost dokončanja naložb. 

Skupščina skupnosti in njeni organi lahko v vsakem času 
zahtevajo od investitorja potrebne podatke. 

Pravice in obveznosti o pogojih koriščenja združenih sred- 
stev se uredijo s samoupravnim sporazumom ali pogodbo 
med energetsko skupnostjo in investitorjem. 

2. Oblikovanje cene zemeljskega plina 

37. člen 
Uporabniki zemeljskega plina se sporazumejo z izvajalci za 

ceno, oblikovano na podlagi ovrednotene bilance zemelj- 
skega plina za posamezno leto, ki bo zagotavljala tak skupni 
prihodek, da bo pokrival najmanj stroške enostavne repro- 
dukcije in dogovorjeni del za razširjeno reprodukcijo. 
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38. člen 
Pri oblikovanju cene zemeljskega plina in tarifnega sistema 

je kot izhodišče treba upoštevati tudi letne, srednjeročne in 
dolgoročne energetske bilance, vpliv uporabnikov na ekono- 
mičnost poslovanja plinovodnega sistema ter trajanje in način 
omejevanja porabe zemeljskega plina v času omejitev. 

39. člen 
Pri oblikovanju cene se upoštevajo kriteriji in merila za 

oblikovanje cene in medsebojnih razmerij cen, sprejeta v 
Republiški energetski skupnosti, merila za oblikovanje cen, 
določena z zakonom, ukrepi ekonomske politike, politike cen 
ter naravni pogoji za pridobivanje nafte in plina, kakor tudi: 

- materialni stroški na osnovi tehničnih normativov, ki za- 
gotavljajo zanesljivo in varno delovanje plinovodnega si- 
stema, 

- amortizacija, 
- dohodek, ki vključuje zakonske obveznosti, obresti od 

najetih kreditov, nadomestila za dogovorjen obseg samou- 
pravnih pravic, dogovorjene osebne dohodke in sklad skupne 
porabe za delavce v izvajalski organizaciji, 

- vračilo združenih sredstev uporabnikom in izvajalcem ter 
nadomestil za gospodarjenje z združenimi sredstvi, za katere 
se dogovorijo uporabniki in izvajalci, 

- dogovorjeni del odškodnine na enoto proizvoda, ki je ni 
bilo mogoče poravnati po tretji alinei 29. člena tega spora- 
zuma, 

- vračilo kreditov. 
Osnova dogovarjanja o strukturi in ravni cene so v skupno- 

sti sprejeti normativi in merila za porabo živega dela, za 
uporabo sredstev in materialni in drugi poslovni stroški v 
naftno plinski dejavnosti, ki jih zajemajo samoupravni spora- 
zumi o temeljih plana skupnosti in dogovori o izvajanju poli- 
tike cen. 

Na podlagi tako oblikovane cene sprejme skupščina skup- 
nosti tarifne postavke za prodajo zemeljskega plina. 

Pri oblikovanju tarifnih postavk se ustrezno upošteva tudi 
način odjema in nujnost doseganja racionalnejše rabe ze- 
meljskega plina. 

V. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST 

1. Sestava skupščine 

40. člen 
Organ upravljanja skupnosti je skupščina skupnosti. Skup- 

ščina skupnosti ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. 
Delegate v zbor uporabnikov delegirajo delegacije uporabni- 
kov, združenih v skupnosti, delegate v zbor izvajalcev pa 
delegirajo delegacije izvajalcev, združenih v skupnosti. 

41. člen 
Skupščina skupnosti ima 54 delegatov, s tem, da ima zbor 

uporabnikov 33 delegatov, zbor izvajalcev pa 21 delegatov. 
Delegati skupnosti imajo štiriletno mandatno dobo. 

42. člen 
Delegati organizacij združenega dela, delovnih skupnosti in 

drugih samoupravnih organizacij in skupnosti iz zbora upo- 
rabnikov občinske energetske skupnosti tvorijo konferenco 
delegacij za delegiranje delegatov v zbor uporabnikov skup- 
ščine te skupnosti. 

43. člen 
Število delegatov, ki se delegirajo v skladu z 42. členom 

tega sporazuma, se določi glede na število občin, združenih v 
občinsko energetsko skupnost za posamezno območje. 

Po dve občini imata enega delegata s tem, da se ne celo 
število delegatov občinske energetske skupnosti za posa- 
mezno območje zaokroži navzdol. 

Občinske energetske skupnosti za posamezna območja, v 
katerih je pretežni del neenergetske porabe naftnih derivatov 
in zemeljskega plina, delegirajo v zboru uporabnikov še po 
enega delegata. 
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Občinske skupnosti za posamezna območja imajo v skladu 
s 1., 2. in 3. odstavkom tega člena naslednje število delegatov: 

ener- neener- 
getska getska 

raba raba 

Občinska energetska SKupnost za ob- 
močje občine Gorenjska: Jesenice, 
Kranj, Radovljica, Tržič, Škofja Loka 2 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Koper, Izola, Piran, Sežana, 
Postojna, Ilirska Bistrica 3 1 

Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Ajdovščina, Idrija, Nova Go- 
rica, Tolmin 2 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Cerknica, Vrhnika, Logatec 1 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Kamnik, Domžale 1 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Trbovlje, Litija, Zagorje, 
Hrastnik * 2 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Ribnica, Kočevje, Grosuplje 1 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Ljubljana 2 1 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Novo mesto, Trebnje, Metli- 
ka, Črnomelj, Sevnica, Brežice, Krško _ 3 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin Celje, Šmarje pri Jelšah, 
Šentjur, Žalec, Mozirje, Laško, Velenje, 
Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na 
Koroškem, Radlje ob Dravi 5 
Občinska energetska skupnost za ob- 
močje občin mesta Maribor, Lenart, Slo- 
venska Bistrica, Slovenske Konjice, Or- 
mož, Ptuj, Murska Sobota, Lendava, Lju- 
tomer, Gornja Radgona 7 1 

44. člen 
V zbor uporabnikov delegira enega delegata tudi pristojno 

poveljstvo oboroženih sil SFRJ. 

45. člen 
Delegati izvajalcev posameznih dejavnosti oblikujejo konfe- 

renco delegacij, ki izvolijo naslednje število delegatov. 
— raziskave ter pridobivanje nafte in zemeljske- 
ga plina f 1 delegata 
- nabava cevovodni transport in predelava naf- 
te 3 delegate 
— nabave, transporta, skladiščenja in direktne 
dobave naftnih derivatov 3 delegate 
- nabava, transport, skladiščenje in direktne 
dobave zemeljskega plina 3 delegate 
- distribucije in prodaje naftnih derivatov 7 delegatov 
— distribucije in prodaje mestnega in tekočega 
naftnega plina 4 delegate 

2. Delovno področje ter način deia in odločanja v skupščini 
skupnosti 

46. člen 
Skupščina skupnosti opravlja naloge, določene v 11. členu 

tega sporazuma in druge naloge, določene s tem sporazu- 
mom. 

47.člen 
Delegati, v skupščini odločajo: 

■ skupni, seji obeh zborov, 
e> akopravno v obeh zborih, 
samostojno v posameznem zboru. 

48.člen 
Skupščina skupnosti odloča na skupni seji obeh zborov 

zlasti o naslednjih zadevah: 
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- sprejema statut skupnosti in druge samoupravne splošne 
akte ter njihove spremembe in dopolnitve, 

- določi predlog sprememb in dopolnitev tega sporazuma, 
- sprejme poslovnik skupščine, 
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika skup- 

ščine 
- voli in razrešuje predsednike in namestnike predsed- 

nikov ter člane skupnih samoupravnih organov skupnosti, 
- imenuje in razrešuje predsednike in člane delovnih teles 

skupščine, 
- daje soglasje k imenovanju vodje delovne skupnosti, 
- daje soglasje k samoupravnemu sporazumu o medseboj- 

nih pravicah, obveznostih in odgovornostih med Republiško 
energetsko skupnostjo in delovno skupnostjo za opravljanje 
administrativno-tehničnih, plansko-analitičnih in posebnih 
del za potrebe energetskih skupnosti, 

- oblikuje smernice za delo delegatov skupnosti v Republi- 
ški energetski skupnosti, 

- sklepa o zadevah s področja splošne ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Kadar zbora odločata na skupni seji, veljavno sklepata z 
večino glasov vseh delegatov obeh zborov na seji, na kateri je 
navzoča večina vseh delegatov vsakega zbora. 

49. člen 
Delegati v skupščini skupnosti odločajo enakopravno v 

obeh zborih zlasti o naslednjih zadevah: 
- sprejemajo planske akte, s katerimi opredeljujejo politiko 

in cilje družbenega razvoja za področje naftno plinskega 
gospodarstva, 

- sprejemajo programe razvoja, načrte graditve in investi- 
cijske programe proizvodnih in predelovalnih objektov ter 
transportnih in razdeljevalnih objektov, ki so opredeljeni v 
temeljih samoupravnih planov skupnosti, 

- obravnavajo in predlagajo načrte geoloških in drugih 
razvojnih raziskav, 

- se dogovarjajo o načinu, virih in obsegu zagotavljanja 
sredstev za gradnjo objektov iz 2. in 3. alinee tega člena, 

- se sporazumevajo o cenah zemeljskega plina in sodelu- 
jejo pri oblikovanju cen za naftne derivate, 

- sprejemajo tarifni sistem in tarifne postavke za prodajo 
zemeljskega plina iz plinovodnega sistema, 

- sprejemajo načine in pogoje za izdajanje soglasij za 
priključitev uporabnikov na plinovodni sistem, kot tudi krite- 
rije za opredelitev vrste in višine povračil uporabnikov za to 
priključitev, 

- obravnavajo uresničevanje v energetskih bilancah pred- 
videne proizvodnje, nabave in porabe nafte, naftnih derivatov, 
zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, obseg in 
vzrok odstopanj in sprejemajo ustrezne ukrepe, 

- obravnavajo samoupravne sporazume oziroma dolgo- 
ročne pogodbe in usmeritve o nabavah nafte, naftnih deriva- 
tov in zemeljskega plina iz drugih republik in uvoza, 

- odločajo o investitorjih za gradnjo s planom določenih 
energetskih zmogljivosti, za katere uporabniki in izvajalci 
združujejo sredstva, 

- določajo, kaj se šteje za distribucijske objekte, naprave, 
napeljave in skladišča. 

- dogovarjajo se o pogojih in načinu energetske oskrbe 
odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na obratovanje sistema, 

- dogovarjajo se o postopku in načinu izvajanja omejevanja 
dobav naftnih derivatov in zemeljskega plina, dogovorjenih s 
posebnimi ukrepi v energetskih bilancah in v drugih planskih 
aktih Republiške energetske skupnosti, 

- oblikujejo programe varčevanja in racionalnega ravnanja 
z naftnimi derivati in zemeljskim plinom, spremljajo njihovo 
izvajanje in predlagajo ukrepe za njihovo dopolnitev ter o tem 
tekoče poročajo Republiški energetski skupnosti, 

- odločajo o dobavnih pogojih za naftne derivate in zemelj- 
ski plin, 

- sporazumevajo se o tem, ali naj o posameznih zadevah iz 
njihove pristojnosti odloči Republiška energetska skupnost, 

- sprejemajo ovrednoten program dela skupnosti in de- 
lovne skupnosti z virom in načinom financiranja. 

O zadevah, o katerih odločata oba zbora skupščine skupno- 
sti enakopravno, so odločitve sprejete, če so bile sprejete z 
večino glasov vseh delegatov v vsakem zboru in v enakem 
besedilu. 
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Če ni doseženo soglasje med zboroma, se izvede usklaje- 
valni postopek, ki je določen v statutu skupnosti. 

50. člen 
Delegati skupščine skupnosti odločajo samostojno v posa- 

meznem zboru zlasti o: 
- izvolitvi in razrešitvi predsednika in podpredsednika 

zbora, 
- oblikovanju delovnih teles zbora ter izvolitvi njihovih 

članov, 
- elementih za pripravo samoupravnega sporazuma o te- 

meljih plana, 
- o drugiti vprašanjih, določenih s statutom skupnosti. 
Vsak zbor veljavno zaseda, če je na seji navzoča večina 

vseh delegatov v zboru. Odločitve so v zboru sprejete z večino 
glasov navzočih delegatov. 

51. člen 
Skupščina skupnosti mora obveščati uporabnike in izva- 

jalce, združene v skupnosti o pripravah predlogov za skup- 
ščino, o sklepih skupščine skupnosti in o njihovem izvajanju. 

52. člen 
Skupščina skupnosti neposredno odgovarja uporabnikom 

in izvajalcem, združenim v skupnosti. 

53. člen 
Podrobnejša določila o obveščanju ter o neposredni odgo- 

vornosti skupščine skupnosti in delegatov v skupščini skup- 
nosti uporabnikov in izvajalcev, združenih v skupnosti, določa 
statut skupnosti. 

3. Skupni samoupravni organi 

54. člen 
Za urejanje skupnih zadev, pripravo in izvrševanje samou- 

pravno sprejetih delegatskih odločitev skupščine, uresničeva- 
nje sistema družbenega planiranja in izvajanje posameznih 
nalog skupnega pomena oblikuje skupščina skupnosti 
skupne samoupravne organe. 

55. člen 
Skupščina skupnosti oziroma njena zbora lahko oblikujeta 

stalna ali začasna delovna telesa za organiziranje in usklaje- 
vanje priprav za samoupravno sporazumevanje in dogovarja- 
nje v skupščini skupnosti ter za zagotavljanje uresničevanja 
sprejetih delegatskih odločitev. 

56. člen 
Člane skupnih samoupravnih organov voli skupščina skup- 

nosti izmed delegatov uporabnikov in izvajalcev. 
Delo skupnega samoupravnega organa vodi predsednik, v 

njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ju voli skupščina 
skupnosti. 

Predsedniki, namestniki predsednikov in člani skupnih sa- 
moupravnih organov se volijo za štiri leta in so lahko največ 
dvakrat zaporedoma izvoljeni za isto funkcijo. 

57. člen 
V skupnosti se oblikujejo: 
- odbor za samoupravni nadzor, 
- odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
- odbor za plan in razvoj, 
- odbor za družbeno ekonomske zadeve, 
- odbor za oskrbo, 
- odbor za neenergetsko porabo. 

58. člen 
Samoupravno delavsko kontrolo uresničujejo uporabniki in 

izvajalci v skupnosti po svojih delegatih v njeni skupščini, 
njenih skupnih samoupravnih organih in delovnih telesih, kot 
tudi v odboru za samoupravni nadzor. 

Odbor za samoupravni nadzor nadzoruje izvajanje sprejete 
politike, uveljavljanje pravic in obveznosti delegatov skupno- 
sti, uresničevanje sprejetih samoupravnih odločitev, nadzo- 
ruje uporabo sredstev ter delovanje organov skupnosti. 

Odbor za samoupravni nadzor ima pet članov. Člane od- 
bora za samoupravni nadzor volijo in odpokličejo delavci in 
drugi delovni ljudje po svojih delegatih v skupnosti po po- 
stopku, ki ga določa statut skupnosti. 

Mandat člana odbora za samoupravni nadzor traja štiri leta. 
Ista oseba je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljena za 
člana odbora za samoupravni nadzor. 

Način dela odbora za samoupravni nadzor določa statut 
skupnosti. Obveznost organov skupščine skupnosti je, da 
sproti obveščajo odbor o odločitvah, ki so pomembne za 
njegovo delo, ter da mu dajo na voljo vse podatke, ki jih 
potrebuje pri delu. 

59. člen 
Za neposredno uresničevanje in izvajanje nalog s področja 

ljudske obrambe in družbene samozaščite ima skupnost od- 
bor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ima 
predsednika in štiri člane. Predsednika in člane odbora ime- 
nuje skupščina skupnosti izmed delegatov zbora in uporabni- 
kov in zbora izvajalcev ter enega člana izmed delavcev, ki jih 
predlagajo družbeno-politične organizacije delovne skupno- 
sti samoupravnih interesnih skupnosti energetike. 

60. člen 
Odbor za plan in razvoj opravlja poleg nalog iz 19. in 22. 

člena tega sporazuma zlasti naslednje naloge: 
- obravnava in predlaga planske akte, s katerimi opredelju- 

jejo politiko in cilje družbenega razvoja, za področje naftno 
plinskega gospodarstva, 

- obravnava in predlaga programe razvoja, načrte graditve 
in investicijske programe proizvodnih in predelovalnih objek- 
tov ter transportnih in razdeljevalnih objektov, ki so oprede- 
ljeni v temeljih samoupravnih planov skupnosti, 

- obravnava in predlaga načrte geoloških raziskav in dru- 
gih razvojnih raziskav, 

- se dogovarja o načinu, virih in obsegu zagotavljanja 
sredstev za gradnjo objektov iz 2. in 3. alinee tega člena, 

- obravnava in predlaga načine in pogoje za izdajanje 
soglasij za priključitev uporabnikov na plinovodni sistem, kot 
tudi kriterije za opredelitev vrste in višine povračil uporabni- 
kov za to priključitev, 

- obravnava in predlaga uresničevanje v energetskih bilan- 
cah predvidene proizvodnje, nabave in porabe nafte, naftnih 
derivatov, zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, 
obseg in vzroke odstopanj in predlaga ustrezne ukrepe, 

- obravnava in predlaga samoupravne sporazume oziroma 
dolgoročne pogodbe in usmeritve o nabavah nafte, naftnih 
derivatov in zemeljskega plina iz drugih republik in uvoza, 

- obravnava in daje predloge o investitorjih za gradnjo s 
planom določenih energetskih zmogljivosti, za katere upo- 
rabniki in izvajalci združujejo sredstva, 

- obravnava in predlaga, kaj se šteje za distribucijske ob- 
jekte, naprave, napeljave in skladišča, 

- obravnava predloge bilanc nafte, naftnih derivatov in 
zemeljskega plina. 

Odbor za plan in razvoj ima predsednika, namestnika pred- 
sednika in sedem članov. Člani odbora imajo lahko namest- 
nike. 

V odboru za plan in razvoj morajo biti enakopravno zasto- 
pani uporabniki in izvajalci. 

61. člen 
Odbor za družbenoekonomske zadeve opravlja zlasti na- 

slednje naloge: 
- obravnava vprašanja s področja gospodarjenja, poslova- 

nja in organiziranja OZD naftno plinskega gospodarstva, 
- obravnava in predlaga cene zemeljskega plina in sode- 

luje pri oblikovanju cen za naftne derivate, 
- obravnava in predlaga tarifni sistem in tarifne postavke 

za prodajo zemeljskega plina iz plinovodnega sistema, 
- obravnava in predlaga načine in pogoje za izdajanje 

soglasij za priključitev uporabnikov na plinovodni sistem, kot 
tudi kriterije za opredelitev vrste in višine povračil uporabni- 
kov za to priključitev, 

- obravnava uresničevanje v energetskih bilancah predvi- 
deno proizvodnjo, nabavo in porabo nafte, naftnih derivatov, 
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zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, obseg in 
vzroke odstopanj in predlaga ustrezne ukrepe, 

- obravnava in predlaga pogoje in načine energetske 
oskrbe odjemalcev, ki imajo poseben vpliv na obratovanje 

'sistema, 
- obravnava in predlaga dobavne pogoje za naftne derivate 

in zemeljski plin, 
- obravnava predloge vrednotenja bilanc nafte, naftnih de- 

rivatov in zemeljskega plina, 
- obravnava in predlaga vrednotenje programa dela skup- 

nosti in delovne skupnosti. 
Odbor za družbenoekonomske zadeve in cene ima pred- 

sednika, namestnika predsednika in sedem članov. Člani od- 
bora imajo lahko namestnike. 

V odboru za družbenoekonomske zadeve in cene morajo 
biti enakopravno zastopani uporabniki in izvajalci. 

62. člen 
Odbor za oskrbo opravlja zlasti naslednje naloge: 
- obravnava in predlaga postopek in način izvajanja ome- 

jevanja dobav naftnih derivatov in zemeljskega plina, dogo- 
vorjenih s posebnimi ukrepi v energetskih bilancah in v dru- 
gih planskih aktih Republiške energetskeskupnosti, 

- obravnava in predlaga programe varčevanja in racional- 
nega ravnanja z naftnimi derivati in zemeljskim plinom, 
spremlja njihovo izvajanje in predlaga ukrepe za dopolnitev 
ter o tem tekoče poroča Republiški energetski skupnosti, 

- obravnava in predlaga dobavne pogoje za naftne derivate 
in zemeljski plin, ^ 

- spremlja realizacijo dogovorjene nabave nafte, naftnih 
derivatov, zemeljskega plina ter ostalih energetskih plinov, 

-* spremlja in obravnava vprašanja preskrbe Slovenije z 
naftnimi derivati, zemeljskim plinom in drugimi energetskimi 
plini. V primerih motenj v oskrbi predlaga ukrepe za odpravo 
in spremlja izvajanje teh ukrepov, 

- spremlja izvajanje ukrepov, ki so v zvezi z oskrbo sprejeti 
v energetski bilanci Slovenije. 

Odbor za oskrbo ima predsednika, namestnika predsednika 
in pet članov, člani odbora imajo lahko namestnike. 

63. člen 
Odbor za neenergetsko porabo opravlja zlasti naslednje 

naloge: 
- Obravnava in predlaga planske akte, s katerimi oprede- 

ljuje politiko in cilje družbenega razvoja za področje naftno 
plinskega gospodarstva, 

- obravnava in predlaga tarifni sistem in tarifne postavke 
za oskrbovanje z zemeljskim plinom iz plinovodnega sistema, 

- obravnava uresničevanje v energetskih bilancah predvi- 
dene proizvodnje, nabave in porabe nafte, naftnih derivatov, 
zemeljskega plina in drugih energetskih plinov, obseg in 
vzroke odstopanj.in predlaga ustrezne ukrepe, 

- dogovarja se o postopku in načinu izvajanja omejevanja 
dobav naftnih derivatov in zemeljskega plina, dogovorjenih s 
posebnimi ukrepi v energetskih bilancah in v drugih planskih 
aktih Republiške energetske skupnosti, 

- obravnava vire, način oskrbe in porabe naftnih derivatov 
in zemeljskega plina za neenergetske potrebe po količinah, 
kvaliteti in dinamiki, 

- obravnava uresničevanje proizvodnje naftnih derivatov in 
dolgoročne pogodbe in usmeritve o nabavah naftnih deriva- 
tov in zemeljskega plina za neenergetske potrebe, 

- obravnava predloge predvidene porabe natnih derivatov 
in zemeljskega plina za neenergetske potrebe, ki jih pripravi 
SOZD Petrol v sodelovanju s splošnim združenjem kemijske 
in gumarske industrije Slovenije, 

- predlaga ukrepe za racionalno porabo naftnih derivatov 
in zemeljskega plina za neenergetsko porabo, 

- obravnava in predlaga skupščini v sprejem kriterije ome- 
jevanja pri oskrbi z naftnimi derivati in zemeljskim plinom za 
neenergetske porabo v primerih predvidenih pomanjkanj, 

- obravnava in vsklajuje tudi druga vprašanja med porab- 
niki in izvajalci glede neenergetske porabe naftnih derivatov 
in zemeljskega plina, ki so v obojestranskem interesu, 

- obravnava predloge bilanc nafte, naftnih derivatov in 
zemeljskega plina. 

Odbor za neenergetsko porabo ima predsednika, namest- 
nika predsednika in tri člane, člani odbora imajo lahko na- 
mestnike. 

4. Predsednik in podpredsednik skupščine, 
predsednika zborov in njuna podpredsednika 
ter predsedstvo skupščine 

64. člen 
Skupščina skupnosti ima predsednika, ki ga izvoli izmed 

delegatov v zborih skupščine. 
- Predsednik skupščine skupnosti predstavlja skupnost in 

jo zastopa v pravnem prometu. 
\ 

65. člen 
Skupščina skupnosti ima podpredsednika, ki ga izvoli 

izmed delegatov v zborih skupščine. 
Podpredsednik skupščine skupnosti pomaga predsedniku 

pri delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve z 
njegovega delovnega področja ter ga v njegovi odsotnosti 
nadomešča. 

66. člen 
Vsak zbor skupščine skupnosti ima predsednika in pod- 

predsednika zbora, ki ju izvoli izmed delegatov zbora. 
Predsednik zbora sklicuje in vodi seje zlpora, predlaga 

dnevni red sej in jim predseduje, skrbi, da se dela po poslov- 
niku, in opravlja druge zadeve, ki so določene s poslovnikom 
skupščine skupnosti. 

Če je predsednik zbora zadržan, ga nadomešča podpredse- 
dnik. 

67. člen 
Predsednik in podpredsednik skupščine ter predsednika in 

podpredsednika zborov se volijo za štiri leta in so lahko 
izvoljeni za to funkcijo največ dvakrat zaporedoma. 

68. člen 
V skupščini skupnosti se za opravljanje nalog, ki so pove- 

zane z usklajevanjem dela sej skupščine in njunih zborov 
oblikuje predsedstvo. 

Predsedstvo skupščine skupnosti sestavljajo predsednik in 
podpredsednik skupščine, predsednika zborov in njuna pod- 
predsednika. 

Predsedstvo vodi predsednik skupščine skupnosti. 
Pri delu predsedstva sodelujejo predsedniki skupnih sa- 

moupravnih organov in delovnih teles skupščine skupnosti, 
kadar predsedstvo skupščine razpravlja o zadevah iz pristoj- 
nosti teh organov. 

5. Strokovna služba 

69. člen 
Za opravljanje administrativno-tehničnih, plansko-analitič- 

nih in podobnih strokovnih del ustanovi skupnost skupaj s 
posebno samoupravno interesno skupnostjo za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije in Republiško 
energetsko skupnostjo skupno delovno skupnost. 

70. člen 
Medsebojne pravice in obveznosti med skupnostjo in 

skupno delovno skupnostjo ter način njenega financiranja se 
določi s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravi- 
cah, obveznostih in odgovornostih. 

71. člen 
Skupno delovno skupnost vodi vodja delovne skupnosti. 

Organizirana je tako, da je zagotovljena strokovnost delavcev 
za zadeve iz področja delovanja posameznih energetskih 
skupnosti. 

72. člen 
Skupno delovno skupnost se ustanovi pri Republiški ener- 

getski skupnosti. 
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VI. URESNIČEVANJE DRUGIH SAMOUPRAVNIH 
ODNOSOV 
1. Samoupravno reševanje sporov 

73. člen 
Za reševanje sporov iz družbeno ekonomskih odnosov in 

drugih samoupravnih odnosov se ustanovi posebno sodišče 
združenega dela s posebnim sporazumom, ki ga sklenejo 
občinske, posebni in republiška energetska skupnost. 

VII. SAMOUPRAVNI SPLOŠNI AKTI 

74. člen 
Skupnost ima naslednje samoupravne splošne akte: 
- Statut skupnosti, 
- samoupravni sporazum o temeljih plana skupnosti, 
- plan skupnosti, 
- poslovnik skupščine skupnosti in 
- druge samoupravne splošne akte, ki so potrebni za ne- 

moteno delovanje skupnosti. 

75. člen 
Statut skupnosti podrobneje ureja: 
- delovno področje skupščine skupnosti, 
- organizacijo, organe skupnosti in njihovo pristojnost ter 

postopek in način dela, 
- sredstva in vire sredstev za delo v organih upravljanja 

skupnosti, 
- postopek v zvezi z glasovanjem v organih upravljanja 

skupnosti, 
- način usklajevalnega postopka, 
- način zastopanja, druga notranja razmerja in vprašanja 

dela in poslovanja skupnosti, ki so pomembna za uporabnike 
in izvajalce, zlasti glede obveščanja, nadzora in odgovornosti, 

- način delegiranja delegatov v organih upravljanja izvajal- 
cev ter njihove obveznosti do zbora uporabnikov, 

- način volitev delegatov in organov, 
- funkcije, ki se opravljajo profesionalno oziroma neprofe- 

sionalno, 
- ugotavljanje stopnje kršitve tega sporazuma in sprejema- 

nje ukrepov v tej zvezi, 

- postopek za spremembe in dopolnitve statuta. 
Statut sprejme skupščina skupnosti na svojem prvem zase- 

danju in začne veljati, ko da nanj soglasje Skupščina SR' 
Slovenije. 

VIII. OBVEZNOSTI PRI OSKRBI IN 
OMEJEVANJU PORABE NAFTE, NAFTNIH 
DERIVATOV, ZEMELJSKEGA IN DRUGIH 
ENERGETSKIH PLINOV 

76. člen 
Izvajalci so v času splošnega pomanjkanja nafte, naftnih 

derivatov, zemeljskega in drugih energetskih plinov dolžni 
sprejeti vse ukrepe, da bo uporabnikom zagotovljena opti- 
malna možna preskrba z energetskimi viri. 

77. člen 
Uporabniki energetskih virov so dolžni v normalnih razme- 

rah z energetskimi viri varčevati in sprejeti vse ukrepe za 
njihovo čimbolj racionalno uporabo. V času, ko nastopi po- 
treba po omejevanju porabe energetskih virov pa so uporab- 
niki dolžni izvajati dogovorjene omejitve. 

IX. PREHODNE DOLOČBE 

78. člen 
Skupnost prevzame vse obstoječe pravice in obveznosti 

Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin in jih po 
vsebini in obliki delovanja prilagodi novi vsebini. 

79. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejme več 

kot 50 odstotkov podpisnikov Samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za nafto in 
plin v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 in več kot 50 
odstotkov izvajalcev iz 3. člena tega sporazuma. 

80. člen 
Ta samoupravni sporazum začne veljati naslednji dan po 

objavi v Uradnem listu SR Slovenije potem, ko je k njemu dala 
soglasje Skupščina SR Slovenije. 

i 
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pafoeovalca 

Ljubljana, 11.10.1983 

DOKONČNO POROČILO 

o izvedbi popisa prebivalstva, 

gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji 

v letu 1981 ter obdelavi podatkov in 

rezultatov popisa (ESA-325) 
/BVil : _    — 

'• .   
Izvršni syet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji dne 1. 

septembra 1983 obravnaval: 
- DOKONČNO POROČILO O IZVEDBI POPISA PREBI- 

VALSTVA GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V SR SLO- 
VENIJI V LETU 1981 TER OBDELAVI PODATKOV IN RE- 
ZULTATOV POPISA, 

ki ga je pripravil Zavod SR Slovenije za statistiko in vam 
ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena poslov- 
nika Skupščine SR Slovenije. 

Ob obravnavi navedenega poročila je Izvršni svet Skup- 

ščine SR Slovenije sprejel mnenje in ugotovitve, ki vam 
pošiljamo v prilogi. . 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. 
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 
in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda SR Slovenije za 
statistiko, „ 

- Cene BAVEC, namestnik direktorja Zavoda SR Slove- 
nije za statistiko. 

. \ ;n es) ?-:> • 
v . ijS . . • 

Na podlagi obveznosti iz 19. člena Zakona o popisu prebi- 
valstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 
1981 (Ur. list SRS, št. 25/80) smo pripravili tole dokončno 
poročilo: 

žito ••• vstiv ; 

1. ZAKONSKI PREDPISI IN 
METODOLOGIJA 

Pravna osnova za izvedbo popisa prebivalstva, gospodinj- 
stev in stanovanj v SFR Jugoslaviji je Zakon o popisu prebival- 
stva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 (Ur. list SFRJ, št. 
41 /80>. Kot dopolnilo k zveznemu zakonu je Skupščina SR 
Slovenije 29. septembra 1980 sprejela Zakon o popisu prebi- 
valstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 s 
katerim je bila glede na potrebe SR Slovenije, dopolnjena 
vsebina popisa, zagotovljena so bila finančna sredstva za 
pripravo, izvedbo in obdelavo popisnega gradiva in oprede- 
ljene naloge nekaterih republiških in občinskih organov v 
zvezi s pripravami in izvedbe popisa (občinske geodetske 
službe, skupnosti za zaposlovanje itd.). 

Poleg zakona o popisu so bili sprejeti še drugi pravni 
predpisi, ki naj bi zagotovili uspešnejšo izvedbo in sicer. 
Odlok o začasni ustavitvi izvajanja sprememb v območju 
občin, krajevnih skupnosti,' naselij in' ulic ter sprememb v 
oštevilčenju hiš (Ur. list SRS, št. 33/79). Zakon o enotni 
matični številki občana (Ur. list SRS. št. 1/80) ter Zakon o 
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imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Ur. list SRS, 
št. 5/80). 

O metodologiji popisa in vsebini popisnih obrazcev je btla 
organizirana široka javna razprava. Vseh predlogov glede 
obsega in vseuine podatkov ni bilo mogoče upoštevati, ker je 
bilo treba vskladitupotrebe s stroški in organizacijo popisa ter 
s pripravljenostjo in možnostmi občanov, da dajo zahtevane 
podatke. V popisu smo vse podatke zbrali le na osnovi izjav 
prebivalcev. 

V SR Sloveniji smo glede na potrebe uporabnikov, pred- 
vsem republiških upravnih organov dopolnili enotno jugoslo- 
vansko vsebino z desetimi vprašanji, kar pomeni skoraj 20% 
povečanje števila zahtevanih podatkov. V popisne obrazce so 
popisovalci vpisovali enotno matično številko občana 1), ki je 
omogočila popolnejše medsebojno povezovanje podatkov v 
različnih družbenih evidencah o občanih. Enotna vsebina je 
bila razširjena še s podatki, ki naj bi natančneje prikazali 
pojave dnevne migracije zaposlenih, sestavo stanovanjskega 
sklada ter procese opuščanja kmetovanja. S popisom srno 
zbrali tudi osnovne podatke o sodelovanju prebivalcev v NOG, 
ki omogočajo nadaljnje obširnejše raziskave o posameznih 
kontingentih udeležencev v NOG. 

<> Na osnovi Zakona o enotni matični številki občanov (Ur. 
• list SRS, št 1/80) je Zavod SR Slovenije za statistiko v letu 

1980 in do popisa 1981 določil enotno matično številko obča- 
nov, ki je bila poslana občinskim upravnim organom za notra- 
nje zadeve ter sporočena občanom in uporabljena ob popisu. 

1 
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Ob obdelavi popisnega gradiva smo na vse popisnice, ki so 
bile brez vpisane ElViŠO le to po možnosti vpisali, ker smo na 
ta način lahko izvedli ustrezne povezave podatkov. 

Nekatere metodološke rešitve popisa so v SR Sloveniji 
povzročale določene težave, npr: vprašanje o prisotnosti ob- 
čana v povezavi s centralnim registrom stalnega prebivalstva 
SR Slovenije. Po metodologiji popisa je bila opredelitev stal- 
nega prebivališča prepuščena izjavi samega prebivalca tako, 
da to ni vedno identično z odgovarjajočo registracijo v občin- 
skem registru stalnega prebivalstva. To povzroča razlike pri 
ugotavljanju števila stalnega prebivalstva po upravno terito- 
rialnih enotah, še zlasti po naseljih. 

Nadaljnje težave so bile z opredeljevanjem stanovanj in hiš 
za oddih in rekreacijo, npr. v primerih predelanih starih hiš in 
stanovanj, zidanic, senikov ali drugih gospodarskih objektov 
itd. Pri tem so bili popisovalci odvisni od načina obravnavanja 
in stališč v občinah, ki pa niso bila enotna. 

2. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POPISA 
Na Zavodu SR Slovenije za statistiko je bila septembra 1979 

oblikovna posebna delovna skupina - biro (17 članov), ki je 
metodološko in organizacijsko vodila popis v republiki. Zavod 
je pripravil republiške zakonske predpise in prevedel ter prire- 
dil popisne obrazce in strokovno metodološka navodila za 
organizacijo in izvedbo popisa. V Sloveniji so bli popisni 
obrazci oblikovno nekoliko spremenjeni, ker so to terjale 
vsebinske dopolnitve in predvidena morebitna uporaba optič- 
nega čitalca pri prevzemu podatkov. V skladu z ustavnimi 
načeli so bili obrazci tiskani za narodnostno mešana območja 
dvojezično, t. j. v slovenskem in italijanskem ter v slovenskem 
in madžarskem jeziku. Na teh območjih so tudi popisovalci 
govorili oba jezika. 

Na osnovi zakona o popisu so bile do konca leta 1980 v vseh 
občinah ustanovljene občinske popisne komisije, ki so orga- 
nizirale in vodile popis v občini. V zakonu so navedene nji- 
hove pomembnejše naloge, od obveščanja prebivalstva do 
izbire popisovalcev in drugih sodelavcev, naloge v zvezi z 
izvajanjem popisa ter izdelavo prvih rezultatov kakor tudi 
razporeditev finančnih sredstev za popis. 

Povezavo med občinskimi popisnimi komisijami in Zavo- 
dom SR Slovenije za statistiko so zagotavljali republiški in- 
štruktorji, ki so poleg tega skrbeli za poduk občinskih inštruk- 
torjev in članov občinskih popisnih komisij, pa tudi popisoval- 
cev ter za pravilno tolmačenje metodoloških navodil. Vsi 
republiški inštruktorji so bili delavci Zavoda SR Slovenije za 
statistiko. 

Za tehnično dokumentacijo (kartografske podlage in se- 
zname), ki so zagotavljali teritorialno popolnost zajetja, kakor 
tudi za predhodno oštevilčenje hiš, so skrbele občinske geo- 
detske uprave. 

V organizacijo popisovanja so bile vključene tudi organiza- 
cije združenega dela in skupnosti, ki so pred popisom izpol- 
nile za vse zaposlene delavce pomožne obrazce o njihovi 
šolski in strokovni izobrazbi ter o poklicu in dejavnosti zapo- 
slitve. Obrazce so občani ob popisu morali izročiti popisoval- 
cem. Na ta način smo zagotovili boljšo kakovost odgovorov o 
ekonomskih znakih. 

Za zajemanje podatkov o delavcih na začasnem delu v 
tujini, kakor tudi o njihovih družinah, ki žive z njimi, smo 
predvideli več možnosti, od predhodnega zbiranja podatkov 
ob novoletnih obiskih do uporabe evidenc pri skupnostih za 
zaposlovanje in zbiranja podatkov ob samem popisu, na 
osnovi izjav sorodnikov, znancev ali sosedov. < 

Posebna skrb je bila posvečena popisu stanovanj in hiš za 
oddih in rekreacijo. Občinske popisne komisije so bile zadol- 
žene, da že pred popisovanjem sestavijo sezname vikendov, 
po možnosti z vsemi podatki, ki so na voljo v dokumentacijah 
in evidencah ustreznih občinskih služb, oziroma da stati- 
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stične obrazce že predhodno dostavijo v izpolnitev lastnikom. 
Zavod SR Slovenije za statistiko, kakor tudi večina skupščin 

občin so pred in med popisom skrbeli za seznanjanje obča- 
nov z namenom in vsebino popisa, tako da glede sodelovanja 
občanov pri izvedbi popisa ni bilo nikakršnih težav. 

Zavod je obveščal o poteku priprav in o sameme popisu na 
dva„.n?.čina: aktiVne udeležence v popisu z izdajanjem Biltena, najširši krog prebivalcev pa po programu informacijske pro- 
pagandne dejavnosti vseh sredstev javnega obveščanja, ki ga 
je sprejela in usklajevala posebna delovna skupina pri Repu- 
bliški konferenci SZDL. 

Obveščajne prebivalstva je potekalo kontinuirano v dnev- 
nem tisku v časopisih, po radiu in televiziji, pa tudi v lokalnih 
glasilih, po šolah, s pripravljanjem posebnih okrožnic ali 
obvestil po ulicah in blokih in podobno. 

Popis je bil izveden v času od 1. do 20. aprila 1981 in je zajel 
približno 3,200.000 popisnih enot {prebivalcev, gospodinjstev 
in stanovanj). V neposredni izvedbi popisa je sodelovalo 
okrog 9.000 popisovalcev, 1.600 občinskih inštruktorjev in 
članov občinskih popisnih komisij ter okrog 150 republiških 
inštruktorjev in drugih delavcev zavoda. Po Qbsegu zbranih 
podatkov je bilo to doslej največje statistično,raziskovanje v 
Jugoslaviji in Sloveniji. 

Takoj po opravljenem popisovanju so občinske popisne 
komisije ob strokovni pomoči republiških inštruktorjev izde- 
lale prve rezultate popisa. Podatki o številčnem zajetju vseh 
popisnih enot - prebivalcev, gospodinjstev, stanovanj in ži- 
vine so bili izdelani po popisnih okoliših, naseljih in krajevnih 
skupnostih ter so bili v maju 1981 že publicir^i in posredo- 
vani občinskim skupščinam in drugim pomembnejšim upo- 
rabnikom podatkov. 

3. OBDELAVA PODATKOV 
IN REZULTATOV 

Po opravljenem popisovanju in objavljenih prvih rezultatih v 
maju 1981 smo popisno gradivo koncentrirali v Ljubljani in 
začeli s pripravami za avtomatsko obdelavo podatkov in tabe- 
liranje rezultatov. Kontrolo in šifriranje gradiva je opravilo 
okrog 150 delavcev, zaposlenih za določen čas, ki so jih vodili 
in kontrolirali redno zaposleni delavci zavoda - republiški 
inštruktorji za izvedbo popisa. Veliko težav nam je povzročilo 
pomanjkanje prostora in pa prenos podatkov na magnetne 
trakove. Zavod je predlagal nakup optičnega čitalca, s katerim 
bi se opravilo odčitavanje in prenos podatkov: Ker pa to ni 
bilo realizirano in druge rešitve za nakup alternativne opreme 
ni bilo, smo poiskali dodatne zmogljivosti za zajem podatkov 
tudi zunaj zavoda in sicer pri organizacijah, ki opravljajo 
prenos podatkov ter pri zasebnikih. To j^ povzročilo težave pri 
organizaciji dela in močno povečalo finančne stroške, vendar 
je bil zajem opravljen še pravočasno in zadovpljivo. 

Podatki popisa so bili že v letu 1981 preneseni na magnetne 
medije, v letu 1982 pa je bilo potrebno opraviti najvažnejšo 
fazo dela in sicer: 

- kontrolo zbranih podatkov, v kateri je bilo treba ugotoviti 
in odpraviti vse napake, ki so nastale pri ročni pripravi popi- 
snega gradiva za strojno obdelavo (faza (šifriranja), kot tudi 
pri prenosu podatkov na magnetne medije (luknjanje podat- 
kov). Kvaliteta rezultatov popisa je odvisna prav od dobro 
opravljenega dela v prvi fazi obdelave - torej od šifriranja, 
luknjanja in kvalitetno zastavljene logične kontrole. 

Strojno obdelane-dokončne rezultate popisa smo kontroli- 
rali predvsem na osnovi: 

- prvih podatkov popisa po popisnih okoliših, katere so 
izračunali že popisovalci sami, vsak za svoj popisni okoliš in 

- tekočih letnih statistik (podatki po registru prebivalstva, 
podatki o zaposlenih, podatki kmetijske statistike, statistike 
gradbeništva itd.). 

V primerjavi, ki je bila izvedena za prav vsak popisni okoliš 
(popisnih okolišev je v SR Sloveniji 11.923) samo primerjali 
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število vseh popisanih prebivalcev, število stalno in začasne 
prisotnih prebivalcev, število prebivalcev v skupinskih stano- 
vanjih, število oseb na začasnem delu v tujini, število stano- 
vanj, poprečno površino stanovanja, število gospodinjstev, 
število popisanih oseb v gospodinjstvu, število popisanih go- 
spodinjstev v stanovanju, število popisanih oseb v stanovanju, 
število živine itd. V tej fazi primerjave in kontrole smo kontro- 
lirali tudi narodnost prebivalcev po popisnih okoliših, šolsko 
izobrazbo, zaposlenost, število gospodinj, neaktivno prebival- 
stvo itd. Za vsako večjo razliko med strojno in ročno doblje- 
nimi rezultati smo iskali napake v osnovnem popisnem gra- 
divu (vzroki za napake so bili napačni seštevki v kontrolnikih 
ali pa napake pri prenosu podatkov na računalniške medije). 
V tej kontroli smo potrdili osnovne kontingente prebivalstva 
(število stalnih prebivalcev po spolu in narodnosti) in jih 
dostavili Zveznemu zavodu za statistiko in publicirali v SR 
Sloveniji. 

Po končanem preverjanju rezultatov popisa po popisnih 
okoliših smo iste kontrole izvajali po naseljih, krajevnih skup- 
nostih in občinah. 

Nadaljnjo fazo dela, to je tabeliranje smo izvajali po enot- 
nem jugoslovanskem programu, z upoštevanjem čim racio- 
nalnejših rešitev in možnosti glede delitve posamezni h opravil 
in del. Ob tem omenjamo, da niti v zveznem niti v republiških 
in pokrajinskih zavodih niso bili izpolnjeni vsi pogoji, ki bi 
lahko zagotovili po zakonu predpisano tabeliranje in objavlja- 
nje podatkov. Za razmeroma zahtevna strokovno metodolo- 
ška, projektantska in organizacijska opravila v zvezi s kon- 
trolo in obdelavo popisnega gradiva ni bilo na voljo dovolj 
kvalificiranega kadra, v večini republik oz. pokrajin pa tudi ne 
ustrezne in zadovoljive tehnične opreme. V SR Sloveniji smo 
glede tega nekje na poprečju. Zavod SR Slovenije za statistiko 
je ves čas aktivno sodeloval pri vsebinskem in tehnološkem 
definiranju enotnega projekta obdelave in projekta tabeliranja 
popisnih rezultatov, ki jih je pripravljal Zvezni zavod za stati- 
stiko in dodajal k predvideni standardni kontroli kontingentov 
in kvalitete podatkov še nove kontrolne elemente, da se je 
število napak, ki so nastale bodisi pri šifriranju, bodisi pri 
zajemu podatkov čimbolj zmanjšalo. 

Program tabeliranja podatkov, pomembnih za vso državo, 
obsega 192 različnih tabel, ki so oz. bodo enotno izdelane po 
dogovorjenih prioritetah. Istočasni popis prebivalstva, gospo- 
dinjstev in stanovanj, izveden po enotni metodologiji je omo- 
gočil medsebojno analitično povezavo vseh popisnih enot in s 
tem vrsto najrazličnejših kombiniranih obdelav za vse družbe- 
nopolitične skupnosti v SFR Jugoslaviji. Rezultati naj bi vse- 
binsko in po obsegu v čim večji meri zadovoljili vse informa- 
cijske potrebe od republike, občin in krajevnih skupnosti do 
naselij. 

Najprej so bile izdelane tabele, ki prikazujejo število in 
osnovne strukture prebivalstva, gospodinstev in stanovanj po 
naseljih in krajevnih skupnostih s skupnimi seštevki po obči- 
nah in za republiko. 

V marcu 1982 so bili že objavljeni podatki o številu stalnega 
prebivalstva po narodnosti, ostale tabele iz programa tabeli- 
ranja po naseljih in krajevnih skupnostih pa smo pripravili v 
juniju istega leta. 

Prikazano je skupno število prebivalstva, kakor tudi aktivno, 
zaposleno, kmečko in drugi kontingenti prebivalstva po 
spolu, starosti, narodnosti in šolski izobrazbi, podatki o šte- 
vilu in sestavi gospodinjstev ter nekateri pomembnejši po- 
datki o velikosti in uporabi zemljišč, o številu živine ter o 
kmetijskih strojih, številu stanovanj in osnovni podatki o veli- 
kosti in sestavi stanovanj. 

Kar se tiče izpolnjevanja dogovorjenih oz. postavljenih ro- 
kov med republikami pri dosedanji obdelavi gradiva kakor 
tudi pri izdelavi rezultatov popisa po naseljih in krajevnih 
skupnostih je bil naš zavod med prvimi, ki je to nalogo 
realiziral, prav tako je med prvimi dostavil Zveznemu zavodu 
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za statistiko magnetne trakove z rezultati za naselja in kra- 
jevne skupnosti za nadaljnje publiciranje, ki ga bo opravil 
Zvezni zavod za statistiko. Istočasno so bili rezultati posredo- 
vani vsem skupščinam občin (za posamezne občine); za vse 
občine SR Slovenije pa nekaterim uporabnikom in instituci- 
jam. 

Ker standardne tabele, ki smo jih izdelali niso zadovoljile 
potreb vseh uporabnikov smo jim dostavili pod določenimi 
pogoji (brez identifikacijskih znakov), tudi magnetne trakove 
z individualnimi ali agregiranimi podatki, oz-iroma izdelali 
vrsto nestandardnih tabel, ki pa seveda močno obremenjujejo 
delo zavoda, zlasti oddelka za programiranje. 

Da bi različni uporabniki čim bolje koristili popisne rezul- 
tate smo v drugi polovici leta 1982 organizirali bazenska 
posvetovanja s predstavniki občin in drugih zainteresiranih 
institucij in koristnikov. Na teh posvetovanjih smo jih sezna- 
nili z enotnim jugoslovanskim programom tabeliranja popi- 
snih rezultatov, z republiškim programom tabeliranja, ki je 
zajemal slovenska dopolnila iz popisnic, z možnostmi dobiva- 
nja popisnih rezultatov izven rednega programa (nestandar- 
dne zahteve) ter drugimi možnostmi dobivanja popisnih re- 
zultatov (magnetni trakovi, mikrofichi, kartografija). Na teh 
posvetovanjih so nam bili posredovani nekateri predlogi za 
dopolnitev republiškega programa tabeliranja. Prav tako je 
zavod z željo za čimboljše koriščenje zbranih podatkov orga- 
niziral posebna posvetovanja v okviru sosvetov po posamez- 
nih področjih in regionalno, kjer so zainteresirani organi in 
organizacije nakazali svoje potrebe in sodelovali s predlogi. 

Na osnovi zgoraj omenjenih posvetovanj smo v SR Sloveniji 
obdelali še vrsto podatkov, ki so bili v popisu dopolnilno 
zbrani, možna je seveda še nadaljnja postopna obdelava in 
koriščenje podatkov po posebnih potrebah in zahtevah zain- 
teresiranih uporabnikov, ker bomo vse individualne podatke 
hranili na magnetnih trakovih in drugih medijih. (Seznam 
tabel, ki smo jih pripravili na zavodu in ki niso bile predvidene 
z enotnim programom tabeliranja za SFRJ je v nadaljevanju 
teksta.) 

Kot je bilo že omenjeno smo v 1982. letu pravočasno izdelali 
rezultate prve prioritete (1. 6. 1982) za naselja in krajevne 
skupnosti. Z rezultati druge prioritete ali z občinskimi tabe- 
lami pa smo bili v precejšnji zamudi. Namesto v mesecu 
septembru 1982 smo jih izdelali v prvi polovici januarja 1983. 
Vzrok za to zamudo so bile napake, ki smo jih ugotovili šele 
po testnem tabeliranju občinskih tabel. Najdene napake so 
zahtevale ponovne posege v osnovni popisni material. 

Pri izdelovanju tabel tretje prioritete - republiške tabele 
smo si na zavodu pomagali na ta način, da smo programe za 
izdelavo tabel prevzeli od Zavoda SR Srbije za statistiko. Tako 
smo do meseca junija letošnjega leta izdelali predvidene 
republiške tabele in realizirali predvidene roke, razen enega 
kontingenta, ki pa bo izaelan v prvi polovici meseca julija. ^ 

Večina tabel iz enotnega jugoslovanskega programa je že 
tiskana v posebnih publikacijah in drugih gradivih našega 
zavoda in sicer: 

A. REZULTATI RAZISKOVANJ 

- Prvi podatki po naseljih, RR št. 228, junij 1981, 
- Prvi podatki po krajevnih skupnostih, RR št. 229, junij 

1981, 
- Prebivalstvo po narodnosti (rezultati po občinah), RR št. 

264, marec 1982, 
- Prebivalstvo po starosti (rezultati po občinah), RR št. 275, 

maj 1982, 
- Končni rezultati po občinah, RR 282, avgust 1982, 
- Prebivalstvo po materinem jeziku, pismenosti in 

obiskovanju šole (rezultati po občinah), RR304, april 1983, 
- Skupno in kmečko prebivalstvo (rezultati po občinah), 

RR 305, april 1983, 
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- Priselitve (rezultati po občinah), RR 306, april 1983, 
- Prebivalstvo na začasnem delu v tujini (rezultati po 

občinah), RR 307, april 1983. Dve publikaciji s tabelami za 
gospodinjstva in stanovanja na nivoju občin sta že v tisku. 

B. STATISTIČNE INFORMACIJE 
- Stalni prebivalci SR Slovenije po pripadnosti narodu, 

narodnosti ali etnični skupini ob popisih 1953, 1961, 1971 in 
1981, SI št. 397, februar 1982, 

- Skupno in kmečko prebivalstvo, priseljeni, delavci na 
začasnem delu v tujini, SI št. 25, marec 1983, 

- Ženske stare 15 in več let po starosti, zakonskem stanu in 
številu živorojenih otrok, SI št. 82, april 1983, 

- Delavci po dejavnosti in stopnji strokovne izobrazbe SI 
št. 107, april 1983, 

- Delavci po poklicu in starosti, SI št. 108, april 1983, 
- Aktivno prebivalstvo po šolski izobrazbi in starosti. SI št. 

157, junij 1983, 
- Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic po dejavnosti, 

spolu in družbenoekonomskem položaju, SI št 158 iunii 
1983. 

C. Poleg rezultatov, ki so bili publicirani, smo izdelali tudi 
več posebnih tabel, ki niso bile predvidene v enotnem jugo- 
slovanskem programu tabeliranja: 

1. Na nivoju krajevne skupnosti (seštevki po občinah) so 
izdelani tabeli: 

- Delavci po stalnem prebivališču in kraju dela po popisu 
1981, 
- Delavci dnevni migranti po stalnem prebivališču in kraju 

dela po popisu 1981. 
2. Na nivoju naselja (seštevki po občinah) so izdelane ta- 

bele: 
- Osebe, ki opravljajo poklic po stalnem prebivališču in 

kraju dela ter pogostosti vračanja po popisu 1981, 
- Osebe, ki opravljajo poklic po kraju stanovanja in kraju 

dela ter pogostosti vračanja po popisu 1981 (začasno pri- 
sotni), 

- Učenci in študenti po kraju stalnega prebivališča in kraju 
šolanja ter pogostosti vračanja po popisu 1981, 

- Učenci in študenti po kraju stanovanja in kraju šolanja ter 
pogostosti vračanja po popisu 1981 (začasno prisotni), 

- Osebe, ki opravljajo poklic - dnevni migranti - po stal- 
nem prebivališču in kraju dela ter načinu potovanja na delo 
po popisu 1981, 

- Osebe, ki opravljajo poklic - dnevni migranti - po kraju 
stanovanja in kraju dela ter načinu potovanja na delo po 
popisu 1981 (začasno prisotni), 
.^enci 'n študenti, ki se vračajo v kraj stalnega prebivali- šča vsak dan po stalnem prebivališču, kraju šolanja ter načinu 
potovanja v šolo, 

- Učenci in študenti, ki se vračajo v kraj stanovanja vsak 
dan po kraju stanovanja, kraju šolanja in načinu potovanja v 
šolo (začasno prisotni), 

- Osebe, ki opravljajo poklic - dnevni migranti - po stal- 
nem prebivališču in oddaljenosti od kraja dela po popisu 
1981, 

- Osebe, ki opravljajo poklic - dnevni migranti - po stal- 
nem prebivališču in oddaljenosti od kraja dela po popisu 1981 
(začasno prisotni), 
. Učenci in študenti, ki se vračajo v kraj stalnega prebivali- šča vsakdan po kraju šolanja in oddaljenosti po popisu 1981, 

- Učenci in študenti, ki se vračajo v kraj stanovanja vsak 
dan po kraju šolanja in oddaljenosti po popisu 1981 (začasno 
prisotni), 

- Delavci v združenem delu po stalnem prebivališču in 
kraju dela po popisu 1981 

- Delavci v združenem delu po kraju stanovanja in kraju 
dela po popisu 1981 (začasno prisotni), 

- Učenci in študenti po kraju stalnega prebivališča in kraju 
šolanja po popisu 1981, 

- Učenci in študentje po kraju stanovanja in kraju šolanja 
po popisu 1981 (začasno prisotni), 

- Osebe, ki opravljajo poklic po stalnem prebivališču in 
kraju dela ter načinu potovanja na delo po popisu 1981, 

- Učenci in študentje po stalnem prebivališču in kraju 
šolanja ter načinu potovanja v šolo po popisu 1981. 

3. Na r.ivoju občin so izdelane naslednje dodatne tabele: 
- Zaposleni v združenem delu po stopnji strokovne izobra- 

zbe, 
- Strokovni in nižje kvalificirani kader med zaposlenimi v 

združenem delu, 
- Zaposleni v združenem delu po stopnji strokovne izobra- 

zbe po družbenem dogovoru, 
- Zaposleni v združenem delu v občinah SRS po skupini 

oz. podskupini dejavnosti glede na stopnjo strokovne izobra- 
zbe, 

- Zaposleni v združenem delu v občinah SRS po skupini 
oz. podskupini dejavnosti glede na stopnjo strokovne izobra- 
zbe po družbenem dogovoru, 

- Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom po površini 
uporabljenih zemljišč in po površini obdelane zemlje in pašni- 
kov, ki zadnji dve leti ni bila obdelana, 
- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo z 1 ha ali 

več obdelovalnih površin, po velikosti in glede na to ali imajo 
prevzemnika, 

- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo z 1 ha ali 
več obdelovalnih površin, po starosti osebe, na katero se glasi 
gospodinjstvo in glede na to ali imajo prevzemnika, 

- Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom po velikosti 
gospodinjstva in številu aktivnih kmetov ter po površini obde- 
lovalne zemlje in pašnikov, ki zadnji dve leti ni bila obdelana, 

- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo in proi- 
zvodno sodelujejo ter imajo združene kmete in starostna 
struktura združenih kmetov, po uporabljeni obdelovalni povr- 
šini, 

- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo glede na 
aktivnost 

a) čiste kmetije 
b) mešane kmetije 
Tabele, ki so bile izdelane na nivoju občin so bile vse 

poslane vsem skupščinam občin. 
Zavod SR Slovenije za statistiko je poleg tega že omogočil 

uporabo rezultatov popisa v mikrofilmski tehniki z mikrofiši 
(na katerih so rezultati po naseljih in krajevnih skupnostih), 
razen tega pa bodo v teku 1983. leta predstavljeni tudi v 
kartografski obliki (avtomatizirani računalniški atlas podatkov 
za SFRJ in SRS). 

Nekateri uporabniki statističnih podatkov pa želijo tudi indi- 
vidualne podatke zbrane ob popisu, da bi jih še naprej obde- 
lovali za najrazličnejše namene - takim organizacijam pripra- 
vimo podatke na magnetnih trakovih in sicer brez identifika- 
cijskih znakov (tajnost podatkov). Težave povzročajo nekateri 
uporabniki, ki želijo na podlagi popisnih podatkov, ki so 
zbrani po izjavi prebivalcev, določati različne stopnje obdav- 
čevanja (kar je tudi v nasprotju s tajnostjo zbranih podatkov). 

Zaradi tako različnih zahtev po individualnih podatkih je 
strokovni kolegij našega zavoda odločil, da se individualni 
podatki (z vsemi identifikacijskimi znaki) lahko odstopijo tisti 
organizaciji oz. skupnosti, ki po zakonu vodi predpisane evi- 
dence o občanih - in to samo tiste podatke, ki jih vsebujejo 
tudi predpisane evidence. Realizacija tega sklepa pa še ni 
popolno izvedljiva^ odvisna je od tega v koliki meri so popisni 
podatki preko EMŠO in matične številke organizacije - skup- 
nosti povezani s podatki centralnega registra prebivalstva SR 
Slovenije (CRP) in registra organizacij oz. skupnosti (ROS). 
Ugotovili smo že, da na 27% popisnic ni vpisana EMŠO in na 
12% popisnic ni vpisana matična številka (to pomeni, da ni 
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povezave med priimkom in imenom in naslovom iz CRP ter 
povezave s krajem in delovno organizacijo iz ROS). Delo za to 
povezovanje podatkov smo organizirali že v drugi polovici 
leta 1982, nadaljujemo pa ga še v letu 1983. 

V prilogi dodajamo seznam tabel in rokovniktabeliranjaoz. 
publiciranja rezultatov. 

4. FINANCIRANJE 
Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v 

letu 1981 je v 14. do 18. členu določil, da se sredstva za 
izvedbo in obdelavo popisa zagotovijo v republiškem prora- 
čunu za leto 1980, 1981 in 1982. Sredstva so bila določena 
namensko in na podlagi predračuna stroškov in cen v letu 
1980, ki je bil predložen ob predlogu zakona. Zakon tudi 
določa, da se v naslednjih letih, zaradi porasta cen in višine 
osebnih dohodkov, ustrezno valorizirajo. 

Tako so bila določena oziroma dodeljena zavodu po letih 
naslednja sredstva: 

Leto Določeno po Dodeljeno po 
zakonu o proračunu din 

popisu din 

Razlika din 

1980 
1981 
1982 

13,930.000 
139,929.866 

4,610.000 

9,309.950 
163,522.039 

5,439.800 

- 4,620.050 
+ 23,892.173 

+ 829.800 

Skupaj 158,169.866 178,271.789 +20,101.923 

V letu 1980 je bilo zavodu dodeljeno manj sredstev, ker j'h 
za pripravo popisa ni terjal, v letu 1981 in 1982 pa so bili z 
zakonom predvideni zneski valorizirani. 

Od skupnih sredstev v letu 1981 je dodelil zavod 
108,268.823,05 din skupščinam občinam za naloge, ki so jih 
morale opraviti pri pripravi in izvedbi popisa. Sredstva so bila 
razporejena v skladu s številom prebivalstva po občinah in s 
poseljenostjo. Skupščine občin so z njimi v okviru svojih 
pristojnosti prosto razpolagale. 
Gibanje denarnih sredstev po glavnih namenih v letu 1980: 
A Dodeljeno iz proračuna: 

B. Poraba: 
1. potni stroški in dnevnice udele- 
žencev popisa 
2. izdelava tehnične dokumentacije 
za popis (statistični kataster) 
3. zagonski stroški za računalnik, 
reprodukcijski material ter drugi 
materialni stroški 

din 

121.115,30 

4,860.870,90 

4,327.963,80 

9,309.950,00 

Skupaj 9,309.950,00 9,309.950,00 

Gibanje denarnih sredstev po glavnih namenih v letu 1981: 
v din 

A. Dodeljena iz proračuna 163,522.039,00 
B. Poraba 
1. nakup papirja, magnetnih trakov 
in podobnega materiala 
2. tisk obrazcev, navodil, propa- 
gandnega gradiva in publikacij o 
rezultatih popisa 
3. transportni in potni stroški 
4. potni štroški in dnevnice udele- 
žencev popisa 
5. najem prostorov in nakup inven- 
tarja za delavce, ki so pripravljali 
popisno gradivo za avtomatsko ob- 
delavo 
6. plačilo stroškov zajema podat- 
kov na kartice, magnetne trakove 
itd. 

8,823.864,00 

1,372.770,75 
1,337.426,70 

1,399.353,35 

2,515.490,55 

7. denarna povračila udeležencem 
pri pripravi in izvedbi popisa (orga- 
nizacija, inštruktaža, kontrola, po- 
pisovalcev) ■ 5,809.244,90 
8. 00 delavcev, sprejetih na dolo- 
čen čas za izvedbo in obdelavo po- 
pisa (urejanje in evidentiranje, kon- 
trola popisnega gradiva, programi- 
ranje) 19,247.268,30 
9. prispevki od povračil in nadome- 
stil 7. tč. ter osebnih dohodkov iz 8. 
tč. čl. 16 zakona 307.291,35 
10. dotacije občinskim pooisnim 
komisijam 108,268.823,05 

Skupaj 161,166.566,00 161,166.566,00 

Neporabljena sredstva 2,355.473,00 

Neporabljena sredstva iz leta 1981 v višini 2,355.473,00 din so bila v 
soglasju s predstavniki Republiškega sekretariata za pravosodje, 
upravo in proračun prenešena na sredstva opreme za potrebe popisa, 
oziroma, ker po predvidevanjih sredstva popisa v letu 1982 niso zado- 
ščala za pokrivanje materialnih stroškov. 

v din 
5,439.800,00 

12,085.033,05 

Gibanje denarnih sredstev po glavnih namenih v letu 1982 
A. Dodeljena sredstva iz pro- 
računa 
B. Poraba 
1. nakup papirja, mape in dru- 
gi material 631.544,55 
2. transportni stroški 3.285,00 
3. potni stroški, dnevnice, noč- 
nine 32.560,60 
4. najem prostorov 670.303,00 
5. elektrika, PTT, odvoz smeti, 
ogrevanje, obhodna služba - 
varnost 648.135,10 
6. zajemanje podatkov 2,606.423,80 
7. delo študentov preko štu- 
dentskega servisa 151.781,20 
8. prehrana delavcev za dolo- 

' čen čas 38.940,00 
9. za delo delavcev zavoda po 
pogodbi 656.826,75 
10. OD delavcev sprejetih za 
določen čas 1,192.518,70 
11. prispevki iz OD delavcev 
za določen čas 210.094,70 

Skupaj 6,842,413,40 
Razlika med dodeljenimi sred- 
stvi za leto 1982 in porabljeni- 
mi sredstvi -1,402.613,40 
Skupaj je bilo torej porabljeno: 
v letu 1980 9,309.950,00 
v letu 1981 161,166.566,00 
v letu 1982 6,842.413,40 

SKUPAJ 177,318.929,40 

5. SKLEP 
Glede na primerjave podatkov popisa prebivalstva, gospo- 

dinjstev in stanovanj 1981 s podatki popisa 1971 in tekočimi 
podatki demografske statistike, statistike kmetijstva, statistike 
gradbeništva itd. lahko ocenimo, da sta bila številčno zajetje 
popisnih enot kot kakovost podatkov ob popisu ustrezna. 
Nekoliko pomanjkljivo je bilo zajetje delavcev na začasnem 
delu v tujini in njihovih družinskih članov, ker predhodno 
popisovanje ni bilo zadovoljivo. Prav tako tudi ni bilo dovolj 
učinkovito predhodno zbiranje podatkov o stanovanjih in 
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hišah za oddih, ker je bilo njihovo zajetje odvisno od možnosti 
popisovalcev na terenu. 

Poleg navedenega je potrebno upoštevati, da so vsi podatki 
zbrani na temelju izjav prebivalcev, brez preverjanja, kakor 
tudi da so se v postopkih nadaljnje obdelave nekateri podatki 
kot statistični agregati po verjetnostni logiki avtomatsko kori- 
girali. Dobljeni rezultati so zato zanesljivejši na nivoju občin in 

republike, kot pa na ravni skupnosti, naselij ali kot indivi- 
dualni podatki. 

Kljub temu, da smo pri izvrševanju nekaterih nalog nekoliko 
zamujali, smatramo, da je Zavod SR Slovenije za statistiko 
naloge iz enotnega jugoslovanskega programa obdelav po- 
pisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v celoti v roku 
realiziral. 

MNENJE IN UGOTOVITVE 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k dokončnemu poročilu o izvedbi popisa 
prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 ter obdelavi 
podatkov in rezultatov popisa 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 89. seji dne 1. 9. 
1983 obravnavi Dokončno poročilo o izvedbi popisa prebival- 
stva, gospodinjstev in stanovanj v SR Sloveniji v letu 1981 ter 
pobdelavi podatkov in rezultatov popisa, ki ga je predložil 
Zavod SR Slovenije za statistiko. 

Ob tem je Izvršni svet Skupščine SR Slovenije sprejel na- 
slednje mnenje in ugotovitve: 

- Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v SR Slo- 
veniji v letu 1981 ni bila samo izredna in obsežna naloga 
Zavoda SR Slovenije za statistiko. Sodelovale so tudi organi- 
zacije SZDL, občine ter drugi, in sicer pri določanju vsebine 
dodatnih znakov in pri izvedbi. Akcija popisovanja je bila zato 
uspešno pripravljena in končana. SR Slovenija ter SFR Jugo- 
slavija sta dobili izredno veliko uporabnih podatkov, ne samo 
za spremljanje demografskih ter z njimi povezanih gibanj, 
marveč tudi pomembne podatkovne podlage za srednjeročno 
ter dolgoročno planiranje ter tudi podatke, pomembne za 
uresničevanje stabilizacijskih usmeritev. 

- Ob tem Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da 
bi zavodi za statistiko socialističnih republik in avtonomnih 
pokrajin ter Zvezni zavod za statistiko lahko bolje sodelovali 
med seboj pri tehnični izvedbi popisa, obdelavi podatkov ter 
nekaterih skupnih metodoloških nalogah. Racionalna delitev 

dela med temi informacijskimi službami je posebej potrebna v 
novih zaostrenih gospodarskih razmerah. 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da je Za- 
vod SR Slovenije za statistiko opravil svoje delo in program v 
skladu z zakonom. Zamudo, ki je nastala pri končni obdelavi 
popisa "81 v SFRJ, naj bi odpravili čimprej, zato se Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije strinja, da Zavod SR Slovenije za 
statistiko nudi ustrezno tehnično pomoč Zveznemu zavodu za 
statistiko. 

- Izvršni svet Skupščine SR Slovenije nadalje ugotavlja, da 
bodo zaradi mednarodnih obveznosti ter homogenosti popisi 
v SFRJ še potrebni, vendar zahteva, da se ob sedanjem 
razvoju osnovnih registrov v SR Sloveniji pri nadaljnjih akci- 
jah zberejo samo tisti znaki, ki jih še ni v obstoječih registrih 
in evidencah. To naj omogoča tudi metodologija ter okvirno 
določeni postopki za popise v SFRJ. Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije zato nalaga Zavodu SR Slovenije za statistiko, 
da te ugotovitve uveljavlja ob sprejemu in analizi popisa "81 
za SFRJ ter tudi uskladi aktivnosti na tem področju z zako- 
nom o družbenem sistemu informiranji«. 

- V SR Sloveniji smo ob popisu zajeli približno 20% več 
znakov kot v SFRJ. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije zave- 
zuje Zavod SR Slovenije za statistiko, da v letnih poročilih 
posebej vsako leto poroča o uporabi teh podatkov. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti 

plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih 

organizacij združenega dela za pokrivanje 

dela stroškov enostavne reprodukcije v 

železniškem gospodarstvu Ljubljana z 

osnutkom zakona (ESA-335)   

Skupščina Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet vam pošilja na podlagi 260, 261 in 262. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije v obravnavo predlog za 
izdajo zakona o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti 
plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij zdru- 
ženega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reproduk- 

cije v železniškem gospodarstvu Ljubljana z osnutkom za- 
kona. 

Skupščina Skupnosti določa, da bosta kot predstavnika pri 
delu skupščinskih teles sodelovala Slavko ZALOKAR, pred- 
sednik skupščine Skupnosti ter njegov namestnik Jurij PIRŠ. 

Povračila za del stroškov enostavne reprodukcije kot 
eden od temeljev družbenega plana SR Slovenije za pokri- 
vanje enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana so bila v letu 
1982 dogovorjena s samoupravnim sporazumom o teme- 
ljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet oziroma z aneksom k temu sporazumu 
(prispevna stopnja v višini 1,3%). Z zakonom je bila dolo- 
čena obveznost plačevanja prispevka za povračila po 
enaki stopnji tudi za tiste članice samoupravne interesne 

skupnosti, ki samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
oziroma aneksa niso sprejele. 

V letu 1983 določa obveznost plačevanja povračil za vse 
članice skupnosti poseben intervencijski zakon po pri- 
spevni stopnji 1,8%. V drugi polovici aprila 1983 je bil 
pripravljen predlog sprememb in dopolnitev samouprav- 
nega sporazuma o temeljnih plana, s katerim naj bi pri- 
spevna stopnja 1,8% veljala tudi v letih 1984 in 1985. Do 6. 
10. 1983 je spremembe in dopolnitve samoupravnega spo- 
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razuma sprejelo 67,3% vseh članic skupnosti. 
Da bi celovito zagotovili z družbenim planom SR Slove- 

nije dogovorjena sredstva povračil, predlaga Samou- 
pravna interesna skupnost za železniški in luški promet 
SR Slovenije, da v letu 1984 plačujejo ta prispevek tudi 
tiste članice, ki sprememb in dopolnitev samoupravnega 
sporazuma do 31. 12. 1984 ne bodo sprejele. 

Celovita zagotovitev sredstev za povračila za del stro- 
škov enostavne reprodukcije ŽG Ljubljana je nujna, da bi 
se izognili izredno hudim posledicam, ki bi jih imela neza- 
gotovljena enostavna reprodukcija za normalno tekoče 
poslovanje ŽG Ljubljana in na zagotavljanje potreb gospo- 
darstva po železniških prevoznih storitvah. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti plačevanja 

prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije 

v železniškem gospodarstvu Ljubljana  

1. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona o dopolnitvi zakona o 

določitvi obveznosti plačevanja prispevkov iz dohodka te- 
meljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stro- 
škov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu 
Ljubljana je podana v 7. točki prvega odstavka 321. člena 
ustave SR Slovenije, ki določa, da se z zakonom urejajo 
razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane 
na področju financiranja in finančnega poslovanja samou- 
pravnih interesnih skupnosti. 

Ustavn^ podlaga je podana tudi v prvem odstavku 70. člena 
ustave SR Slovenije, po katerem se lahko z zakonom predpiše 
obveznost plačevanja prispevkov samoupravnim interesnim 
skupnostim, kadar so določene dejavnosti oziroma zadeve 
skupnosti posebnega družbenega pomena. 

2. OCENA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

Povračila za del stroškov enostavne reprodukcije so po 
določilih družbenega plana SR Slovenije eden od temeljev za 
pokrivanje enostavne reprodukcije Železniškega gospodar- 
stva Ljubljana. Za leto 1982 je bila prispevna stopnja določena 
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana samoupravne 
interesne skupnosti za Železniški in luški promet SR Slovenije 
za obdobje 1981-1985 za področje železniškega prometa in 
aneksom k temu samoupravnemu sporazumu v višini 1,3%. 
Zakon o dgločjtvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka 
temeljnih*-orčjaniizacij združenega dela za pokrivanje dela 
stroškov enostavne reprodukcije v železniškem gospodarstvu 
LjubljanajUrad|)i list SRS, št. 39/81) je to isto obveznost 
uvedel za tiste članice samoupravne interesne skupnosti, ki k 
temu samoupravnemu sporazumu in aneksu niso pristopile. V 
letu 1983 je tsila prispevna stopnja z zakonom o spremembah 
in dopolnitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železni- 
škem gospodarstvu Ljubljana (Uradni list SRS, št. 45/82 in 
22/83) zvišana na 1,8%, pri čemer ta obveznost velja za vse 
članice samoupravne interesne skupnosti za železniški in 
luški promet SR Slovenije do 31. 12. 1983. 

V drugi polovici meseca aprila 1983 je bil pripravljen pred- 
log sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet za področje železniškega prometa za obdobje 
1981-1985 s katerim naj bi prispevna stopnja 1,8% veljala tudi 
v letih 1984--1985 (po samoupravnem sporazumu oziroma 
aneksu k temu samoupravnemu sporazumu pa velja pri- 
spevna stopnja 1,3%). V akciji sprejemanja je do 6. oktobra 
1983 od skupnega števila 3472 temeljnih organizacij združe- 
nega dela članic Samoupravne interesne skupnosti za želez- 
niški in luški promet, sprejelo spremembe in dopolnitve sa- 
moupravnega sporazuma 2336 ali 67,3% temeljnih organiza- 
cij združenega dela ali 8,7%, v postopku pa je še v 833 ali 
24,0% temelnjih organizacij združenega dela. f 

Samoupravna interesna skupnost za železniški in luški pro- 
met ocenjuje, da predstavlja doslej doseženi rezultat velik 
uspeh in dokazuje, da so se članice skupnosti kljub velikim 
gospodarskim težavam odgovorno vključile v samoupravno 
reševanje temeljnih vprašanj gospodarjenja na železnici. 

Postopek za sprejetje sporazuma se še intenzivno nada- 
ljuje, vendar 100% rezultata objektivno ne bo mogoče doseči 
do konca 1983. leta. Stališče uporabnikov železniških storitev 
v samoupravni interesni skupnosti je, da tiste članice Samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, ki se 
niso pripravljene samoupravno sporazumeti o vprašanjih 

tekočega poslovanja in razvoja železnice, ne morejo biti v 
boljšem položaju od tistih, ki samoupravne sporazume sprej- 
mejo in redno izpolnjujejo dogovorjene obveznosti. 

Železniško gospodarstvo Ljubljana je v letu 1983 v izredno 
težkem gospodarskem položaju. Cene za železniške prevozne 
storitve, ki bi se morale gibati hitreje od splošne rasti cen, v 
letu 1983 še nadalje zaostajajo, pa tudi ostali ukrepi za rešitev 
gospodarskega položaja pretežno še niso uresničeni (devizno 
plačevanje stroškov za prevoze na relacijah tujih železniških 
uprav, nadomestilo ali oprostitev kritja tečajnih razlik za v 
dinarje konvertirane tuje finančne kredite, kompenzacija za 
povečane stroške za najemanje tovornih vagonov za_ prevoz 
premoga ali sovlaganja v nove vagone). Tako je bilo Železni- 
ško gospodarstvo Ljubljana kljub temu, da uspešno realizira 
akcijski stabilizacijski progrma, ob polletju prisiljeno upora- 
biti skrajni predvideni ukrep in za 20% znižati amortizacija-!a 
ukrep in poraba sredstev za razvoj za pokrivanje enostavne 
reprodukcije v letih 1981 in 1982 pa na drugi strani bistveno 
zmanjšujeta lastna sredstva za financiranje investicij, tako da 
je realizacija programa razvoja zmogljivosti Železniškega go- 
spodarstva Ljubljana v letih 1981-1983 le malo večja od polo- 
vične. 

3. NAČELA, NA KATERIH BO TEMELJIL 
ZAKON IN POGLAVITNE REŠITVE, KI SE 
PREDLAGAJO 

Predlagana dopolnitev zakona ohranja načela, na katerih 
temelji zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana. 

Dopolnitev zakona določa obveznost plačevanja prispevka 
iz dohodka v letu 1984 temeljnim organizacijam združenega 
dela, članicam Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet SR Slovenije, ki ne bodo pristopile k 
spremembam in dopolnitvam samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za železniški 
in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za po- 
dročje železniškega prometa in sicer v enaki višini, kot je 
določena s temi spremembami in dopolnitvami, to je po 
stopnji 1,8%. 

Dopolnitev izhaja iz predpostavke, da predlagane spre- 
membe in dopolnitve samoupravnega sporazuma ne bodo 
sprejete s strani vseh članic samoupravne interesne skupno- 
sti za železniški promet SR Slovenije. 
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4. FINANČNE POSLEDICE 
Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna finančna sred- 

stva družbenopolitičnih skupnosti. S predlagano dopolnitvijo 
zakona se določa obveznost plačevanja prispevka v letu 1984 
temeljnim organizacijam združenega dela, članicam Samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 

Slovenije, ki ne bodo pristopile k spremembam in dopolni- 
tvam samoupravnega sporazuma o temeljih plana samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 za področje železniškega 
prometa. 

Predlagana dopolnitev zakona ne zahteva novih admini- 
strativnih del in nalog. 

OSNUTEK ZAKONA 

o dopolnitvi zakona o določitvi obveznosti plačevanja 

prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega 

dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije 

v železniškem gospodarstvu Ljubljana   

1. člen 
V zakonu o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz 

dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana (Uradni list SRS, št. 39/81, št. 45/82 in št. 
22/83) se za 5. a členom doda nov 5 B člen, ki se glasi: 

»Temeljne organizacije združenega dela, članice Samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije, ki niso pristopile k samoupravnemu sporazumu o 
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za 

področje železniškega prometa, k aneksu k temu samouprav- 
nemu sporazumu ter k spremembam in dopolnitvam tega 
samoupravnega sporazuma, se zavezujejo, da v letu 1984 
obračunavajo in plačujejo iz dohodka prispevek za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana od osnove iz 2. člena tega zakona po stopnji 
1,8%. 2. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1984. 
Številka 
Ljubljana, dne 

OBRAZLOŽITEV 
Zakon o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz do- 

hodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana je bil sprejet v letu 1981 in nato dvakrat 
spremenjen in dopolnjen (Uradni list SRS, št. 39/81, 45/82 in 
22/83). 

Za leto 1981 je zakon uvedel obveznost plačevanja pri- 
spevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela, 
članic Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški 
promet, ki niso pristopile k samoupravnemu sporazumu o 
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti za železni- 
ški in luški promet SR Slovenije za obdobje 1981-1985 za 
področje železniškega prometa in k aneksu k temu samou- 
pravnemu sporazumu, in sicer po stopnnji 1,3%. V letu 1983 
je bila prispevna stopnja z zakonom o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz 
dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje 
dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospo- 
darstvu Ljubljana (Uradni list SRS, št. 39/81 in 45/82) zvišana 
na 1,8%, pri čemer ta obveznost velja za vse članice samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije do 31. 12. 1983. 

V teku je sprejemanje sprememb in dopolnitev samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne 
skupnosti za železniški in luški promet za področje železni- 
škega prometa za obdobje 1981-1985, s katerimi naj bi pri- 
spevna stopnja 1,8% veljala tudi v letih 1984 do-1985 (po 
samoupravnem sporazumu oziroma aneksu k temu spora- 
zumu pa velja prispevna stopnja 1,3%). V akciji sprejemanja, 
ki je pričela v drugi polovici meseca aprila 1983 je do 6. 10. 
1983 od skupnega števila 3472 temeljnih organizacij združe- 
nega dela, članic Samoupravne interesne skupnosti za želez- 
niški in luški promet, sprejelo spremembe in dopolnitve sa- 
moupravnega sporazuma 2336 ali 67,3% temeljnih organiza- 
cij združenega dela, odklonile so jih 303 temeljne organizacije 
združenega dela ali 8,7%, v postopku pa je še v 833 ali 24,0% 
temeljnih organizacij združenega dela. 

Doseženi rezultat dokazuje, da so se članice Samoupravne 
interesne skupnosti za železniški in luški promet odgovorno 
vključile v samoupravno reševanje temeljnih vprašanj gospo- 
darjenja na železnici, vendar kljub intenzivnemu nadaljevanju 
postopka za sprejem sprememb in dopolnitev samouprav- 
nega sporazuma, do konca leta 1983 objektivno ne bo mo- 
goče doseči, da bi jih sprejele vse članice samoupravne 
interesne skupnosti. 

Poleg tega, da je na osnovi stališča uporabnikov železniških 
storitev v samoupravni interesni skupnosti treba zagotoviti 
prispevek za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije 
tudi od tistih članic skupnosti, ki se niso pripravljene samou- 
pravno sporazumeti o vprašanjih tekočega poslovanja in raz- 
voja železnice; le-te ne morejo biti v boljšem položaju od 
velike večine članic, ki samoupravne sporazume sprejemajo 
in redno izpolnjujejo svoje obveznosti; je treba celovito zago- 
toviti povračila za del stroškov enostavne reprodukcije Želez- 
niškemu gospodarstvu Ljubljana tudi zato, ker so povračila 
po določilih družbenega plana SR Slovenije eden od bistve- 
nih temeljev za pokrivanje njegove enostavne reprodukcije. 

V letih 1981-1983 je bilo ŽG Ljubljana kljub uspešni realiza- 
ciji svojega akcijskega stabilizacijsega programa v velikih 
gospodarskih težavah. Povračila so bila manjša od planiranih 
in je ob dejstvu, da so tudi cene za železniške prevozne 
storitve zaostajale za splošno rastjo cen, bilo treba za eno- 
stavno reprodukcijo ŽG Ljubljana porabiti del razvojnih sred- 
stev. S tem so se zmanjšala že tako skromno planirana sred- 
stva za financiranje programa razvoja železniških zmogljivo- 
sti, kar je v nasprotju s potrebami in vse pomembnejšim 
mestom in vlogo, ki jo dobiva železnica v dolgoročnem stabi- 
lizacijskem programu širše družbene skupnosti. 

Iz navedenih razlogov je utemeljen predlog, da se takoj 
uvede postopek za sprejem zakona, ki bo analogno kot prejš- 
nja leta predpisal obveznost tudi za članice skupnosti, ki 
sprememb in dopolnitev samoupravnega sporazuma ne bodo 
sprejele. S tem bi se izognili izredno hudim posledicam, ki bi 
jih imela nezagotovljena enostavna reprodukcija za normalno 
tekoče poslovanje Železniškega gospodarstva Ljubljana in za 
zagotavljanje potreb gospodarstva po železniških prevoznih 
storitvah. 

Za izvedbo zakona niso potrebna dodatna finančna sred- 
stva družbenopolitičnih skupnosti. S predlagano dopolnitvijo 
zakona se določa obveznost plačevanja prispevka v letu 1984 
temeljnim organizacijam združenega dela, članicam samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije, ki ne bodo pristopile k spremembam in dopolni- 
tvam samoupravnega sporazuma o temeljih plana Samou- 
pravne interesne skupnosti za železniški in luški promet SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 za področje železniškega 
prometa. 

Predlagana dopolnitev zakona ne zahteva novih admini- 
strativnih del in nalog. 
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Ljubljana, 25. 10. 1983 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o javnem obveščanju (ESA-339) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 95. seji dne 
6. oktobra 1983 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O JAVNEM OBVEŠČANJU 
S TEZAMI, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261., 262. in 268. člena poslovnika Skupščine SR- 
Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Marjan ŠIFTAR, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za informiranje, 

- Slobodan RAKOČEVIČ, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za informiranje. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA IMFORMIRANJE 

POVZETEK 

-f. Ustavna podlaga za izdajo zakona je 14. točka 321. 
člena ustave SR Slovenije, po kateri republika ureja dejav- 
nost javnega obveščanja. 

2. Zakon o javnem obveščanju je bil v SR Sloveniji 
sprejet februarja 1973 na podlagi 51. amandmaja k ustavi 
SR Slovenije iz leta 1963. Vloga in pomen javnega obve- 
ščanja sta opredeljena tudi v dokumentih XII. kongresa 
ZKJ in IX. kongresa ZKS ter v dokumentih drugih družbe- 
nopolitičnih organizacij. Poleg ustave in zakonov posa- 
mezna vprašanja s področja javnega obveščanja ureja tudi 
vrsta družbenih dogovorov in samoupravnih sporazumov, 
ki zadevajo zlasti reševanje gmotnega položaja sredstev 
javnega obveščanja v republiki. 

V preteklih letih je, po sprejetju nove ustave in zakona o 
združenem delu, prišlo do pomembnih sprememb pri ra- 
zvijanju in uveljavljanju novih družbenoekonomskih odno- 
sov in zgrajevanju političnega sistema sobialističnega sa- 
moupravljanja. Glede na to, da je bil zakon sprejet pred 
novo ustavo in zakonom o združenem delu, je toliko bolj 
očitna potreba po sprejemu novega zakona, ki bo termino- 
loško in vsebinsko usklajen z obema dokumentoma. Pri 
tem gre po eni strani za konkretizacijo temeljnih načel 
ustave, ki neposredno govorijo o obveščanju ter ustavnih 
določb o svobodiščinah, pravicah in dolžnostih delovnega 
človeka in občana na tem področju. Po drugi strani pa je v 
republiškem zakonu treba urediti vrsto vprašanj, ki jih 
sedanji zakon sploh ne ureja ali pa niso v skladu z ustavo 
oz. zakonom o združenem delu; gre npr. za vprašanja 
uresničevanja posebnega družbenega interesa pri oprav- 
ljanju dejavnosti javnega obveščanja, ustanavljanja in 
upravljanja OZD javnega obveščanja, družbenoekonom- 
ske odnose, imenovanje poslovodnih organov, glavnih in 
odgovornih urednikov itd. 

3. Predlog za izdajo zakona o javnem obveščanju že v 
možni meri upošteva usmeritve iz delovne verzije osnutka 
zveznega zakona o temeljih sistema javnega obveščanja, 
ki ga bo še letos obravnavala Skupščina SFRJ. Ob tem 

pripominjamo, da bo v republiškem zakonu dosledno spo- 
štovano načelo, da ne bo prevzemal določb zveznega 
zakona, kar se bo ustrezno odrazilo tudi v uvodnih določ- 
bah. Glede na to, da priprava republiškega zakona za eno 
fazo zaostaja za zveznim, bo seveda moč republiški zakon 
pravočasno in v celoti uskladiti z zveznim. 

4. Poglavitni skupni namen rešitev v predlogu za izdajo 
zakona je pospešitev procesov podružbljanja in nadaljnje 
preobrazbe sistema in sredstev javnega obveščanja v 
skladu z ustavo, političnimi usmeritvami in razvojem pra- 
kse na tem področju. Dograjevanje družbenoekonomskih 
odnosov in delegatskega sistema, kakor tudi slabosti in 
pomanjkljivosti sedanje ureditve terjajo takšno ureditev, ki 
bo spodbujala in pospeševala še večjo integriranost si- 
stema javnega obveščanja v samoupravne družbene to- 
kove in utrjevanje takšnih družbenih odnosov, ki bodo 
delovnim ljudem in občanom zagotovili neposreden in 
učinkovit vpliv na celotno politiko in graditev sistema 
javnega obveščanja kot sestavnega dela političnega si- 
stema socialističnega samoupravljanja. 

Zakon naj bi določil, da je delovni človek in občan 
temeljni subjekt javnega obveščanja ter da je svoboda 
obveščanja in pravica do obveščenosti eden temeljnih 
pogojev za uveljavljanje samoupravnega položaja delav- 
cev, delovnih ljudi in občanov za izvrševanje oblasti in 
upravljanje drugih družbenih zadev. V tem okviru naj bi 
razdelali ustavno pravico delovnih ljudi in občanov, da v 
sredstvih javnega obveščanja izražajo in objavljajo svoja 
mnenja in stališča kot tudi pravico do javnega odgovora 
na objavljeno sporočilo ter popravka. 

Zakon naj bi nadalje opredelil naloge in odgovornost SR 
Slovenije in drugih družbenopolitičnih skupnosti ter sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti za uresničevanje 
pravic italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji 
na področju javnega obveščanja. 

Z zakonom naj bi konkretizirali zagotavljanje posebnega 
družbenega interesa v OZD, ki se ukvarjajo z javnim obve- 
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ščanjem, v skladu z 57. členom ustave SR Slovenije; zakon 
naj bi kot organ upravljanja v teh organizacijah opredelil 
skupščino oz. svet. ki je glede na to, da gre za opravljanje 
dejavnosti posebnega družbenega pomena, sestavljen iz 
delegatov delavcev časopisnih oz. radiodifuznih organiza- 
cij in delegatov ustanovitelja, družbenopolitičnih skupno- 
sti, družbenopolitičnih organizacij in uporabnikov (dele- 
gati družbene skupnosti). Delegati družbene skupnosti naj 
bi z delegati delavcev OZD javnega obveščanja soodločali 
zlasti o planskih smernicah in razvojnih programih, te- 
meljnih vprašanjih, razvojne politike na področju časopi- 
sne oz. radiodifuzne dejavnosti, programskih usmeritvah 
in uresničevanju temeljnih vsebinskih zasnov časopisov 
oz. radiodifuznih programov, uresničevanje kadrovske po- 
litike in podobno. Določil naj bi tudi pogoje za ustanavlja- 
nje časopisnih in rdiodifuznih organizacij ter opredelil 
materialno in politično odgovornost njihovih ustanovite- 
ljev in družbenopolitičnih skupnosti za zagotavljanje teh 
pogojev. 

Zakon naj bi nadalje utrdil ustavno vlogo in odgovornost 
SZDL na področju časopisne oz. radiodifuzne dejavnosti, 
pri oblikovanju oganov upravljanja OZD javnega obvešča- 
nja oz. izdajateljskih in programskih svetov, prek katerih 
se zagotavlja širši družbeni vpliv na uresničevanje vsebin- 
ske oz. programske zasnove ter uredniške politike. 

Z rešitvami na področju družbenoekonomskih odnosov 
naj bi zakon prispeval k nadaljnjemu uveljavljanju družbe- 
nih dogovorov ter samoupravnih sporazumov kot najpo- 
membnejših oblik urejanja samoupravnih družbenoeko- 
nomskih odnosov na področju javnega obveščanja in 
odnosov med organi, organizacijami in skupnostmi, ki 
sodelujejo v procesih javnega obveščanja. Posebej naj bi 
določil, da so družbenopolitične skupnosti in njihovi or- 
gani, v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi, dolžni 
ustvarjati pogoje za obveščanje delavcev, delovnih ljudi in 
občanov ter zagotavljati materialne in druge pogoje za 
razvoj javnega obveščanja. Zakon naj bi zato predpisal, da 
mora ustanovitelj oz. pristojni organ družbenopolitične 
skupnosti nadomestiti časopisni oz. radiodifuzni organi- 
zaciji razliko med proizvodno in prodajno ceno proizvo- 
dov oz. storitev, kadar odloči, da je organizacija dolžna 
prodajati svoje proizvode ali storitve po ceni, ki je nižja od 
proizvodne. Zakon naj bi spodbujal tudi sodelovanje med 
OZD oz. sredstvi javnega obveščanja pri usklajevanju pro- 
gramov dela razvoja ter njihovem organizacijskem, tehnič- 

nem, programskem in ekonomskem povezovanju v korist 
učinkovitega, kakovostnega in racionalnega opravljanja 
dejavnosti javnega obveščanja tako v republiki kot v posa- 
meznih regijah in občinah. 

Zakon naj bi posebej urejal specifičnosti, ki veljajo za 
časopise, radiodifuzijo, filmske novice ter druga sredstva 
javnega obveščanja, vsebovat pa naj bi tudi določila, ki bi 
opredelila pomen in vsebino ekonomsko-propagandnih 
sporočil. 

Zakon naj bi opredelil odgovornost DO RTV Ljubljana za 
ustvarjanje in razširjanje radiodifuznih programov, ki so 
skupnega in splošnega pomena za republiko, za sloven- 
sko narodnostno skupnost v zamejstvu, delavce na zača- 
snem delu v tujini ter izseljence. Poleg tega naj bi DO RTV 
Ljubljana opravljala tudi naloge v zvezi z izgradnjo in 
vzdrževanjem radiodifuznih objektov, naprav in opreme, ki 
je namenjena za prenos in oddajanje radijskih in televizij- 
skih programov ter usklajevala celoten razvoj radiodifuz- 
nih organizacij na območju republike. Pri tem naj bi pose- 
bej poudaril pomen in tudi spodbujal medsebojno sodelo- 
vanje med RTV Ljubljana in drugimi radiodifuznimi OZD 
ter tudi družbeno dogovarjanje in samoupravno sporazu- 
mevanje pri opredeljevanju pogojev ter načina financira- 
nja nalog v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem radiodifuz- 
nih objektov ter usklajevanjem razvoja drugih radiodifuz- 
nih organizacij v SR Sloveniji. Zakon naj bi podrobneje 
uredil tudi temeljna vprašanja v zvezi z RTV naročnino. 

Z zakonom naj bi tudi delno uredili vprašanje zlorabe 
svobode obveščanja, upoštevajoč dejstvo, da je urejanje 
določenih vprašanj s tega področja v pristojnosti federa- 
cije. 

V zakon naj bi vključili tudi materijo zakona o pristojno- 
stih upravnih organov za odločanje in opravljanje drugih 
nalog na področju tuje informacijske dejavnosti (Ur. list 
SR S št. 2/76/, s katerim so bile opredeljene pristojnosti 
upravnih organov, ki jih na področju tuje informacijske 
dejavnosti določa zakon o vnašanju in razširjanju tujih 
sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski 
dejavnosti v Jugoslaviji, glede na to, da vsebuje le nekaj 
členov, ki bi jih tudi sicer bilo potrebno spremeniti. 

5. Zakon ne bo terjal dodatnih finančnih sredstev iz 
proračunov družbenopolitične skupnosti niti od OZD. 
Upravnim organom ne bo nalagal novih zadolžitev niti 
terjal kadrovske širitve uprave. 

I Ustavna podlaga za izdajo zakona je 
14. točka 321. člena Ustave 
SR Slovenije, po kateri republika ureja 
dejavnost javnega obveščanja. 

II. Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo 
izdajo zakona 

1. V skladu z Ustavo SFRJ in ustavami republik in pokrajin 
je pristojnost pravnega urejanja na področju javnega obve- 
ščanja razdeljena med republike in pokrajini ter federacijo. 
Federacija je na temelju ustave uredila položaj tujih informa- 
cijskih ustanov in predstavnikov tujih informacijskih sredstev 
ter vprašanje omejitev ali prepovedi svobodne uporabe tiska 
in drugih oblik javnega obveščanja in komuniciranja, ki so 
naperjene proti temeljem z ustavo določene socialistične de- 
mokratične ureditve ali ogrožajo neodvisnost države, mir in 
enakopravno mednarodno sodelovanje. V skladu s tem sta 
bila v federaciji sprejeta zakon o vnašanju in razširjanju tujih 
sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski 
dejavnosti v Jugoslaviji (Ur. list SFRJ št. 39/74) in zakon o 
preprečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik informi- 
ranja (Ur. list SFRJ št. 58/76). Republike in pokrajini pa so v 
skladu z Ustavo SFRJ in ustavami republik in pokrajin sprejele 
zakone o javnem obveščanju. 

Zakon o javnem obveščanju je bil v SR Sloveniji sprejet 
februarja 1973 na podlagi 51. amandmaja k ustavi SR Slove- 
nije iz leta 1963. 

Posamezna vprašanja na področju javnega obveščanja so v 
celoti ali podrobneje urejena tudi z vrsto družbenih dogovo- 
rov in samoupravnih sporazumov, ki so bili sprejeti v zadnjih 
letih (dogovor o reševanju gmotnega položaja in razvoju 
informativno-političnih glasil, ki so ga podpisali Zvezni izvršni 
svet in izvršni sveti republik oz. pokrajin (Uradni list SFRJ št. 
29/77), družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju 
cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnev- 
nikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov (Uradni 
list SRS št. 3/79), družbeni dogovor o vlogi, razširjanju in 
financiranju mladinskega tiska (Uradni list SRS št. 9/77), 
samoupravni sporazum o programskem, tehničnem in eko- 
nomskem sodelovanju med lokalnimi radijskimi postajami in 
DO RTV Ljubljana itd.). 

Zakon o javnem obveščanju je kljub sprejetju nove ustave in 
zakona o združenem delu ostal v veljavi nespremenjen več kot 
deset let. V teh letih pa so bile pri nas na podlagi ustave in 
zakona o združenem delu storjene pomembne in daljnosežne 
družbene spremembe pri razvijanju novih družbenoekonom- 
skih odnosov in izgrajevanju političnega sistema socialistič- 
nega samoupravljanja. Dograditev družbenoekonomskega in 
uvedba delegatskega sistema terja tudi ustrezno preobrazbo 
in prilagoditev sistema javnega obveščanja. Javno obveščanje 
kot sestavni del političnega sistema se mora razvijati v skladu 
s spreminjanjem in usmerjanjem družbenih odnosov v celoti, 
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obenem pa mora prispevati k njihovemu hitrejšemu in dosle- 
dnejšemu uresničevanju in razvoju. Pomen in vloga javnega 
obveščanja pri razvijanju političnega sistema socialističnega 
samoupravljanja sta opredeljena tako v temeljnih ustavnih 
načelih, v dokumentih 12. kongresa ZKJ in 9. kongresa ZKS, 
kakor tudi v dokumentih drugih družbenopolitičnih organiza- 
cij. Poseben poudarek vlogi in izgradnji ustreznega sistema 
javnega obveščanja pa je dan v Kardeljevi študiji »Smeri 
razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja«. 
Vse to terja, da se tudi v pravnem pogledu ustvarijo pogoji in 
podlaga za izgradnjo in delovanje takšnega sistema javnega 
obveščanja, ki bo v vseh pogledih ustrezal družbenim potre- 
bam in odnosom. 

V skladu s tem je potrebno uskladiti republiške zakone o 
javnem obveščanju, obenem pa je bilo ocenjeno, da naj se v 
federaciji pripravi zakon o temeljih sistema javnega obvešča- 
nja. Predlog za izdajo tega zakona je bil v skupščini sprejet 
pred dvema letoma - aprila 1981. Ustavna podlaga za izdajo 
tega zakona je 281. člen, 2. točka ustave SFRJ. Na tej osnovi je 
bil pripravljen osnutek zakona, ki naj bi bil po predvidevanjih 
obravnavan v skupščini SFRJ še v letu 1983. 

Glede na to, da je bil zakon o javnem obveščanju v naši 
republiki sprejet pred novo ustavo in zakonom o združenem 
delu, je toliko bolj očitna potreba po njegovi uskladitvi z 
omenjenima dokumentoma. Pri tem gre po eni strani za 
konkretizacijo temeljnih načel ustave, ki neposredno govorijo 
o obveščanju, in ustavnih določb o svoboščinah, pravicah in 
dolžnostih delovnega človeka in občana na področju obve- 
ščanja. Po drugi strani pa je v republiškem zakonu treba 
urediti vrsto vprašanj, ki v veljavnem zakonu niso urejena ali 
pa niso urejena v skladu z ustavo in zakonom o združenem 
delu. Gre za vrsto vprašanj o družbenoekonomskih odnosih 
na področju javnega obveščanja, o uresničevanju posebnega 
družbenega interesa pri opravljanju dejavnosti javnega obve- 
ščanja in zagotavljanju družbenega vpliva, o ustanavljanju in 
upravljanju organizacij združenega dela na področju javnega 
obveščanja, o pogojih delovanja sredstev javnega obveščanja 
itd. 

Prvotno je bilo mišljeno, da se predlaga spremembe in 
dopolnitve zakona, za kar bi sicer lahko govorila kontinuiteta 
tega zakona s sedaj veljavnim zakonom o javnem obveščanju 
(Uradni list SRS, št. 7/73), ter okoliščina, da je na splošno novi 
zakon postavljen na iste temelje, kot zakon o javnem obvešča- 
nju. Vendar pa je treba pri tem upoštevati, da je potrebno novi 
zakon o javnem obveščanju izdati glede na novo ustavo in da 
je praksa usklajevanja z novo ustavo zahtevala, da se izda 
novi zakon in ne spremembe in dopolnitve starega zakona. V 

danem primeru je nova ustava tudi temelj za izdajo zveznega 
zakona o temeljih sistema javnega obveščanja, ki je prav 
sedaj v pripravi. Zakon o javnem obveščanju pa je bil izdan 
brez zveznega zakona na tem področju. Končno predlog za 
izdajo zakona in teze v toliki meri odstopajo od Zakona o 
javnem obveščanju, da skoraj ni določbe (razen v poglavju o 
popravku oz. odgovoru), ki bi bila povsem enaka določbi 
sedanjega zakona. Vse to je razlog za izdajo novega zakona o 
javnem obveščanju, s katerim bi se razveljavil sedanji Zakon o 
javnem obveščanju. 

Rešitve o predlogu za izdajo zakona (in tudi teze) skušajo že 
v največji možni meri upoštevati predvidene rešitve za osnu- 
tek zveznega zakona o temeljih sistema javnega obveščanja. 
Ker je priprava predloga za izdajo zakona o javnem obvešča- 
nju fazo za oblikovanjem zveznega zakona o temeljih sistema 
javnega obveščanja, bo v republiškem zakonu možno upošte- 
vati morebitne spremembe, prav tako pa se bo potrebno v 
največji možni meri izogniti ponavljanju določb, ki jih bo 
vseboval zvezni zakon, prav tako pa tudi ponavljanju določb, 
ki jih vsebujejo ali jih bodo vsebovali drugi zakoni, ki tudi 
urejajo posamezna področja ali vprašanja javnega obvešča- 
nja (Zakon o družbenem sistemu informiranja; Zakon o siste- 
mih zvez in PTT prometu; Zakon o kulturno umetniških dejav- 
nostih in o posredovanju kulturnih vrednot itd.). 

2. Ocena stanja 
Javno obveščanje (sem sodi tisk, radiodifuzija, tiskovne 

agencije in filmske novice) je v SR Sloveniji sorazmerno 
močno razvito. To zgovorno kažejo naslednji pokazatelji o 
številu in vrstah sredstev javnega obveščanja; 

a) Časopisna dejavnost 
Po podatkih Zveznega zavoda za statistiko je v letu 1982 

izhajalo v SR Sloveniji 755 časnikov in časopisov* v skupni 
letni nakladi 150 milijonov izvodov. Redno je izhajalo 232 
časnikov (listov) in 108 časopisov (revij) oz. 45% naslovov. 
Izhajali so 3 dnevniki, 2 časnika sta izhajala večkrat tedensko, 
33 časnikov in časopisov je izhajalo tedensko, 29 štiri- 
najstdnevno, 223 mesečno, 17 dvomesečno in 33 četrtletno. 
Občasno je izhajalo 416 časopisov in časnikov (Glej pregle- 
dnico 1). 

'Zakon o javnem obveščanju ne razlikuje med pojmoma »časnik« in »časopis«: 
Po 21. členu zakona so časopisi dnevni In drugi periodični listi, revije, bilteni in 
druge podobne tiskane stvari, ki ižhajajo za redno obveščanje javnosti. 

PREGLEDNICA 1 
ČASNIKI IN ČASOPISI 1982 V SRS 

Časniki (listi) Časopisi (revije)  
Število Izdane številke Letna naklada Število Izdane številke Letna naklada 

v 000  v 000 
SKUPAJ 517 Š936 125.648 239 1-483 24.353 
dnevni 3 963 78.923 
večkrat tedensko 2 197 2.568 - ~ 
tedenski 23 1.046 26.013 10 374 14.577 
štirinajstdnevni 27 551 6.040 2 52 1.263 
mesečni 177 1.659 6.807 46 443 6.077 
dvomesečni - - - ~ 217 
četrtletni J t? 0fl' 
občasni  285 T520 ^297 131 408 2023 

po podatkih Zveznega zavoda za statistiko   ..... . . , . 
Upoštevajoč podatke iz letošnje raziskave Zavoda SRS za statistiko o obveščanju v OZD v SR Sloveniji je v letu 1982 izhajalo 1184 

časnikov in časopisov v skupni nakladi 156.247.000 izvodov. 

Glede števila in naklade glasil OZD prihaja do razlike v 
podatkih, ki jih prikazuje Zvezni zavod za statistiko in podatki, 
ki jih je s posebno raziskavo zbral Zavod SRS za statistiko. Po 
podatkih Zveznega zavoda za statistiko je v letu 1982 v SR 
Sloveniji izšlo 310 glasil OZD v skupni nakladi 8 milijonov 802 
tisoč izvodov. Po podatkih iz. raziskave Zavoda SRS za stati- 
stiko pa je v letu 1982 v SR Sloveniji izhajalo 739 glasil v 546 
OZD v skupni nakladi 15 milijonov izvodov. 

Upoštevajoč podatke Zveznega zavoda za statistiko ter po- 
datke Zavoda SR Slovenije za statistiko je potemtakem v letu 
1982 izhajalo v SR Sloveniji skupaj 1184 časnikov in časopi- 
sov v skupni nakladi 156 milijonov 247 tisoč izvodov. 

Po podatkih Zveznega zavoda za statistiko (izvzemši glasila 
OZD) je v SR Sloveniji v letu 1982 po zvrsteh izhajalo; 310 
znanstvenostrokovnih in poljudnoznanstvenih časnikov in ča- 
sopisov, 34 jnformativno-političnih, 42 drugih infocmativnih 
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časnikov in časopisov, 33 verskih, 16 mladinskih, 18 otroških, 
17 kulturnih, 15 športnih, 13 gospodarskih, 6 vojnih, 5 ilustra- 
tivno zabavnih, 5 humorističnih časnikov in časopisov. Poleg 
tega pa je izhajalo še 93 časnikov in časopisov, ki po stati- 
stični metodologiji nimajo opredeljenega namena. Izhajalo je 
tudi 7 listov, ki jih je zvezni.,Zavod za statistiko po svoji 
klasifikaciji razvrstil med uradne liste. 

S časopisno dejavnostjo kot temeljno dejavnostjo se uk- 
varja 15 organizacij združenega dela, ki izdajajo 45 časopisov. 
Med njimi naj omenimo informativno-politične dnevnike Delo, 
Dnevnik in Večer, tednike Delavska enotnost, Komunist, 
Kmečki glas, Gospodarski vestnik, Teleks, 7 D, Nedeljski 
dnevnik in Jana, 14-dnevnik Prosvetni delavec in mesečnik 
Naša žena. 

Nekatere od časopisnih organizacij združenega dela izda- 
jajo tudi po več časopisov: ČGP Delo jih na primer izdaja 12, 
ČTP Pravica-Dnevnik 2, ČGP Večer 3, ČZP Kmečki glas 3, 
Pavliha 5 itd. Trije časopisi, ki jih izdaja Delo, izhajajo razen v 
slovenščini tudi v srbohrvaščini (Avto, Zdravje in Zabavnik). 
Povprečna naklada vseh 45 časopisov je 1,762.000 izvodov na 
številko, od tega znaša naklada dnevnikov 218.530 izvodov 
(Delo - 104.886, Dnevnik - 53.822, Večer - 59.822). 

V Sloveniji izhaja poleg tega sedem pokrajinskih (regional- 
nih) časopisov, ki so večinoma tedniki, le Glas in Primorske 
novice izhajata dvakrat tedensko. Naklada pokrajinskega ti- 
ska (posamezen list izhaja za območje več občin ) se giblje od 
8.500 (ptujski Tednik) do skoraj 30.000 izvodov (Dolenjski list). 

Primerjajoč obdobje 1972 - 1982 je pri dnevnikih opazen 
porast naklade pri Delu in Večeru, prav tako se je povečala 
naklada pri vseh pokrajinskih časopisih, izvzemši Dolenjski 

list. Pri tednikih, 14-dnevnikih in mesečnikih so zaznamovali 
največji porast naklade Jana (od 47.000 v letu 1972 na 135.000 
v letu 1982), Komunist (od 48.000 na 101.000), Delavska enot- 
nost (od 20.000 na 43.000) in Nedeljski dnevnik (od 198.000 na 
230.000), kar ga po nakladi uvršča v sam jugoslovanski vrh. 
Podrobnejši podatki o gibanju naklade v obdobju 1972-1982 
so razvidni iz preglednice 2. 

V občinah izdajajo 30 občinskih časopisov (glasil) v pov- 
prečni skupni nakladi 312.295 izvodov na številko in 12 dele- 
gatskih biltenov v povprečni skupni nakladi 8030 izvodov na 
številko. Povprečna naklada enega časopisa je 10.410 izvo- 
dov, bilten pa izhaja povprečno v 670 izvodih. Nekatera glasila 
dosegajo zelo visoko naklado: tako npr. izhaja »Naša ko- 
muna« (občina Vič-Rudnik) v 27.000 izvodih, »Zbor občanov« 
(občina Bežigrad) v 25.000, »Javna tribuna« (občina Šiška) v 
30.000 izvodih, »Indok informacije« (občina Celje) v 20.000 
izvodih, »Odločajmo« (občina Novo mesto) v 16.000 izvodih 
itd. 

Manjša je npr. naklada časopisov »Odločanje« (občina 
Ravne), ki izhaja v 4.000 izvodih, »Utrip« (občina Šentjur pri 
Celju), ki izhaja v 4.000 izvodih, »Logaške novice«, ki izhajajo 
v 3.000 izvodih itd. 

Pri biltenih je razpon naklade od 240 izvodov (»Informacije« 
v občini Slovenska Bistrica) do 1050 izvodov (»Delegatski 
poročevalec« v občini Trbovlje). Pogostost izhajanja je pri 
časopisih večja kot pri biltenih. Časopisi izhajajo v povprečju 
14-krat na leto, bilteni pa 9-krat. Tedensko izhaja le »Železar«, 
skupno glasilo železarne Jesenice in skupščine občine Jese- 
nice, drugi časopisi pa izhajajo štirinajstdnevno, mesečno ali 
občasno. 

PREGLEDNICA 2 
GIBANJE NAKLADE V OBDOBJU 1972-1982 
a) dnevna glasila 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1-61983 
Delo 84.780 92.234 91.303 89.236 92.491 92.432 91.870 97.993 103.120 102.324 102.624 104.886 
Dnevnik 51.618 48.628 52.991 52.306 54.938 55.938 56.542 57.582 55.515 55.235 54.641 53.822 
Večer 46.070 54.225 56.171 55.780 55.075 56.777 57.966 58.414 59.852 57.767 57.816 59.822 

b) tedniki, 14-dnevniki, mesečniki 
 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1-61983 
Komunist 47.942 51.213 56.619 63.265 71.105 77.764 86.054 90.234 95.418 97.412 101.441 101.970 
Delavska enotnost 20.040 21.130 22.600 27.840 36.940 39.100 40.130 40.715 40.618 39.557 43.277 38.854 
Naša žena 57.791 72.818 50.864 47.282 42.500 40.909 39.509 39.464 40.218 41.400 44.134 47.330 
TV-15 42.300 40.800 41.500 39.400 38.800 38.400 38.000 37.200 36.800 36.200 35.600 32.000 
Mladina 16.000 15.200 14.360 14.000 13.100 12.228 12.376 16.223 14.291 10.925 13.500 12.500 
Kmečki glas" - - 45.147 45.135 44.837 44.832 43.638 43.663 43.542 43.410 43.200 42.692 

Ni podatkov za leto 1972, 1973 

Nedeljski dnevnik 199.979 204.038 204.496 207.131 211.342 215.494 215.528 214.228 215.207 229.452 239.980 
Jana 77.454 75.234 78.709 80.097 73.311 89.182 112.769 125.175 119.653 134.820 138.477 
Teleks" - 77.689 54.491 53.035 47.287 39.757 36.348 33.791 
7 D 58.877 59.580 59.334 60.958 62.960 63.501 62.541 58.706 56.368 53.614 51.647 
Naša obramba1" - - - 93.600 102.300 112.000 113.000 111.000 110.000 110.000 110.000 
* Začetek izhajanja 1977 
** Ni podatkov do leta 1976 

c) pokrajinska glasila 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1-61983 

Glas 16.812 16.438 16.681 16.493 17.322 18.455 19.417 23.000 23.000 22.850 22.500 23.100 
Dolenjski list 28.979 29.019 28.807 28.152 28.712 29.306 29.210 29.108 29.100 28.995 28.696 28.606 
Primorske novice 12.178 12.412 13.132 14.608 15.734 17.488 18.667 19.341 17.092 19.657 19.941 21.241 
Vestnik 13.330 16.160 17.680 19.350 19.280 17.950 19.450 20.500 19.801 19.670 19.800 20.500 
Naš tednik" - - - - - 13.879 14.258 13.255 15.139 16.150 
Naš časxx - - - 9.500 10.500 11.530 12.600 14.585 14.553 13.782 13.323 
Tednik 5.672 5.800 5.913 6.150 6.394 6.500 7.500 8.027 8.420 8.790 8.400 8.492 
* Ni podatkov do leta 1979 
xx Ni podatkov do leta 1976 

Mladinsko periodiko, ki je posebnega pomena za vzgojo, 
izobraževanje in informiranje mladine, sestavlja 15 glasil, ki 
imajo skupno povprečno naklado 365.415 izvodov na številko. 

Njihovo izhajanje je pretežno omejeno na šolsko obdobje, ker 
poteka distribucija teh listov, gledano v celoti, v dobršni meri 
prek šol. V večini primerov izhajajo ti listi mesečno. Tednika 
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sta dva - »Pionirski list« in »Miadiha'«. 
Skupna revija vseh slovenskih ča'snikov je mesečnik »Naš 

delavec«. Namenjen je delavcem na začasnem delu v tujini in 
izhaja v slovenskem jeziku. Revija izhaja v nakladi 20.000 
izvodov, od katerih jih gre 19.500 v tujino, in sicer 18.000 
neposredno na naslove naročnikov. 

Revijo dobivajo še vsa naša diplomatsko-konzulama pred- 
stavništva v Evropi, vsi klubi in društva slovenskih delavcev na 
začasnem delu v tujini, učitelji slovenskega dopolnilnega 
pouka in informativni biroji Ljubljanske banke ter tista jugo- 
slovanska društva, v katerih se združuje zadostno število 
Slovencev in žele dobivati revijo. 

Največ izvodov gre v ZRN, in sicer 11.800, v Avstrijo 1.600, 
na Švedsko 700, v Švico 750, v Italijo 530, v Kanado 318 itd. 
Skupno pošiljajo Našega delavca v 54 dežel. 

Izdajanje in razširjanje tiskanih stvari verskih skupnosti je 
načelno urejeno v zakonu o pravnem položaju verskih skup- 
nosti v SR Sloveniji. Za izdajanje tiskanih stvari verskih skup- 
nosti se smiselno uporabljajo splošni predpisi, ki urejajo 
dejavnost javnega obveščanja, se pravi ustrezna določila za- 
kona o javnem obveščanju. 

V celoti je bilo septembra 1983 v Republiškem komiteju za 
informiranje prijavljenih 693 časopisov, kar ne ustreza dejan- 
skemu stanju. Zakonska določba, ki zahteva obvezno prijav- 
ljanje vseh časopisov se namreč ne izvaja dosledno, oz. izda- 
jatelji posameznih časopisov niso prijavili listov v skladu z 
zakonom, ali pa ne sporočajo vseh sprememb, ki bi jih sicer 
bili dolžni sporočati. 

b) Radiodifuzna dejavnost 
V SR Sloveniji delujeta dve televizijskih in 21 radijskih 

postaj. TV Ljubljana in TV Koper-Capodistria ter Radio Ljub- 
ljana, Radio Koper-Capodistria in Radio Maribor delujejo, 
organizirani v temeljne organizacije združenega dela v okviru 
DO RTV Ljubljana, 17 pa je lokalnih radijskih postaj; poleg 
tega deluje še Radio Študent. Pri tem velja poudariti pomen 
Radia Murska Sobota in Radia Koper za obveščanje sloven- 
ske narodnostne skupnosti v Italiji oz. na Madžarskem ter 

madžarske in italijanske narodnosti pri nas. Poleg tega oprav- 
ljata obe radijski postaji tudi zelo pomembne naloge na po- 
dročju informativno-propagandnega delovanja do tujine. 
Spored Radia Koper je mogoče poslušati tudi v notranjosti 
Italije, celo v južni Italiji. Oddaje radia Murska Sobota pa je 
mogoče poslušati v Budimpešti. 

Razširjenost radijskih in televizijskih sprejemnikov uvršča 
SR Slovenijo med razvitejše v Evropi. Tako je bilo v republiki 
konec 1982. leta prijavljenih 701.194 radijskih sprejemnikov, 
kar pomeni 1 radijski sprejemnik na 2,7 prebivalca oz. 0,85 
aparata na gospodinjstvo. Število prijavljenih sprejemnikov se 
letos ni bistveno spremenilo. 

V letu 1982 je bilo prijavljenih 538.721 televizijskih spreje- 
mnikov od tega je 133.465 barvnih. To pomeni 1 sprejemnik 
na 3,60 prebivalca oziroma 1,17 gospodinjstva. V letošnjem 
prvem polletju se je število prijavljenih sprejemnikov povečalo 
na 541.759. 

Obseg radijskih ter televizijskih programov v letu 1982: 
V letu 1982 je 21 radijskih postaj imelo 39.659 ur lastnega 

programa, od tega je bilo 24.686 ur ali 62% glasbenega 
programa in 14.973 ur ali 38% govornih programov. Delež 
radijskih postaj v okviru DO RTV Ljubljana pa je naslednji. 
Radio Ljubljana je prek vseh treh progamov oddajal skupaj 
17.066 ur ali v povprečju 46 ur dnevno, Radio Koper 6855 ur 
ali 18 ur in 47 minut dnevno, od tega v italijanskem jeziku 13 
ur in Radio Maribor 2331 ur ali povprečno 6 ur in 40 minut na 
dan. V strukturi glasbenega sporeda je na prvem mestu za- 
bavna glasba, ki obsega od 50 do 75% programa, pri Radio 
Ljubljani je na drugem mestu resna glasba, medtem ko je pri 
ostalih postajah na drugem mestu narodno-zabavna glasba. 

V govornem sporedu pri vseh postajah prednjačijo poro- 
čila, tem pa z majhnimi odstopanji sledijo reklame in oglasi, 
gospodarske, kulturne in druge oddaje. 

TV program sta v letu 1982 oddajali dve postaji in sicer TV 
Ljubljana in TV Koper-Capodistria. TV Ljubljana je imela 2732 
ur programa ali 7 ur in 28 minut dnevno, TV Koper-Capodi- 
stria pa 2.613 ur programa ali 7 ur in 11 minut dnevno, od tega 
30 minut v slovenskem, ostalo pa v italijanskem jeziku. 

OBSEG TRAJANJA RADIJSKIH IN TV PROGRAMOV V OBDOBJU 1975-1982 vurgh 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
17.066"" 
6.855 
2.331 
2.732 
2.613 

Ljubljana 
Koper 
Maribor 
TV Ljubljana 
TV Koper 

12.501 
5.931 
1.554 
2.263 
1.340 

13.501 
5.940 
1.642 
2.537 
1.577 

14.317 
5.947 
1.651 
2.654 
1.490 

S I. radijskim in TV signalom pa zaenkrat še vedno niso 
oziroma niso dovolj kvalitetno pokrita območja vse Slovenije. 
Uresničitev tega cilja je ena temeljnih nalog srednjeročnega 
razvoja RTV. 

Stanje pokritosti SR Slovenije po prebivalstvu 

1. OSREDNJI RADIJSKI PROGRAMI 
1975 
98% 
31% 
94% 
92% 

1.1. Srednji val (I. program) 
1.2. Srednji val (II. program) 
1.3. UKV - FM (I. program) 
1.4. UKV - FM (II. program) 
1.5. UKV - FM (III. program) 
2. TELEVIZIJSKI PROGRAMI 
2.1. I. program 
2.2. II. program 
2.3. TV Koper 

Radio Ljubljana je uveljavil sodobnejše vsebinske zasnove 
(neposrednost, živost, aktualnost, večja radiofonskost oddaj, 
s čimer se je povečala poslušanost njegovih programov. Na- 
dalje so razmejili programe po globalnih zvrsteh (I, II, val 202, 
III program), tako da ima vsak od teh programov svojo zna- 

96% 
57% 

1982 
99% 
40% 
75% 
95% 
95% 

96% 
75% 
35% 

•Pokritost SR Slovenije s I. programom na UKV območju se |e zmanjšala zaradi 
uvedbe III. programa na UKV območju. 

14.337 
5.992 
1.820 
2.807 
1.629 

16.153 
6.373 
2.331 
2.780 
1.600 

17.020 
6.719 
2.456 
2.910 
2.096 

16.987 
6.682 
2.404 
2.731 
2.892 

čilno vsebinsko fizionomijo in karakteristiko. Prav tako so 
začeli postopno vključevati regionalne in lokalne radijske 
postaje v programe osrednje radijske postaje Radia Ljubljana. 

Izboljšala se je tudi slišnost vseh radijskih programov na 
srednjem in UKV valovnem področju. 

Televizija se je v Sloveniji spočetka zelo hitro razvijala. Tako 
se je obseg programa iz lastnega studia v prvih desetih letih 
povečal od 231 ur (1959) na 1813 ur (1969), od leta 1977 pase 
je ustalil na približno 2700 ur letno. 

V tehnično-produkcijskem smislu je mejnik leto 1975, kose 
je začelo delo v novem TV centru, v celoti prirejenem tudi za 
barvno proizvodnjo. 

Tehnično opremljanje je bilo postopno; od marca 1978 je v 
barvah tudi TV dnevnik. 

Od štirih zgrajenih strudijev sta tehnično opremljena le dva. 
Največji napredek je bil dosežen v informativnem programu, 
medtem ko npr. delež igranega programa stagnira. V teh letih 
se je močno razširila dopisniška mreža v Sloveniji. Zadnja 
pridobitev je novinarski studio pri mariborskem dopisništvu z 
neposredno mikrovalovno povezavo z Ljubljano. Tehnično 
posodabljanje ostale dopisniške mreže (in tudi snemalnih 
ekip v Ljubljani) pa teče zelo počasi. 

Spored prek oddajniške in pretvorniške mreže I. programa 
lahko gleda 96% prebivalstva v republiki, program prek II. 
oddajniške mreže pa 75% prebivalcev. Druga oddajniška 
mreža prenaša kombinacijo I. in II. TV programa srbskohrvat- 
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skega jezikovnega področja, občasno pa tudi kako oddaja iz 
ljubljanskega studia. Vzpostavljanje lastnega II. programa, ki 
je bil predviden že v srednjeročnem načrtu RTV Ljubljana 
1976-80, pa se iz materialnih in produKcijskih razlogov pre- 
mika počasi. 

Do konca leta 1983 bo TV Ljubljana v sodelovanju s SOZD 
Gorenje začela poskusno oddajati teletekst. Za druge teh- 
nične novosti, ki so se v svetu že uveljavile, ali pa so pred vrati 
(kabelska TV, satelitska TV), trenutno ni videti oprijemljivih 
(predvsem finančnih) možnosti. 

Ne glede na zaostajanje za razvojnimi načrti se je televizijski 
medij močno uveljavil. TV dnevnik gleda npr. dnevno od 
500.000 do 600.000 ljudi, stalno ali pogosto pa ga spremlja 
87% slovenskega prebivalstva, Raziskave kažejo,, da je v 
večernih urah gledanje televizije prevladujoča oblika porabe 
prostega časa pri nas, 

Tehnično-tehnološki napredek slovenske radiodifuzije po- 
nazarja razvoj RTV omrežja v obdobju 1975-1982. 

Razvoj oddajniško-pretvorniških mrež v zadnjem 7-letnem 
obdobju za radijske programe: 

- v Domžalah je bil postavljen 600 kW SV oddajnik za 
pokrivanje evropskega prostora; 

- na Belem Križu je bil postavljen 300 kW SV oddajnik za 
program radia Koper v italijanščini, za pokrivanje območja v 
SR Sloveniji, kjer živi italijanska narodnostna skupnost ter 
območja severovzhodne Italije; 

- obnovljen je bil SV oddajnik v Murski Soboti (povečanje 
moči z 2 na 10kW); 

- obnovljeni so bili lokalni SV oddajniki Cerkno, Črnomelj, 
Ptuj, Celje in Radlje (novi oddajniki - sovlaganje LRP); 

- za UKV - FM področje je bilo postavljenih za osrednje 
radijske programe 12 manjših oddajnikov - pretvornikov; 
poleg tega so bili na Belem Križu postavljeni 3 pretvorniki z 
močjo 2,5 kW in 1 pretvornik z močjo 10 kW na Nanosu. 

2. Razvoj oddajniško-pretvorniške TV mreže: 
- Za I. TV program je bil postavljen novi oddajnik (5 kW) na 

Krvavcu, obenem pa je bilo zgrajenih še 26 TV pretvornikov na 
podlagi sovlaganja družbenopolitičnih skupnosti. 

- Za II. TV program je bilo postavljenih 48 TV pretvornikov, 
in sicer tako, da so tehnične naprave financirale zainteresi- 
rane družbenopolitične skupnosti. 
- Za spremljanje programa TV Koper je bilo postavljenih 14 
TV pretvornikov, za katere so sredstva, razen za projekt in 
montažo, prispevale zainteresirane družbenopolitične skup- 
nosti. 

- Za spremljanje programov TV Zagreb I. in II. je bilo 
postavljenih 17 TV pretvornikov, ki so jih, izvzemši projekt in 
montažo, prav tako financirale zainteresirane družbenopoli- 
tične skupnosti (občine). 

Kljub nedvomnim rezultatom pri razvijanju oddajniško-pre- 
tvorniškega radiodifuznega omrežja pa stanje na tem po- 
dročju še zdaleč ni zadovoljujoče. Infrastruktura radiodifuzije 
v SR Sloveniji je namreč že nekaj let v stagnaciji. Pomanjkanje 
sredstev za investicije že ogroža doseženo pokritost Slovenije 
v RTV signali. Le-ta se je začela celo zmanjševati. Izrabljene 
naprave se prepočasi obnavljajo, na drugi strani pa smo 
soočeni z močnim vdorom tujih RTV signalov na naši zahodni 
meji, ki povzročajo motnje in zmanjšujejo že doseženo stanje 
pokritosti. Ob takem stanju ostaja povsem odprto vprašanje, 
kako in kdaj bomo odpravili takoimenovane bele in sive lise v 
naši republiki. 

Zaradi takšnih razmer je bilo v dogovoru o temeljih družbe- 
nega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 tudi dolo- 
čeno, da v tem srednjeročnem obdobju družbenopolitične 
skupnosti zagotovijo sredstva za vzdrževanje in moderniza- 
cijo prenosnih naprav za radiotelevizijo, s katerim bo zagotov- 
ljeno pokritje celotnega slovenskega nacionalnega prostora z 
osrednjimi radijskimi in televizijskimi programi. 

Na tej podlagi je bil pripravljen družbeni dogovor o obnovi 
in modernizaciji oddajniškega in prenosnega sistema Radio- 
televizije Ljubljana za obdobje 1983-1986. Dogovor naj bi 
sklenili Izvršni svet skupščine SR Slovenije, izvršni sveti skup- 
ščin občin in Radiotelevizija Ljubljana. Po finančni konstruk- 
ciji naj bi za obnovo in modernizacijo oddajniškega iri preno- 
snega sistema V omenjenem obodbju RTV Ljubljana zagoto- 
vila 65,5%, družbenopolitične skupnosti (SR Slovenija iz re- 
publiškega proračuna ter občine) pa 34,5% sredstev. 

c) Ustanoviteljska razmerja 
Zakon o javnem obveščanju v več delih govori o ustanovite- 

ljih časopisne organizacije, vendar jih izrecno ne našteva, 
zato se glede ustanavljanja DO na področju časopisne dejav- 
nosti uporabljajo določila ZZD (349. člen). Pač pa zakon o 
javnem obveščanju omejuje krog ustanoviteljev radiodifuznih 
organizacij na družbenopolitične skupnosti in družbenopoli- 
tične organizacije. 

Zakon o javnem obveščanju taksativno našteva naslednje 
možne izdajatelje časopisov, družbenopolitične skupnosti in 
njihovi organi, SIS, družbenopolitične organizacije in druž- 
bene organizacije, OZD in druge samoupravne organizacije, 
društva, civilne pravne osebe in skupine občanov. 

V praksi sta se pogosto napačno uporabljala pojma »usta- 
novitelj« in »izdajatelj«. Ustanavlja se lahko samo delovna 
organizacija, ne pa TOZD (kot to določajo nekateri ustanovi- 
tveni akti). Tudi časopis - po sedanjem zakonu - ni imel 
ustanovitelja, ampak izdajatelja. Skladno s tem je zakon o 
javnem obveščanju tudi predpisal, da se z »aktom ustanovite- 
lja časopisne organizacije oziroma izdajatelja časopisa« do- 
loči zvrst in zasnova časopisa (24. člen) ter sestava družbe- 
nega organa upravljanja pri časopisu (28. člen). Ustanovitelj 
oziroma izdajatelj pa je s svojim aktom uredil tudi druga 
vprašanja v zvezi z izdajanjem časopisa, kot npr. pristojnosti 
glavnega in odgovornega urednika, podrobnejšo opredelitev 
nalog družbenega organa upravljanja in podobno. 

Ustanovitelj oziroma izdajatelj ima določene dolžnosti v 
zvezi z materialnimi pogoji dela OZD oziroma sredstev jav- 
nega obveščanja samo v zvezi z začetkom izhajanja časopisa 
ali ob spremembah (ki jih sam povzroči), ki na ta položaj 
bistveno vplivajo. 

Ustanoviteljska razmerja pri posameznih časopisnih ozi- 
roma radiodifuznih organizacijah: 

- Ustanoviteljica DO ČGP Delo je RK SZDL Slovenije. De- 
lovno organizacijo sestavlja, v skladu s samoupravnim spora- 
zumom o združevanju v ČGP Delo, trinajst temeljnih organi- 
zacij združenega dela: TOZD Delo, TOZD Gospodarski vest- 
nik, TOZD Delavska enotnost, TOZD Novi tednik, TOZD Revije, 
TOZD Tisk časopisov in revij, TOZD - MID - maloprodaja in 
distribucija, TOZD Grafična priprava, TOZD Studio za marke- 
ting in propagando, TOZD Knjižni in komercialni tisk, TOZD 
Grafična dodelava, TOZD Globus in TOZD Jugoslavija ECO. 

Delovno organizacijo ČTP Pravica - Dnevnik so s samou- 
pravnim sporazumom o združevanju dne 18.1.1973 konstitui- 
rali delavci TOZD Ljubljanski dnevnik skupaj z delavci TOZD 
Tiskarna Ljudska pravica. TOZD Ljubljanski dnevnik izdaja 
časopisa: Dnevnik in Nedeljski dnevnik. 

- Ustanoviteljica delovne organizacije ČGP Večer, v katere 
sestavi je TOZD Večer, je Mestna konferenca SZDL Maribor. 
Od leta 1980 se pripravlja razširitev ustanoviteljstva na vseh 
26 občinskih konferenc SZDL v severovzhodni Sloveniji. Po- 
stopek za razširitev ustanoviteljstva naj bi bil končan do 
konca leta 1983, ko naj bi bila kot organ upravljanja konstitui- 
rana dvodomna skupščina, ki bi jo sestavljali delegaciji delav- 
cev ČGP Večer in širše družbene skupnosti. 

- Ustanoviteljica DO RTV Ljubljana je RK SZDL Slovenije. V 
sestavi DO RTV Ljubljana so naslednje temeljne organizacije 
združenega dela: Radio Ljubljana, TV Ljubljana, Radio Koper, 
TV Koper, Radio Maribor, Glasbena produkcija, Oddajniki in 
zveze in Založba kaset in plošč ter dve delovni skupnosti in 
sicer: Skupne službe ter Storitve. 

- Izdajateljice pokrajinskih in lokalnih časnikov ter ustano- 
viteljice lokalnih radijskih postaj so praviloma občinske kon- 
ference SZDL in posamezne občinske skupščine. Nekatera od 
teh sredstev javnega obveščanja - to velja predvsem za radij- 
ske postaje - pa delujejo kot delovne enote v okviru TOZD 
časopisnih oziroma radiodifuznih organizacij ali pa so v orga- 
nizacijskem pogledu sestavni del delovnih skupnosti v okviru 
delavskih univerz, posameznih kulturnih ustanov in celo ob- 
činskih kulturnih skupnosti. 

- Ustanoviteljica Radia Študent je Univerzitetna konfe- 
renca ZSMS Ljubljana. 
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č)Upravljanje v OZD javnega obveščanja ter 
uveljavljanje posebnega družbenega interesa in 
širšega družbenega vpliva 

- Glede na družbeni položaj in vlogo tiska, radia in televi- 
zije imajo pomemben vpliv na njihovo programsko in vsebin- 
sko naravnanost družbenopolitične organizacije, zlasti SZDL. 
Vloga SZDL je določena že v temeljnih načelih ustave SR 
Slovenije, opredeljuje pa jo tudi zakon o javnem obveščanju. 
SZDL svojo vlogo opravlja kot ustanoviteljica OZD javnega 
obveščanja oz. izdajateljica posameznih javnih glasil ali pa z 
vplivom na vsebinsko zasnovo in na sestavo družbenih orga- 
nov upravljanja, z ustrezno kadrovsko politiko in vplivom na 
uredniško politiko prek delegatov v družbenih organih. 

- Zakon o javnem obveščanju iz I. 1973 še ni mogel urediti 
vprašanja v zvezi z upravljanjem OZD na tem področju v 
skladu z ustavo in zakonom o združenem delu. Vsebuje le 
načelno določbo (5. člen), da v OZD in drugih organizacijah, 
ki se ukvarjajo z javnim obveščanjem, sodelujejo pri upravlja- 
nju zadev, ki so v zvezi z javnim obveščanjem, občani kot 
predstavniki družbene skupnosti v skladu s tem zakonom, 
ustanovitvenim aktom in s splošnim aktom organizacije. 

Posebni družbeni interes se po 4. odstavku 51. člena ustave 
SRS lahko zagotavlja med drugim tudi s soodločanjem upo- 
rabnikov, ustanoviteljev, organov DPS in DPO o uresničeva- 
nju skupnih ciljev, o temeljnih pogojih za pridobivanje do- 
hodka in poslovanja, o statusnih spremembah, o imenovanju 
poslovodnega organa organizacije itd. Gre torej za soodloča- 
nje uporabnikov, ustanoviteljev in drugih zainteresiranih sub- 
jektov o pomembnih vprašanjih skupaj z delavci organizacije 
v delavskem svetu ali njemu po položaju in funkciji ustreznem 
organu upravljanja (124. člen ustave SRS). Že iz te določbe je 
razvidno, da ni nujno, da se ta organ, ki upravlja delo in 
poslovanje OZD, imenuje delavski svet; v republiških zakonih 
s področja družbenih dejavnosti se imenuje svet organizacije, 
lahko pa se zanj uporablja tudi kakšno drugo ime (npr. skup- 
ščina), vendar mora v vsakem primeru to biti delavskemu 
svetu po funkciji, sestavi in položaju ustrezen organ upravlja- 
nja (podrobneje so naloge tega organa razčlenjene v 527. 
členu ZZD). Poleg tega organa upravljanja ne more biti v OZD 
drugega organa upravljanja, saj ustava ne predvideva, da bi 
imela OZD več takih organov. O vprašanjih, ki niso posebnega 
družbenega pomena in o katerih odločajo delavci brez pred- 
stavnikov družbenih skupnosti, odloča samo ta organ, brez 
delegatov družbene skupnosti. 

Posebej in natančneje pa zakon (27., 28. in 29. člen) govori 
o družbenem organu upravljanja pri časopisu (časopisni 
sveti, izdajateljski sveti in podobno), ki ga izdaja DPS ali njen 
organ, SIS, DPO, ali družbena organizacija, OZD ali druga 
samoupravna organizacija, društvo ali skupina občanov in se 
ustanovi za obravnavanje določenih nalog s področja izdaja- 
nja časopisa. 

Ta družbeni organ pri časopisu sestavljajo predstavniki 
izdajatelja, drugih zainteresiranih organizacij in občanov ter 
predstavniki časopisa; pri časopisu, ki ga izdaja časopisna 
organizacija, pa sestavljajo družbeni organ tudi predstavniki 
ustanovitelja časopisne organizacije. Če se časopis izdaja za 
posamezna območja, morajo biti v družbenem organu tudi 
predstavniki zainteresiranih občanov in organizacij s teh ob- 
močij (27. člen). 

29. člen zakona razčlenjuje pristojnosti družbenega organa 
pri časopisu. Iz dikcije tega člena izhaja, da družbeni organ ni 
samo posvetovalnega značaja, saj sklepa o temeljnih vpraša- 
njih izvajanja zasnove in daje soglasje k splošnemu aktu, 
vendar pa nikakor ni v njegovi pristojnosti upravljanje dela in 
poslovanja OZD v smislu 51., 124. in 125. člena ustave SRS in 
527. člena ZZD. Zakon o javnem obveščanju namreč posebej 
poudarja, da se družbeni organ ustanovi pri časopisu, torej ne 
kot »družbeni« organ upravljanja temeljne ali druge OZD. 

- V praktični izpeljavi zakonskih določb se je pojavila vrsta 
različnih obl'k »družbenih organov upravljanja«, in sicer: 

Časopisne DO (Večer, Delo, Ljubljanski dnevnik, Glas, Pri- 
morske novice in drugi) in DO RTV Ljubljana imajo kot organ 
upravljanja predviden delavski svet DO, ki pa ni sestavljen v 
smislu 51. člena ustave SRS, temveč ga sestavljajo delegati 
delavcev TOZD v njeni sestavi in delovnih skupnosti (524. člen 
ZZD). To velja tako za DO kot za TOZD. Poleg delavskega 
sveta pa imajo ČGP Delo, RTV Ljubljana in Večer skupščino 
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kot »skupen družbeni organ DO«. Skupščino sestavljajo dele- 
gati širše družbene skupnosti in delegacija ČGP Delo oz. zbor 
ustanoviteljic (občinskih konferenc SZDL) in zbor ČGP Večer 
(skupni delavski svet ČGP Večer) oz. družbeni zbor in zbor 
delegatov TOZD (delavski svet DO RTV Ljubljana). Kot poseb- 
nost velja omeniti, da skupščina Dela opravlja hkrati funkcijo 
družbenega organa pri časopisu Delo. 

Skupna značilnost teh »družbenih organov« je, da njihove 
pristojnosti presegajo okvir, predviden v 29. členu zakona o 
javnem obveščanju, saj ne sklepajo zgolj o »temeljnih vpraša- 
njih izvajanja zasnove časopisa« (oz. radijskega ali TV pro- 
grama), temveč odločajo tudi o bistvenih vprašanjih dela in 
razvoja DO javnega obveščanja, to je o temeljnih program- 
skih, razvojnih, materialnih in kadrovskih zadevah, ter so v 
tem delu blizu duhu in smislu določil 51. člena ustave SRS. 
Skupščina Dela npr. odloča o načrtih časopisnih programov v 
posameznih TOZD, o razvoju ustrezne časopisno-grafične 
baze, o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka, Skup- 
ščina DO RTV sklepa o razvoju dejavnosti RTV Ljubljana in o 
programu razvoja radiodifuzne mreže v SRS, o dolgoročnem, 
srednjeročnem in letnem planu DO, o temeljnih pogojih za 
pridobivanje dohodka, o statusnih spremembah in o temelj- 
nih vprašanjih kadrovske politike; Skupščina Večera (gre za 
pristojnosti opredeljene v statutu, v praksi, kot povedano, 
skupščina še ni zaživela) sklepa o razvoju časopisne grafične 
baze, o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in poslo- 
vanja v časopisni in grafični dejavnosti, o letnih razvojnih 
načrtih posameznih TOZD in edicij, o izdajanju in prenehanju 
edicij ČGP, daje soglasje k spremembi dejavnosti in sedeža 
DO itd. 

V praksi se torej pojavljata na nivoju omenjenih DO dva 
organa, in sicer delavski svet kot organ »delavskega samo- 
upravljanja« ter skupščina kot organ »družbenega upravlja- 
nja«. Takšno dvojno upravljanje bo potrebno preseči oziroma 
uskladiti organiziranost in uresničevanje upravljanja v časopi- 
snih in radiodifuznih delovnih organizacijah z ustavo in zako- 
nom o združenem delu. 

Na ravni TOZD, ki opravljajo časopisno dejavnost kot 
glavno dejavnost, je organ upravljanja delavski svet, ki je 
sestavljen tako, da so zastopani vsi deli delovnega procesa, 
torej brez delegatov družbene skupnosti. Delavski svet med 
drugim določi predog statuta, smernic za izdelavo plana, 
določa poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje, določa 
periodični obračun in zaključni račun, daje smernice direk- 
torju ipd. 

V radijskih in TV TOZD pa obstajajo poleg delavskih svetov 
še sveti TOZD, ki jih po dvodomnem načelu sestavljajo pro- 
gramski sveti kot »družbeni organi upravljanja« (66. člen 
samoupravnega sporazuma o združitvi v DO RTV Ljubljana) 
ter delavski sveti kot »samoupravni organi delavcev TOZD«. Ti 
sveti, podobno kot skupščina, združujejo odločanje o pro- 
gramskih in družbeno-ekonomskih vprašanjih. 

Tudi tu se torej pojavljata dva organa (upravljanja), katerih 
pristojnosti se prepletajo. 

- Poleg skupščin in svetov radijskih in TV TOZD so se v 
praksi uveljavili tudi družbeni organi upravljanja pri časopisih 
(oz. programih), ustanovljeni v skladu z določili zakona o 
javnem obveščanju - izdajateljski in programski sveti. Ime- 
nuje jih skupščina oz. organ upravljanja (delavski sveti). 

Tako je družbeni organ upravljanja v temeljni organizaciji 
združenega dela Dnevnik izdajateljski svet, ki ga sestavljata 
delegacija širše družbene skupnosti in delegacija TOZD 
Dnevnik. 

Družbeni organ upravljanja v temeljni organizaciji združe- 
nega dela Večer je prav tako izdajateljski svet, ki ga sestav- 
ljajo delegati vseh regij, ki jih pokriva Večer in delegati delav- 
cev TOZD Večer. 

Tudi v ČGP Delo delujejo pri časopisih, ki jih izdaja ta 
časopisna hiša kot družbeni organi upravljanja izdajateljski 
sveti. 

Ponekod pa tudi ti sveti presegajo pristojnosti, določene v 
29. členu zakona o javnem obveščanju in odločajo tudi o 
materialnih in kadrovskih vprašanjih v zvezi z izdajanjem 
časopisa. 

- Kot posebno obliko zagotavljanja družbenega vpliva na 
vsebino časopisa oz. radijskega in TV programa, ki ni izrecno 
predvidena v zakonu, velja omeniti posvetovalna telesa - 
sosveti, ki se ustanavljajo po teritorialnem ali interesnem 
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principu. Teritorialni (regionalni) sosveti se formirajo v obči- 
nah ali regijah s ciljem, da vzpostavijo vez med časopisom 
(programom) ter zainteresiranimi subjekti in bralci. Interesni 
(rubrični) sosveti pa se ustanavljajo za posamezna vsebinska 
področja dela časopisa, radia ali TV (npr. informativno-poli- 
tično, kulturno, izobraževalno, ipd) ali za posamezne rubrike, 
akcije, programske projekte ali oddaje. Delo teh teles je ve- 
zano na osrednji družbeni organ pri časopisu (izdajateljski 
svet), ki tudi imenuje člane sosveta, v nekaterih primerih pa 
neposredno na skupščino DO. 

d) Kadri 
Uresničevanje ustrezne načrtne kadrovske politike na po- 

dročju javnega obveščanja je izredno pomembna trajna in 
občutljiva naloga, saj opravljajo časopisne in radiodifuzne 
organizacije oz. novinarji in drugi delovni ljudje, ki delajo pri 
časopisih, na radiu in televiziji delo in naloge, ki so poseb- 
nega družbenega pomena. Dejstvo je, da bi morala biti ka- 
drovska politika na tem področju, še zlasti kar zadeva novi- 
narstvo, še bolj načrtna in sistematična. V novinarstvu je sedaj 
na primer zelo veliko mladih ljudi, ki prevzemajo nase velik 
del bremena, povezanega z nalogami obveščanja in ureja- 
njem številnih časopisov in radiodifuznih programov. Toda 
marsikaj kaže na to, da mladih ljudi ne pripravljamo dobro in 
tudi ne vsestransko za tako delo in odgovorne naloge. Zato bi 
morala biti kadrovska politika na tem področju v veliko vačji 
meri kot doslej nenehna skrb uredništev, ustanoviteljev in 
svetov ob odgovornosti in vplivu organov ter teles sociali- 
stične zveze, osnovnih organizacij in organov ZK ter drugih 
družbenopolitičnih organizacij. 

- Konec leta 1982 je bilo v DO ČGP Delo, ČTP Pravica- 
Dnevnik in ČGP Večer zaposlenih 3772 delavcev. V primerjavi 
z letom 1982 se je v prvih šestih mesecih letos število delavcev 
pri ČGP Delo zmanjšalo za 1%, pri ČTP Pravica-Dnevnik za 
2% in pri ČGP Večer za 4 odstotke. 

- V DO RTV Ljubljana je bilo 31. 6. 1983 zaposlenih 2408 
delavcev. Konec leta 1982 je ta delovna organizacija zaposlo- 
vala 2458 ljudi. 

- V uredništvih pokrajinskih in lokalnih sredstev javnega 
obveščanja je bilo ob koncu leta 1982 zaposlenih 141 pro- 
gramskih delavcev (glavnih in odgovornih urednikov, uredni- 
kov, novinarjev, tehničnih urednikov, lektorjev in fotorepor- 
terjev). 

Precejšnje število uredništev teh glasil se srečuje s teža- 
vami glede ustrezne strokovne usposobljenosti programskih 
delavcev. 

- V uredništvih mladinskega tiska je delno ali polno zapo- 
slenih 29 ljudi (novinarjev, urednikov in administrativnega 
osebja). Od tega je 12 ljudi zaposlenih v uredništvu Mladine. 

- V organizacijah združenega dela je na področju obvešča- 
nja v letu 1982 delalo 3132 delavcev (podatki izvirajo iz po- 
sebne raziskave Zavoda SRS za statistiko o informiranju v 
OZD v letu 1982), ki so opravljali, bodisi delo in naloge 
organizatorjev obveščanja bodisi novinarske, uredniške in 
druge posle pri izdajanju časopisov, splošnih in strokovnih 
biltenov, pri oblikovanju in razširjanju programov razglasnih 
radijskih postaj in podobno. 

Iz podatkov prebivalstva iz leta 1981 je razvidno, da je kot 
svoj osnovni poklic novinar ali novinarski sodelavec (po stati- 
stični klasifikaciji štejejo se npr. fotoreporterji, poročevalci, 
dopisniki) prijavilo 1307 oseb. 

e) Materialno-ekonomski položaj sredstev 
javnega obveščanja 

Po podatkih službe družbenega knjigovodstva v SR Slove- 
niji je 25 časopisno-založniških organizacij ustvarilo v prvem 
polletju 1983 1.491.827 tisoč dinarjev celotnega prihodka, to 
je približno 4% mase celotnega prihodka vseh OZD družbenih 
dejavnosti. Stopnja rasti (24,9%) je nekoliko pod povprečno 
rastjo celotnega prihodka vseh OZD družbenih dejavnosti (za 
0,8 odstotnih točk), kamor so po statistični klasifikaciji razpo- 
rejene časopisno-založniške organizacije, hkrati pa za 11,4 
odstotnih točk nižja od rasti celotnega prihodka v OZD go- 
spodarstva. Za celotni prihodek časopisno-založniške dejav- 
nosti je značilno, da je ustvarjen pretežni del (79,6%) v obliki 
prihodkov od prodanih proizvodov in storitev. Po načinu 
oblikovanja celotnega prihodka so tako časopisno-založniške 
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organizacije bolj podobne OZD gospodarstva. Delež prihod- 
kov, ustvarjenih s svobodno menjavo dela, ki je sicer značilen 
za večino OZD družbenih dejavnosti, znaša pri časopisno- 
založniških organizacijah le dobrih 7%. 

V letošnjem prvem polletju je večina OZD časopisno-založ- 
niške dejavnosti ustvarila višji celotni prihodek kot v istem 
obdobju lani, in sicer se stopnja rasti giblje od najmanj 1,3% 
pri Tozd Komunist Ljubljana pa vse do 49,7% pri TOZD 
Dolenjski list Novo mesto. 

Devetnajst radiodifuznih OZD je v prvem polletju letos 
ustvarilo 1.230.281.000 dinarjev celotnega prihodka, kar je za 
23,7% več kot v istem obdobju lani. V strukturi celotnega 
prihodka so zastopani predvsem prihodki, ustvarjeni iz skup- 
nega dohodka (80,3%). Prihodki, ustvarjeni s svobodno me- 
njavo dela so znašali 11,1%, med tem ko je bilo prihodkov od 
prodanih proizvodov in storitev le dobrih 5%. 

Pri RTV organizacijah je bilo ustvarjeno na 100 dinarjev 
porabljenih sredstev 243,2 dinarjev celotnega prihodka. Po 
tem kazalcu so RTV organizacije uspešnejše kot OZD gospo- 
darstva (126,8 dinarjev). 

Doseženi dohodek je znašal 725.564.000 dinarjev in se je v 
primerjavi s prvim polletjem lani povečal za 23,7%. 

Svoj materialno ekonomski položaj si zagotavljajo sredstva 
javnega obveščanja na trgu s prodajo proizvodov in storitev, z 
naročnino, svobodno menjavo dela, z združevanjem dela in 
sredstev, s subvencijami, dotacijami in drugimi oblikami druž- 
bene pomoči ter na druge načine. Pomembna oblika za ureja- 
nje njihovega gmotnega položaja so družbeni dogovori in 
samoupravni sporazumi. Dogovori in sporazumi na tem po- 
dročju temeljijo na povezovanju v reprodukcijske celote, 
združevanju sredstev SIS in drugih zainteresiranih subjektov 
ter družbenopolitičnih skupnosti. 

Uresničevanje teh dogovorov in sporazumov, čeprav često- 
krat še premalo dosledno, je potrdilo, da je samoupravno 
urejanje družbenoekonomskega položaja sredstev javnega 
obveščanja pravilna pot za urejanje vprašanj na tem področju. 
Zato bi bilo potrebno tudi v normativnem pogledu dati 
ustrezne pravne podlage za tak način urejanja družbenoeko- 
nomskih odnosov in položaja sredstev javnega obveščanja. 

Za časopisno in radiodifuzno dejavnost niso bile vpeljane 
nobene posebne sistemske olajšave glede plačevanja davkov 
oziroma prispevkov. Za časopisno-založniške in radiodifuzne 
OZD (tiste, ki so v okviru celotne dejavnosti registrirane kot 
OZD družbenih dejavnosti) veljajo enaka merila glede pri- 
spevkov oz. davkov, kot veljajo na sploh za družbene dejavno- 
sti. Tako tozdi časopisno-založniške in radiodifuzne dejavno- 
sti med drugim ne prispevajo dela dohodka za pokrivanje 
izpada dohodka v železniškem gospodarstvu ter ne zagotav- 
ljajo dela sredstev za republiške izvozne stimulacije. Davek iz 
dohodka plačujejo TOZD po davčni stopnji v višini 0,2%, 
medtem ko znaša ta stopnja pri tozdih, ki so v okviru celotne 
dejavnosti registrirani kot tozdi s področja gospodarstva (npr. 
tozdi grafika itd.) 3,25%. 

časopisno-založniške in radiodifuzne OZD niso zavezane 
za plačilo sredstev za pospeševanje razvoja gospodarsko 
manj razvitih republik in pokrajin. 

Za grafično dejavnost, ki je zavezanec za plačilo teh sred- 
stev, velja za leto 1983 4,2 odstotna prispevna stopnja, zara- 
čunana od osnove, ki jo predstavlja posebni sklad, zmanjšan 
za določene odbitne postavke. Od tako izračunane obvezno- 
sti pa se odšteje še delež celotnega prihodka, doseženega z 
izvozom na konvertibilno področje. Za leto 1982 je osnova, 
zmanjšana za izvoz v deležu 6,6%, dala obveznost v višini 122 
milijonov 464 tisoč dinarjev. Predvidoma bo ta obveznost v 
letu 1983 večja za približno 30%, če se izvoz ne bo bistveno 
povečal. 

Za leto 1984 je predvidena oprostitev plačevanja davka iz 
dohodka TOZD za časopisne in druge (npr. grafične) tozde v 
okviru dejovne organizacije, ki izdaja dnevni informativno- 
politični tisk. Ta sredstva pa bi se naj usmerila v pokrivanje 
razlike med proizvodno in prodajno ceno dnevnikov. 

Se v letu 1983 pa naj bi sprejeli spremembo (postopek je v 
teku) v letu 1982 sprejetega zakona o posebnem republiškem 
davku od plačil za storitve, po kateri bi bila tega davka 
oproščena plačila za reklame, objavljene v politično-informa- 
tivnih dnevnikih, na radiu in TV ter v lokalnih periodičnih 
časopisih in lokalnih radijskih postajah. 

Dejstvo je, da se problem materialnega položaja sredstev 
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javnega obveščanja nenehno zaostruje. Na to vplivajo po eni 
strani zaostreni pogoji gospodarjenja nasploh (dražitev in 
pomanjkanje surovin in reprodukcijskega materiala, uvozne 
omejitve), po drugi strani pa tudi nedosledno izpeljani in 
izvajani samoupravni družbenoekonomski odnosi na tem po- 
dročju. Dohodkovni odnosi si tu le počasi utirajo pot. Dohod- 
kovna povezanost (to zlasti zadeva časopisno dejavnost, velja 
pa na sploh za celotno dejavnost javnega obveščanja) se 
stežka celovito uresničuje, tako med posameznimi organiza- 
cijami javnega obveščanja kot med vsemi dejavniki, ki sodelu- 
jejo v »reprodukcijski verigi« pri izdajanju časopisov in tudi 
pri ustvarjanju in razširjanju RTV programov. 

V praksi sicer že dlje časa tečejo prizadevanja za skupno 
načrtovanje razvoja in poslovne politike, skupno nabavljanje 
in izrabo proizvodnih zmogljivosti ter udeležbo v skupnem 
prihodku in skupnem prevzemanju rizika, vendar pa rezultati 
še niso zadovoljivi. Ob tem je potrebno oopzoriti, da so 
nekatere organizacije združenega dela javnega obveščanja, 
zlasti v zadnjem času vložile določene napore pri uveljavljanju 
stabilizacijski ukrepov, aktiviranju notranjih rezerv in gospo- 
darnejšem poslovanju nasploh in tako nekoliko omilile svoj 
težaven položaj. 

Težavna gospodarska situacija in stabilizacijska prizadeva- 
nja terjajo še bolj racionalno in smotrno obnašanje na po- 
dročju javnega obveščanja, povezovanje, usklajevanje in deli- 
tev dela in nalog sredstev javnega obveščanja. Stanje kaže, da 
nekatera izmed njih svoje infomativne funkcije ne uresniču- 
jejo dovolj smotrno in da še ni povsod prišlo do ustrezne 
delitve dela, da so informacije ekstenzivne in podobno. Vse to 
pomeni, da funkcionalnost in učinki različnih sredstev jav- 
nega obveščanja v različnih okoljih niso vedno v sorazmerju z 
vloženimi materialnimi sredstvi. 

Ob tem, da bo potrebno še naprej vztrajati pri zagotavljanju 
celovitega in vsestranskega obveščanja delavcev, delovnih 
ljudi in občanov, se bo potrebno pod težo gospodarskih 
razmer in v luči stabilizacijskih prizadevanj lotiti oblikovanja 
konkretnih predlogov za racionalneje organiziran in bolj us- 
klajen razvoj celotnega sistema javnega obveščanja. 

- Za urejanje materialnega položaja slovenskih informa- 
tivno-političnih dnevnikov Delo, Dnevnik in Večer je bil skle- 
njen družbeni dogovor o medsebojnih odnosih pri urejanju 
cen med družbenopolitičnimi skupnostmi, ustanovitelji dnev- 
nikov in TOZD, ki sodelujejo v proizvodnji dnevnikov iz leta 
1979. S tem družbenim dogovorom se določajo medsebojni 
odnosi v proizvodnji in prodaji dnevnikov med TOZD za proi- 
zvodnjo papirja za dnevnike, TOZD, ki tiskajo dnevnike, OZD 
PTT prometa za območje SBS, ki dnevnike prenašajo, in 
TOZD, ki izdajajo dnevnike, na podlagi udeležbe v skupnem 
prihodku TOZD. Zaradi posebnega pomena informativno-po- 
litičnih dnevnikov pa se s tem dogovorom urejajo tudi odnosi 
med TOZD, ki proizvajajo dnevnike in ustanovitelji dnevnikov 
ter družbenopolitičnimi skupnostmi. 

Večina določb dogovora, zlasti tiste, ki naj bi uveljavile 
dohodkovne odnose, povezanost in soodvisnost vseh subjek- 
tov, ki so udeleženi pri proizvodnji dnevnikov in njihovem 
prenosu, se doslej ni dosledno uresničevala. Realizacija do- 
govora se je omejevala na pokrivanje razlike med proizvodno 
in prodajno ceno dnevnikov iz republiškega proračuna. 
Spričo zaostrenih pogojev gospodarjenja pa iz družbenih 
sredstev v celoti ni bilo več mogoče kriti te razlike, ki se iz leta 
v leto povečuje * 

Čeprav se zmanjšuje obseg proizvodnje, so materialni stro- 
ški in izdatki pri proizvodnji in prodaji dnevnikov močno 
naraščali. TOZD, ki jih izdajajo, so poslovna leta 1980,1981 in 
1982 zaključile z izgubo. 

Vse tri TOZD Delo, Dnevnik in Večer krijejo del stroškov s 
prihodki od oglasov (le-ti letos naraščajo) in z drugo dejav- 
nostjo (tiskarsko itd ). Prvo polletje 1983 je ČGP Delo zaklju- 
čilo z izgubo v višini 25,3 mio dinarjev, CGP Večer pa z 4,2 mio 
dinarjev izgube. 

Kljub perečim ekonomsko-materialnim težavam vsi trije 
dnevniki niso bistveno odstopali od uresničevanja dogovor- 
jene temeljne vsebinske zasnove. K temu je prispeval tudi 
družbeni dogovor, ter prizadevanja in aktivnosti drugih druž- 
benih dejavnikov, vendar pa bi doslednejše uresničevanje 
družbenega dogovora brez dvoma prispevalo k ublažitvi ma- 
terialno-ekonomskih problemov. 

- Za urejanje materialno-ekonomskega položaja mladin- 
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skega tiska je bil leta 1976 sklenjen družbeni dogovor o vlogi, 
razširjanju in financiranju tega tiska. Dogovor je podpisalo 50 
udeležencev - ustanoviteljev, izdajateljev in založnikov mla- 
dinskega tiska, SIS za družbene dejavnosti, RK SZDL, IS 
skupščine SRS, tozdi, ki proizvajajo papir, tozdi, ki tiskajo 
mladinsko periodiko, združene PTT organizacije in banke. S 
tem dogovorom se urejajo materialna in vsebinska vprašanja 
glede tega tiska, (prispevki SIS, znižujejo se cene papirja, 
določajo se interne subvencije in nižje cene nekaterih tiskar- 
skih in PTT storitev, preverja se uresničevanje vsebinske 
zasnove v okviru odbora podpisnikov). 

Kljub uspehom pa je potrebno ugotoviti, da družbenega 
dogovora podpisnice niso v celoti dosledno uresničevale. To 
velja tako za izdajatelje kot tudi za družbene subjekte, ki 
sofinancirajo mladinski tisk. 

V letu 1982 smo beležili nereden dotok sredstev za urejanje 
materialno-ekonomskega položaja mladinskega tiska, zlasti 
iz nekaterih samoupravnih interesnih skupnosti, ki so podpi- 
sale samoupravni sporazum na temeljih omenjenega dogo- 
vora. Nekatere samoupravne interesne skupnosti pa so ta 
sporazum podpisale z zamudo - šele ob koncu leta 1982. S 
podobnimi težavami se srečujemo tudi v letu 1983. 

V letu 1982 so se tudi na področju mladinskega tiska zelo 
zaostrili problemi v zvezi z oskrbo s papirjem za tiskanje teh 
glasil, ki pa jih je uspelo s skupno družbeno akcijo odpraviti, V 
prvem polletju leta 1983 hujših težav pri oskrbi s papirjem za 
ta tisk ni bilo, 

Kljub težavam in nedoslednostim pri uresničevanju družbe- 
nega dogovora se je le-ta potrdil kot pravilna pot za urejanje 
ekonomsko-materialnega položaja mladinskega tiska. 

- Dogovor o vsebinskem sodelovanju in sofinanciranju re- 
vije Naša žena je bil sklenjen aprila 1980. Podpisniki dogovora 
so RK SZDL, DO Naša žena (sedaj delovna enota v TOZD 
Delavska enotnost), RS ZSS, IS S SRS ter več samoupravnih 
interesnih skupnosti na ravni republike. Finančni delež podpi- 
snic znaša 7 do 10% celotnih prihodkov in rabi za delno kritje 
razlike med prodajno in proizvodno ceno revije. Preostala 
sredstva se ustvarijo s prodajo. 

- Za revijo Naš delavec zagotavljajo sredstva v skladu z 
družbenim dogovorom samoupravne interesne skupnosti, 
uredništva vseh slovenskih časnikov, Izvršni svet Skupščine 
SR Slovenije, Ljubljanska banka in soustanoviteljica revije - 
Republiška konferenca SZDL in Republiški svet zveze sindi- 
katov. 

Pri uresničevanju tega dogovora nastajajo v zadnjem času 
določene težave. Lani in letos so zaradi lastnih finančnih 
težav od družbenega dogovora odstopili nekateri podpisniki 
(ČP Pavliha, Raziskovalna skupnost Slovenije, Zavod za časo- 
pisno in radijsko dejavnost iz Murske Sobote in Dolenjski 
informativni in tiskarski center TOZD Časopis Dolenjski list). S 
takšnimi nesprejemljivimi odstopi se je zamajala finančna 
konstrukcija revije. 

- Gmotni položaj tednika TV-15, ki sta ga ustanovila Repu- 
bliški odbor ZZB NOV Slovenije in Republiška konferenca 
ZRVS, ureja družbeni dogovor o sofinanciranju tega časo- 
pisa, ki sta ga poleg obeh ustanoviteljev podpisali Založba 
Borec in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja Slovenije. Podpisniki zagotavljajo listu približno 20% 
sredstev, preostali dohodek pa pridobivajo iz naročnine in 
ekonomske propagande. 

Revija Rodna gruda ustvarja 30% dohodka s prodajo in z 
ekonomsko propagando. Preostala sredstva zagotavljajo Kul- 
turna skupnost Slovenije in republiški proračun. 

- Večina društvenega tiska si zagotavlja materialne pogoje 
za delo s prispevki organiziranega članstva oziroma člana- 
rino. Tisk v OZD se praviloma financira iz dohodka (material- 
nih stroškov) OZD, v redkih primerih s prodajo in naročnino, v 
nekaterih primerih pa obstajata obe obliki financiranja. Dele- 
gatska gradiva bodisi v obliki samostojnih publikacij ali kot 
priloge drugih glasil, se financirajo iz proračunskih oz. drugih 
sredstev ustreznih DPS in SIS-ov. 

- Tudi za pokrajinski in lokalni tisk velja, da se ves čas 
srečuje z materialnimi težavami. Za reševanje materialno- 
ekonomskega položaja tega tiska še niso povsod uveljavljene 
dolgoročnejše in racionalne rešitve. 

Za pokrajinska in lokalna sredstva javnega obveščanja je 
značilna dokajšnja nepovezanost pri izdajanju. Zato prihaja 
čestokrat do nepotrebnih podvajanj in neracionalnih rešitev. 
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Zaradi tega bo potrebno vzpostaviti ustrezne oblike sodelova- 
nja v okviru občin in regij, ki bodo glasila medsebojno dopol- 
njevala, bogatila in odpravljala podvajanje informacij. Pred- 
vsem bo treba okrepiti njihovo medsebojno sodelovanje in 
povezovanje tudi s časopisno-grafičnimi organizacijami zdru- 
ženega dela in tudi na ta način prispevati k vzpostavljanju 
racionalnejših oblik izdajanja tega tiska. 

Že dlje časa obstaja zamisel, da bi materialno-ekonomski 
položaj tega tiska urejal podoben družbeni dogovor kot velja 
za dnevnike, v katerega pa bi bilo potrebno vgraditi tudi vsa ta 
in podobna stabilizacijska prizadevanja na tem področju. V 
strukturi skupnega prihodka pokrajinskih listov znašajo pri- 
hodki od objav, oglasov in ekonomske propagande v pov- 
prečju 50% letno, v posameznih letih pa celo 56,5%; prihodki 
od naročnine znašajo v povprečju več kot 33%, pri posamez- 
nih časnikih pa dosegajo celo 42%. Preostali prihodek prido- 
bivajo s sofinanciranjem oziroma s tako imenovano družbeno 
pomočjo, katere oblike pa so od časnika do časnika različne. 
Tako si Dolenjski list zagotavlja sredstva na ta način, da daje 
posameznim občinam v zakup določene strani, Glas in Vest- 
nik sofinancirajo ustanovitelji, Novi tednik dobiva sredstva iz 
občinskih proračunov in sredstev samoupravnih interesnih 
skupnosti, Primorske novice na podlagi samoupravnega spo- 
razuma z zainteresiranimi primorskimi občinami, Tednik in 
Naš čas pa s svobodno menjavo dela v okviru občinskih 
kulturnih skupnosti. Delež teh sredstev je v skupnem pri- 
hodku pokrajinskih časnikov v letu 1982 znašal od 11% do 
24% in se od leta 1978 ni bistveno spreminjal. 

Lokalni tisk se v celoti financira iz proračunov skupščin 
občin in samoupravnih interesnih skupnosti s tem, da neka- 
teri časopisi pridobivajo dodatna sredstva od objave reklam 
oz. oglasov. 

- Glavni finančni vir za RTV Ljubljana je naročnina, ki 
predstavlja po podatkih za leto 1982 87% prihodkov. Delež 
prihodkov ekonomske propagande se vsako leto zmanjšuje in 
znaša za leto 1982 le 8,7%. Ostalo pa so prihodki druge 
komercialne dejavnosti (okoli 4% celotnih prihodkov). 

Celotni prihodek DO RTV Ljubljana se je v letu 1982 v 
primerjavi z letom 1981 povečal za 21%, medtem ko so se vsi 
materialni stroški povečali za 10%. Hitrejša rast materialnih 
stroškov, ki je posledica naraščanja cen materialu, energiji, 
poštnim storitvam in podobno, je vplivala na oblikovanje 
nižjega dohodka, ki je osnova za poravnavanje družbenih 
obveznosti, osebnih dohodkov ter akumulacije. Pri tem kaže 
opozoriti na neustreznost sedanjega stanja, v katerem se 
sredstva za razvoj večinoma pridobivajo iz naročnine. Spora- 
zum o temeljih plana RTV je zato naravnan predvsem v tri 
smeri: prvič - da se naročnina (kot glavni vir dohodka) letno 
valorizira v takih okvirih, kot to velja za druge družbene 
dejavnosti; drugič - da se poleg amortizacijskih sredstev RTV 
in določenega dela naročnine zagotovi v republiki in občinah 
ustrezen način združevanja sredstev za razvoj: iz republiških 
sredstev za naložbe v tehnično programsko bazo nacional- 
nega pomena ter za SLO, iz občinskih sredstev pa po načelu 
solidarnosti in vzajemnosti za enakomerno programsko po- 
krivanje Slovenije, saj morajo biti programi, ne glede na 
razvitost občine ali regije, dostopni vsem gledalcem in poslu- 
šalcem. Tretjič - da se nadaljuje z vključevanjem v procese 
svobode menjave dela v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti ter z intenzivnim povezovanjem z drugimi zaintere- 
siranimi dejavniki za skupno načrtovanje, financiranje in 
izvedbo nekaterih programov, kar bo lahko bistveno prispe- 
valo h bogatitvi programov. 

Okvir za vključevanje v svobodno menjavo dela v okviru 
nekaterih SIS družbene dejavnosti v republiki je dan že v 
dogovoru o temeljih družbenega plana SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985. Po tem dogovoru naj bi Kulturna skupnosti 
Slovenije, Izobraževalna skupnost Slovenije, Raziskovalna 
skupnost Slovenije in Zdravstvena skupnost Slovenije sodelo- 
vale pri vsebinski bogatitvi programa Radia in Televizije s tem, 
da bi skupaj z Radiotelevizijo sprejemale letne programe 
ustreznih oddaj. V ta namen naj bi v tem planskem obdobju 
namenile skupaj 298,75 milijonov din. V letu 1982 so se 
dogovorjene obveznosti uresničevale le delno. Kulturna skup- 
nost Slovenije je za omenjene namene namenila 80.949,000 
din, druge skupnosti pa navedenih obveznosti niso izpolnile. 

Dejstvo je, da je doslej bolj zaživel le odnos med Kulturno 
skupnostjo Slovenije in RTV Ljubljana. Takšno razmerje bi 

moralo biti uveljavljeno tudi z drugimi samoupravnimi intere- 
snimi skupnostmi. Vzpostavljanje in uresničevanje pogloblje- 
nih odnosov s samoupravnimi interesnimi skupnostmi, ki naj 
bi postopoma prerasli v svobodno menjavo dela, ima RTV 
Ljubljana v načrtu tudi za leto 1983 in seveda za naprej. V letu 
1983 bo Kulturna skupnost Slovenije predvidoma skupno 
prispevala 65.935,000 din za takoimenovano bogatitev RTV 
programov. Skupnost zdravstvenega zavarovanja bo v letu 
1983 v okviru omenjenih odnosov prispevala za oddaje o 
zdravstvenem varstvu predvidoma 1.000,000 dinarjev. 

To pomeni, da se v dogovoru o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije določene obveznosti ne uresničujejo v celoti 
tudi v letu 1983. 

- Lokalne radijske postaje so se ustanavljale preveč sti- 
hijno, predvsem kot rezultat posamičnih krajevnih pobud 
praviloma v tistih občinah, ki so bolj oddaljene od večjih 
središč. Najintenzivnejše ustanavljanje teh postaj v Sloveniji 
je bilo od 1959 do 1969, ko je bilo ustanovljenih kar 12 LRP. 
Program razvoja lokalne radiodifuzije, ki ga je leta 1974 
obravnavalo in podprlo Predsedstvo RK SZDL Slovenije je v 
tedanjih pogojih prispeval k načrtnejšemu obnašanju na tem 
področju. V okviru ene radijska postaje se je povezalo več 
občin v skupne radijske programe. Po tem letu so začele 
delovati le tri nove lokalne radijske postaje. 

Sedanji družbeno gospodarski položaj in stabilizacijska 
prizadevanja celotne družbe narekujejo, da bo potrebno 
znova preveriti vse možnosti in sprejeti potrebne ukrepe za 
bolj kvalitetno, učinkovito in racionalneje organizirano radio- 
difuzno mrežo v SR Sloveniji, v tem okviru pa oblikovati tudi 
predloge za načrten in usklajen razvoj te mreže. 

- Ob vsem tem je potrebno opozoriti na neizvajanje 64. 
člena sedanjega zakona o javnem obveščanju. Po tem dolo- 
čilu se lahko radiodifuzne organizacije ustanavljajo samo po 
programu razvoja radiodifuznega sistema (programu razvoja 
radiodifuzije), ki ga sprejme skupščine SRS. 

Vendar pa doslej še ni prišlo do postopka za obravnavo in 
sprejem tega programa v skupščini SRS. 

Kljub podpisanemu samoupravnemu sporazumu o pro- 
gramskem, tehničnem in ekonomskem sodelovanju lokalnih 
radijskih postaj z DO RTV Ljubjana še vedno ni povsem 
realizirano načelo, bi postale LRP sestavni del skupnega RTV 
programa v Sloveniji tako v materialnem kot tudi v kadrov- 
skem in programskem (vsebinskem) smislu. Samoupravni 
sporazum sicer ne rešuje problema financiranja v celoti in 
tudi ne vključevanja LRP v enoten sistem radiodifuzije. Zato bi 
bilo treba v tem srednjeročnem obdobju zagotoviti predvsem 
trdnejše temelje za vključevanje regionalnih in lokalnih cen- 
trov v oblikovanje osrednjega programa. V tem okviru bi bilo 
potrebno reševati tudi problem izredno zastarelih tehničnih 
sredstev LRP, kar brez dvoma tudi vpliva na njihovo počasno 
vključevanje v program Radia Ljubljane. 

Pri lokalnih radijskih postajah velja zlasti opozoriti, da mo- 
ramo s sprejetjem načrta razvoja radiodifuzije v SR Sloveniji 
in v tem okviru tudi programa razvoja lokalnih radijskih postaj 
zagotoviti njihovo tehnično in tehnološko enotnost in čim 
tesnejše sodelovanje v programsko-vsebinskem smislu. 

Lokalne radijske postaje ustvarijo del skupnega prihodka v 
svobodno menjavo dela z RTV Ljubljana na podlagi samou- 
pravnega sporazuma o programskem, tehničnem in ekonom- 
skem sodelovanju med lokalnimi radijskimi postajami in DO 
RTV Ljubljana, ki je bil podpisan leta 1981. Temelj ureditve je 
skupno usklajevanje razvoja in programske koncepcije ter 
stalno programsko sodelovanje. RTV Ljubljana je po spora- 
zumu prevzela: vzdrževanje oddajniške opreme, del stroškov 
načrtovanja in postavitve oddajnikov in pretvornikov lokalnih 
radijskih postaj, stroške energije oddajniških naprav, stalno 
vzdrževanje studijske opreme, načrtovanje studijskih kapaci- 
tet in druge strokovne usluge, pomoč pri skupnih nabavah 
repromateriala. Na programskem področju daje RTV Ljub- 
ljana brezplačno lokalnim radijskim postajam glasbene po- 
snetke. LRP so se s sporazumom zavezale, da bodo redno 
pošiljale informativne prispevke iz dogajanj v občinah - usta- 
noviteljicah. RTV Ljubljana plačuje lokalnim radijskim posta- 
jam informativne prispevke po letni ceni minute informativno- 
političnega programa. V letu 1982 so LRP poslale radiu Ljub- 
ljana okoli 5.245.000 din (Radio Cerkno npr. 117.360, Radio 
Glas Ljubljane npr. 383.000 din). Več kot polovico potrebnih 
sredstev pa morajo za nemoteno delo zagotoviti lokalne radij- 
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ske postaje same, z lastnimi prihodki od čestitk poslušalcev, 
EP sporočil itd. Poleg tega pa se tudi lokalne radijske postaje 
vključujejo v samoupravne sporazume in dogovore med OK 
SZDL, SIS ter občinskimi skupščinami zaradi zagotovitve do- 
datnih finančnih virov. 

RTV Ljubljana je glede na z zakonom opredeljeno vlogo 
upravljalca radiodifuzne mreže v SR Sloveniji tako vložila v 
letu 1982 11.077.000 din v usposobitev, vzdrževanje in ener- 
gijo oddajnikov LRP (ti oddajniki pogostokrat služijo tudi za 
dodatno pokrivanje posameznih področij z osrednjimi radij- 
skimi programi). Za vzdrževanje studijske opreme in pred- 
vsem za programsko sodelovanje z LRP je RTV Ljubljana v 
letu 1982 namenila okoli 6,000.000 din. 
f) Obveščanje v združenem delu 

V okviru združenega dela so danes razvite različne oblike 
javnega obveščanja. Iz že omenjene raziskave Zavoda SRS za 
statistiko o informiranju v OZD v letu 1982, ki je zajela 1016 
organizacij združenega dela in delovnih skupnosti, je razvi- 
dno, da je imelo 317 OZD organizirano obveščanje prek ogla- 
sne deske, preostalih 689 OZD pa je imelo še druge oblike 
obveščanja (časopisi, bilteni, razglasne radijske postaje). 

Na področju obveščanja je v omenjenih 1016 OZD delalo 
3132 delavcev (od tega jih je 243 delalo polni delovni čas, 600 
del delovnega časa, 39 je bilo pogodbenh, 2250 pa amaterskih 
delavcev). 

V letu 1982 je izšlo 739 glasil v 546 OZD v skupni nakladi 
15.043.216 izvodov. Nadalje je izšlo 459 splošnih biltenov v 
296 OZD v skupni nakladi 3.786.606 izvodov in 191 strokovnih 
biltenov v 134 OZD v skupni nakladi 598.059 izvodov. V 124 
OZD so imeli 250 razglasnih radijskih postaj, ki so dnevno 
predvajale 2766 ur programa. Stroške za informativno dejav- 
nost je od 1016 anketiranih ovrednotilo 805 OZD, ki so za 
informativno dejavnost v letu 1982 namenile 366.092.013 di- 
narjev. 

Sindikati opozarjajo, da je vprašanje pravic in obveznosti 
pri obveščanju v združenem delu tudi s samoupravnimi akti 
pomanjkljivo urejeno. V statutih je obveščanje opredeljeno 
presplošno, v posebnih aktih (pravilnikih) pa je opredeljeno le 
obveščanje prek glasil OZD. Pravilniki o obveščanju in dolž- 
nostih poslovodnih organov, strokovnih služb, služb za obve- 
ščanje, samoupravnih organov in družbenopolitičnih organi- 
zacij, sredstvih in načinih obveščanja, vsebini in rokih, pa sov 
OZD zelo redki. 

Nekatera glasila OZD lahko glede na obseg in vsebino 
obravnavamo enakopravno s tkim. lokalnimi glasili, saj izha- 
jajo v več kot 5.000 izvodih. Med takšne časopise lahko 
uvrstimo npr. glasila »Železar« (Železarna Jesenice), ki izhaja 
v 11.000 izvodih, »Informator« (SOZD Gorenje), ki izhaja v 
8.000 izvodih, »Iskro« (SOZD Iskra), ki ima naklado 30.000 
izvodov, »ZPS Litostroj« z naklado 16.000 izvodov itd. Neka- 
teri od teh časopisov so razširjeni po vsej regiji, republiki ali 
pa sežejo celo v jugoslovanski prostor (npr. »E. Informator« 
Emone Ljubljana, Giposov »Vestnik«, »Nova proga« Železni- 
škega gospodarstva Ljubljana, »Informacije« Elkom-a itd.). Ti 
časopisi izhajajo v različnih intervalih: od dvakrat tedensko 
do občasnih izdaj (ena do tri številke letno). 

III. Načela, na katerih bodo urejena 
razmerja na področju javnega 
obveščanja in cilji, ki se želijo doseči 

Zakon o javnem obveščanju naj bi urejal le temeljna vpraša- 
nja v zvezi z javnim obveščanjem ter prepustil kar največ 
urejanja tega področja družbenim dogovorom, samouprav- 
nim sporazumom in drugim samoupravnim splošnim aktom. 
Zakon tudi ne bi urejal vseh tistih vprašanj, ki jih že urejajo ali 
jih bodo uredili nekateri drugi zakoni (Zakon o združenem 
delu, Zakon o družbenem sistemu informiranja, Zakon o siste- 
mih zvez in PTT prometu, Zakon o kulturnoumetniških dejav- 
nostih in o posredovanju kulturnih vrednot, zvezni zakon o 
temeljih sistema javnega obveščanja itd.). 

1. Pri zakonskem urejanju tega področja izhajamo iz ustav- 
nega načela, da je resnično, vsestransko, pravočasno in po- 
polno obveščanje delovnih ljudi in občanov o vseh vprašanjih, 
pomembnih za njihovo življenje, delo in samoupravno odlo- 
čanje pri opravljanju funkcij oblasti in upravljanju drugih 

družbenih zadev, uveljavljanju nadzorstva ter ustvarjanju ak- 
tivnega javnega mnenja ena izmed temeljnih pravic delovnih 
ljudi in občanov, ki so samoupravno in politično organizirani 
temeljni subjekti odnosov na tem področju. 

- S predlaganimi zakonskimi rešitvami se razdelujejo in 
podrobneje opredeljujejo ustavna načela, ki zadevajo svo- 
bodo, pravice, obveznosti in odgovornosti v javnem obvešča- 
nju, upoštevajoč izkušnje in dosedanji razvoj dejavnosti jav- 
nega obveščanja v celoti. 

- Uresničevanje samoupravnega položaja delovnega člo- 
veka in občana v sistemu javnega obveščanja terja dosledno 
uresničevanje načel javnosti dela ter odgovornosti vseh nosil- 
cev samoupravnih, javnih in drugih družbenih funkcij za izva- 
janje tega ustavnega načela. 

- Urejanje odnosov na področju javnega obveščanja teme- 
lji na ustavni pravici delovnih ljudi in občanov, da v sredstvih 
javnega obveščanja objavljajo svoja mnenja, pobude in pred- 
loge širšega pomena, se zavzemajo za enakopravno in demo- 
kratično uporabo sredstev javnega obveščanja in drugih po- 
gojev javnega obveščanja in si zagotavljajo svoj vpliv na 
sistem javnega obveščanja. 

- Delovni ljudje in občani v socialistični zvezi delovnega 
ljudstva ustvarjajo in izboljšujejo pogoje ter opredeljujejo 
odgovornost za uresničevanje svobode obveščanja in pravice 
do obveščenosti ter kot posamezniki in v vseh oblikah medse- 
bojnega povezovanja, neposredno ali po svojih delegatih za- 
gotavljajo materialne in druge pogoje za razvoj delovanja 
sredstev javnega obveščanja. 

- Vsi udeleženci v sistemu javnega obveščanja morajo pri- 
spevati h graditvi in razvijanju socialističnih samoupravnih 
odnosov in delegatskega sistema ter krepitvi vpliva združe- 
nega dela in vseh delovnih ljudi v sredstvih in sistemu javnega 
obveščanja, h krepitvi bratstva, enotnosti in enakopravnosti 
narodov in narodnosti Jugoslavije, uveljavljanju neodvisne in 
neuvrščene zunanje politike SFRJ in enakopravnega medna- 
rodnega sodelovanja, k svobodnemu razvoju znanstvenega in 
umetniškega ustvarjanja ter drugih vrednot, določenih z 
ustavo. 

2. Predlagane rešitve naj bi določile pravnosistemske 
osnove samoupravnega konstituiranja in nadaljnjega po- 
družbljanja dejavnosti javnega obveščanja, kar naj bi zagotav- 
ljalo in spodbujalo večjo integriranost sistema javnega obve- 
ščanja v samoupravne družbene tokove, krepilo odgovornost 
delovnih ljudi in občanov za uresničevanje družbene vloge 
sredstev in sistema javnega obveščanja ter omogočilo njihov 
neposreden in učinkovit vpliv na celotno politiko javnega 
obveščanja ter graditev sistema javnega obveščanja kot se- 
stavnega dela političnega sistema socialističnega samo- 
upravljanja. 

- Zakon naj bi spodbujal in uveljavljal samoupravno spora- 
zumevanje in družbeno dogovarjanje vseh dejavnikov, ki so- 
delujejo v procesu javnega obveščanja ter pri tem posebej 
spodbujal povezovanje, sodelovanje in medsebojno usklaje- 
vanje načrtov, dela in nalog sredstev javnega obveščanja, kar 
vse naj bi prispevalo k učinkovitemu, racionalnemu in smotr- 
nemu izvajanju časopisne in radiodifuzne dejavnosti, 

- Predlagane rešitve naj bi prispevale k uveljavljanju kolek- 
tivnega dela in odgovornosti v sredstvih javnega obveščanja, 
izostrile osebno odgovornost, kar je pogoj za uveljavljanje in 
razvijanje oblik in metod kolektivnega dela. 

- Zakon naj bi poleg odgovornosti ustanoviteljev časopi- 
sov, radia in televizije ustrezno opredelil tudi odgovornost 
družbenopolitičnih skupnosti za zagotavljanje pogojev za 
opravljanje dejavnosti javnega obveščanja. 
- Pri urejanju cen na področju javnega obveščanja naj bi 

zakonske rešitve upoštevale določene specifičnosti tega po- 
dročja ter uveljavile podobne mehanizme za oblikovanje cen, 
kot to velja na področju družbenih dejavnosti. 

IV. Poglavitne rešitve 

Veljavni zakon o javnem obveščanju vsebuje poleg uvodnih 
načel, ki so v bistvu preambula zakona, še sedem poglavij in 
sicer: Temeljne določbe, Javnost dela, Tisk, Radiodifuzija, 
Filmske novice, Zloraba svobode obveščanja in Kazenske 
določbe. Nove rešitve bi bile potrebne v vseh poglavjih, ki naj 
bi bile razvrščene v poglavja: 

Temeljne določbe (v tem poglavju bi bile opredeljene te- 
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meljne pravice, svoboščine, odgovornosti in obveznosti na 
področju javnega obveščanja, pojem javnega obveščanja in 
subjekti, ki delujejo na področju javnega obveščanja); Orga- 
nizacija in izvajanje dejavnosti javnega obveščanja (v tem 
poglavju bi bilo poredeljeno ustanavljanje časopisnih in ra- 
diodifuznih organizacij, družbenoekonomski odnosi in plani- 
ranje, novinarji, glavni in odgovorni uredniki ter uredniki in 
ekonomsko-propagandna sporočila); Posebne odločbe za 
posamezne vrste sredstev javnega obveščanja (v tem poglavju 
bi bili opredeljeni časopisi, pravice in dolžnosti glede usta- 
navljanja in izdajanja časopisov, dalje radiodifuzija ter pravice 
in dolžnosti glede ustanavljanja ter oblikovanja in razširjanja 
radiodifuznih programov ter s tem povezana nekatera druga 
vprašanja kot so naročnina, prijavljanje in odjavljanje radij- 
skih in televizijskih sprejemnikov itd. ter filmske novice druga 
sredstva javnega obveščanja kot so npr. letaki, plakati, gra- 
mofonske plošče, magnetofonski trakovi ter druga fongrafska 
in videografska sredstva); Objava sporočil, mnenj, odgovorov 
in popravkov (v tem poglavju bi bile opredeljene pravice, 
dolžnosti in odgovornosti glede objavljanja sporočil, mnenj, 
odgovorov in popravkov ter postopki za urejanje in uveljavlja- 
nje teh pravic, dolžnosti in odgovornosti); Zloraba svobode 
obveščanja (zakon naj bi taksativno naštel primere zlorabe 
svobode obveščanja); Kazenske določbe; Prehodne in 
končne določbe. 

1. Zakon naj bi opredelili delovnega človeka in občana kot 
temeljna subjekta javnega obveščanja, sistem javnega obve- 
ščanja pa kot sestavni del političnega sistema socialitičnega 
samoupravljanja in enotnega sistema obveščanja v SFR Jugo- 
slaviji, v katerem se zagotavlja svoboda obveščanja in pravica 
do obveščenosti. Zato naj bi v temeljnih določbah, izhajajoč iz 
določil ustave in zakona o združenem delu, ter upoštevajoč 
pri tem rešitve v osnutku zveznega zakona o temeljih sistema 
javnega obveščanja najprej: 

- opredelil svododo obveščanja in pravico do obveščenosti 
kot enega temeljnih pogojev za uveljavljanje samoupravnega 
položaja delavcev, delovnih ljudi in občanov za izvrševanje 
oblasti in upravljanje z drugimi družbenimi zadevami, SZDL 
pa kot tisto mesto, kjer si delavci, delovni ljudje in občani 
zagotavljajo osnovne pogoje ter opredeljujejo odgovornost za 
uresničevanje te svobode in pravice in zagotavljajo ter krepijo 
svoj vpliv na celotno javno obveščanje; 

- opredelil, da javno obveščanje zagotavlja objektivno, ce- 
lovito, resnično in pravočasno obveščanje delavcev, delovnih 
ljudi in občanov o vseh vprašanjih, ki so pomembna za nji- 
hovo življenje, delo, upravljanje in odločanje o dogodkih 
doma in po svetu ter o vprašanjih, ki so pomembna za skup- 
nost; 

- poudaril, da javno obveščanje prispeva k zagotavljanju 
javnosti dela, družbenemu nadzoru in uresničevanju odgo- 
vornosti vseh družbenih subjektov, uresničevanje enakoprav- 
nosti narodov in narodnosti, razvijanju bratstva in enotnosti, 
krepitvi mednarodnega položaja in neodvisne in neuvrščene 
politike SFRJ ter enakopravnega mednarodnega sodelovanja; 

- določil, da je javno obveščanje dejavnost posebnega 
družbenega pomena, ter opredelil, da je javno obveščanje 
izdajanje, urejanje in razširjanje časopisov (časopisna dejav- 
nost) ter ustvarjanje in posredovanje radijskih oziroma televi- 
zijskih programov (radiodifuzija) in zbiranje, urejanje, objav- 
ljanje ter razširjanje informacij prek drugih sredstev javnega 
obveščanja; 

- poudaril, da imajo delovni ljudje in občani pravico biti 
obveščeni o delu družbenopolitičnih skupnosti in njihovih 
organov, samoupravnih interesnih skupnosti, družbenopoli- 
tičnih organizacij in drugih družbenih organizacij, organizacij 
združenega dela in drugih samoupravnih organizacij in skup- 
nosti ter društev; 

- zagotovil pravico delavcev, delovnih ljudi in občanov, da 
razširjajo informacije prek sredstev javnega obveščanja; 

- določil, da so družbenopolitične skupnosti in njihovi or- 
gani v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi dolžni ustvar- 
jati pogoje za obveščanje delavcev, delovnih ljudi in občanov, 
zagotavljati materialne in druge pogoje za razvoj javnega 
obveščanja ter v ta namen spodbujati družbeno dogovarjanje 
in samoupravno sporazumevanje; 

- poudaril, da SR Slovenija in druge družbenopolitične 
skupnosti, organizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti, družbenopolitične organi- 
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zacije in druge družbene,organizacije skrbijo za uresničeva- 
nje pravic italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji 
na področju javnega obveščanja, za zagotavljanje pogojev za 
uresničevanje pravic in interesov delavcev na začasnem delu 
v tujini na področju javnega obveščanja, za obveščanje izse- 
ljencev in slovenske narodnostne skupnosti v sosednih drža- 
vah in za obveščanje o njihovem delu in življenju v SRS in 
SFRJ; 

- poudaril, da morajo novinarji in druge osebe, ki se ukva- 
jajo z javnim obveščanjem, pri opravljanju svojega dela upo- 
števati načela novinarske etike ter družbene odgovornosti, 
spoštovati čast in dobro ime in pravice delavcev, delovnih 
ljudi in občanov, utrjevati socialistično samoupravno druž- 
beno ureditev in varovati splošne družbene interese ter da so 
odgovorni za resničnost, objektivnost in celovitost informa- 
cije, ki jo dajo ali posredujejo javnosti. 

Predlagane zakonske rešitve naj bi veljale tudi za sredstva 
javnega obveščanja v organizacijah združenega dela in kra- 
jevnih skupnostih, ki bi vprašanja javnega obveščanja in sred- 
stev javnega obveščanja, ki jih izdajajo, upotevajoč določene 
specifičnosti, ki veljajo zanje, podrobneje urejala s svojimi 
samoupravnimi splošnimi akti. 

2. Zakonske določbe naj bi podrobneje razdelale in utrdile 
ustavno vlogo in odgovornost SZDL, zlasti pri izdajanju časo- 
pisov ter oblikovanju in razširjanju radiodifuznih programov, 
in pri oblikovanju organov upravljanja ter izdajateljskih ozi- 
roma programskih svetov. Pri zagotavljanju posebnega druž- 
benega interesa naj bi rešitve opredeljevale odgovornost 
SZDL za oblikovanje organov upravljanja časopisnih ih radio- 
difuznih organizacij ter izdajateljskih oz. programskih svetov, 
prek katerih se zagotavlja organiziran vpliv in nadzor delovnih 
ljudi in občanov nad uresničevanjem vsebinske oziroma pro- 
gramske zasnove in izvajanjem uredniške politike. Rešitve naj 
bi določale, da morajo ustanovitelji časopisnih in radiodifuz- 
nih organizacij ter izdajatelji časopisov, preden oblikujejo in 
sprejmejo vsebinsko oziroma programsko zasnovo, organizi- 
rati o zasnovi razpravo v okviru SZDL z zainteresiranimi or- 
gani in organizacijami, poleg tega pa naj bi organ SZDL pred 
sprejetjem akta o izdajanju časopisa obravnaval pobudo za 
izdajanje časopisa, ki mu jo predložijo zainteresirani subjekti 
(če gre za izdajanje časopisa temeljne ali druge organizacije 
združenega dela ali delovne skupnosti, o pobudi razpravlja in 
zavzema glede nje stališče organ zveze sindikatov). 

3. Zakon naj bi urejal pogoje in postopek ustanavljanja 
časopisnih in radiodifuznih organizacij, obveznosti ustanovi- 
telja, vprašanja v zvezi z aktom o ustanovitvi in statutom 
časopisne in radiodifuzne organizacije ter vprašanje glavne in 
stranske dejavnosti pri časopisnih in radiodifuznih organiza- 
cijah. 

Glede ustanavljanja časopisnih in radiodifuznih organizacij 
naj bi zakon določal, da lahko časopisne in radiodifuzne 
organizacije ustanovijo organizacije združenega dela, sa- 
moupravne interesne skupnosti, krajevne skupnosti, družbe- 
nopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije in 
druge družbene pravne osebe. 

Po variantnem predlogu naj bi zakon glede ustanavljanja 
radiodifuznih organizacij določal, da jih lahko ustanovijo 
družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organiza- 
cije. Takšno rešitev vsebuje že dosedanji zakon. 

Eden od poglavitnih razlogov za oženje kroga ustanovite- 
ljev radiodifuznih organizacij je v sedanjih prizadevanjih, da 
bi racionalizirali obstoječe omrežje lokalnih radijskih posfaj, 
ki zahteva sorazmeno velika finanča in tehnična sredstva, pri 
tem pa pogostokrat, niti v programskem niti v tehničnem 
pogledu, ne daje vedno rezultatov, ki bi ustrezali vloženim 
sredstvom. 

Poleg splošnih pogojev naj bi zakon za časopisne in radio- 
difuzne organizacije določal še naslednje posebne pogoje za 
ustanovitev: 

- da obstoji trajnejša potreba po javnem obveščanju delov- 
nih ljudi in občanov na območju in za posamezna področja, 
za katera se ustanavljata časopisna in radiofuzna organizacija 
in teh potreb ne morejo zadovoljiti obstoječe časopisne ali 
radiodifuzne organizacije ob racionalni organizaciji dela; 

- da so zagotovljeni materialni, tehnični, kadrovski in drugi 
pogoji, določeni z zakonom ali družbenim dogovorom. 

Na ta način naj bi zakon zagotavljal racionalnejše, načrt- 
nejše in smotrnejše ustanavljanje teh organizacij. 
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Za radiodifuzne organizacije bi bili uveljavljeni še dodatni 
pogoji, po katerih bi se lahko organizacije ustanavljale le v 
skladu s programom razvoja radiodifuznih sistema, ki ga 
sprejme skupščina SR Slovenije, pri čemer morajo biti izpol- 
njeni tehnični normativi, določeni s predpisi, ki urejajo si- 
steme zvez. 

V rešitvah naj bi bolj jasno opredelili materialno in tudi 
politično odgovornost ustanoviteljev časopisnih in radiodi- 
fuznih organizacij. 

Tako naj bi zakon glede postopka za ustanavljanje predpi- 
sal, da začne ustanovitelj postopek za ustanovitev časopisne 
oz. radiodifuzne organizacije s sprejetjem elaborata o druž- 
beni in ekonomski upravičenosti njene ustanovitve. 

Elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti časopisne 
oz. radiodifuzne organizacije mora obsegati zlasti ocene in 
podatke o tem, ali te dejavnosti ni mogoče opravljati v obsto- 
ječih časopisnih oz. radiodifuznih organizacijah, dalje, ali bo 
časopisna oz. radiodifuzna organizacija zadovoljevala po- 
trebe po časpisni oz. radiofifuzni dejavnosti na predvidenem 
območju ali na posameznem področju družbenega dela, ali 
so te potrebe trajnejše in tolikšne, daje zaradi njih utemeljeno 
ustanoviti časopisni oz. radiodifuzno organizacijo ter tudi 
podatke in ocene o materialnih in kadrovskih pogojih, nujnih 
za ustanovitev in delo časopisne oz. radiodifuzne organiza- 
cije. 

Preden sprejme elaborat, mora usanovitelj dobiti soglasje o 
upravičenosti ustanovitve od skupščine občine, za območje 
katere se ustanavlja časopisna oz. radiodifuzna organizacija 
oz. skupščine SRS, kadar se ustanavlja časopisna oz. radiodi- 
fuzna organizaja, katere dejavnost ima pomen za republiko. 

Po sprejetju elaborata o družbeni in ekonomski upravično- 
sti ustanovitve časopisne oz radiodifuzne organizacije 
sprejme ustanovitelj akt o ustnovitvi. 

Zakon naj bi določal osnovno vsebino ustanoviteljskega 
akta. Tako naj bi akt o ustanovitvi vseboval poleg splošnih 
podatkov, ki jih določa zakon, še naslov ustanovitelja časopi- 
sne oz. radiodifuzne organizacije oz. naslov izdajatelja časo- 
pica, temeljne cilje in naloge, ki jih bo organizacija uresniče- 
vala s svojo dejavnostjo ter medsebojna razmerja, pravice in 
obveznosti ustanovitelja in časopisne oz. radiodifuzne orga- 
nizacije. 

Ustanovitelj časopisne oz. radiodifuzne organizacije je dol- 
žan zagotoviti materialne, tehnične, finančne in kadrovske 
pogoje za začetek dela časopine oz. radiodifuzne organiza- 
cije. 

Rešitve bi naj napotile časopisne in radiodifuzne organiza- 
cije k racionalni in kvalitetni organizaciji ter izvajanju del in 
nalog. Zakon bi naj določil, da morajo časopisne oz. radiodi- 
fuzne organizacije določiti takšno notranjo organizacijo in 
sistemizacijo del in nalog, ki bo zagotovila učinkovito izpol- 
njevanje nalog, smotrno organizacijo del ter uresničevanje 
odgovornosti na področju javnega obveščanja, uporabo stori- 
tev skupnih služb za več časopisnih oz. radiodifuznih organi- 
zacij ter sodelovanje s časopisnimi oz. radiodifuznimi in dru- 
gimi organizacijami združenega dela. 

Zakon naj bi nadalje opredelil, da lahko časopisne oi radio- 
difuzne organizacije opravljajo tudi druge dejavnosti kot 
stranske dejavnosti, če to prispeva k smotrnejšemu opravlja- 
nju glavne dejavnosti oziroma če ni v nasprotju z vsebinsko 
usmeritvijo ter plani in programi dela in razvoja časopisne oz. 
radiodifuzne organizacije. 

V zakonu bi naj določili, da mora imeti časopisna oz. radio- 
difuzna organizacija statut ter opredelili glavno vsebino tega 
akta. 

Statut bo moral podrobneje določiti sestavo, način dela in 
odgovornost organa upravljanja, postopek za sprejemanje 
samoupravnih splošnih aktov in drugih odločitev ter postopek 
usklajevanja pri sprejemanju odločitev, dalje postopek ime- 
novanja in razrešitve ter pravice, dolžnosti in odgovornosti 
poslovodnega organa. K statutu časopisne oz. radiodifuzne 
organizacije daje soglasje skupščina občine, na območju 
katere je sedež časopisne oz. radiodifuzne organizacije, če je 
ustanovitelj časopisne oz. radiodifuzne organizacije repu- 
blika, daje soglasje k statutu Skupščina SR Slovenije. 

4. Zakon naj bi, izhajajoč iz narave dejavnosti, ki je poseb- 
nega družbenega pomena, izpeljal zagotavljanje posebnega 
družbenega interesa v skladu z 51. členom ustave SR Slove- 
nije. Opredelil naj bi sestavo organa upravljanja (svet, skup- 
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ščina) časopisnih in radiodifuznih organizacij. Ker gre, kot 
povedano, za opravljanje dejavnosti posebnega družbenega 
pomena, sestavljajo organ upravljanja delegati delavcev ča- 
sopisne in radiodifuzne organizacije in delegati ustanovitelja, 
družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij 
in uporabnikov (delegati družžene skupnosti). _ 

Z zakonom naj bi podrobneje opredelili način izvolitve in 
odpoklica delegatov organa upravljanja. Delegati družbene 
skupnosti naj bi z delegati delavcev časopisne oz. radiodi- 
fuzne organizacije soodločali zlasti o: 

- programskih usmeritvah in o uresničevanju temeljnih 
vsebinskih zasnov časopisov oz. radiodifuznih programov, 

- pfedlogu statuta, 
- določanju smernic za plina in o razvojnih programih, 
- temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in poslovanja, 
- temeljnih vprašanjih razvojne politike na področju časo- 

pisne oz. radiodifuzne dejavnosti, 
- temeljih planov organizacij združenega dela in temeljih 

planov družbenopolitičnih skupnosti, 
- finančnem načrtu, periodičnih obračunih in zaključnem 

računu, 
- statusnih spremembah, 
- določanju cen storitev oz. višini naročnine, 
- imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa, glavnega 

in odgovornega urednika in urednikov, 
- načelih in merilih kadrovske politike in njenem izvajanju 

in o imenovanju izdajateljskih oz. programskih svetov in dru- 
gih organov pri časopisih oz. programih, ki jih izdaja časopi- 
sna organizacija oz. oddaja radiodifuzna organizacija. 

O medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in 
delitvi sredstev za osebno in skupno porabo pa naj bi odločali 
delavci časopisne oz. radiodifuzne organizacije sami. 

Zakon naj bi urejal tudi način sprejemanja odločitev organa 
upravljanja. 

Odločitve v organu upravljanja so sprejete, če jih v enakem 
besedilu sprejme večina delegatov delavcev in večina delega- 
tov družbene skupnosti. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem besedilu, se izvede 
postopek usklajevanja, določen s statutom časopisne oz. ra- 
diodifuzne organizacije. Če tudi po usklajevalnem postopku 
ne pride do soglasja, a bi to lahko povzročilo znatno druž- 
beno škodo, lahko skupščina pristojne družbenopolitične 
skupnosti pod pogoji in po postopku, ki jih določa zakon, 
določi ukrepe družbenega varstva samoupravnih pravic in 
družbene lastnine. 

Zakon bi nadalje določal, da ima časopisna oz. radiodifuzna 
organizacija individualni ali kolegijski poslovodni organ ter 
da individualni poslovodni organ oz. člane kolegijskega po- 
slovodnega organa imenuje organ upravljanja časopisne oz. 
radiodifuzne organizacije s soglasjem ustanovitelja. 

Zakon naj bi dopustil možnost, da je individualni poslovo- 
dni organ oz. predsednik kolegijskega poslovodnega organa 
lahko obenem tudi glavni in odgovorni urednik časopisa oz. 
radiodifuznega programa, ki ga izdaja časopisna organizacija 
oz. ustvarja in razširja radiodifuzna organizacija. 

Ta rešitev poudarja potrebo po združitvi opravljanja in vo- 
denja družbeno-ekonomskih in programsko-uredniških za- 
dev, kar se sklada s potrebo po povezavi družbenoekonom- 
ske in programsko-uredniške sfere na vseh bistvenih področ- 
jih javnega obveščanja, zlasti pa pri upravljanju in odločanju. 

5. Izhajajoč iz pozitivnih izkušenj pri uveljavljanju širšega 
družbenega vpliva na časopise in radiodifuzne programe prek 
izdajateljskih oz. programskih svetov, naj bi zakon precizneje 
določal njihovo sestavo, vlogo in pristojnosti. Izdajateljske in 
programske svete naj bi sestavljali delegati izdajatelja in dru- 
gih zainteresiranih organov, organizacij in skupnosti, kul- 
turni, znanstveni, družbenopolitični in drugi javni delavci ter 
delegati časopisa oz. radiodifuznega programa. Delegate 
zainteresiranih organov, organizacij in skupnosti ter kulturne, 
znanstvene, družbenopolitične in druge javne delavce naj bi 
imenovala SZDL. 

Če se časopis izdaja oz. program oddaja za posamezna 
območja, morajo biti v svetu tudi delegati zainteresiranih 
organizacij, organov in občanov s teh območij. 

Glavni in odgovorni urednik oz. odgovorni uredniki imajo 
pravico in dolžnost sodelovati pri delu izdajateljskega oz. 
programskega sveta. Pri časopisu, ki ^a izdaja časopisna 
organizacija, lahko funkcijo izdajateljskega sveta opravlja or- 
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gan upravljanja, če je tako določeno v aKtu o ustanovitvi 
časopisne organizacije ali njenem statutu. 

Izdajateljski oz. programski sveti naj bi zlasti: spremljali 
izvajanje vsebinske oz. programske zasnove in uredniške 
politike ter dajali predloge za izboljšanje vsebine časopisa oz. 
programa; sklepali o zahtevah za objavo popravka, javnega 
odgovora ter mnenj in stališč, ki so pomembna za javnost; 
organizirali javne razprave o temeljnih vprašanjih uresničeva- 
nja vsebinske oz. programske zasnove in uredniške politike; 
skrbeli za spoštovanje novinarskega kodeksa; imenovali so- 
svete ali druga posvetovalna telesa za posamezna tematska 
področja, rubrike ali območja; obravnavali gospodarski polo- 
žaj časopisa oz. radiodifuzne organizacije; dajali mnenje iz- 
dajatelju časopisa glede imenovanja in razrešitve glavnega in 
odgovornega urednika ter urednikov; obravnavali predloge in 
pripombe bralcev oz. gledalcev in poslušalcev, ki se nanašajo 
na vsebinsko oz. programsko zasnovo in uredniško politiko; 
po potrebi, najmanj pa enkrat letno, obveščali izdajatelja oz! 
ustanovitelja o svojem delu ter obravnavali druga vprašanja, 
ki so pomembna za izdajanje in urejanje časopisa oz. oddaja- 
nje programa radiodifuzne organizacije. 

O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema izdajateljski oz. 
programski svet stališča in sklepe ter daje mnenja, pobude in 
priporočila. 

Ustanovitelj, organ upravljanja časopisne oz. radiodifuzne 
organizacije ali organ izdajatelja ter glavni in odgovorni ure- 
dnik so dolžni obravnavati stališča, mnenja, priporočila in 
pobude izdajateljskega oz. programskega sveta. 

Ce ustanovitelj oz. organ upravljanja ali organ izdajatelja 
glavni in odgovorni urednik ne upoštevajo stališč, mnenj, 
pobud in priporočil izdajateljskega sveta, ga morajo o tem 
obvestiti ter navesti razloge, zaradi katerih jih niso upoštevali. 

6. Zakon naj bi konkretno urejal poglavitna vprašanja druž- 
benoekonomskih odnosov na področju časopisne in radiodi- 
fuzne dejavnosti ter opredelil dohodkovni odnos kot temelj 
družbenoekonomskih odnosov tudi na področju javnega ob- 
veščanja. 

Zakonske določbe naj bi doJočile načine ustvarjanja pri- 
hodka časopisnih in radiodifuznih organizacij v skladu z 
ustavo in zakonom o združenem delu. Tako naj bi opredelile, 
da se prihodek ustvarja s prodajo proizvodov in storitev in 
naročnino, z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku in na 
podlagi združevanja dela in sredstev, s svobodno menjavo 
dela ter s kompenzacijami, dotacijami in na druge načine. 
Posebno pri radiodifuziji bi naročnina ostala pomemben vir 
pridobivanja dohodka. 

Zakon naj bi prispeval k uveljavljanju svobodne menjave 
dela na področju javnega obveščanja, še zlasti na področju 
radiodifuzne dejavnosti, kar naj bi prispevalo in omogočalo, 
da bi se radiodifuzne organizacije v še večji meri vključevale v 
svobodno menjavo dela v okviru samoupravnih interesnih 
skupnosti. 

Predlagane rešitve opredeljujejo, da temelji uresničevanje 
svobodne menjave dela na skupnem planiranju potreb in 
interesov po časopisni oz. radiodifuzni dejavnosti ter na 
ustvarjanju in razporejanju dohodka v skladu z obveznostmi, 
ki so jih na podlagi samoupravnega sporazuma prevzeli ude- 
leženci v svobodni menjavi dela. 

Medsebojni odnosi v svobodni menjavi dela se uresničujejo 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov ter z drugimi 
samoupravnimi sporazumi oz. družbenimi dogovori, neposre- 
dno ali po samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti oz. v njihovem okviru. 

Zakon bi določil kot predmet svobodne menjave dela časo- 
pisno oz. radiodifuzno dejavnost ali njen del ter posamezne 
storitve, s katerimi se zadovoljujejo potrebe in interesi upo- 
rabnikov. 

Rešitve naj bi opredelile odgovornost družbenopolitičnih 
skupnosti, da v skladu s svojo družbeno vlogo zagotavljajo 
pogoje za opravljanje dejavnosti javnega obveščanja. V tem 
smislu bi določale, da mora ustanovitelj oz. pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti časopisni oz. radiodifuzni orga- 
nizaciji nadomestiti razliko v ceni, če ustanovitelj ali pristojni 
organ družbenopolitične skupnosti odloči, da je časopisna 
oz. radiodifuzna organizacija dolžna prodajati svoje proi- 
zvode ali storitve po ceni, ki je nižja od proizvodne oz. tržne 
cene. 

Zakon bi opredelil obveznost časopisnih oz. radiodifuznih 

organizacij, da sprejemajo letne in srednjeročne plane in 
programe razvoja časopisne oz. radiodifuzne dejavnosti v 
skladu z ustanoviteljskimi akti in z usmeritvami ter obvez- 
nostmi, ki jih vsebuje plan razvoja družbenopolitičnih skup- 
nosti. Določal bi, da časopisne oz. radiodifuzne organizacije 
medsebojno sodelujejo pri usklajevanju planov in programov 
dela in razvoja, da na temelju pogodb ali samoupravnih spo- 
razumov usklajujejo zadeve skupnega pomena ter združujejo 
delo in sredstva za skupno opravljanje nalog na področju 
časopisne oz. radiodifuzne dejavnosti, kot so zlasti skupno 
nabavljanje opreme, skupno in racionalno izkoriščanje kapa- 
citet, skupno uporabljanje in razvijanje distribucijske in dopi- 
sniške mreže, zagotavljanje enotne tehnologije, enotno zasto- 
panje na tujem trgu ipd. 

Rešitve naj bi prispevale k povezovanju časopisnih in radio- 
difuznih organizacij z drugimi organizacijami združenega 
dela na temelju samoupravnih sporazumov ter k medseboj- 
nemu usklajevanju dejavnosti in poslovanja zaradi ustvarjanja 
ugodnejših možnosti za pridobivanje dohodka, urejanje svo- 
bodne menjave dela in tržnih odnosov ter skupnega vključe- 
vanja v mednarodno delitev dela 

Spodbujale naj bi časopisne oz. radiodifuzne organizacije k 
dogovarjanju z drugimi organizacijami združenega dela o 
razvojni politiki, skupnih temeljih plana in združevanju sred- 
stev za projekte skupnega pomena. 

7. Zakon ne bi podrobneje opredeljeval in razdeloval druž- 
benopolitične vloge in odgovornosti novinarjev in novinar- 
skega dela, njihovih pravic in dolžnosti. Vse to že opredelju- 
jejo dokumenti družbenopolitičnih organizacij, zlasti Zveze 
komunistov in Socialistične zveze, izrecno pa kodeks novi- 
narjev Jugoslavije. 

Rešitve bi le okvirno opredeljevale, daje novinar delavec ki 
se poklicno ukvarja z javnim obveščanjem in ima pravico in 
dolžnost, da družbenopolitično odgovorno in strokovno 
opravlja naloge javnega obveščanja. Pač pa bi zakon, upošte- 
vajoč družbenopolitični in strokovni pomen novinarskega 
dela, določil nekatere posebne pogoje oz. zahteve za oprav- 
ljanje novinarskega poklica oz. dela, ki jih mora poleg sploš- 
nih pogojev izpolnjevati, kdor želi opravljati novinarsko delo. 
Zakon naj bi kot posebne pogoje opredelil: 

- strokovno izobrazbo oz. delovno zmožnost, ki je pogoj za 
opravljanje posameznih del in nalog; 

- družbeno aktivnost pri uveljavljanju in razvijanju sociali- 
stičnega samoupravnega sistema; 

- znanje slovenskega jezika. 
Natančneje naj bi posebne zahteve oz. pogoje za opravlja- 

nje novinarskega dela predpisovali samoupravni splošni akti 
samoupravnih organizacij ali skupnosti, v katerih je novinar 
zaposlen. 

Kot variantna rešitev se predlaga, da se pogoji za opravlja- 
nje novinarskega poklica oz. dela določijo z družbenim dogo- 
vorom o kadrovski politiki na področju javnega obveščanja. 

8. Z zakonom naj bi opredelili le vlogo, dolžnosti in odgo- 
vornost odgovornega urednika, dopustili pa možnost, da 
imata lahko časopis in radiodifuzni program tudi alavneaa 
urednika. 3 

Če tako določa akt o ustanovitvi časopisne oz. radiodifuzne 
organizacije ali akt o izdajanju časopisa, vendar pa njegove 
vloge, dolžnosti in odgovornosti ne opredeljujejo. Praksa je 
na tem področju zelo raznolika. Ponekod sta funkciji glav- 
nega in odgovornega urednika združeni, ponekod ločeni. V 
mnogih primerih, zlasti v glasilih organizacij združenega dela, 
obstajajo samo odgovorni uredniki. Vsekakor bo potrebno, da 
priprave osnutka zakona o javnem obveščanju podrobneje 
opredeliti in razmejiti vlogo in naloge tako odgovornega kot 
glavnega urednika, upoštevajoč pri tem rešitve v zveznem 
zakonu o temeljih sistema javnega obveščanja ter s tem 
prispevati k jasnejšemu urejanju tega vprašanja v praksi. 
Vsekakor je v tej fazi eden pomembnejših razlogov za zakon- 
sko opredeljevanje vloge in nalog odgovornega urednika v 
tem, da je njegova odgovornost za objavljene informacije že 
opredeljena v zakonskih predpisih. Zakon bi naj določil, daje 
odgovorni urednik za uresničevanje vsebinske oz. program- 
ske zasnove in uredniške politike ter drugih nalog odgovoren 
ustanovitelju, organu upravljanja časopisne oz. radiodifuzne 
organizacije oz. izdajatelju časopisa. 

Zakon naj bi v posebni določbi določal, da odgovorni ure- 
dnik časopisa, ki ga izdaja organizacija združenega dela za 
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obveščanje svojih delavcev, ne more biti tisti delavec, ki ne 
more biti imenovan v organ upravljanja. 

9. V zakonu naj bi uredili tudi način in postopek imenovanja 
(in razrešitve) glavnega in odgovornega urednika, odgovornih 
urednikov ter urednikov časopisov, radiodifuznih programov, 
izdaj, rubrik in oddaj ter trajanja njihovega mandata. 

Zakonske rešitve bi naj določile, da: 
a) glavnega in odgovornega urednika in urednike časopisa 

oz. programa imenuje in razrešuje organ upravljanja časopi- 
sne oz. radiodifuzne organizacije s soglasjem ustanovitelja 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije. 

varianta: po predhodnem mnenju ustanovitelja časopisne 
organizacije; 

b) glavnega in odgovornega urednika ter urednike časo- 
pisa, katerega izdajatelj ni časopisna organizacija, imenuje 
ustanovitelj oz. izdajatelj potem, ko dobi mnenje izdajatelj- 
skega sveta pri časopisu: 

c) urednike imenuje na predlog glavnega in odgovornega 
urednika organ upravljanja oz. ustanovitelj ali izdajatelj, kadar 
izdajatelj časopisa ni časopisna organizacija: 

d1) glavni in odgovorni urednik ter uredniki se imenujejo za 
dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani, 

Rešitev, da se uredniki imenujejo na predlog glavnega in 
odgovornega urednika, je pomembna novost. Izhajajoč iz 
potrebe po posamični in kolektivni odgovornosti in razvijanju 
ter poglabljanju metod in oblik kolektivnega dela v uredniš- 
tvih sredstev javnega obveščanja, se glavnemu oz. odgovor- 
nemu uredniku s tako rešitvijo daje v določenem smislu 
»mandatarska vloga«. Razumeti jo gre predvsem kot jasnejšo 
razmejitev in uveljavitev odgovornosti. 

10. Obstoječi zakon o javnem obveščanju ekonomske pro- 
pagande ni obravnaval. Ekonomska propaganda je danes 
močno, čestokrat bolj ali manj osamosvojeno področje jav- 
nega obveščanja, ki gre pogosto mimo temeljnih etičnih na- 
čel, vrednot in norm socialistične samoupravne ureditve. Zato 
naj bi zakon določal, katere informacije je šteti za ekonom- 
sko-propagandna sporočila ter opredeljeval osnovne kriterije, 
ki jih morajo ta sporočila izpolnjevati: točnost in jasnost, 

. prikazovati morajo resnično vrednost in uporabnost izdelkov 
ali storitev ter podajati verodostojne podatke in dejstva o 
poslovanju naročnika ekonomsko-propagandnega sporočila, 
upoštevati etična načela in vrednote samoupravne sociali- 
stične družbene ureditve, ter določa! da je za vsebino eko- 
nomsko-propagandne informacije in resničnost navedb oz. 
podatkov odgovoren naročnik ekonomsko propagandnega 
sporočila. Sredstva javnega obveščanja pa naj bi bila odgo- 
vorna za skiadnost ekonomsko-propagandnega sporočila z 
uredniško politiko ter za spoštovanje socialističnih samou- 
pravnih etičnih načel in vrednot. 

11 Zakonske rešitve naj bi opredelile časopis, določile, kdo 
lahko ustanavlja oz, izdaja časopise, odgovornosti in obvez- 
nosti ustanovitelja oz. izdajatelja ter uredile razmerje med 
ustanoviteljem in izdajateljem. Omenjena rešitev v predlogu 
za izdajo zakona o javnem obveščanju že upošteva ustrezne 
določbe v osnutku zveznega zakona o temeijih sistema jav- 
nega obveščanja. Tako je lahko ustanovitelj obenem tudi 
izdajatelj časopisa, ali pa lahko poveri izdajanje časopisa 
organizaciji združenega dela ali drugi samoupravni organiza- 
ciji ali skupnosti. 

Zakon naj bi opredelil, da so časopisi dnevni in drugI 
periodični listi, revije in druge publikacije, ki izhajajo za redno 
obveščanje javnosti ter določal, da lahko časopise ustanav 
Ijajo oz. izdajajo časopisne in druge organizacije združenega 
dela, družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, samou- 
pravne interesne skupnosti, družbenopolitične organizacije 
in druge družbene organizacije ter druge civilnopravne osebe 
in skupine občanov. 

Kadar ustanovitelj ni obenem izdajatelj časopisa, se medse- 
bojna razmerja, pravice in obveznosti med ustanoviteljem in 
izdajateljem časopisa uredijo s samoupravnim sporazumom. 
Zakon ohranja možnost, ki jo vsebuje sedanji zakon, pc kater; 
lahko občan: ustanavljajo oz. izdajajo časopis v skupini naj- 
manj deset oseb. 

Dalje bi naj rešitve določale obveznost ustanovitelja oz. 
izdajatelja časopisa, da sprejme akt o izdajanju časopisa, ki 
poleg osnovnih podatkov o časopisu vsebuje tudi temeljno 
vsebinsko zasnovo in kadrovske, materialne ter tehnične 
osnove za izdajanje časopisa ter določa sestavo, število čla- 
nov ter naloge izdajateljskega sveta in drugih organov pri 

časopisu, postopek imenovanja in razrešitve glavnega in od- 
govornega urednika, odgovornih urednikov ter urednikov, 
njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti. 

Vsebinsko zasnovo sprejme ustanovitelj oz izdajatelj časo- 
pisa in je odgovoren za njeno uresničevanje. 

Vsebinska zasnova določa namen izdajanja časopisa, pred- 
met obravnave in temeljna izhodišča uredniške politike. 

Pred določitvijo vsebinske zasnove organizira ustanovitelj 
oz. izdajatelj časopisa razpravo o zasnovi z zainteresiranimi 
organi in organizacijami v okviru SZDL. 

Glede izdajanja časopisa je predvidena variantna rešitev, v 
kateri se določa obveznost, da morajo pred sprejetjem akta o 
izdajanju časopisa zainteresirani subjekti predložiti pobudo 
za izdajanje glasila pristojnemu organu SZDL oz. zveze sindi- 
kata, kadar gre za izdajanje časopisa temeljne ali druge orga- 
nizacije združenega dela ali delovne skupnosti. 

Pobuda vsebuje programsko (vsebinsko) usmeritev in obra- 
zložitev potrebe po izdajanju časopisa, njegov položaj in 
vlogo v sistemu javnega obveščanja, oceno možnih uporabni- 
kov ter kadrovske in materialne pogoje. 

Pobudo obravnava pristojni organ SZDL oz. zveze sindika- 
tov in o svojem stališču obvesti predlagatelja. Pri obravnavi 
pobude sodelujejo tudi zainteresirani organi in organizacije 
kot tudi subjekti, ki so dali pobudo za izdajanje časopisa. 

Podlaga za to rešitev so ustrezne rešitve v osnutku zvez- 
nega zakona o temeljih sistema javnega obveščanja, poleg 
tega pa naj bi omogočala širšo demokratično razpravo o 
razlogih, vlogi, usmeritvi in pomenu časopisa, ki se želi izda- 
jati. 

Zakon naj bi nadalje določal, da morajo ustanovitelji, oz. 
izdajatelji časopisov najmanj enkrat letno objaviti podatke o 
virih financiranja časopisa, višini dotacije, deležu dohodkov iz 
oglasov v celotnem dohodku, o letni nakladi in druge po- 
datke, ki so v zvez: z izdajanjem časopisa in so pomembni za 
javnost. 

Zakon naj bi urejal obveznosti ustanovitelja oz. izdajatelja 
časopisa do republiškega organa, pristojnega za informiranje 
in njegovo vlogo in naloge v zvezi z začetkom izhajanja 
časopisa ter naloge tega organa glede registracije in vodenja 
registra časopisov 

V predlaganih rešitvah naj bi določili, da mora ustanovitelj 
oz. izdajatelj časopisa, preden začne izdajati časopis, vložiti 
prijavo pri republiškem upravnem organu, pristojnem za in- 
formiranje. 

Prijava vsebuje sklep o imenovanju odgovornega urednika, 
akt o izdajanju časopisa, sklep pristojnega organa SZDL o 
imenovanju članov izdajateljskega sveta in mnenje pristoj- 
nega organa SZDL glede vsebinske zasnove časopisa. Glede 
mnenja SZDL je predvidena variantna rešitev, po kateri vse- 
buje prijava mnenje pristojnega organa SZDL oz. zveze sindi- 
katov o pobudi za izdajanje časopisa 

če republiški upravni organ, pristojen za informiranje, ugo- 
tovi, da so podatki v skladu z zakonom, vpiše časopis v 
register časopisov. Izdajatelj lahko začne izdajati časopis 
šele, ko prejme odločbo o vpisu v register. 

Zakonske rešitve naj bi določile obveznost, da mora izdaja- 
telj časopisa, če se med izdajanjem časopisa spremenijo 
glavni in odgovorni urednik, jezik, v katerem izhaja časopis, 
naslov e-ednštva, viri finančnih sredstev in način financiranja 
ter vsebinska zasnova časopisa in sestav izdajateljskega 
sveta, naznaniti vsako tako spremembo v osmih dneh republi- 
škemu organu, ki je pristojen za informiranje. 

Predlagane rešitve naj bi ohranjale določbe obstoječega 
zakona o javnem obveščanju glede impresuma, pošiljanja 
treh prvih izvodov vsake izdaje časopisa takoj po natisku oz. 
razmnožitvi pristojnemu javnemu tožilstvu, glede tujih finanč- 
nih sredstev za izdajanje časopisov in glede časopisov, ki jih 
izdajajo Združeni narodi oz. časopisov, ki se izdajajo na 
podlagi sporazumov med mednarodnimi organizacijami ali 
tujimi ustanovami in organizacijami in SFR Jugoslavijo oz. SR 
Slovenijo. 

12. Zakon bi tako kot pri časopisih urejal nekatera speci- 
fična vprašanja vloge, položaja, pomena, nalog, obveznosti in 
odgovornosti radiodifuznih organizacij. 

Določal bi, da sprejme ustanovitelj radiodifuzne organiza- 
cije programsko zasnovo in da je odgovoren za njeno uresni- 
čevanje. 

Z zasnovo se določijo namen oddajanja programa, predmet 
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obravnave in temeljna izhodišča uredniške politike. 
Pred določitvijo programske zasnove mora po predvidenih 

rešitvah ustanovitelj radiodifuzne organizacije organizirati 
razpravo o zasnovi z zainteresiranimi organi in organizacijami 
v okviru SZDL. 

Zakon bi tudi določal, da mora radiodifuzna organizacija 
objaviti najmanj enkrat letno podatke o virih financiranja 
radiodifuzne dejavnosti, višini dotacije, deležu dohodkov iz 
oglasov v celotnem prihodku, o številu in obsegu programov 
in druge podatke, ki so v zvezi z oddajanjem programov in so 
pomembni za javnost. 

V rešitvah se opredeljuje, da se za financiranje radiodifuz- 
nega programa iz tujih virov ne šteje predvajanje audiovizual- 
nih sredstev ali drugih posnetkov, ki jih radiodifuzne organi- 
zacije dobivajo z menjavo ali koprodukcijo programov s tujimi 
radiodifuznimi postajami ali organizacijami. 

13. Z zakonom naj bi se uveljavila odgovornost DO RTV 
Ljubljana za ustvarjanje in razširjanje radiodifuznih progra- 
mov, ki so skupnega in splošnega pomena za republiko, za 
slovensko narodnostno skupnost v zamejstvu, delavce na 
začasnem delu v tujini ter izseljence. Poleg tega naj bi po 
zakonu DO RTV Ljubljana opravljala tudi naloge v zvezi z 
izgradnjo in vzdrževanjem radiodifuznih objektov, naprav in 
opreme, ki je namenjena za prenos in oddajanje radijskih in 
televizijskih, programov ter usklajevala razvoj drugih radiodi- 
fuznih organizacij na območju republike. 

Rešitve bi določale, da delovna organizacija RTV Ljubljana 
zaradi rednega, pravočasnega, objektivnega, vsestranskega 
in dostopnega obveščanja javnosti ter izboljševanja in razvoja 
programov sodeluje z radiodifuznimi organizacijami in dru- 
gimi samoupravnimi organizacijami in skupnostmi, ki prek 
svojih radiodifuznih postaj emitirajo program, namenjen jav- 
nemu obveščanju ter razvija sodelovanje, usklajuje programe 
dela in zagotavlja ustrezno zastopanost informacij iz organi- 
zacij združenega dela, drugih samoupravnih organizacij in 
skupnosti, krajevnih skupnosti, družbenopolitičnih skupnosti, 
družbenopolitičnih in drugih družbenih organizacij. 

V zakonu naj bi določili namensko uporabo naročnine ter 
glavne elemente, na podlagi katerih se le-ta oblikuje. Po 
predlaganih rešitvah naj bi višino naročnine določal organ 
upravljanja DO RTV Ljubljana, pri tem pa naj bi uveljavili 
podobna načela, kot veljajo za določanje cen in storitev v 
posameznih družbenih dejavnostih. Sredstva, pridobljena z 
naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje in posredovanje ra- 
dijskega in TV programa delovne organizacije RTV Ljubljana. 

Naročnina se lahko uporablja tudi za financiranje progra- 
mov splošnega in skupnega pomena, na podlagi samouprav- 
nih sporazumov, ki jih sklenejo radiodifuzne organizacije, v 
skladu s programom razvoja radiodifuzije v SR Sloveniji. 

14. Rešitve ohranjajo vsa bistvena določila glede filmskih 
novic, ki jih vsebuje sedanji zakon o javnem obveščanju. 

Tako opredeljujejo, da se za filmsko informacijo štejejo 
filmske novice in drugi dokumentarni filmi in videotrakovi, ki 
obsegajo zapise o posameznem dogodku, osebnosti, pred- 
metu, pojavu ali dejavnosti ter da je s filmskimi novicami 
mišljen film, ki redno obvešča javnost o dogodkih in pojavih v 
državi ali v tujini. 

Določa se tudi, da lahko filmske novice izdajajo samo 
filmske organizacije združenega dela ali radiodifuzne organi- 
zacije, ki jih je ustanovila družbenopolitična skupnost ali 
družbenopolitična organizacija (varianta: družbena pravna 
oseba). 

15. Kot druga sredstva javnega obveščanja naj bi opredelil 
zakon prospekte, plakate, letake, slike, zemljevide, risbe z 
besedilom ali brez besedila, glasbene note, razglednice ter 
druge podobne tiskane stvari, diapozitive in fotografije v javni 
rabi, gramofonske plošče, magnetofonske trakove ter druga 
fonografska in videografska sredstva, ki so namenjena obve- 
ščanju javnosti. 

Rešitve določajo, da med sredstva javnega obveščanja ne 
sodijo tiskani ali kako drugače razmnoženi izvodi, ki so name- 
njeni izključno kot uradno gradivo za notranje delo organov 
družbenopolitičnih skupnosti, samoupravnih interesnih skup- 
nosti, družbenopolitičnih in družbenih organizacij, organiza- 
cij združenega dela in drugih samoupravnih organizacij ter 
društev, obrazci, ceniki in podobno. 

16. Rešitve, ki zadevajo časopis, smiselno veljajo tudi za 
druga sredstva javnega obveščanja. 

Sedanji zakon je glede urejanja pravice do javnega odgo- 
vora na sporočilo, ki je bilo objavljeno v sredstvih javnega 
obveščanja (20. člen) določal, da se s splošnim aktom organi- 
zacije, ki odloča o objavi javnega odgovora, določijo podrob- 
nejši pogoji, pod katerimi se objavi javni odgovor, organ, ki 
odloči o objavi in organ, ki odloča o pritožbi zoper zavrnitev 
objave, glede urejanja pravice, da se v sredstvih javnega 
obveščanja objavijo sporočila delovnih ljudi, občanov, druž- 
benopolitičnih skupnosti itd. (43. člen) pomembna za javnost 
pa je določal, da se s splošnim aktom organizacije, ki odloča 
o objavi sporočila, določijo podrobnejši pogoji za objavo 
takšnega sporočila, organ, ki odloča o pritožbi zoper zavrni- 
tev objave. Ocenjeno je bilo, da je takšna določba v nasprotju 
z ustavo. 

Ker časopisne in radiodifuzne organizacije teh vprašanj 
niso uredile v skladu z zakonskimi določbami, je prihajalo do 
določenih težav. Praksa je pokazala, da je bilo uresničevanje 
in zagotavljanje teh pravic, zlasti kadar je šlo za zahteve in 
pritožbe občanov, v preveliki meri prepuščeno subjektivni 
presoji uredništev v sredstvih javnega obveščanja. 

Zato so v rešitvah opuščene določbe 20. in 43. člena seda- 
njega zakona o javnem obveščanju, namesto tega pa naj bi 
novi zakon v skladu z ustavo določil postopek zagotavljanja 
pravice do javnega odgovora in objave sporočila, pomemb- 
nega za javnost v sredstvih javnega obveščanja. 

Z rešitvami naj bi se določno opredelilo: 
- da o objavi sporočila in mnenja, pomembnega za javnost 

ter javnega odgovora na sporočilo, odloča odgovorni ure- 
dnik; 

- da o pritožbi, kadar se zahteva za objavo sporočila, 
mnenja ali javnega odgovora zavrne, odloča organ upravlja- 
nja časopisne oz. radiodifuzne organizacije oz. organ, ki ga 
le-ta določi za urejanje teh vprašanj, pri časopisu, ki ga ne 
izdaja časopisna organizacija, pa izdajateljski svet oz. organ 
izdajatelja sredstva javnega obveščanja. 

V primeru, da je bila z dokončno odločitvijo omenjenih 
organov in teles kršena pravica do objave mnenja in sporo- 
čila, pomembnega za javnost in javnega odgovora na sporo- 
čilo, naj bi o zahtevi za varstvo te pravice odločalo sodišče, 
pristojno za upravne spore. 

V praksi so se pojavile zahteve, da bi moral zakon vsaj v 
osnovi opredeliti, v katerih primerih so mnenja in sporočila 
delovnih ljudi in občanov ter drugih družbenih subjektov 
pomembna za javnost. Omenjene zahteve so težko uresnič- 
ljive, ker z jezikom pravnih norm in sankcij ni mogoče defini- 
rati, kaj je interes javnosti v različnih situacijah, v katere 
postavlja življenjska praksa tako posameznika kot družbo v 
celoti, kar pa bo predlagatelj v okviru nadaljnjih priprav po- 
novno proučil. Prav tako naj bi do kraja preučili ustreznost 
nazivov institutov, kot so popravek, sporočilo, pomembno za 
javnost, javni odgovor na sporočilo. 

17. Zakon naj bi vseboval tudi določbe o zlorabi svobode 
javnega obveščanja. Del te materije ureja zvezni zakon o 
preprečevanju zlorabe svobode tiska in drugih oblik informi- 
ranja; le-ta temelji na 10. točki 281. člena ustave SFRJ, po 
kateri federacija predpisuje zgolj omejitev ali prepoved svo- 
bode uporabe tiska in drugih obliK javnega obveščanja in 
komuniciranja, ki so naperjeni proti temeljem s to ustavo 
določene socialistične demokratične ureditve ali ogrožajo 
neodvisnost države, mir ali enakopravno mednarodno sode- 
lovanje; zlorabe, ki bi ta okvir presegale, pa sodijo v republiški 
zakon. Ustava SRS sicer ne vsebuje izrecnega pooblastila za 
urejanje teh vprašanj, vendar pa v 2. odstavku 249. člena 
določa, da svoboščin in pravic, zajamčenih z ustavo (torej tudi 
svobodo obveščanja), ne sme nihče uporabljati, da bi spodko- 
paval temelje socialistične samoupravne demokratične, z 
ustavo določene ureditve, da bi ogrožal neodvisnost države, 
kršil z ustavo zajamčene svoboščine in pravice človeka in 
občana, ogrozil mir in enakopravno mednarodno sodelova- 
nje, razpihoval nacionalno, rasno in versko sovraštvo ali ne- 
strpnost ali da bi spodbujal h kaznivim dejanjem; teh svobo- 
ščin tudi ne sme uporabljati tako, da bi se žalila javna morala. 

Zakon naj bi tedaj opredelil, da je prepovedano razširjati 
informacije, s katerimi se: 

1. razpihuje nacionalno, rasno in versko sovraštvo ali ne- 
strpnost, 

2 žali dobro ime SR Slovenije, drugih republik ali pokrajin, 
njihovih organov ali predstavnikov teh organov, 
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3. spodbuja h kaznivim dejanjem, gospodarskim prestop- 
kom ali prekrškom, 

4. objavljajo dokumenti ali podatki, ki so z zakonom, dru- 
gim predpisom ali samoupravnim splošnim aktom določeni 
kot državna, uradna ali poslovna tajnost, 

5. prenašajo ali raznašajo neresnične (lažne) vesti ali trdi- 
tve, ki povzročajo ali bi lahko povzročile hujše nerazpoloženje 
ali vznemirjenje občanov, ogrožajo ali bi lahko ogrozile javni 
red in mir, 

6. hudo žali javna morala. 
Vsekakor pa bo predlagatelj tudi tem vprašanjem v nadalj- 

njih razpravah namenil posebno pozornost oziroma ocenil 
ustreznost predlaganih rešitev. 

18. Poleg zakona o javnem obveščanju iz leta 1973 posega 
na to področje še zakon o pristojnostih upravnih organov za 
odločanje in opravljanje drugih nalog na področju tuje infor- 
macijske dejavnosti (Ur. list SRS, št. 2/76), s katerim so bile 
opredeljene pristojnosti upravnih organov za odločanje in 
opravljanje drugih nalog, ki jih na področju tuje informacijske 
dejavnosti določa zakon o vnašanju in razširjanju tujih sred- 
stev množičnega komuniciranja in o tuji informacijski dejav- 
nosti v Jugoslaviji (Ur. list SFRJ, št. 30/74); ta republiški zakon 
ima v bistvu le štiri člene, zato se zastavlja vprašanje, ali ne bi 
bilo smotrno njihovih določb ustrezno vključiti v zakon o 
javnem obveščanju; v tem republiškem zakonu pa bi tudi sicer 
bile potrebne določene spremembe (omenja se »Sekretariat 
IS za informacije«, »Republiška komisija za pregled filmov« in 
njene naloge po zakonu o filmu iz leta 1974). 

Gre za naslednje določbe: 
1. Republiški sekretariat za notranje zadeve: 
a) daje organizacijam združenega dela dovoljenje za vnaša- 

nje tujega tiska v Jugoslavijo (7. člen zveznega zakona); 
b) daje organizacijam združenega dela dovoljenje za razšir- 

janje tujih tiskanih stvari (9. člen zveznega zakona); 
c) izdaja odločbe o prepovedi vnašanja, razširjanja in jav- 

nega predvajanja tujih diapozitivov, fonogramov, videogra- 
mov in drugih podobnih sredstev, vnašanja in razširjanja tujih 
filmov za zasebno predvajanje ter vnašanja, razširjanja in 
javnega uporabljanja značk in drugih predmetov tujega izvora 
(22. in 59. člen zveznega zakona). 

Dovoljenje iz točke a) in b) prejšnjega odstavka tega člena 
se daje za dobo dveh let in se lahko po poteku te dobe obnovi. 

2. Sekretariat Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije za 
informacije: 

a) izdaja dovoljenja tujim pravnim in fizičnim osebam za 
snemanje televizijskih, dokumentarnih in drugih informativ- 
nih filmov na območju SR Slovenije (16. člen zveznega za- 
kona); 

b) izdaja dovoljenja tujim informacijskim ustanovam za 
javno predvajanje filmov in drugih video zapisov ter za organi- 
ziranje informativnih razstav, predavanj in podobnih dejavno- 
sti zunaj svojih prostorov (55. člen zveznega zakona); 

c) izdaja dovoljenja organizacijam združenega dela in dru- 

gim organizacijam za posredovanje dejavnosti tujih informa- 
cijskih ustanov (55. člen zveznega zakona); 

d) izdaja dovoljenja tiskarju za razmnoževanje tuje tiskane 
stvari ter lahko zahteva, da mu pošlje na vpogled izvod raz- 
množene tuje tiskane stvari (12. člen zveznega zakona); 

e) sprejema sezname z navedbo števila vnešenih izvodov 
tujih tiskanih stvari, ki so namenjene za čitalnico oz. knjižnico 
tuje informacijske ustanove (51. člen zveznega zakona); 

f) sprejema od tiskarja izvod biltena, ki ga izdaja tuja infor- 
macijska ustanova (53. člen zveznega zakona). 

3. Za notranje zadeve pristojen občinski upravni organ: 
a) izdaja odločbe o odvzemu tuje tiskane stvari (14. in 61. 

člen zveznega zakona); 
b) izdaja odločbe o odvzemu drugega materiala, sredstev in 

predmetov tujega izvora (23. in 61. člen zveznega zakona); 
c) sprejema prijave tujih tiskanih stvari, ki so namenjene za 

kulturne, znanstvene, gospodarske, športne in podobne pri- 
reditve ter lahko zahteva, da se mu pošlje na vpogled izvod 
takšne tuje tiskane stvari (10. člen zveznega zakona). 

4. Republiška komisija za pregled filmov iz 19. člena zakona 
o filmu (Ur. list SRS, št. 4/74): 

a) sprejema sporočila o tujih, v SR Slovenijo vnešenih 
filmih, ki jih morajo pošiljati delovne organizacije za promet s 
filmi oz. delovne organizacije za proizvodnjo filmov, ki tak film 
izdelajo skupno s tujim producentom, ter lahko zahteva, da se 
ji ti filmi pošljejo v pregled (17. člen zveznega zakona). V 
sporočilu je treba navesti izvirni naslov filma, producenta in 
distributerja, dolžino filma v metrih ter širino filmskega traku; 

b) izdaja odločbe o prepovedi vnašanja, prometa in jav- 
nega predvajanja tujih filmov (19. in 59. člen zveznega za- 
kona), če bi bilo s tem storjeno katero izmed dejanj iz 13. 
člena zveznega zakona in izdaja odločbe o odvzemu kopij 
takih tujih filmov brez odškodnine (20. in 61. člen zveznega 
zakona). 

Pri zadnji določbi je potrebno opozoriti, da osnutek zakona 
o kulturnoumetniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih 
vrednot ne predvideva več republiške komisije za pregled 
filmov, ki je bila opredeljena v zakon o filmu (Ur. list SRS št. 
4/74); s sprejetjem in začetkom veljave zakona o kulturnou- 
metniških dejavnostih in o posredovanju kulturnih vrednot pa 
bo tudi prenehal veljati zakon o filmu. 

19. Zakon bo vseboval tako kot tudi dosedanji ustrezne 
kazenske ter prehodne in končne določbe. 

V. Finančne in druge posledice predlaganega zakona 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo ter- 

jale finančnih sredstev ne za proračun ne za organizacije 
združenega dela. Izvajanje predlaganega zakona naj bi nalo- 
žilo organizacijam združenega dela javnega obveščanja, da 
svoje samoupravne splošne akte in svojo samoupravno orga- 
niziranost prilagodijo določilom zakona. Upravnim organom 
novi zakon ne bo nalagal novih zadolžitev niti ne bo zahteval 
kadrovske širitve uprave. 
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TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o javnem obveščanju  

1. poglavje: TEMELJNE DOLOČBE 

1.teza 
Z javnim obveščanjem v SR Sloveniji kot sestavnim delom 

sistema socialističnega samoupravljanja in enotnega sistema 
obveščanja v SFR Jugoslaviji se zagotavlja svoboda obvešča- 
nja in pravica do obveščenosti. 

2. teza 
Javno obveščanje zagotavlja objektivno, celovito, resnično 

in pravočasno obveščanje delavcev, delovnih ljudi in občanov 
o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihovo življenje in 
delo, za uresničevanje njihovega samoupravnega položaja, za 
izvrševanje oblasti in upravljanje drugih družbenih zadev ter o 
dogodkih doma in po svetu, ki so pomembni za njihovo 
življenje in delo in o vprašanjih, ki so pomembna za skupnost. 

3. teza 
Javno obveščanje prispeva k zagotavljanju javnosti dela, 

družbenemu nadzoru in uresničevanju odgovornosti vseh 
družbenih subjektov, uresničevanju enakopravnosti narodov 
in narodnosti, razvijanju bratstva in enotnosti, krepitvi med- 
narodnega položaja in neodvisne in neuvrščene politike ter 
enakopravnega mednarodnega sodelovanja. 

4. teza 
Delovni ljudje in občani, organizirani v SZDL, ustvarjajo in 

izboljšujejo pogoje ter opredeljujejo odgovornost za uresni- 
čevanje svobode obveščanja in pravice do obveščenosti, ra- 
zvijajo in zagotavljajo stalno obveščanje, obravnavajo stanje 
na področju javnega obveščanja, položaj in vlogo sredstev 
javnega obveščanja in novinarjev, zagotavljajo uresničevanje 
pravic delovnih ljudi, da v sredstvih javnega obveščanja ob- 
javljajo svoja mnenja, pobude in predloge širšega pomena in 
si zagotavljajo svoj vpliv na javno obveščanje. 

5. teza 
Javno obveščanje po tem zakonu je izdajanje, urejanje in 

razširjanje časopisov (časopisna dejavnost), ustvarjanje in 
posredovanje radijskih oziroma televizijskih programov (ra- 
diodifuzija) ter zbiranje, urejanje, objavljanje in razširjanje 
informacij prek drugih sredstev javnega obveščanja. 

Javno obveščanje je dejavnost posebnega družbenega po- 
mena 

6. teza 
Družbenopolitične skupnosti in njihovi organi so v skladu s 

svojimi pravicami in dolžnostmi dolžni ustvarjati pogoje za 
obveščanje delavcev, delovnih ljudi in občanov, obravnavati, 
stanje in odnose v javnem obveščanju, dajati pobude za 
organizirano in usklajeno delovanje sredstev javnega obve- 
ščanja in njihovo dostopnost. 

Družbenopolitične skupnosti v skladu s svojimi pravicami in 
dolžnostmi zagotavljajo materialne in druge pogoje za razvoj 
javnega obveščanja ter v ta namen zlasti spodbujajo druž- 
beno dogovarjanje in samoupravno sporazumevanje. 

7 teza 
SR Slovenija skrbi za razvoj sredstev javnega obveščanja 

italijanske in madžarske narodnosti. Z zakonom, statutom 
občine in s samoupravnimi akti organizacij združenega dela 
in drugih samoupravnih organizacij in skupnosti se določi 
način uresničevanja pravic italijanske oz. madžarske naro- 
dnosti na področju javnega obveščanja. 

Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga- 
nizacije in skupnosti, krajevne skupnosti, družbenopolitične 
skupnosti, družbenoplitične organizacije in druge družbene 
organizacije zagotavljajo pogoje za uresničevanje pravic in 

interesov delavcev na začasnem delu v tujini na področju 
javnega obveščanja in skrbijo za obveščanje izseljencev in 
slovenske narodnostne skupnosti v sosednjih državah ter za 
obveščanje o njihovem delu in življenju v SR Sloveniji in SFR 
Jugoslaviji. 

8. teza 
Delovni ljudje v temeljnih in drugih organizacijah združenega 
dela in delovnih skupnostih, v samoupravnih interesnih skup- 
nostih, krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih, 
družbenopolitičnih organizacijah in drugih družbenih organi- 
zacijah s samoupravnim splošnim aktom v skladu z zakonom 
določajo način, vrsto in vsebino javnega obveščanja, ki služi 
zadovoljevanju njihovih potreb ter zagotavljajo materialne, 
kadrovske in druge pogoje za uresničevanje javnega obve- 
ščanja v skladu s svojimi samoupravnimi pravicami in obvez- 
nostmi. 

9 teza 
Delavci, delovni ljudje in občani neposredno in združeni v 

organizacijah združenega dela, samoupravnih interesnih 
skupnostih in drugih samoupravnih organizacijah in skupno- 
stih, krajevnih skupnostih, družbenopolitičnih skupnostih in 
družbenopolitičnih organizacijah ter drugih družbenih orga- 
nizacijah, društvih in drugih civilnopravnih osebah lahko pod 
pogoji, ki jih določa ta zakon, razširjajo informacije prek 
sredstev javnega obveščanja. 

10. teza 
Delovni ljudje in občani imajo pravico biti obveščeni o delu 

družbenopoltičnih skupnosti in njihovih organov, samouprav- 
nih interesnih skupnosti, družbenopolitičnih organizacij in 
drugih družbenih organizacij, organizacij združenega dela in 
drugih samoupravnih organizacij in skupnosti ter društev in 
imajo zato pravico dostopa do vseh virov informacij ob pogo- 
jih, ki jih določa zakon oziroma drug predpis ali samoupravni 
splošni akt. 

Organizacije združenega dela, samoupravne interesne 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti, 
družbenopolitične skupnosti in njihovi organi, družbenopoli- 
tične organizacije in druge družbene organizacije ter društva 
morajo s statutom ali drugim splošnim aktom podrobneje 
določiti način zagotavljanja javnosti dela in način dostopa do 
podatkov in informacij. 

11. teza 
Organizacije, organi in skupnosti iz 2. odstavka prejšnje 

teze morajo: 
1. dajati novinarjem podatke in informacije o svojem delu 
2. omogočiti novinarjem prisostvovanje sejam njihovih or- 

ganov ter jim dajati gradiva, pripravljena za takšne seje. 
Dajanje informacij oz. prisostvovanje novinarjev na sejah iz 

2. točke prejšnjega odstavka se lahko odkloni le v primerih, ko 
gre za državno, uradno ali poslovno tajnost, ki jo določa 
zakon, statut oz. splošni akt 

12. teza 
Za objavo informacij ni potrebno ne dovoljenje ne prijava. 

Ni cenzure informacij, razen v neposredni vojni nevarnosti ali 
v vojni. 

13. teza 
Novinarji in druge osebe, ki se ukvarjajo z javnim obvešča- 

njem, morajo pri opravljanju svojega dela upoštevati načela 
novinarske etike ter družbene odgovornosti, spoštovati čast 
in dobro ime in pravice delavcev, delovnih ljudi in občanov, 
utrjevati socialistično samoupravno družbeno ureditev in va- 
rovati splošne družbene interese. 
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14. teza 
Novinarji in druge osebe, ki se ukvarjajo z javnim obvešča- 

njem, so odgovorni za resničnost, objektivnost in celovitost 
informacije, ki jo dajo ali posredujejo javnosti. 

Novinar, ki je dobil informacijo od organizacije, organa ali 
skupnosti iz 10. teze tega zakona, pa ni imel razloga dvomiti o 
njeni resničnosti, ni odgovoren, če je vsebinsko točno objavil 
ihformacijo, razen če je odgovoren za takšno objavo po kakš- 
nem drugem zakonu. 

II. poglavje: ORGANIZACIJA IN IZVAJANJE 
DEJAVNOSTI JAVNEGA OBVEŠČANJA 

1. Ustanavljanje časopisnih in radiodifuznih 
organizacij 

15. teza 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije so organizacije 

združenega dela, ki opravljajo časopisno oz. radiodifuzno 
dejavnost kot glavno dejavnost. 

16. teza 
časopisno oz. radiodifuzno organizacijo lahko ustanovijo 

organizacije združenega dela, samoupravne interesne skup- 
nosti, družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične orga- 
nizacije in druge družbene pravne osebe, če so izpolnjeni 
pogoji, določeni s tem zakonom. 

Varianta:Časopisno organizacijo lahko ustanovijo organi- 
zacije združenega dela, samoupravne interesne skupnosti, 
družbenopolitične skupnosti, družbenopolitične organizacije 
in druge družbene pravne osebe, če so izpolnjeni pogoji, 
določeni s tem zakonom. 

Radiodifuzno organizacijo lahko ustanovijo samo družbe- 
nopolitične skupnosti in družbenopolitične organizacije. 

Če je časopisno oz. radiodifuzno organizacijo ustanovilo 
več ustanoviteljev, uredijo svoje pravice in obveznosti do 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije ter medsebojne 
odnose s samoupravnim sporazumom. 

17. teza 
Časopisna organizacija se lahko ustanovi, če so poleg 

splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjeni še nasled- 
nji pogoji: 

~ da obstoji trajnejša potreba po javnem obveščanju delov- 
nih ljudi in občanov na območju in za posamezna področja, 
za katero se ustanavlja časopisna organizacija in teh potreb 
ne morejo zadovoljiti obstoječe časopisne organizacije ob 
racionalni organizaciji dela, 
- da so zagotovljeni materialni, tehnični, kadrovski in drugi 

pogoji, določeni z zakonom ali družbenim dogovorom. 

18. teza 
Radiodifuzna organizacija se lahko ustanovi, če so poleg 

splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjeni še nasled- 
nji pogoji: 

- da je ustanovitev radiodifuzne organizacije v skladu s 
programom razvoja radiodifuznega sistema, ki ga sprejme 
skupščina SR Slovenije, 

- da so zagotovljeni materialni, kadrovski in drugi pogoji, 
določeni z zakonom ali družbenim dogovorom, 

- da so izpolnjeni tehnični normativi, določeni s predpisi, 
ki urejajo sisteme zvez. 

19. teza 
Ustanovitelj začne postopek za ustanovitev časopisne oz. 

radiodifuzne organizacije s sprejetjem elaborata o družbeno- 
politični in ekonomski upravičenosti njene ustanovitve. 

Elaborat o družbeni in ekonomski upravičenosti časopisne 
oz. radiodifuzne organizacije mora obsegati zlasti ocene in 
podatke o tem, ali te dejavnosti ni mogoče opravljati v obsto- 
ječih časopisnih oz. radiodifuznih organizacijah; kako bo 
časopisna oz. radiodifuzna organizacija zadovoljevala po- 
trebe po časopisni oz. radiodifuzni dejavnosti na predvide- 
nem območju ali na posameznem področju družbenega dela; 
ali so te potrebe trajnejše in tolikšne, daje zaradi njih uteme- 

ljeno ustanoviti časopisno oz. radiodifuzno organizacijo in 
tudi podatke in ocene o materialnih in kadrovskih pogojih, 
nujnih za ustanovitev in delo časopisne oz. radiodifuzne orga- 
nizacije. 

Preden sprejme elaborat iz prejšnjega odstavka, mora usta- 
novitelj dobiti soglasje o upravičenosti ustanovitve od skup- 
ščine občine, za območje katere se ustanavlja časopisna oz. 
radiodifuzna organizacija, oz. od skupščine SR Slovenije, 
kadar se ustanavlja časopisna oz. radiodifuzna organizacija, 
katere dejavnost ima pomen za republiko. 

20. teza 
Po sprejemu elaborata o družbeni in ekonomski upraviče- 

nosti ustanovitve časopisne oz. radiodifuzne organizacije 
sprejme ustanovitelj akt o ustanovitvi. 

Akt o ustanovitvi vsebuje poleg splošnih podatkov, ki jih 
določa zakon, še naslov ustanovitelja časopisne oz. radiodi- 
fuzne organizacije oz. naslov izdajatelja časopisa, temeljne 
cilje in naloge, ki jih bo organizacija uresničevala s svojo 
dejavnostjo, zvrst časopisov oziroma radiodifuznih progra- 
mov ter medsebojna razmerja, pravice in obveznosti ustanovi- 
telja in časopisne oz. radiodifuzne organizacije. 

21.teza 
če hoče časopisna oz. radiodifuzna organizacija izdati tudi 

časopisne oz. oddajati radiodifuzne programe, za katere ni 
predvideno izdajanje oz. oddajanje v aktu o ustanovitvi časo- 
pisne oz. radiodifuzne organizacije, je potrebno soglasje 
ustanovitelja. 

22. teza 
Ustanovitelj časopisne oz. radiodifuzne organizacije je dol- 

žan zagotoviti materialne, tehnične, finančne in kadrovske 
pogoje za začetek dela časopisne oz. radiodifuzne organiza- 
cije. 

če odločitev ustanovitelja bistveno vpliva na materialni 
položaj časopisne oz. radiodifuzne organizacije, mora sred- 
stva za takšno spremembo zagotoviti ustanovitelj. 

Varianta: 2. odstavek se črta. 

23. teza 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije morajo določiti 

takšno notranjo organizacijo in sistemizacijo del in nalog, ki 
bo zagotovila učinkovito izpolnjevanje nalog, smotrno orga- 
nizacijo dela ter uresničevanje odgovornosti na področju 
javnega obveščanja, uporabo storitev skupnih služb za več 
časopisnih oz. radiodifuznih organizacij ter sodelovanje s 
časopisnimi oz. radiodifuznimi in drugimi organizacijami 
združenega dela. 

24. teza 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije lahko opravljajo 

tudi druge dejavnosti kot stranske dejavnosti, če to prispeva k 
smotrnejšemu opravljanju glavne dejavnosti oz. če ni v na- 
sprotju z vsebinsko oz. programsko usmeritvijo ter plani in 
programi dela in razvoja časopisne oz. radiodifuzne organiza- 
cije. 

Vaianta: se črta. 

25. teza 
časopisna oz. radiodifuzna organizacija mora imeti statut. 
S statutom se podrobneje določi sestava, način dela in 

odgovornosti organa upravljanja, postopek za sprejemanje 
samoupravnih splošnih aktov in drugih odločitev ter postopek 
usklajevanja pri sprejemanju odločitev, postopek imenovanja 
in razrešitve ter pravice, dolžnosti in odgovornosti poslovo- 
dnega organa ter uredijo druga vprašanja, določena z zako- 
nom. 

K statutu časopisne oz. radiodifuzne organizacije daje so- 
glasje skupščina občine, na območiu katere je sedež časopi- 
sne oz. radiodifuzne organizacije, če je ustanovitelj časopi- 
sne oz. radiodifuzne organizacije republika, daje soglasje k 
statutu Skupščina SR Slovenije. 

26. teza 
K statusnim spremembam časopisne oz. radiodifuzne orga- 

nizacije daje soglasje njen ustanovitelj. 
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2. Upravljanje časopisnih in radiodifuznih 
organizacij 

27. teza 
Časopisna oz. radiodifuzna organizacija ima organ uprav- 

ljanja (svet oz. skupščina), ki ga sestavljajo delegati delavcev 
in delegati ustanovitelja, družbenopolitičnih skupnosti, druž- 
benopolitičnih organizacij in uporabnikov (v nadaljnjem be- 
sedilu: delegati družbene skupnosti). 

Delegate delavcev volijo in odpokličejo ti neposredno, dele- 
gate družbene skupnosti pa ustanovitelj, organi pristojne 
družbenopolitične skupnosti in družbenopolitične organiza- 
cije ter uporabniki. 

Z aktom o ustanovitvi se po predhodnem sporazumu v 
SZDL določi, kdo imenuje delegate družbene skupnosti in 
koliko jih imenuje. 

Organ upravljanja je sestavljen po načelu ločenih skupin 
delegatov delavcev oz. vseh delavcev, če šteje časopisna oz. 
radiodifuzna organizacija manj kot 30 članov ter delegatov 
družbene skupnosti. 

28. teza 
Delegati družbene skupnosti v organu upravljanja časopi- 

sne oz. radiodifuzne organizacije soodločajo zlasti: 
- o programskih usmeritvah in o uresničevanju temeljnih 

vsebinskih zasnov časopisov oz. radiodifuznih programov, 
- o predlogu statuta, 
- o določanju smernic za plan in o razvojnih programih, 
- o temeljnih pogojih za pridobivanje dohodka in poslova- 

nja, 
- o razširitvi tehničnih in prostorskih zmogljivosti, 
- o temeljnih vprašanjih razvojne politike na področju časo- 

pisne oz. radiodifuzne dejavnosti, 
- o predlogih elementov za sklepanje samoupravnih spora- 

zumov o temeljih planov organizacij združenega dela in te- 
meljnih planov družbenopolitičnih skupnosti, 

- o finančnem načrtu, periodičnih obračunih in zaključnem 
računu, 

- o statusnih spremembah, 
- o določanju cen storitev oz. višini naročnine, 
- o imenovanju in razrešitvi poslovodnega organa, glav- 

nega in odgovornega urednika in urednikov, 
- o načelih in merilih kadrovske politike in njenem izvaja- 

nju, 
- o imenovanju izdajateljskih oz. programskih svetov in 

drugih organov pri časopisih oz. programih, ki jih izdaja 
časopisna organizacija oz. oddaja radiodifuzna organizacija, 

- o drugih vprašanjih, določenih v aktu o ustanovitvi in 
statutu. 

29. teza 
O medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in 

delitvi sredstev za osebno in skupno porabo odločajo delavci 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije sami v skladu z zako- 
nom. 

30. teza 
Odločitve v organu upravljanja o zadevah iz 28. teze so 

sprejete, če jih v enakem besedilu sprejme večina delegatov 
delavcev in večina delegatov družbene skupnosti. 

Če odločitve niso bile sprejete v enakem besedilu, se izvede 
postopek usklajevanja, določen s statutom. 

Če tudi po usklajevalnem postopku ne pride do soglasja, pa 
bi to lahko povzročilo znatno družbeno škodo, lahko skup- 
ščina pristojne družbenopolitične skupnosti pod pogoji in po 
postopku, ki jih določa zakon, določi ukrepe družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine. 

31.teza 
Časopisna oz. radiodifuzna organizacija ima individualni ali 

kolegijski poslovodni organ. 
Individualni poslovodni organ oziroma člane kolegijskega 

poslovodnega organa imenuje organ upravljanja časopisne 
oz. radiodifuzne organizacije s soglasjem ustanovitelja. 

Poslovodni organ temeljne organizacije združenega dela v 
sestavu časopisne oz. radiodifuzne organizacije, ki opravlja 

časopisno oz. radiodifuzno dejavnost, imenuje in razrešuje 
organ upravljanja te temeljne organizacije združenega dela s 
soglasjem ustanovitelja časopisne oz. radiodifuzne organiza- 
cije. 

Variantni dodatek: Individualni poslovodni organ oz. pred- 
sednik kolegijskega poslovodnega organa je lahko hkrati 
glavni in odgovorni urednik časopisa oz. programa, ki ga 
izdaja časopisna organizacija oz. oddaja radiodifuzna organi- 
zacija, v skladu z aktom o ustanovitvi oz. statutom časopisne 
oz. radiodifuzne organizacije. 

3. Družbenoekonomski odnosi in planiranje 

32. teza 
Delavci v časopisni oz. radiodifuzni organizaciji pridobivajo 

dohodek iz celotnega prihodka, ki ga ustvarjajo: 
- s prodajo proizvodov in storitev (naročnina, kolportaža 

itd.), 
- z udeležbo pri skupaj ustvarjenem dohodku in na podlagi 

združevanja dela in sredstev, 
- s svobodno menjavo dela, 
- s kompenzacijo, dotacijo ali na drugi podlagi, določeni z 

zakonom ali samoupravnim sporazumom oz. pogodbo v 
skladu z zakonom. 

33. teza 
Uresničevanje svobodne menjave dela temelji na skupnem 

planiranju potreb in interesov po časopisni oziroma radiodi- 
fuzni dejavnosti, in zmogljivosti ter na ustvarjanju in razpore- 
janju dohodka v skladu z obveznostmi, ki so jih na podlagi 
samoupravnega sporazuma prevzeli udeleženci v svobodni 
menjavi dela. 

Medsebojni odnosi v svobodni menjavi dela se uresničujejo 
s samoupravnimi sporazumi o temeljih planov ter z drugimi 
samoupravnimi sporazumi oz. družbenimi dogovori, neposre- 
dno ali po samoupravnih interesnih skupnostih družbenih 
dejavnosti oz. v njihovem okviru. 

Predmet svobodne menjave dela so časopisna oziroma 
radiodifuzna dejavnost ali njen del ter posamezne storitve, s 
katerimi se zadovoljujejo potrebe in interesi uporabnikov. 

Varianta: 3. odstavek se črta. 

34. teza 
Če ustanovitelj ali pristojni organ družbenopolitične skup- 

nosti odloči, da je časopisna oz. radiodifuzna organizacija 
dolžna prodajati svoje proizvode ali storitve po ceni, ki je nižja 
od proizvodne (tržne), mora ustanovitelj oz. pristojni organ 
družbenopolitične skupnosti organizaciji nadomestiti razliko 
v ceni. 

Vprašanja v zvezi z razliko med proizvodno (tržno) in pro- 
dajno ceno se urejajo z družbenim dogovorom in samouprav- 
nimi sporazumi med ustanoviteljem, družbenopolitičnimi 
skupnostmi in družbenopolitičnimi organizacijami. 

35. teza 
Časopisna oz. radiodifuzna organizacija sprejema letne in 

srednjeročne plane in programe razvoja časopisne oz. radio- 
difuzne dejavnosti, v skladu z aktom o ustanovitvi časopisne 
oz. radiodifuzne organizacije ter z usmeritvami in obvez- 
nostmi, ki jih vsebuje plan razvoja družbenopolitične skupno- 
sti. 

36. teza 
Časopisne oz. radiodifuzne organizacije medsebojno sode- 

lujejo pri usklajevanju planov in programov dela in razvoja ter 
na temelju pogodb ali samoupravnih sporazumov usklajujejo 
druge zadeve skupnega pomena, združujejo delo in sredstva 
za skupno opravljanje nalog na področju časopisne oz. radio- 
difuzne dejavnosti, kot so zlasti skupno nabavljanje opreme, 
skupno in racionalno izkoriščanje kapacitet, skupno uporab- 
ljanje in razvijanje distribucijske in dopisniške mreže, zago- 
tavljanje enotne tehnologije, enotno zastopanje na tujem trgu 
ipd. 

37. teza 
Časopisna oz. radiodifuzna organizacija se s samouprav- 

nimi sporazumi povezuje z drugimi organizacijami združe- 
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nega dela ter z njimi usklajuje svojo dejavnost in poslovanje 
zaradi ustvarjanja ugodnejših možnosti za pridobivanje do- 
hodka, urejanje svobodne menjave dela in tržnih odnosov ter 
skupnega vključevanja v mednarodno delitev dela. 

časopisne oz. radiodifuzne organizacije se z drugimi orga- 
nizacijami dogovarjajo o razvojni politiki in o skupnih temeljih 
plana ter o združevanju sredstev za projekte skupnega po- 
mena. 

4. Novinarji, glavni in odgovorni uredniki ter 
uredniki 

38. teza 
Novinar je delavec, ki se poklicno ukvarja z javnim obvešča- 

njem. Novinar ima pravico in dolžnost, da družbenopolitično 
odgovorno in strokovno opravlja naloge javnega obveščanja. 

39. teza 
Novinar je lahko, kdor poleg splošnih pogojev izpolnjuje še 

posebne zahteve, ki se določijo v samoupravnem splošnem 
aktu samoupravne organizacije ali skupnosti, v kateri je zapo- 
slen. Kot posebne zahteve se določijo zlasti: 

- strokovna izobrazba oziroma delovna zmožnost, ki je 
pogoj za opravljanje posameznih del in nalog, 

~ zavzetost in družbena aktivnost pri uveljavljanju in razvija- 
nju socialističnega samoupravnega sistema, 

- znanje slovenskega jezika. 
Varianta: Pogoji za opravljanje novinarskega poklica se 

določijo z družbenim dogovorom o kadrovski politiki na po- 
dročju javnega obveščanja. 

Dogovor iz prejšnjega odstavka sprejmejo RK SZDL, RS 
ZSS, RK ZSMS, Društvo novinarjev Slovenije, Skupnost de- 
lovnih organizacij lokalnih sredstev javnega obveščanja v 
Sloveniji ter druge delovne organizacije javnega obveščanja. 

40. teza 
Novinarji imajo pravico in dolžnost, da stalno razširjajo in 

dopolnjujejo svoja splošna družbenopolitična in strokovna 
znanja, zato da bi izpopolnjevali svoje delovne in druge spo- 
sobnosti in delovne zmožnosti ter uresničevali svojo odgovor- 
nost na področju javnega obveščanja. 

S samoupravnimi splošnimi akti časopisne, radiodifuzne ali 
druge samoupravne organizacije ali skupnosti delavci po- 
drobneje urejajo pravice in dolžnosti iz prejšnjega odstavka. 

41.teza 
časopis oz. radiodifuzni program mora imeti odgovornega 

urednika. 
Odgovorni urednik je ob pogojih, ki jih določi zakon, odgo- 

voren za vsako informacijo, ki je objavljena v časopisu oz. v 
radiodifuznem programu. 

Časopis oz. radiodifuzni program ima lahko tudi več odgo- 
vornih urednikov. V takem primeru so odgovorni uredniki 
odgovorni za informacije, ki so objavljene v posameznih izda- 
jah, ali v posameznih rubrikah časopisa oz. v posameznih 
radijskih ali TV oddajah. 

42. teza 
Odgovorni urednik časopisa, ki ga izdajajo organizacije 

združenega dela za obveščanje svojih delavcev, ne more biti 
tisti delavec, ki ne more biti imenovan v organ upravljanja. 

43.teza 
Odgovorni urednik je za uresničevanje vsebinske oz. pro- 

gramske zasnove in urednške politike ter drugih nalog odgo- 
voren ustanovitelju, organu upravljanja časopisne organiza- 
cije oz. radiodifuzne organizacije oz. izdajatelju časopisa. 

44. teza 
Časopis oz. radiodifuzni program ima lahko glavnega ure- 

dnika, če tako določa akt o ustanovitvi časopisne oz. radiodi- 
fuzne organizacije ali akt o izdajanju časopisa. 

Z aktom iz prejšnjega odstavka se v skladu z zakonom, 
podrobneje določijo postopek imenovanja in razrešitve, po- 
goji in naloge glavnega urednika ter možnost združitve funk- 
cij glavnega in odgovornega urednika. 

45. teza 
Za odgovornega urednika je lahko imenovan, kdor je jugo- 

slovanski državljan in je opravilno sposoben ter ni bil obsojen 
za kaznivo dejanje zoper temelje socialistične samoupravne 
družbene ureditve in varnost SFRJ, zoper samoupravljanje, 
zoper uradno dolžnost ali družbeno lastnino na zaporno ka- 
zen najmanj 1 leta, kot tudi za drugo naklepno kaznivo deja- 
nje, če mu je bila izrečena kazen zapora najmanj treh let. 

Izjemoma je lahko postavljen za odgovornega urednika 
časopisa oz. programa tudi nekdo, ki ni jugoslovanski držav- 
ljan, če dobi za to dovoljenje republiškega upravnega organa, 
ki je pristojen za informiranje. 

46. teza 
Glavnega in odgovornega urednika in urednike časopisa 

oz. programa imenuje in razrešuje organ upravljanja časopi- 
sne oz. radiodifuzne organizacije s soglasjem ustanovitelja 
časopisne oz. radiodifuzne organizacije (varianta: po predho- 
dnem mnenju ustanovitelja časopisne organizacije). 

Glavnega in odgovornega urednika ter urednike časopisa, 
katerega izdajatelj ni časopisna organizacija, imenuje ustano- 
vitelj oz. izdajatelj potem, ko dobi mnenje izdajateljskega 
sveta pri časopisu. 

Uredniki se imenujejo na predlog odgovornega urednika 
Varianta: na predlog glavnega urednika 
®'avn' 'n odgovorni urednik ter uredniki se imenujejo za 

dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. 

5. Ekonomsko-propagandna sporočila 

47. teza 
Ekonomsko-propagandna sporočila po tem zakonu so in- 

formacije, katerih namen je s propagiranjem proizvodov in 
storitev, poslovanja in proizvajalca prek časopisov, radiodi- 
fuznih programov in drugih sredstev javnega obveščanja pri- 
dobivati potrošnike za nakup proizvoda oziroma uporabo 
storitve, pridobivati poslovne partnerje ter ustvarjati v javnosti 
dobro ime naročnika ekonomsko-propagandnega sporočila. 

48. teza 
Ekonomsko-propagandna sporočila morajo biti točna in 

jasna. 

Prikazovati morajo resnično vrednost in uporabnost izdel- 
kov ali storitev ter resnične podatke o poslovanju fizične ali 
pravne osebe - naročnika ekonomsko-propagandnega spo- 
ročila. 

Ekonomsko-propagandna sporočila morajo temeljiti na 
etičnih načelih in vrednotah, ki izhajajo iz samoupravne so- 
cialistične družbene ureditve. 

49. teza 
Za vsebino ekonomsko-propagandnega sporočila in re- 

sničnost navedb oz. podatkov je odgovoren naročnik eko- 
nomsko-propagandnega sporočila. 

Sredstvo javnega obveščanja je odgovorno za skladnost 
ekonomsko-propagandnega sporočila z uredniško politiko 
ter spoštovanje etičnih načel in vrednot, ki izhajajo iz samou- 
pravne socialistične družbene ureditve. 

50. teza 
če se izkaže, da občanom storitev ali izdelek nista dostopna 

pod objavljenimi pogoji, morata naročnik in sredstvo javnega 
obveščanja sporočilo umakniti. 

Če se izkaže, da so podatki o poslovanju naročnika eko- 
nomskopropagandnega sporočila netočni ali neresnični, se 
obvestilo umakne oz. prekliče. 

51.teza 
V sredstvih javnega obveščanja se lahko objavljajo eko- 

nomskopropagandna sporočila v tujem jeziku samo, če so 
prevedena v jezik, v katerem izhaja časopis ali drugo sredstvo 
javnega obveščanja oz. se oddaja radijski ali TV program. 
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III. poglavje: POSEBNE DOLOČBE 
ZA POSAMEZNE VRSTE SREDSTEV JAVNEGA 
OBVEŠČANJA 

1. Časopisi 

52. teza 
Časopisi po tem zakonu so dnevni in drugi periodični listi, 

revije in druge publikacije, ki izhajajo za redno obveščanje 
javnosti. 

53. teza 
Časopise lahko ustanavljajo oz. izdajajo časopisne in druge 

organizacije združenega dela, družbenopolitične skupnosti in 
njihovi organi, samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične organizacije in druge družbene organizacije ter 
druge civilnopravne osebe in skupine občanov, če je tako 
določeno v njihovem statutu ali drugem splošnem aktu in če 
to služi izpolnjevanju nalog in zadev z njihovega delovnega 
področja. 

54. teza 
Če ustanovitelj ni hkrati izdajatelj časopisa, lahko ustanovi- 

telj poveri izdajanje časopisa organizaciji združenega dela ali 
drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti. 

Medsebojna razmerja, pravice in obveznosti med ustanovi- 
teljem in izdajateljem časopisa se uredijo s samoupravnim 
sporazumom. 

55. teza 
Občani lahko ustanavljajo oz. izdajajo časopis v skupini 

najmanj deset oseb, ki se organizira in registrira po predpisih, 
ki veljajo za društva, če ta zakon ne določa drugače. 

Pravila skupine občanov obsegajo poleg določb, ki jih za- 
hteva zakon o društvih, še določbe o izdajanju in urejanju 
časopisa ter o vodstvu zadev v zvezi z izdajanjem časopisa. 

Skupina občanov iz 1. odstavka te teze je pravna oseba. 
Občani, ki izdajajo časopis, so nerazdelno odgovorni za ob- 
veznosti, ki nastajajo iz te dejavnosti, kadar jih ni moč porav- 
nati iz premoženja pravne osebe. 

56.teza 
Ustanovitelj oz: izdajatelj časopisa sprejme akt o izdajanju 

časopisa. 
Akt o izdajanju časopisa vsebuje ime časopisa, čas izhaja- 

nja časopisa, kraj izdajanja in naslov uredništva, jezik, v 
katerem bo časopis izhajal, ime in priimek ter naslov glavnega 
in odgovornega urednika, vire finančnih sredstev in način 
financiranja, ime in naslov tiskarne, ki bo tiskala časopis, 
temeljno vsebinsko zasnovo časopisa ter kadrovske, mate- 
rialne in'tehnične osnove za izdajanje časopisa. 

Z aktom o izdajanju časopisa se podrobneje določi sestava, 
število članov ter naloge izdajateljskega sveta in drugih orga- 
nov pri časopisu, postopek imenovanja in razrešitve glavnega 
in odgovornega urednika, odgovornih urednikov ter uredni- 
kov, njihove pravice, dolžnosti in odgovornosti in druga vpra- 
šanja v zvezi z izdajanjem časopisa. 

Ustanovitelj oz izdajatelj časopisa iz 53. teze sprejme vse- 
binsko zasnovo in je odgovoren za njeno uresničevanje. 

Z zasnovo se vsebinsko določijo namen izdajanja časopisa, 
predmet obravnave in temeljna izhodišča uredniške politike. 

Pred določitvijo vsebinske zasnove organizira ustanovitelj 
oz. izdajatelj časopisa razpravo o zasnovi z zainteresiranimi 
organi in organizacijami v okviru SZDL. 

Varianta: Pred sprejetjem akta o izdajanju časopisa morajo 
zainteresirani subjekti predložiti pobudo za izdajanje glasita 
pristojnemu organu SZDL oz. zveze sindikata, kadar gre za 
izdajanje časopisa temeljne ali druge organizacije združe- 
nega dela ali delovne skupnosti. 

Pobuda iz 1. odstavka vsebuje programsko (vsebinsko) 
usmeritev in obrazložitev potrebe po izdajanju časopisa, nje- 
gov položaj in vlogo v sistemu javnega obveščanja, oceno 
možnih uporabnikov ter kadrovske in materialne pogoje. 

Pristojni organ SZDL oz. zveze sindikatov ob ravnava po- 
budo in o svojem stališču obvesti predlagatelja. Pri obravnavi 

pobude sodelujejo tudi zainteresirani organi in organizacije 
kot tudi subjekti, ki so dali pobudo za izdajanje časopisa. 

Časopis objavi svojo zasnovo in vsako spremembo za- 
snove. 

58. teza 
Ustanovitelji oz izdajatelj časopisa iz 53. teze zagotovi 

materialne in kadrovske pogoje za začetek izdajanja časo- 
pisa. 

59. teza 
Ustanovitelj oz. izdajatelji časopisov morajo objaviti naj- 

manj enkrat letno podatke o virih financiranja časopisa, višini 
dotacije, deležu dohodkov iz oglasov v celotnem dohodku, o 
letni nakladi in druge podatke, ki so v zvezi z izdajanjem 
časopisa in so pomembni za javnost. 

60. teza 
Za zagotavljanje in uresničevanje družbenega vpliva na 

izdajanje časopisov se pri časopisu ustanovi izdajateljski svet. 
Pri več časopisih se lahko ustanovi skupni izdajateljski svet. 

61.teza 
Izdajateljski svet sestavljajo delegati izdajatelja ter drugih 

zainteresiranih organov, organizacij in skupnosti ter kulturni, 
znanstveni, družbenopolitični ih drugi javni delavci in delegati 
časopisa. 

SZDL po predhodnem sporazumu z zainteresiranimi orga- 
nizacijami in organi imenuje delegate teh organizacij in orga- 
nov ter kulturne, znanstvene, družbenopolitične in druge 
javne delavce, v skladu z aktom o izdajanju časopisa. 

Če se časopis izdaja za posamezna območja, morajo biti v 
svetu tudi delegati zainteresiranih organizacij, organov in 
občanov s teh območij. 

Glavni in odgovorni urednik oz. odgovorni uredniki imajo 
pravico in dolžnost sodelovati pri delu Izdajateljskega sveta. 

62. teza 
Izdajateljski svet: 
- spremlja izvajanje vsebinske zasnove in uredniške poli- 

tike ter daje predloge za izboljšanje vsebine časopisa, 
- daje mnenje k samoupravnim splošnim aktom izdajatelja, 

ki se nanašajo na izdajanje in urejanje časopisa, 
- sklepa o zahtevah za objavo popravka, javnega odgovora 

ter mnenj in stališč, ki so pomembna za javnost, 
- organizira javne razprave o temeljnih vprašanjih uresniče- 

vanja vsebinske zasnove in uredniške politike, 
- skrbi za spoštovanje novinarskega kodeksa pri uresniče- 

vanju vsebinske zasnove in uredniške politike, 
- imenuje sosvete ali druga posvetovalna telesa za posa- 

mezna tematska področja, rubrike ali območja, v skladu s 
statutom ali drugim samoupravnim splošnim aktom izdajate- 
lja časopisa, 

- obravnava gospodarski položaj časopisa, 
- daje mnenje izdajatelju glede imenovanja in razrešitve 

glavnega in odgovornega urednika ter urednikov, 
- obravnava predloge in pripombe bralcev, ki se nanašajo 

na vsebinsko zasnovo in uredništvo politiko, 
- po potrebi, najmanj pa enkrat letno, obvešča izdajatelja o 

svojem delu, 
- obravnava druga vprašanja, ki so pomembna za izdajanje 

in urejanje časopisa 

63. teza 
O vprašanjih, ki jih obravnava, sprejema izdajateljski svet 

stališča in sklepe ter daje mnenja, pobude in priporočila. 
Ustanovitelj, organ upravljanja časopisne organizacije oz. 

organ izdajatelja ter glavni in odgovorni urednik so dolžni 
obravnavati stališča, mnenja, priporočila in pobude izdajatelj- 
skega sveta. 

Če ustanovitelj oz. organ ali oseba iz prejšnjega odstavka 
ne upošteva stališč, mnenj, pobud in priporočil izdajatelj- 
skega sveta, ga mora o tem obvestiti ter navesti razloge, 
zaradi katerih jih ni upošteval. 
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64. teza 
Kdor namerava ustanoviti oz. izdajati časopis, mora vložiti 

prijavo pri republiškem upravnem organu, ki je pristojen za 
informiranje. 

Prijavi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
1. sklep o imenovanju odgovornega urednika 
2. akt o izdajanju časopisa oz. izpisek določb drugega 

splošnega akta, ki podrobneje urejajo vprašanja, določena s 
tem zakonom, 

3. Sklep pristojnega organa SZDL o imenovanju članov 
izdajateljskega sveta, 

4. mnenje pristojnega organa SZDL glede vsebinske za- 
snove časopisa. 

Varianta: Mnenje pristojnega organa SZDL oz. zveze sindi- 
katov o pobudi za izdajanje časopisa. 

Če republiški upravni organ, pristojen za informiranje, ugo- 
tovi, da so podatki oz. priloge iz te teze v skladu z zakonom, 
vpiše časopis v register časopisov. 

O vpisu v register obvesti izdajatelja najkasneje v 14 dneh 
po prejemu prijave. 

Izdajatelj lahko začne izdajati časopis, ko prejme odločbo o 
vpisu v register. 

65. teza 
Če časopis ne začne izhajati v šestih mesecih od vpisa v 

register ali če neha izhajati in traja presledek v izhajanju več 
kot šest mesecev, je treba vložiti novo prijavo za izdajanje 
časopisa. 

66. teza 
Če republiški upravni organ, ki je pristojen za informiranje, 

spozna, da podatki oz. priioge iz 64. teze niso v skladu z 
zakonom, opozori na to prijavitelja časopisa najpozneje v 14 
dneh po prejemu prijave in mu določi rok, v katerem mora 
prijavo uskladiti z zakonom. Ta rok ne sme biti krajši kot 15 
dni in ne daljši kot tri mesece. 

Če prijavitelj časopisa po poteku roka iz prejšnjega od- 
stavka ne uskiad: prijave z zakonom republiški upravni or- 
gan, ki je pristojen za informiranje, sprejme sklep, s katerim 
se zavrne vpis v register časopisov. 

Proti sklepu, s katerim se zavrne vpis v register časopisov 
se lahko sproži upravni spor. 

67. teza 
Če se mea izdajanjem časopisa spremenijo glavni in odgo- 

vorni urednik, jezik, v katerem izhaja časopis, naslov uredniš- 
tva, viri finančnih sredstev in način financiranja ter vsebinska 
zasnova časopisa in sestav Izdajateljskega sveta, mora izdaja- 
telj naznaniti vsako tako spremembo v osmih dneh republi- 
škemu organu, ki je pristojen za informiranje. 

68. teza 
Na vsakem izvodu časopisa morajo biti navedeni naziv oz. 

ime in priimek in naslov izdajatelja in tiskarne ter kraj in leto 
natiska oz. razmnožitve in višina naklade (impresum). 

Republiški upravni organ, pristojen za informiranje, lahko 
dovoli tiskanje brez impresuma, kadar se časopis tiska za 
tujega naročnika in je namenjen razširjanju v tujini. 

Poleg podatkov iz 1. odstavka morata biti na vsakem izvodu 
časopisa navedena iudi Ime in priimek odgovornega ure- 
dnika. 

Če ima časopis več odgovornih urednikov, mora biti na 
vsakem izvodu navedeno, za katero izdajo oz. za katero ru- 
briko je odgovoren posamezni odgovorni urednik. 

69. teza 
Tiskar oz. izdajatelj, čs časopis ni bil natisnjen ali razmno- 

žen v tiskarni, mora po 3 prve izvode vsake izdaje časopisa 
takoj po natisku oz. razmnožitvi poslati pristojnemu temelj- 
nemu javnemu tožilstvu. 

70. teza 
Ni dovoljeno izdajati časopisa, če naj bi bila finančna ali 

druga materialna sredstva za izdajanje zagotovljena iz tujih 
(inozemskih) virov. 

Šteje se, da je izdajanje časopisa financirano iz tujih virov, 
če se s finančnimi ali drugimi materialnimi sredstvi iz tujih 

virov v celoti ali delno krijejo izdatki za njegovo stalno ali 
priložnostno izdajanje in sicer ne glede na višino zneska. 

Ne šteje se, da je izdajanje časopisov financirano iz tujih 
virov, če se dobivajo finančna sredstva iz tujih virov kot 
naročnina ali kot plačilo za ekonomsko-propagandna sporo- 
čila v običajnih zneskih ali v primeru, da se finančna in 
materialna sredstva dobijo iz tujih virov za potrebe informira- 
nja pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na teme- 
lju meddržavnega sporazuma. 

71.teza 
Določbe 70. teze ne veljajo za časopise, ki jih izdajajo 

Združeni narodi, ne za časopise, ki se izdajajo na podlagi 
sporazuma, sklenjenega med mednarodnimi organizacijami 
ali tujimi ustanovami in organizacijami in SFR Jugoslavijo oz. 
SR Slovenijo, in ne za časopise, ki se izdajajo z dovoljenjem 
zveznega ali republiškega organa, ki je pristojen za informira- 
nje. 

2. Radiodifuzija 

72. teza 
Skupščina SR Slovenije sprejme program razvoja radiodi- 

fuznega sistema, s katerim se določi zlasti število in zvrst 
oddajnih postaj in oddajnikov, izvajalec programa ter način 
financiranja izgradnje. 

73. teza 
Ustanovitelj radiodifuzne organizacije sprejme programsko 

zasnovo in je odgovoren za njeno uresničevanje. Z zasnovo se 
vsebinsko določijo namen oddajanja programa, predmet 
obravnave in temeljna izhodišča uredniške politike. Pred do- 
ločitvijo programske zasnove organizira ustanovitelj radiodi- 
fuzne organizacije razpravo o zasnovi z zainteresiranimi or- 
gani in organizacijami v okviru SZDL. 

74. teza 
Če oddaja radiodifuzna organizacija program druge radio- 

difuzne organizacije ali če pripravlja in oddaja več radiodifuz- 
nih organizacij skupen program, prevzame obveznosti do 
drugih radiodifuzna organizacija, ki izvirno oddaja program. 

75. teza 
Radiodifuzna organizacija mora objaviti najmanj enkrat 

letno podatke o virih financiranja radiodifuzne dejavnosti, 
višini dotacije, deležu dohodkov iz oglasov v celotnem pri- 
hodku, o številu in obsegu programov in druge podatke, ki so 
v zvezi z oddajanjem programov in so pomembni za javnost. 

76. teza 
Ni dovoljeno oddajati radiodifuznih programov, če naj bi 

bila finančna ali druga materialna sredstva za oddajanje pro- 
gramov zagotovljena iz tujih (inozemskih) virov. 

Šteje se, da je oddajanje programov financirano iz tujih 
virov, če se s finančnimi ali drugimi materialnimi sredstvi iz 
tujih virov v celoti ali delno krijejo izdatki za njihovo stalno ali 
priložnostno oddajanje in sicer ne glede na višino zneska. 

Ne šteje se, da je oddajanje programov financirano iz tujih 
virov, če se dobivajo finančna sredstva iz tujih virov kot 
plačilo za ekonomsko-propagandna sporočila v običajnih 
zneskih ali v primeru, da se finančna in materialna sredstva 
dobijo iz tujih virov za potrebe informiranja pripadnikov itali- 
janske in madžarske narodnosti na temelju meddržavnega 
sporazuma. 

Za financiranje radiodifuznega programa iz tujih virov se ne 
šteje predvajanje audiovizualnih sredstev ali drugih posnet- 
kov, ki jih radiodifuzne organizacije dobivajo z menjavo ali 
koprodukcijo programov s tujimi radiodifuznimi postajami ali 
organizacijami. 

77. teza 
Za zagotavljanje in uresničevanje družbenega vpliva na 

oddajanje programov se ustanovi programski svet. Za več 
programov se lahko ustanovi skupni programski svet. 
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78. teza 
Programski svet sestavljajo delegati ustanovitelja, drugih 

zainteresiranih organov, organizacij in skupnosti ter kulturni, 
znanstveni, družbenopolitični in drugi javni delavci in delegati 
programa. 

SZDL po predhodnem sporazumu z zainteresiranimi orga- 
nizacijami in organi imenuje delegate teh organizacij in orga- 
nov ter kulturne, znanstvene, družbenopolitične in druge 
javne delavce, v skladu z aktom o ustanovitvi radiodifuzne 
organizacije. 

Ce se program oddaja za posamezna območja, morajo biti v 
svetu tudi delegati zainteresiranih organizacij, organov in 
občanov s teh območij. 

Glavni in odgovorni urednik oz. odgovorni uredniki imajo 
pravico in dolžnost sodelovati pri delu programskega sveta. 

79. teza 
Programski svet: 

- spremlja izvajanje programske zasnove in uredniške poli- 
tike ter daje predloge za izboljšanje vsebine programa, 

- daje mnenje k samoupravnim splošnim aktom radiodi- 
fuzne organizacije, ki se nanašajo na oddajanje in urejanje 
programa, 

- sklepa o zahtevah za objavo popravka, javnega odgovora 
ter mnenj in stališč, ki so pomembna za javnost, 

- organizira javne razprave o temeljnih vprašanjih uresni- 
čevanja programske zasnove in uredniške politike, 

- skrbi za spoštovanje novinarskega kodeksa pri uresniče- 
vanju programske zasnove in uredniške politike, 

- imenuje sosvete ali druga posvetovalna telesa za posa- 
mezna tematska področja, rubrike ali območja, v skladu s 
statutom ali drugim samoupravnim splošnim aktom radiodi- 
fuzne organizacije, 

- obravnava gospodarski položaj radiodifuzne organiza- 
cije, 

- obravnava predloge in pripombe gledalcev in poslušal- 
cev, ki se nanašajo na programsko zasnovo in uredniško 
politiko, 

- po potrebi, najmanj pa enkrat letno, obvešča ustanovite- 
lja o svojem delu, 

- obravnava druga vprašanja, ki so pomembna za oddaja- 
nje programov radiodifuzne organizacije. 

80. teza 
O vprašanjih, Ki jih obravnava, sprejema programski svet 

stališča in sklepe ter daje mnenja, pobude in priporočila. 
Ustanovitelj, organ upravljanja radiodifuzne organizacije 

ter glavni in odgovorni urednik so dolžni obravnavati stališča, 
mnenja, priporočila in pobude programskega sveta. 

Če ustanovitelj oz. organ ali oseba iz prejšnjega odstavka 
ne upošteva stališč, mnenj, pobud in priporočil program- 
skega sveta, ga mora o tem obvestiti ter navesti razloge, 
zaradi katerih jih ni upošteval. 

81.teza 
Delovna organizacija RTV Ljubljana je odgovorna za ustvar- 

janje in razširjanje radiodifuznih programov, ki so skupnega 
in splošnega pomena za republiko, za slovensko narodnostno 
skupnost v zamejstvu, delavce na začasnem delu v tujini ter 
izseljence. 

Pri tem delovna organizacija RTV Ljubljana zaradi rednega, 
pravočasnega, objektivnega, vsestranskega in dostopnega 
obveščanja javnosti ter izboljševanja in razvoja programov 
sodeluje z radiodifuznimi organizacijami in drugimi samou- 
pravnimi oganizacijami in skupnostmi, ki prek svojih radiodi- 
fuznih postaj emitirajo program, namenjen javnemu obvešča- 
nju. Delovna organizacija RTV Ljubljana razvija sodelovanje, 
usklajuje programe dela in zagotavlja ustrezno zastopanost 
informacij in skupnosti, krajevnih skupnosti, družbenopolitič- 
nih skupnosti, družbenopolitičnih in drugih družbenih orga- 
nizacij. 

82. teza 
Delovna organizacija RTV Ljubljana opravlja naloge v zvezi 

z izgradnjo in vzdrževanjem radiodifuznih objektov, naprav in 
opreme, ki so namenjeni za prenos in oddajanje radijskih in 
televizijskih programov ter usklajuje razvoj drugih radiodifuz- 
nih organizacij na območju republike v skladu z zakonom. 

Pogoji ter način za opravljanje in financiranje zadev iz 1. 
odstavka se uredijo s samoupravnimi sporazumi, ki jih skle- 
pajo delovna organizacija RTV Ljubljana, družbenopolitične 
skupnosti in druge samoupravne organizacije in skupnosti. 

83. teza 
Višino naročnine določa organ upravljanja delovne organi- 

zacije RTV Ljubljana. 
Pri določanju in spreminjanju naročnine se upoštevajo na- 

slednji elementi: 
- materialni stroški na podlagi cen, ki veljajo za čas zado- 

voljevanja skupnih potreb ter na podlagi sprejete politike cen 
v planskem obdobju na temelju dejanskih stroškov ter nabav- 
nih cen, 

- amortizacija na podlagi z zakonom predpisane stopnje 
amortizacijske vrednosti osnovnih sredstev na podlagi stan- 
dardov osnovnih sredstev; 

- sredstva za zadovoljevanje skupnih in splošnih družbe- 
nih potreb ter druge obveznosti in izdatki na podlagi meril, 
določenih s samoupravnimi sporazumi in družbenimi dogo- 
vori ali zakonom. 

Varianta: 2. odstavek se črta. 

84. teza 
Sredstva, pridobljena z naročnino, se uporabljajo za ustvar- 

janje in posredovanje radijskega in TV programa delovne 
organizacije RTV Ljubljana. 

Naročnina se lahko uporablja tudi za financiranje progra- 
mov splošnega in skupnega pomena (1. odst. 81. teze), na 
podlagi samoupravnih sporazumov, ki jih sklenejo radiodi- 
fuzne organizacije, v skladu s programom razvoja radiodifu- 
zije v SR Sloveniji. 

85. teza 
Naročnino za radijske in TV sprejemnike na območju SR 

Slovenije pobira delovna organizacija RTV Ljubljana. Delovna 
organizacija RTV Ljubljana določi način prijavljanja in odjav- 
ljanja radijskih in TV sprejemnikov, način vodenja evidence in 
pobiranja naročnine ter način in pogoje plačevanja naročnine 
za te sprejemnike. 

86. teza 
Kdor ima radijski ali TV sprejemnik (v nadaljnjem besedilu: 

imetnik), ju mora prijaviti DO RTV Ljubljana najkasneje v 30 
dneh od dneva pridobitve. 

Imetnik radijskega in TV sprejemnika mora plačevati naroč- 
nino. 

87. teza 
Prodajalec oziroma organizacija združenega dela, ki pro- 

daja radiodifuzne sprejemnike, mora prijaviti DO RTV Ljub- 
ljana vsak prodan radijski ali TV sprejemnik ter ji posredovati 
ime, priimek in bivališče fizične osebe oz. naziv in sedež 
pravne osebe, ki je kupila sprejemnik, najkasneje v 30 dneh 
od dneva prodaje sprejemnika. 

Če je radijski ali TV sprejemnik nabavljen v tujini, mora 
prijaviti sprejemnik ali posredovati DO RTV Ljubljana podatke 
o kupcu fizična ali pravna oseba, ki je sprejemnik uvozila. 

Imetnik, ki odtuji (proda, podari, zavrže) radijski ali TV 
sprejemnik, mora DO RTV Ljubljana objaviti njegovo upo- 
rabo. 

Imetnik, ki odjavi radijski ali TV sprejemnik, ni dolžan pla- 
čati naročnine. 

88. teza 
DO RTV Ljubljana nosi stroške, nastale v zvezi z zbiranjem 

podatkov o kupcu oz. imetniku radijskih in TV sprejemnikov v 
višini, določeni s samoupravnim sporazumom z organizacijo 
združenega dela, ki prodaja radijske in televizijske spreje- 
mnike. 

3. Filmske novice 

89. teza 
Za filmsko informacijo po tem zakonu se štejejo filmske 

novice in drugi dokumentarni filmi in videotrakovi, ki obse- 
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gajo zapise o posameznem dogodku, osebnosti, predmetu, 
pojavu ali dejavnosti. 

S filmskimi novicami je po tem zakonu mišljen film, ki redno 
obvešča javnost o dogodkih in pojavih v državi ali v tujini. 

Filmske novice iz prejšnjega odstavka lahko izdajajo samo 
filmske organizacije združenega dela ali radiodifuzne organi- 
zacije, ki jih je ustanovila družbenopolitična skupnost ali 
družbenopolitična organizacija (varianta: družbena pravna 
oseba). 

90. teza 
Filmske novice morajo imeti odgovornega urednika. 
Glede pogojsv za odgovornega urednika filmskih novic in 

njegove odgovornosti veljajo določbe tega zakona o pogojih 
za odgovornega urednika in o njegovi odgovornosti (41. in 45. 
teza). 

91.teza 
Vse filmske novice, ki so v prometu, morajo biti označene s 

številko, z datumom, z imenom ali kako drugače, da jih je 
mogoče razlikovati. Ta označba mora biti na začetku film- 
skega traku. 

4. Druga sredstva javnega obveščanja 

92. teza 
Druga sredstva javnega obveščanja po tem zakonu so pro- 

spekti, plakati, letaki, slike, zemljevidi, risbe z besedilom ali 
brez besedila, glasbene note, razglednice ter druge podobne 
tiskane stvari, diapozitivi in fotografije v javni rabi, gramofon- 
ske plošče, magnetofonski trakovi ter druga fonografska in 
videografska sredstva, ki so namenjena obveščanju javnosti. 

93. teza 
Sredstva javnega obveščanja po tem zakonu niso tiskani ali 

kako drugače razmnoženi izvodi, ki so namenjeni izključno 
kot uradno gradivo za notranje delo organov družbenopolitič- 
nih skupnosti, samoupravnih interesnih skupnosti, družbeno- 
političnih in družbenih organizacij, organizacij združenega 
dela in drugih samoupravnih organizacij ter društev, obrazci, 
ceniki, navodila za uporabo aparatov in zdravil, računovodske 
in druge podobne knjige, vozovnice, vabila in podobno, če 
imajo vsebino, ki je v navadi pri takšnih stvareh. 

94. teza 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na časopis (1. in 2. 

odst. 68. teze, 69., 70. in 71. teza), se primerno uporabljajo 
tudi za druga sredstva javnega obveščanja. 

IV. poglavje: OBJAVA SPOROČIL, MNENJ, 
ODGOVOROV IN POPRAVKOV 

95. teza 
Na zahtevo republiškega ali zveznega organa, ki je pristojen 

za informacije, mora odgovorni urednik v pr?/i naslednji šte- 
vilki časopisa oz. radijski ali TV oddaji objaviti brezplačno 
sporočilo, ki je posebnega pomena za občane in organizacije, 
ker gre za življenje in zdravje ljudi, za njihovo premoženje, za 
javni red in mir in podobno. 

96. teza 
Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti in 

njihovi organi, samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične in družbene organizacije, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije ter društva lahko 
zahtevajo, da se v sredstvih javnega obveščanja objavijo nji- 
hova sporočila in mnenja, če so pomembna za javnost. 

97. teza 
Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti in 

njihovi organi, samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične in družbene organizacije, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije ter društva imajo 
pravico do javnega odgovora na sporočilo, ki je bilo objav- 
ljeno v sredstvih javnega obveščanja, če se z odgovorom 

bistveno dopolnijo dejstva in podatki iz objavljenega sporo- 
čila. 

98. teza 
O objavi sporočila in mnenja iz 96. teze ter javnega odgo- 

vora na sporočilo (97. teza) odloča odgovorni urednik. Pri tem 
upošteva pomen sporočila in okvire dejavnosti svoje organi- 
zacije oz. vsebinsko zasnovo in uredniško politiko, določeno 
s splošnim aktom ustanovitelja oz. izdajatelja sredstva jav- 
nega obveščanja. Če zahtevo za objavo sporočila, mnenja ali 
javnega odgovora zavrne, ima prizadeti pravico pritožbe. 

O pritožbi odloča organ upravljanja časopisne oz. radiodi- 
fuzne organizacije oz. organ, ki ga ta določi. Pri časopisu, ki 
ga ne izdaja časopisna organizacija, sklepa o pritožbi izdaja- 
teljski svet oz. organ izdajatelja drugega sredstva javnega 
obveščanja. 

Če je bila z dokončnim posamičnim aktom kršena pravica 
do objave mnenja in sporočila, pomembnega za javnost in 
javnega odgovora na sporočilo, odloča o zahtevi za varstvo te 
pravice sodišče, ki je pristojno za upravne spore. 

Varianta: Za sodno varstvo te pravice se primerno uporab- 
ljajo določbe tega zakona, ki veljajo za popravek. 

99. teza 
Delovni ljudje in občani, družbenopolitične skupnosti in 

njihovi organi, samoupravne interesne skupnosti, družbeno- 
politične in družbene organizacije, organizacije združenega 
dela in druge samoupravne organizacije, društva in druge 
civilne pravne osebe imajo pravico zahtevati od odgovornega 
urednika sredstva javnega obveščanja, da objavi njihov po- 
pravek sporočila (v nadaljnjem besedilu: popravek), če je s 
sporočilom, ki je bilo objavljeno v časopisu, prizadeta njihova 
čast, dobro ime, pravica ali korist. 

če je tisti, na katerega se nanaša sporočilo, umrl, imajo 
pravico zahtevati objavo popravka po vrsti njegovi otroci, 
zakonec, starši ter bratje in sestre. Če ti ne zahtevajo objave 
popravka, lahko uporabi to pravico organ družbenopolitične 
skupnosti, samoupravne interesne skupnosti, družbenopoli- 
tične ali družbene organizacije, organizacije združenega dela 
ali druge samoupravne organizacije, društva ali civilnopravna 
oseba, kateri je pripadal umrli; pogoj pa je, da se sporočilo 
nanaša na njegovo dejavnost v zvezi s tem organom, organi- 
zacijo, društvom ali drugo civilnopravno osebo. 

100. teza 
Radiodifuzna organizacija mora hraniti zapise sporočil (va- 

rianta: magnetoskopske trakove) svojih oddaj 8 dni po objavi 
ter jih na zahtevo zainteresiranih upravičencev dati na vpo- 
gled, da lahko uveljavijo z zakonom določene pravice in 
interese. 

Če kdo od zainteresiranjh upravičencev v roku iz prejšnjega 
odstavka napove, da bo zahteval popravek, mora radiodifuzna 
organizacija hraniti zapis (trak), za katerega se zahteva popra- 
vek, 30 dni od objave sporočila oz. dokler ni končan postopek 
za objavo popravka. 

101. teza • o; 
Tisti, ki zahteva popravek, mora v popravku navesti sporo- 

čilo, na katero se popravek nanaša, ter številko in stran 
časopisa oz. oddajo, v kateri je bilo sporočilo objavljeno. 

Popravek se mora opirati samo na dejstva in okoliščine, s 
katerimi se izpodbijajo navedbe v objavljenem sporočilu. 

Kdor daje popravek, ga mora podpisati, 

102. teza 
Odgovorni urednik časopisa mora objaviti popravek, razen: 
1. če se popravek ne nanaša neposredno na sporočilo, 

zaradi katerega se zahteva njegova objava, oz. če vsebuje 
popravek samo mnenje ali splošna razglabljanja brez dejstev 
in okoliščin v zvezi z navedbami, ki jih vsebuje sporočilo; 

2. če b,i povzročila objava popravka glede na njegovo vse- 
bino prepoved razširjanja časopisa oz. drugega sredstva jav- 
nega obveščanja ali kazensko odgovornost urednika; 

3. če se nanaša popravek na take navedbe iz objavljenega 
sporočila, katerih resničnost je bila ugotovljena s pravnomoč- 
nim aktom pristojnega državnega organa: 
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4. če je očitno, da z objavljenim sporočilom ni bila priza- 
deta čast, dobro ime pravica ali korist tistega, na katerega se 
sporočilo nanaša; 

5. če popravka ni podpisal upravičenec; 
6. če je popravek napisan nevljudno ali žaljivo; 
7. če je popravek nesorazmerno daljši od sporočila oz. 

tistega njegovega dela, ki obsega navedbe, zaradi katerih je 
dan; 

8. če je popravek prejel po preteku 30 dni od objave sporo- 
čila v dnevnem listu ali radijski ali TV oddaji oz. po preteku 60 
dni od objave sporočila v kakšnem drugem periodičnem listu 
a!i reviji oz. drugem sredstvu javnega obveščanja; 

9. če gre za nov popravek z isto vsebino, kot je bil prejšnji, 
čeprav pred sodiščem še ni končan spor zaradi objave prejš- 
njega popravka istega sporočila; 

10. če je že bil objavljen popravek istega sporočila, ki ga je 
dal kateri od upravičencev, ki je v vrstnem redu iz 2. odstavka 
99. teze naštet pred tistim, ki zahteva popravek. 

103. teza 
Če ni razlogov, da se odkloni objava popravka, mora biti 

popravek objavljen, kadar gre za dnevni list oz. radijsko ali TV 
oddajo, v prvi ali najkasneje drugi naslednji številki oz. oddaji, 
kadar gre za kakšen drug periodičen list ali revijo, pa v prvi 
naslednji številki po prejemu popravka v uredništvu. 

Popravek mora biti objavljen brez sprememb ali dopolnitev 
v istem delu časopisa, z istim naslovom in s črkami iste 
velikosti, kakor je bilo objavljeno sporočilo, na katero se 
popravek nanaša. 

Izjemoma sme objaviti odgovorni urednik popravek v iz- 
vlečku, če je popravek nesorazmerno daljši od sporočila, na 
katerega se nanaša, ali če se v vseh njegovih delih ne nanaša 
neposredno na objavljeno sporočilo 

Prav tako lahko objavi odgovorni urednik popravek v spre- 
menjeni obliki, če se je v roku, ki je s tem zakonom določen za 
objavo, o tem sporazumel s tistim, ki je popravek dal. 

Popravek se objavi brezplačno. 

104. teza 
Če odgovorni urednik noče objaviti popravka ali ga ne 

objavi na način in v roku iz prejšnjega člena, ima tisti, ki 
zahteva popravek, pravico vložiti pri temeljnem sodišču, na 
katerega območja izhaja časopis oz. se oddaja radiodifuzni 
program, zoper odgovornega urednika tožbo za objavo po- 
pravka. 

Tožbi morata biti priložena prepis objavljenega sporočila in 
popravka. 

Tožba se lahko vloži najpozneje v 30 dneh po preteku roka 
za objavo popravka. 

105. teza 
V sporih za objavo popravka mora biti prvi narok za glavno 

obravnavo v 8 dneh od vložitve tožbe pri sodišču 
V teh sporih se ne razpiše pripravljalni narok in tudi ne 

zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo. 
Na prvi narok za glavno obravnavo povabi sodišče tožnika, 

toženca in potrebne priče. V vabilu tožniku navede, da bo 
štelo, da je tožnik umaknil tožbo, če ne pride na prvi narok, v 
vabilu tožencu pa, da bo sodba lahko izdana tudi, če toženec 
ne pride. 

106. teza 
Obravnava o tožbi za objavo popravka se omeji na obravna- 

vanje in dokazovanje dejstev, od katerih je odvisna toženc- 
čeva dolžnost objaviti popravek. 

V sporih za objavo popravka zavrne sodišče tožbeni zahte- 
vek, če ugotovi, da je podana kakšna okoliščina iz 1. do 3. ali 
5. do 10. točke 106. teze tega zakona ali da z objavljenim 
sporočilom ni prizadeta čas, dobro ime, pravica ali korist 
tistega, na katerega se sporočilo nanaša, ali da je odgovorni 
urednik izpolnil svojo dolžnost s tem, da je po tretjem oz. 
četrtem odstavku 103. teze tega zakona v izvlečku oz. v 
spremenjeni obliki objavil popravek. 

108. teza 
Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo 

storjeno z objavo sporočila, na katero se nanaša popravek, se 
ne prekine postopek o tožbi za objavo popravka. 

109. teza 
Če se po vložitvi tožbe pri sodišču spremeni odgovorni 

urednik časopisa oz. radijskega ali TV programa, sme tožnik 
do konca glavne obravnave spremeniti tožbo in namesto 
prvotno toženega tožiti novega odgovornega urednika. Za 
tako spremembo tožbe ni potrebna privolitev prvotno tože- 
nega odgovornega urednika in ne privolitev novega odgovor- 
nega urednika, ki naj namesto prejšnjega odgovornega ure- 
dnika stopi v pravdo. 

110. teza 
Sodišče mora izdati sodbo takoj po končani glavni obrav- 

navi. 
Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje v 3 

dneh od dneva, ko je bila sodba izdana. 

111.teza 
Če sodišče ugodi t.ožbenemu zahtevku, naloži s sodbo 

tožencu, da mora v časopisu objaviti odgovor v roku in na 
način, kot je to določeno v 1. in 2. odstavku 103. teze tega 
zakona. 

112. teza 
Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko vložita stranki v 3 

dneh od vročitve sodbe pritožbo na višje sodišče SR Slove- 
nije. 

Pritožba se ne vroči nasprotni stranki na odgovor. 
Pravočasno in dovoljeno pritožbo pošlje prvostopno sodi- 

šče z vsemi'spisi sodišču druge stopnje v 2 dneh od dneva, ko 
je bila vložena. 

Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v 3 dneh od 
dneva, ko prejme pritožbo in spise 

Zoper sodbo sodišča druge stopnje ni dovoljena revizija. 

113. teza 
Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je naložilo 

objavo popravka, pošlje sodišče takoj tudi izdajatelju časo- 
pisa oz. radiodifuzni organizaciji. 

114. teza 
Če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga časopisu 

oz. radiodifuzni organizaciji objava popravka, spremeni nje- 
gov odgovorni urednik, preide v sodbi ugotovljena dolžnost 
objave odgovora na novega odgovornega urednika. 

115. teza 
Če ni s tem zakonom drugače določeno, se uporavljajo v 

sporih za objavo popravka smiselno določbe zakona o prav- 
dnem postopku. 

116. teza 
Objava popravka se lahko zahteva tudi glede sporočil, ob- 

javljenih z drugimi tiskanimi stvarmi ali sredstvi iz 92. teze 
tega zakona ter glede sporočil, objavljenih v časopisih, ki so 
nehali izhajati. 

Glede pravice do popravka in postopka za njeno uveljavitev 
se v primerih iz prejšnjega odstavka primerno uporabljajo 
določbe tega zakona o pravici do popravka in o postopku za 
njeno uveljavitev pri časopisih (99. do 115. teza, razen 100. 
teza). 

117. teza 
Glede načina objave popravka v primeru iz prejšnjega člena 

ima tisti, ki da popravek, pravico zahtevati od izdajatelja 
tiskane stvari oz. od izdajatelja časopisa, ki je nehal izhajati, 
ali od izdajatelja drugih sredstev javnega obveščanja iz tega 
zakona, da na svoje stroške poskrbi za objavo popravka v 
določenem dnevnem časopisu. 

118. teza 
Glede pravice do popravka in postopka za uveljavitev te 

pravice pri filmskih novicah in pri drugih filmih se primerno 
uporabljajo določbe tega zakona o pravici do popravka in o 
postopku za uveljavitev te pravice (99. do 115. teza, razen 100. 
teza). 
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119. teza 
Glede načina popravka ima tisti, ki daje popravek, pravico 

zahtevati od odgovornega urednika filmskih novic oz. od 
organizacije, ki je film posnela, da na stroške organizacije 
poskrbi za objavo njegovega popravka v določenem dnevnem 
listu ali radijski ali TV oddaji: 

Poleg pravice iz prejšnjega odstavka ima tisti, ki daje popra- 
vek, tudi pravico zahtevati, da se izrežejo deli filmskih novic 
ali drugega filma, na katerega se nanaša popravek; če to ni 
mogoče, pa ima pravico zahtevati, da se ustavi nadaljnje 
predvajanje filmskih novic ali filma. 

V. poglavje: ZLORABA SVOBODE 
OBVEŠČANJA 

120. teza 
Objavljanje in razširjanje informacij se sme omejiti samo 

zato, da se prepreči zloraba svobode obveščanja in sicer v 
primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Objavljanje informacij, ki škodujejo časti, dobremu imenu 
ali pravicam občanov ali družbeni skupnosti, pomeni zlorabo 
svobode obveščanja in ima za posledico odgovornost po 
zakonu. 

2. žali dobro ime SR Slovenije, drugih republik ali pokrajin, 
njihovih organov ali predstavnikov teh organov, 

3. spodbuja h kaznivim dejanjem, gospodarskim prestop- 
kom ali prekrškom, 

4. objavljajo dokumenti ali podatki, ki so z zakonom, dru- 
gim predpisom ali samoupravnim splošnim aktom določeni 
kot državna, uradna ali poslovna tajnost, 

5. prenašajo ali raznašajo neresnične (lažne) vesti ali trdi- 
tve, ki povzročajo ali bi lahko povzročile hujše nerazpoloženje 
ali vznemirjenje občanov, ogrožajo ali bi lahko ogrozile javni 
red in mir, 

6. hudo žali javna morala. 

122. teza 
Prepoved širjenja informacij z vsebino iz prejšnje teze se 

izreče po postopku, določenem z zakonom o prepovedi zlo- 
rabe svobode tiska in drugih oblik informiranja (Ur. list SFRJ 
št. 58/76). 

123. teza 
Izrek pravnomočnega sklepa, s katerim je bila izrečena 

prepoved razširjanja tiskane stvari, se objavi v Uradnem listu 
SFRJ in Uradnem listu SR Slovenije. 

VI, poglavje: KAZENSKE DOLOČBE 121. teza 
Prepovedano je razširjati informacije, s katerimi se: 
1. razpihuje nacionalno, rasno in versko sovraštvo ali ne- 

strpnost, 
VII. poglavje: PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 
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Ljubljana, 8. 11.1983 

OSNUTEK PROGRAMA DELA 

Zbora združenega dela, 

Zbora občin in 

Družbenopolitičnega zbora 

Skupščine SR Slovenije za 

leto 1984 

UVOD 

I. 
Programiranje dela zborov Skupščine SR Slovenije za 

leto 1984 je pomembna naloga, kateri moramo posvetiti 
veliko pozornost. Program dela predstavlja namreč enega 
od bistvenih pogojev za učinkovito delo skupščine, njenih 
zborov in delovnih teles. Pri programiranju dela je treba 
zagotoviti v največji meri demokratičnost pri pripravi in 
sprejemanju delovnega pograma, uveljaviti je potrebno 
načelo kontinuiranega planiranja in zagotoviti odprtost 
programa. Delovni program mora biti povezan in usklajen 
s programi dela drugih družbenih dejavnikov, ki kakorkoli 
sodelujejo v skupščinskem odločanju, ob realnem progra- 
miranju in zagotavljanju prioritetnega reševanja najbolj 
aktualnih družbenih nalog. Zato se bomo morali ob obrav- 
navi nalog, ki bodo vključene v program, prvenstveno 
zavzemati, da bo njihova vsebina skladna z usmeritvami, 
zajetimi v dolgoročnem programu ekonomske stabiliza- 
cije. Osrednja pozornost naj bi bila torej usmerjena v 
uresničevanje gospodarske in razvojne politike v letu 1984 
in v naslednjih letih, k dograjevanju ekonomskega sistema 
in mehanizmov ekonomske politike. Pri tem si bo skup- 
ščina zlasti prizadevala, da bodo vsi instrumenti gospo- 

darskega sistema in ukrepi gospodarske politike utrjevali 
ustavno vlogo delavca, spodbujali združevanje dela in 
sredstev na samoupravnih osnovah, krepili enotnost jugo- 
slovanskega trga, ter da se bo dosledno uveljavljalo na- 
čelo dobrega gospodarjenja s sredstvi v družbeni lastnini. 
Med pomembnimi nalogami v delu skupščine in njenih 
organov bo tudi opredeljevanje in odpravljanje vzrokov za 
kopičenje administrativnih nalog in opravil ter kot posle- 
dica teh naraščanje števila delavcev, ki opravljajo ta dela. 
Tako bo poleg celovite analize o tej problematiki v prihod- 
nje treba restriktivno obravnavati vsak predpis tudi v tej 
smeri, da ne bi prihajalo ponovno do nesprejemljivega 
administriranja. 

Pri obravnavi programa za prihodnje leto je potrebno še 
temeljito preveriti, ali so vse predvidene naloge dejansko 
prioritetnega značaja, upoštevajoč pri tem, da se mora 
delo skupščine in njenih organov omejiti predvsem na 
temeljna in najbolj pereča družbena vprašanja, ki zahte- 
vajo v prihodnjem gospodarskem obdobju opredelitev 
splošno zavezujočih načinov ravnanja. Pretehtali bomo 
zlasti, kaj v tedanjem družbenem trenutku ni bistveno in 
ne bi prispsvako k učinkovitosti družbenopolitičnega in 
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družbenoekonomskega sistema in k urejanju aktualnih 
vprašanj življenja in dela. Le realno programiranje dela na 
vseh ravneh lahko ustvari temeljne pogoje za aktivno 
vključevanje celotne delegatske baze v uresničevanje go- 
spodarske stabilizacije. Ob pripravi periodičnih delovnih 
načrtov za posamezna trimesečja, naj bi z vso odgovor- 
nostjo sproti ocenjevali, ali ima v danem trenutku neka 

v, naloga, ki je sicer predvidena v letnem programu kot 
aktualna, še vedno takšen pomen. Pri tem ponovno po- 
udarjamo, da je program odprt za vse pobude, zlasti za 
pobude družbenopolitičnih dejavnikov za obravnavo na- 
jaktualnejših vprašanj, ki jih bo potrebno glede na oceno 
razmer v republiki sproti obravnavati v skupščini in jih 
vključevati v periodične delovne načrte. 

Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora 
občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slove- 
nije za leto 1984 izhaja iz položaja, funkcije in nalog, ki jih 
ima Skupščina SR Slovenije kot organ družbenega samo- 
upravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in 
dolžnosti republike. 

Pri pripravi osnutka programa so upoštevana stališča in 
priporočila Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih 
nadaljnjega uveljavljanja delegatskega sistema in delegat- 
skih odnosov, kjer so opredeljena načelna izhodišča za 
pripravo programa. Pri pripravi osnutka programa smo 
izhajali iz naslednjih izhodišč: 

- da je program zborov Skupščine SR Slovenije pro- 
gram družbenopolitične aktivnosti vseh družbenih dejav- 
nikov, ki sodelujejo v delu skupščine; 

- da mora biti delo skupščine programirano realno, ob 
upoštevanju prioritetnega obravnavanja tistih nalog, ki 
izhajajo iz sklepov 10. seje CK ZKJ in 8. seje CK ZKS pri 
uresničevanju programa dolgoročne ekonomske stabili- 
zacije in na tej osnovi sprejetega načrta uresničevanja 
dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije v SR 
Sloveniji in SFR Jugoslaviji; 

- da mora oiti dosežena čim večja usklajenost med 
programom dela zborov skupščine in programi dela ob- 
činskih skupščin ter s programoma dela Zbora republik in 
pokrajin in Zveznega zbora skupščine SFRJ; 

- da je program iz vsebinskega vidika odprt za pobude 
družbenopolitičnih organizacij, samoupravnih interesnih 
skupnosti ter samoupravnih organizacij in skupnosti ter 
njihovih delegacij za obravnavo aktualnih, neodložljivih in 
tekočih vprašanj, ki jih bo potrebno v 1984. letu obravna- 
vati v republiški skupščini. 

Izhajajoč iz teh izhodišč, vsebuje osnutek programa 
dela kot prioritetne tele naloge: 

- stalno spremljanje uresničevanja politike gospodar- 
ske stabilizacije; 

- analiziranje dolgoročnih možnosti razvoja in razvoj- 
nih možnosti za pripravo srednjeročnega družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 ter smernice za 
pripravo tega plana, ocene kako se izvaja resolucija o 
politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za leto 
1984 in priprave in sprejemanje resolucije o politiki izvaja- 
nja družbenega plana SR Slovenije v letu 1985; 

- zakonske ureditve tistih področij, ki so bila programi- 
rana že za preteklo programsko obdobje, pa njihov posto- 
pek sprejemanja še ni bil v celoti opravljen, in sicer: zakoni 
s področja prostorske ureditve, gozdov, kulturno-umetni- 
ških dejavnosti, sistema zvez in PTT prometa, družbenega 
pravobranilstva samoupravljanja, javnega pravobranilstva, 
javnega obveščanja itd.; 

- zakonska ureditev nekaterih področij, ki jih je po- 
trebno uskladiti z zvezno in republiško zakonodajo ozi- 
roma ki dosedaj niso bila urejena, zakonska ureditev teh 
področij pa predstavlja pomemben pogoj za sistemsko 
ureditev posameznih področij družbenega življenja. Ta 
področja so zlasti: vojaški invalidi, civilni invalidi vojne, 
borci za severno mejo in slovenski vojni dobrovotjci, si- 
stem državne uprave, kazenski zakon, nepravdni posto- 
pek, zaščita podatkov, pogoji za izmenjavo in presaditev 
delov človeškega telesa v zdravstvene namene, letališča; 

- spremljanje uresničevanja sprejete politike in aktov, 
kjer bo potrebno na podlagi razvoja družbenoekonomskih 
in družbenopolitičnih odnosov ter ocen družbenopolitič- 
nih, samoupravnih, upravnih in strokovnih dejavnikov in 
ob njihovem sodelovanju presoditi, kako se politika, spre- 
jeta v skupščini, uresničuje oziroma ali je potrebno spre- 
meniti in dopolniti posamezne zakone in druge akte skup- 
ščine. V tem primeru gre za naslednja področja: družbena 
preobrazba uprave, analiza republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitve posameznih administrativnih 
opravil, izvajanje zakona o sistemu družbenega planiranja, 
drobno gospodarstvo in uresničevanje zakona o skupnih 
osnovah svobodne menjave dela na področju družbenih 
dejavnosti; 

- obravnava aktov, ki jih sprejema Zbor republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ na podlagi soglasja skupščin 
republik in avtonomnih pokrajin in nekateri drugi po- 
membnejši akti tega zbora in Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ. 

V programu niso navedene nekatere zadeve, ki jih bodo 
zbori glede na odprtost programa sproti uvrščali v perio- 
dične delovne načrte. To so na primer poročila Narodne 
banke Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva v SR 
Sloveniji in poročila drugih organov in organizacij, ki so 
po zakonih dolžni poročati skupščini. Zbori bodo obrav- 
navali tudi samoupravne akte tistih organizacij in skupno- 
sti, h katerim je potrebno na podlagi zakonskih obveznosti 
dajati soglasje oziroma jih potrditi. 

Vsak zbor bo še posebej spremljal uresničevanje skle- 
pov sprejetih ob obravnavi posameznih vprašanj, ki so 
pomembna za njegovo področje in jih po potrebi uvrščal 
na dnevne rede svojih sej. 

Prav tako bodo zbori obravnavali pobude delegatov za 
spremembe oziroma dopolnitve nekaterih aktov, zavzeli 
do njih stališče in po potrebi naložili pristojnim organom 

» pripravo ustreznih sprememb oziroma dopolnitev (na pri- 
mer pobudo za spremembo zakona o sistemu obrambe 
pred točo, pobudo za spremembo zakona o varstvu kme- 
tijskih zemljišč pred spremembo namembnosti in druge 
pobude). Zbori bodo opravili tudi tiste naloge, ki jih bo v 
letu 1984 potrebno opraviti v zvezi s prenehanjem dvelet- 
nega mandata funkcionarjev skupščine in nekaterih dru- 
gih funkcionarjev. 

III. 
Usklajeno delo vseh družbenih subjektov, ki se vključu- 

jejo v proces skupščinskega odločanja in dosledno spo- 
štovanje načel delegatskega sistema pri sprejemanju 
družbenih odločitev bo zagotavljalo, da bodo skupščinske 
odločitve sprejemane v skladu s splošnimi in skupnimi ter 
dolgoročnimi interesi delavcev, delovnih ljudi in občanov 
v SR Sloveniji. 

Pri uresničevanju programa dela moramo še bolj kot 
doslej uveljavljati funkcijo skupščine pri opravljanju druž- 
benega nadzorstva glede izvajanja politike in zakonov ter 
drugih predpisov in aktov glede razpolaganja z družbe- 
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nimi sredstvi in delitve dohodka, kakor tudi glede načina 
uresničevanja pravic in dolžnosti državnih organov, orga- 
nizacij združenega dela in drugih samoupravnih organiza- 
cij in skupnosti. S tega vidika bo potrebno zlasti krepiti 
vlogo Zbora združenega dela, pa tudi vlogo zborov zdru- 
ženega dela občinskih skupščin, kot mesta dogovarjanja 
celotnega družbenega dela v občini republiki in federaciji. 

Uresničevanje programa dela bo zahtevalo od vseh ude- 
ležencev ki so kakorkoli vključeni v proces delegatskega 
odločanja, da le-tega spoštujejo v vseh njegovih elemen- 
tih, posebno glede kvalitetne priprave gradiv, kjer morajo 

izhajati iz sprejetih stališč in priporočil skupščine o neka- 
terih vprašanjih nadaljnjega uveljavljanja delegatskega si- 
stema in delegatskih odnosov. Spoštovati bomo morali 
tudi vse predvidene roke za obravnavo posameznih zadev, 
kajti samo pravočasna priprava gradiv in njihova predloži- 
tev delegatom, omogoča le-tem dovolj časa za kvalifici- 
rano razpravo, oblikovanje stališč in aktivno sodelovanje 
pri končnem reševanju vprašanj. V zvezi s tem si bomo 
prizadevali za še doslednejšo uveljavitev načela o uvršča- 
nju zaokroženih vsebinskih sklopov na posamezne seje 
zborov skupščine. 

I. 

TEME !N AKTI IZ PRISTOJNOSTI 

I. DRUŽBENOPOLITIČNI SISTEM 

1. Uresničevanje delegatskega sistema in 
delegatskih odnosov 
Zborom bomo poročali o uresničevanju stališč in pripo- 
ročil Skupščine SR Slovenije o nekaterih vprašanjih 
nadaljnjega uveljanja delegatskega sistema in dele- 
gatskih odnosov, ki jih je Skupščina SR Slovenije spre- 
jela meseca julija 1983 
Uresničevanje delegatskega sistema in delegatskih 
odnosov v samoupravnih interesnih skupnostih druž- 
benih dejavnosti bo zajeto v gradivu »Uresničevanje 
svobodne menjave dela v samoupravnih interesnih 
skupnosti družbenih dejavnosti, njihova organiziranost 
in uresničevanje delegatskih odnosov«. 
Predlagatelj: Skupina delegatov vseh zborov Skupščine 
SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Skupščina SR Slovenije 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

2. Uresničevanje družbene preobrazbe 
uprave 
Gradivo bo obravnavalo delovanje izvršilnih in uprav- 
nih organov z vidika uresničevanja njihovih funkcij, 
kakor tudi uresničevanje odgovornosti in samostojno- 
sti teh organov ter uveljavljanje dohodkovnih odnosov 
v upravnih organih. V gradivu bodo ocenjeni rezultati, 
ki so bili doseženi v preobrazbi državne uprave v smi- 
slu večje učinkovitosti in racionalnosti pri opravljanju 
funkcij oziroma nalog na posameznih področjih, smotr- 
nost organizacije in števila delavcev v upravnih orga- 
nih, njihova strokovna usposobljenost ter uvajanje so- 
dobne tehnologije in opreme ter metod dela. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o sistemu državne uprave in o 
izvršnem svetu skupščine SR Slovenije ter o 
republiških upravnih organih 
Ob upoštevanju sprememb zveznega zakona o teme- 
ljih sistema državne uprave in o Zveznem izvršnem 
svetu ter zveznih upravnih organih in ugotovitev iz 
razprav o informaciji o družbeni preobrazbi državne 

SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 

uprave, bodo predlagane spremembe nekaterih določb 
republiških zakonov v zvezi z vodilnimi delavci in de- 
lavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (vrste, 
pravice po preteku dobe, za katero so bili imenovani). 
Spremenjene bodo tudi nekatere določbe, ki jih je po- 
trebno uskladiti z zakonom o delovnih razmerjih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiijanja delegatom: 45 dni. 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o organizaciji in delovnem področju 
republiških upravnih organov in republiških 
organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
izvršnega sveta skupščine SR Slovenije 
V skladu z dolgoročnim programom gospodarske sta- 
bilizacije v SR Sloveniji bodo predlagane spremembe v 
organizaciji republiških upravnih organov, republiških 
organizacij in samostojnih strokovnih služb izvršnega 
sveta v smeri združevanja sorodnih področij. Hkrati 
bodo predlagane tudi spremembe, ki bodo potrebne 
zaradi izločitve tistih nalog, ko po svoji naravi ne sodijo 
med zadeve državne uprave. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
DRužbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

5. Analiza republiških predpisov z vidika 
možnosti poenostavitev posameznih 
administrativnih opravil 
V analizi bo dan pregled tistih določb republiških pred- 
pisov, ki nalagajo upravnim organom in organom sa- 
moupravnih organizacij in skupnosti določena strokov- 
na, administrativna in druga pomožna opravila. Dani 
bodo tudi predlogi za zmanjšanje strokovnih, admini- 
strativnih in drugih opravil. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Rok obravnave: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 
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6. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakona SR Slovenije z analizo 
izvajanja kazenskega zakona SR Slovenije 
Analiza dosedanjega izvrševanja veljavnega kazen- 
skega zakona SR Slovenije ugotavlja, da zakon sicer 
zagotavlja ustrezno kazenskopravno varstvo družbe- 
nih vrednot na vseh področjih, na katerih je kazensko- 
pravna intervencija države potrebna. Vendar pa je iz 
razlogov, ki jih narekuje praksa, nekdatere določbe 
zakona potrebno spremeniti oziroma dopolniti zlasti v 
pogledu uskladitve vrednostnih količin z vrednostmi, ki 
so bile določene ob sprejemanju zakona, razširitve 
kazenskopravne definicije družbenega premoženja, iz- 
popolnitve zakonskih opisov nekaterih kaznivih dejanj 
in določitve posameznih novih oblik kaznivih dejanj, 
spremembe predpisane kazni pri dveh kaznivih deja- 
njih ter uvedbe pregona po uradni dolžnosti, uvedbe 
kaznivosti poskusa in preoblikovanje besedila pri po- 
sameznih kaznivh dejanjih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

8. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o javnem pravobranilstvu 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

9. Zakon o nepravdnem postopku 
SR Slovenija doslej na tem področju še ni sprejela 
celovitega zakona, tako da redna sodišča ta postopek 
vodijo pretežno po pravnih pravilih predvojnega ne- 
pravdnega postopnika, le deloma pa na podlagi posa- 
meznih procesnih zakonov. Pripravljen bo predlog za 
izdajo zakona s tezami, v katerem bodo celovito ureje- 
na vprašanja na tem področju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za pravosodje in 
upravo 
Predlog za izdajo: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

10. Zakon o javnem obveščanju 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 

Zakon pripravi: Republiški komite za informiranje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

11. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varnosti cestnega prometa 
Novi zakon o prekrških določa, da so prekrški lahko 
predpisani le z zakonom. Zato je potrebno zakon o 
varnosti cestnega prometa dopolniti z materialnimi do- 
ločbami in kazenskimi sankcijami, ki jih sedaj na tem 
področju urejajo podzakonski predpisi. Zakon je po- 
trebno uskladiti tudi z zakonom o temeljih varnosti 
cestnega prometa. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje za- 
deve 
Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

12. Zakon o zaščiti podatkov 
Z zakonom bo potrebno določiti vrsto podatkov, ki so 
predmet posebne zaščite in varovanja, način njihove 
zaščite in varovanja, ukrepe in postopke, s katerimi se 
preprečuje nepravilno, zlonamerno in nepooblaščeno 
ravnanje, prikrivanje, spreminjanje, uničenje ali poško- 
dovanje, kakor tudi poškodovanje in uničenje opreme 
za obdelavo in prenos podatkov. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za informiranje 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega deia. Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

13. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaških invalidih 
Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Spremembe in dopolnitve 
nekaterih zakonskih določb je narekovala potreba po 
poenostavitvi izračunavanja invalidskega in družinske- 
ga dodatka oziroma potrebe po preoblikovanju neja- 
snih in ne dovolj preciznih določb. Pri upoštevanju 
prejemkov se bodo upoštevali vsi redni dohodki upra- 
vičencev, razen osebne in družinske invalidnine. Prav 
tako je potrebno zaostriti kriterije za pridobitev pravice 
do regresa pri nakupu osebnega avtomobila. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za borce in vojaške 
invalide 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

14. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o civilnih invalidih vojne 
Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. Pri upoštevanju denarnih 
prejemkov se bodo upoštevali vsi redni dohodki upra- 
vičencev, razen civilne invalidnine. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za borce in vojaške 
invalide 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 
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15. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o borcih za severno mejo v letih 
1918-1919 in o slovenskih vojnih 
dobrovoljcih iz vojn 1912-1918 
Zakon je potrebno uskladiti z zakonom o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za borce in vojaške 
invalide 
Predlog za izdajo: I. trimesečje 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

16. Zakon o nagradah in priznanjih dr. Jožeta 
Potrča 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

17. Zakon o pogojih za izmenjavo in presaditev 
delov človeškega telesa v zdravstvene 
namene 
Na podlagi zveznega zakona je treba pripraviti republi- 
ški predpis, ki bo natančneje opredelil pogoje za izme- 
njavo in presaditev delov človeškega telesa v zdrav- 
stvene namene, ker zvezni zakon ureja le splošna 
načela. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za zdravstveno in 
socialno varstvo 
Predlog za izdajo: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

18. Zakon o stečaju nad obratovalnicami 
samostojnih obrtnikov 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in grad- 
beništvo 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

II. Družbenoekonomski odnosi in razvoj 

1. Uresničevanje politike gospodarske 
stabilizacije 
Skupščina SR Slovenije bo na podlagi predlogov Izvrš- 
nega sveta Skupščine SR Slovenije ter spremljanja 
izvajanja politike skupščine tekoče obravnavala akte, 
katerih spremembo oziroma dopolnitev bo terjalo 
sprotno uresničevanje in učinkovito izvajanje dolgo- 
ročnega programa gospodarske stabilizacije v republi- 
ki. Aktivnosti, ki bodo potrebne za uresničevanje pro- 
grama stabilizacije bo rokovno opredelila v periodičnih 
delovnih načrtih ter vanjo vključevala celotno proble- 
matiko, ki jo bo terjala tekoča in razvojna gospodarska 
politika. Pri tem bo posvetila posebno pozornost ure- 
sničevanju sprejete politike, ki se nanaša na investicij- 
sko politiko, skupno in splošno porabo, izgube, kmetij- 
stvo, zaposlovanje, oskrbljenost z repromaterialom in 
surovinami, združevanje dela in sredstev, preskrbo z 
energijo, cenami in druga ključna vprašanja družbene 
reprodukcije. 
Predlagatelji: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Go- 
spodarska zbornica Slovenije, Samoupravna interesna 
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skupnost za ekonomske odnose s tujino, Samoupravne 
interesne skupnosti na ravni republike, banke, Republi- 
ška skupnost za cene in drugi 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 

2. Poročilo izvršnega sveta skupščine SR 
Slovenije o uresničevanju družbenega 
plana SR Slovenije v prvih štirih letih 
tekočega srednjeročnega obdobja 
Hkrati s poročilom bo izvršni svet predložil analizo o 
izvajanju družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 v letih 1981,1982,1983 in 1984, s prvo oceno 
možnosti razvoja v letu 1985. 
Izvršni svet naj ob polletnem poročanju posveti poseb- 
no pozornost tudi nalogam, ki izhajajo iz sklepov Skup- 
ščine SR Slovenije ob obravnavi posameznih planskih 
aktov in drugih vprašanj v drugi polovici leta 1983 in v 
prvi polovici leta 1984. 
Pri tem naj Izvršni svet Skupščine SR Slovenije še 
posebej poroča o izvajanju sklepov zborov Skupščine 
SR Slovenije, sprejetih v letu 1983 glede skladnejšega 
regionalnega razvoja v SR Sloveniji. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

3. Resolucija o politiki izvajanja družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 v 
letu 1985 
Na podlagi določil zakona o sistemu družbenega plani- 
ranja in o družbenem planu SR Slovenije mora Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije pripraviti do konca okto- 
bra tekočega leta osnutek resolucije o politiki uresni- 
čevanja družbenega plana SR Slovenije do tega roka. 
V resoluciji so predlagane temeljne usmeritve glede 
politike uresničevanja družbenega plana SR Slovenije 
v naslednjem letu ter naloge in ukrepi za uresničevanje 
ciljev in nalog iz dogovora o temeljih družbenega plana 
SR Slovenije in plana na tistih področjih, kjer prihaja do 
pomembnejših odstopanj od sprejetih obveznosti v do- 
govorih in v politiki uresničevanja družbenega plana. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Resolucijo pripravi: Republiški komite za družbeno pla- 
niranje 
Osnutek: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

4. Analiza razvojnih možnosti za pripravo 
srednjeročnega družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 
Analiza bo vsebovala možne cilje in globaine okvire 
razvoja do leta 1990, osnovne smeri gospodarskega, 
prostorskega in socialnega razvoja po posameznih po- 
dročjih in območjih ter temeljne možne usmeritve ukre- 
panja za uresničevanje srednjeročnih nalog. Služila bo 
kot osnova za oblikovanje predloga smernic za pripra- 
vo družbenega plana SR Slovenije za obdobje 
1986-1990, obenem pa bo strokovna informacija nosil- 
cem planiranja o razvojnih možnostih v SR Sloveniji. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 
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5. Predlog smernic za pripravo 
srednjeročnega družbenega piana SR 
Slovenije za obdobje 1986-1990 
V skladu z zakonom o sistemu družbenega planiranja 
in o družbenem planu SR Slovenije bodo smernice 
opredeljevale izhodišča, skupne cilje, usmeritve in ok- 
vire družbene politike za naslednje srednjeročno plan- 
sko obdobje. Opredeljevale bodo tudi vprašanja, ki so 
temeljni pogoj za uresničevanje skupnih interesov in 
politike družbenega razvoja za naslednje srednjeročno 
obdobje. Smernice bodo upoštevale Analizo razvojnih 
možnosti in skupno ocenjene možnosti družbenega 
razvoja. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

6. Analiza dolgoročnih možnosti razvoja in 
smernice za pripravo dolgoročnega plana 
SR Slovenije 
Analiza bo prikazala razvoj v preteklih letih, doseženi 
nivo družbenoekonomskega razvoja, osnovne proble- 
me in tendence razvoja, oceno možnosti, predpostavke 
in osnovne faktorje razvoja, splošne smeri razvoja go- 
spodarstva in družbe, vključevanje v mednarodno deli- 
tev dela, smeri razvoja socialističnih samoupravnih 
proizvodnih odnosov in družbenoekonomskega si- 
stema. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: I trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

7. Dolgoročni plan SR Slovenije za obdobje od 
leta 1986-1995 oziroma za določena 
področja tudi do ieta 2000 
Dolgoročni plan SR Slovenije bo vseboval splošne 
orientacije za razvoj gospodarstva in družbe, dolgoroč- 
ne cilje in smeri tega razvoja, spremembe v strukturi 
proizvajalnih sil družbe in razvoj samoupravnih sociali- 
stičnih produkcijskih odnosov, ki jih je treba uresničiti v 
naslednjem dolgoročnem obdobju ter politiko za 
usmerjanje urejevanja posameznih področij družbene- 
ga razvoja. Predstavljal bo podlago in splošno orienta- 
cijo za opredelitev in usklajeno reševanje nalog v sred- 
njeročnih planih samoupravnih organizacij in skupno- 
sti ter družbenopolitičnih skupnosti ali za njihovo ure- 
janje z zakoni in drugimi akti teh skupnosti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Osnutek: III. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

8. Poročilo o izvajanju nalog navedenih v 
usmeritvah za uresničevanje sklepov in 
stališč o temeljnih usmeritvah na področju 
zunanjetrgovinske mreže 
Zbor združenega dela Skupščine SR Slovenije je ob 
obravnavi Poročila o uresničevanju sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o temeljnih usmeritvah za or- 
ganiziranje in razvoj zunanjetrgovinske mreže in zuna- 
njetrgovinskih kadrov doma in v tujini v letu 1982 spre- 

jel vrsto aktivnosti in zadolžil Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije 
poroča o izvedbi sprejetih aktivnosti. 
Predlagatelja: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in 
Gospodarska zbornica Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za ekonomske 
odnose s tujino, Gospodarska zbornica Slovenije 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

9. Poročilo o izvajanju zakona o sistemu 
družbenega planiranja ter predlogi za 
spremembe in dopolnitve tega zakona 
Poročilo bo podalo oceno, kako nosilci družbenega 
planiranja uresničujejo določbe zakona o sistemu 
družbenega planiranja in kakšni problemi pri tem na- 
stajajo. Pri tem je potrebno upoštevati, da je Skupščina 
SR Slovenije ob obravnavi sklepov in priporočil o na- 
daljnjem razvoju krajevnih skupnosti sprejela sklep, da 
je potrebno spremeniti zakon o sistemu družbenega 
planiranja glede postopkov planiranja v krajevnih 
skupnostih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za družbeno plani- 
ranje 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

10. Zakon o zaključnem računu proračuna SR 
Slovenije za leto 1983 
V zakonu bo prikazana realizacija prihodkov in odhod- 
kov republiškega proračuna za leto 1983 in dan predlog 
za usmeritev morebitnih presežkov. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Osnutek: II. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

11. Zakon o proračunu SR Slovenije za leto 
1985 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za finance 
Izhodišča: IV. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

12. Analiza uresničevanja sprejetega 
srednjeročnega plana ukrepov in aktivnosti 
za pospeševanje obmejnega 
gospodarskega sodelovanja ter pregled 
uresničevanja osimskih sporazumov 
Analiza bo vsebovala pregled uresničevanja nalog, ki 
izvirajo iz programov ukrepov in aktivnosti za pospeše- 
vanje obmejnega gospodarskega sodelovanja za ob- 
dobje 1981-1985. Podan bo pregled nalog, ki jih nosilci 
izpolnjujejo od sprejetja tega programa v letu 1981 do 
konca 1983 in predlagane smernice za naprej. Hkrati 
bo dano poročilo o uresničevanju sklepov zborov 
Skupščine SR Slovenije z dne 20. 4. 1983. Gradivo bo 
obsegalo tudi ocenitev uresničevanja vseh določil 
osimskih sporazumov s predlogi za njihovo pospešeno 
uresničevanje. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Gradivo pripravi: Republiški komite za mednarodno so- 
delovanje 

i Rok obravnave: I. trimesečje 
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Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

13. Zakon o urejanju prostora 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog: I. trimečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

14. Zakon o urejanju naselij in drugih posegov 
v prostor 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

15. Zakon o stavbnih zemljiščih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

16. Zakon o graditvi objektov 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za industrijo in grad- 
beništvo 
Osnutek: I. trimesečje 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

17. Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o poslovnih stavbah 
in poslovnih prostorih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

18. Predlog za izdajo zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o stanovanjskih 
razmerjih s predlogom 
Potrebno je uskladiti roke za uveljavljanje pravic de- 
lavcev v zakonu o stanovanjskih razmerjih z roki za 
varstvo njihovih pravic, kakor jih določata zakon o 
združenem deiu in zakon o delovnih razmerjih. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog za izdajo s predlogom: I. trimesečje 

Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

19. Problematika drobnega gospodarstva 
Gradivo obravnava dosedanji razvoj drobnega gospo- 
darstva v SR Sloveniji. Obdelana je problematika po- 
dročij institucionalnih oblik drobnega gospodarstva z 
nekaterimi usmeritvami za njegov nadaljnji razvoj. Gra- 
divo obravnava drobno gospodarstvo kot sestavni del 
reprodukcijskih celot, probleme pri ustanavljanju novih 
enot drobnega gospodarstva, investiranje in kreditira- 
nje drobnega gospodarstva, politiko cen, poslovanje in 
organiziranost drobnega gospodarstva, njegovo vklju- 
čevanje v SISEOT ter strokovno usposabljanje za obrt- 
ne poklice. 

Na podlagi sklepa Zbora združenega dela ob obrav- 
navi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona se bo izvršni svet Skupščine SR Slo- 
venije opredelil tudi do pobud, predlogov in vprašanj, 
ki so bili dani ob obravnavah navedenega zakona. V 
gradivu bo na podlagi tega sklepa posebej analizirana 
ekonomičnost, konkurenčnost in tehnična opremlje- 
nost žagarske dejavnosi. 
Na podlagi sklepa zborov skupščine ob obravnavi po- 
ročila o uresničevanju politike zaposlovanja v letu 1982 
pa bo v gradivu potrebno oceniti, če veljavni zakoni s 
tega področja ovirajo možnosti za hitrejše zaposlova- 
nje v drobnem gospodarstvu. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Gradivo pripravi: Republiški komite za industrijo in 
gradbeništvo 
Rok obravnave: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

20. Uresničevanje svobodne menjave dela 
v samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti, njihova 
organiziranost in uresničevanje delegatskih 
odnosov 
Leta 1979 je Skupščina SR Slovenije sprejela zakon o 
skupnih osnovah svobodne menjave dela in tudi zako- 
ne na posameznih področjih družbenih dejavnosti, s 
katerimi so opredeljene osnove svobodne menjave 
dela in so podlaga za uveljavljanje družbenoekonom- 
skih odnosov in samoupravne organiziranosti ter ure- 
sničevanje delegatskih razmerij na teh področjih. Na- 
men obravnave gradiva v Skupščini SR Slovenije je, da 
ocenimo doseženo stopnjo uveljavitve teh zakonov. Na 
podlagi razprave bo skupščina sprejela usmeritve za 
odpravo morebitnih pomanjkljivosti v izvajanju teh za- 
konov. Hkrati bo graditvo skupaj s sprejetimi usmeri- 
tvami podlaga za nadaljnjo obravnavo odprtih vprašanj 
na posameznih področjih družbenih dejavnosti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Komi- 
sija za spremljanje izvajanja zakona o združenem delu in 
skupščine samoupravnih interesnih skupnosti družbe- 
nih dejavnosti 
Gradivo pripravijo: Medresorska delovna skupina v 
Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije v sodelovanju s 
Komisijo za spremljanje izvajanja zakona o združenem 
delu, skupščine samoupravnih interesnih skupnosti 
skupnosti družbenih dejavnosti na nivoju republike 
Rok obravnave: III. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

21. Zakon o gozdovih 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano 
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Predlog: II. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Družbenopolitični zbor 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

22. Zakon o kulturnoumetniških dejavnostih 
in posredovanju kulturnih vrednot 

Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za kulturo 
Predlog: I. trimesečje 
Pristojni: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

23. Zakon o sistemu zvez in PTT prometu 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Osnutek: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

24. Zakon o letališčih 
Zakon o letališčih bo opredelil del letališke dejavnosti 
kot dejavnost posebnega družbenega pomena ter ure- 
dil odnose v samoupravni organiziranosti in povezano- 
sti izvajalcev in uporabnikov letaliških oziroma zračnih 
storitev. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za promet in zveze 
Predlog za izdajo: IV. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 60 dni. 

25. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kmetijskih zemljiščih 

26. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o združevanju kmetov 

27. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč 
in zasebnih kmetijskih gospodarstev 

28. Zakon o preživninskem varstvu kmetov 
Skupščina SR Slovenije je ob obravnavi kmetijske pro- 
blematike v letu 1982 sprejela ugotovitve, priporočila in 
sklepe za izvajanje zakonov s področja kmetijstva (Ur. 
I. SRS, št. 9/82), v marcu 1983 pa je obravnavala uresni- 
čevanje teh aktov In naložila izvršnemu svetu, da pri- 
pravi spremembe in dopolnitve zakonov s področja 
kmetijstva. Na podlagi navedenih aktov bo potrebno 
pri noveliranju zakonov posvetiti posebno pozornost 
zlasti: ukrepom za preprečevanje oziroma zmanjševa- 
nje delitve kmetijskih zemljišč na podlagi prometa, 

darilnih pogodb in dedovanja, zlasti glede zemljišč 
zaščitenih kmetij; ukrepom za odpravo nepotrebnih 
upravnih in drugih postopkov pri izvajanju melioracij in 
komasacij; obveznostim, ki jih imajo glede kmetijske 
tržne proizvodnje in obdelave kmetijskih zemljišč z 
osebnim delom občani s statusom kmeta; ukrepom v 
zvezi z neobdelanimi ali slabo obdelanimi kmetijskimi 
zemljišči; prehodu presežka kmetijskih zemljišč in goz- 
da nad zemljiškim maksimumom v družbeno lastnino; 
uveljavljanju pravic in odgovornosti združenih kmetov 
za izvajanje s samoupravnim sporazumom ali pogodbo 
sprejetih obveznosti pri uporabi družbenih sredstev; 
preživninskemu varstvu kmetov s posebnim ozirom na 
obveznosti dedičev. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakone pripravi: Republiški komite za kmetijstvo, goz- 
darstvo in prehrano 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

29. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu pred požarom 
Zakon je bil že obravnavan v prvi in drugi fazi zakono- 
dajnega postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški sekretariat za notranje za- 
deve 
Predlog: II. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

30. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona 
o varstvu zraka 
V skladu s sklepi Skupščine SR Slovenije ob obravnavi 
Poročila o uresničevanju zakona o varstvu zraka in po 
proučitvi vprašanja samoupravne organiziranosti in fi- 
nanciranja delovanja samoupravnih interesnih skup- 
nosti za varstvo zraka v SR Sloveniji je potrebno določ- 
be zakona o varstvu zraka, ki se nanašajo na samo- 
upravno organiziranost in financiranje Skupnosti za 
varstvo zraka ustrezno dopolniti in spremeniti. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Predlog za izdajo: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 

31. Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti 
ter o urejanju pokopališč 
Zakon je bil že obravnavan v prvi fazi zakonodajnega 
postopka. 
Predlagatelj: Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 
Zakon pripravi: Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora 
Osnutek: I. trimesečje 
Predlog: III. trimesečje 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 
Rok pošiljanja delegatom: 45 dni. 
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II. DEL 

SOGLASJA K AKTOM, KI JIH SPREJEMA ZBOR REPUBLIK IN POKRAJIN 

SKUPŠČINE SFRJ V SOGLASJU S SKUPŠČINAMI SOCIALISTIČNIH REPUBLIK 

IN SOCIALISTIČNIH AVTONOMNIH POKRAJIN 

I. RAZVOJNA POLITIKA 

1. Resolucija o politiki uresničevanja 
družbenega plana Jugoslavije za obdobje 
od leta 1981 do leta 1985 v letu 1985* 

« V skladu z zakonom o temeljih sistema družbenega 
planiranja in o družbenem planu Jugoslavije bi moral 
Zbor republik in pokrajin do konca leta 1984 sprejeti 
resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana 
Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v letu 1985. V zvezi s 
tem bo Zvezni izvršni svet do konca maja 1984 poslal 
Skupščini SFRJ poročilo o uresničevanju politike druž- 
benoekonomskega razvoja v preteklem obdobju s 
predlogom ukrepov za popolnejše uresničevanje te 
politike in z ocenami možnosti uresničevanja tega raz- 
voja v letu 1985, skupaj z ustreznim analitičnim in 
dokumentacijskim gradivom. 
Natančnejši roki za pripravo in sprejetje te resolucije 
bodo opredeljeni v trimesečnem načrtu dela zbora. 
Pristojni: Zbor združenega dela, Zbor občin, Družbeno- 
politični zbor 

2. Odlok o skupni devizni politiki Jugoslavije 
za leto 1985 
Odlok naj bi opredelil: politiko pospeševanja in vzpod- 
bujanja izvoza blaga in storitev in drugih oblik ekonom- 
skih odnosov s tujino; politiko uvoza; politiko varstva 
domače proizvodnje; politiko tečaja dinarja; politiko 
deviznih rezerv; politiko kreditnih odnosov s tujino; 
politiko usklajevanja medsebojnih odnosov s tujino; 
politiko usklajevanja medsebojnih odnosov republiških 
in pokrajinskih samoupravnih interesnih skupnosti za 
ekonomske odnose s tujino in politiko plačilno bilan- 
čnih omejitev. 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 

3. Odlok o ciljih in nalogah skupne emisijske 
in denarne politike in skupnih temeljev 
kreditne politike v letu 1985 
Skupščina SFRJ vsako leto določa cilje in naloge skup- 
ne emisijske politike glede globalnega obsega denar- 
ne mase, usmerjanja bančnih kreditov in namena deli- 
tve primarne emisije ter okvire skupne kreditno-mone- 
tarne politike. 
Pristojna: Zbor združenega dela, Zbor občin 

4. Odlok o plačilni in devizni bilanci 
Jugoslavije za leto 1985 
Po 24. členu zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino sprejema Skupščina SFRJ na podlagi 
predloga Zveznega izvršnega sveta enotno projekcijo 
plačilne bilance in enotno projekcijo devizne bilance 
Jugoslavije hkrati s sprejetjem skupne devizne poli- 
tike. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

II. PRORAČUNSKA PORABA FEDERACIJE 

1. Zakon o določitvi skupnega obsega 
proračunskih odhodkov federacije za leto 
1985 
Ta zakon se sprejema v skladu z 285. členom ustave 

* Obrazložitve vprašanj in aktov, ki so uvrščeni v II. del, so povzete iz 
osnutka programa dela Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ. 

SFRJ in 41. členom zakona o financiranju federacije. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Odlok o določitvi prihodkov od carin in 
drugih uvoznih davščin, ki se v letu 1985 
odstopijo interesni skupnosti Jugoslavije za 
ekonomske odnose s tujino 
V skladu z 26. členom zakona o financiranju federacije, 
in 83. členom zakona o deviznem poslovanju in kredit- 
nih odnosih s tujino bodo s tem odlokom določeni 
prihodki od carin in drugih uvoznih davščin, ki se v letu 
1985 odstopijo Interesni skupnosti Jugoslavije za eko- 
nomske odnose s tujino za povračilo carin in drugih 
uvoznih davščin izvoznim organizacijam združenega 
dela. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Odlok o določitvi skupnega zneska deviz za 
potrebe federacije za leto 1985 
V skladu z zakonom o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino bo s tem odlokom določen skupen 
znesek deviz za potrebe federacije za leto 1985. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

« ■ . .q 
III. ZAKONODAJNI DEL 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o financiranju federacije 
S spremembami in dopolnitvami tega zakona se pred- 
laga uskladitev potrošnje vseh koristnikov sredstev 
proračuna federacije z materialnimi možnostmi gospo- 
darstva in omogoča počasnejšo rast proračuna federa- 
cije od rasti družbenega proizvoda. Prav tako se s 
spremembami predlaga, da se onemogoči nastajanje 
obveznosti za proračun federacije, če za te niso zago- 
tovljena sredstva. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in 
enotnem monetarnem poslovanju narodnih 
bank republik in narodnih bank pokrajin 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona je 
potrebno regulirati vprašanja uvajanja informacijskega 
sistema narodnih bank, vprašanje stopenj, obveznih 
rezerv Narodne banke Jugoslavije, določitev odgovor- 
nosti narodnih bank za odobritev kreditov za nakup 
vrednostnih papirjev, odgovornost narodnih bank za 
opravljanje kontrolnih funkcij in za sprejemanje ukre- 
pov napram bankam in drugim finančnim organizaci- 
jam, odločanje Sveta guvernerjev, sankcije in sodelo- 
vanje Narodne banke Jugoslavije v postopku sanacije 
bank. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

3. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o jugoslovanski banki za 
mednarodno ekonomsko sodelovanje in o 
skupkih finančnih organizacijah 
Z zakonom je potrebno regulirati nekatera odprta vpra- 
šanja ustanovitve in poslovanja skupnih bank v Jugo- 
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slaviji (status banke, devizni režim, sodelovanje doma- 
čega gospodarstva v investicijskih delih v tujini itd.). 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

4. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o deviznem poslovanju in kreditnih 
odnosih s tujino 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona 
bodo predložene konkretne rešitve za zagotavljanje 
trajnih virov sredstev za kreditiranje izvora kapitalnih 
dobrin v letu 1984 in rešitve, s katerimi se bo omogočil 
pravilen način in pogoji formiranja in koriščenja deviz- 
nih rezerv, s katerimi razpolaga Narodna banka Jugo- 
slavije. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

5. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona bo 
predpisan rok zastaranja pregona treh let, kar dosedaj 
ni bilo predpisano. S tem bo ta zakon usklajen z zako- 
nom o deviznem poslovanju in kreditnih odnosih s 
tujino in carinskim zakonom. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

6. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini 
S spremembami in dopolnitvami veljavnega zakona bo 
predpisan rok zastaranja pregona za prekrške iz istih 
razlogov kot tudi za zakon o prometu blaga in storitev s 
tujino. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

7. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vlaganju sredstev tujih oseb v 
domače organizacije združenega dela 
Zvezni izvršni svet je dostavil Zboru republik in pokra- 
jin osnutek tega zakona 13. junija 1982 in so o njem 

zavzele stališča vse republiške in pokrajinske skupšči- 
ne, razen Skupščine SR Slovenije, ki je odložila spre- 
jem stališč, dokler se določena vprašanja v zvezi s tem 
ne obravnavajo v pristojnih zveznih družbenih svetih. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
zbor občin 

8. Zakon o izvajanju investicijskih del v tujini 
Ta zakon ureja izvajanje investicijskih del v tujini, do- 
govarjanje o skupnem nastopu na tujem trgu kot tudi 
pogoje in način poslovanja organizacij združenega de- 
la, ki izvajajo investicijska dela v tujini. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

9. Zakon o zagotavljanju sredstev železniškim 
transportnim organizacijam združenega 
dela za nakup tirnih vozil domače ». 
proizvodnje v letu 1984 in 1985 
S tem zakonom se bodo zagotovila sredstva železni- 

' škim transportnim organizacijam združenega dela za 
nakup tirnih vozil. 
Pristojna: Zbor združenega dela 
Zbor občin 

10. Odlok o valorizaciji sredstev republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 1983, določenih 
z zakonom o sredstvih za odpravljanje 
posledic katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel območje SR Črne gore leta 1979 
11. Odlok o obveznostih republik in 
avtonomnih pokrajin za leto 1984, določenih 
z zakonom za odpravljanje posledic 
katastrofalnega potresa, ki je prizadel SR 
Črno goro leta 1979. 
Odloka pod točko 10 in 11 se sprejemata na osnovi 
zakona o sredstvih za odpravljanje posledic katastro- 
falnega potresa, ki je prizadel območje SR Črne gore 
leta 1979 in v skladu z odlokom o določitvi strukture 
sredstev, ki sestavljajo temelje za valorizacijo sredstev 
za odpravljanje posledic, katastrofalnega potresa, ki je 
prizadel SR Črno goro leta 1979. 

III. del 

VKLJUČEVANJE ZBOROV IN DELOVNIH TELES SKUPŠČINE SR SLOVENIJE 
V IZVAJANJE DELOVNIH PROGRAMOV ZBOROV SKUPŠČINE SFRJ GLEDE 

VPRAŠANJ, KI JIH ZBORA SKUPŠČINE SFRJ OBRAVNAVATA V SAMOSTOJNI 
PRISTOJNOSTI 

V delovnem programu Zbora republik in pokrajin in 
Zveznega zbora Skupščine SFRJ so navedene nekatere 
teme, katerih obravnava pomeni spremljanje uresničeva- 
nja sprejete politike in ugotavljanje stanja na določenem 
področju. Prav tako so v programih obeh zborov predla- 
gane spremembe in dopolnitve nekaterih aktov. Ker gre 
za zadeve, ki sodijo v samostojno pristojnost Zbora re- 
publik in pokrajin oziroma Zveznega zbora Skupščine 
SFRJ, se bo Skupščina SR Slovenije vključevala v obrav- 
navo teh zadev na predlog Izvršnega sveta Skupščine SR 
Slovenije, delovnih teles skupščine in zborov, SZDL, 
delegacije v Zboru republik, in pokrajin in delegatov v 
Zveznem zboru. 

Med pomembnejše teme iz programa Zbora republik 
in pokrajin sodijo: 
- Analiza in poročilo o uresničevanju družbe- 

nega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985. 
leta v prvem polletju 1984. leta, s prvimi ocenami 
možnosti razvoja do konca 1984. leta (majska 
analiza); 

- Analiza o pogojih in možnostih dolgoročnega 
razvoja Jugoslavije za obdobje od 1986-1995. 
oziroma za določena področja do leta 2000; 
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- Dolgoročni družbeni plan Jugoslavije za ob- 
dobje od 1986-1995 oziroma za določena po- 
dročja do leta 2000; 

- Uresničevanje dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije; 

- Poročilo o uresničevanju projekcije plačilne 
in devizne bilance Jugoslavije v letu 1984; 

- Analiza uresničevanja politike hitrejšega raz- 
voja gospodarsko manj razvitih republik in najhi- 
trejšega razvoja SAP Kosovo za obdobje od 
1981-1985 v letu 1983 in prvih mesecih leta 1984; 

- Analiza uresničevanja določene politike cen 
in izvajanje sistema cen; 

- Analiza delovanja enotnega jugoslovanske- 
ga trga; 

- Poročilo o delovanju sistema blagovnih re- 
zerv s ciljem zagotovitve boljše preskrbe trga; 

- Poročilo o uresničevanju ciljev in nalog skup- 
ne emisijske in denarne politike in skupnih teme- 
ljev kreditne politike; 

- Analiza zunanjetrgovinskih odnosov naše dr- 

priloga poročevalca 



žave z integracijskimi skupinami zahoda, vzhoda 
in deželami v razvoju; 

- Uresničevanje skupnega obsega odhodkov 
proračuna federacije za leto 1985. 

V programu Zveznega zbora so naslednje po- 
membnejše teme in akti, ki naj bi jih obravnavala 
delovna telesa skupščine in zborov oziroma na 
njihov predlog tudi zbori skupščine: 

- Funkcioniranje enotnega jugoslovanskega 
trga; 

- Uresničevanje sistema družbenega planira- 
nja; 

- Funkcioniranje in nadaljnje dograjevanje 
monetarno-kreditnega in bančnega sistema; 

- Izvajanje zakona o razširjeni reprodukciji in 
minulem delu; 

- Uresničevanje z Ustavo SFRJ določenih 
skupnih interesov v federaciji; 

- Uresničevanje delegatskih odnosov v dele- 
gatskem skupščinskem sistemu; 

- Uresničevanje odgovornosti v socialistični 
samoupravni družbi; 

- Analiza funkcioniranja političnega sistema 
socialističnega samoupravljanja v SFRJ; 

- Analiza o stanju, temeljnih problemih in 
osnovnih smereh nadaljnjega izboljševanja 
pravnega sistema SFRJ; 

- Mednarodni položaj in varnost SFRJ; 

OPOMBE: 

- Cilji in naloge ter nadaljnja aktivnost SFRJ za 
izboljševanje mednarodnega ekonomskega so- 
delovanja na načelih gibanja neuvrščenosti; 

- Odnosi s sosednjimi državami; 
- Resolucija o uresničevanju ustavne zasnove 

o občini; 
- Resolucija o razvoju znanstvenega dela v 

SFRJ; 
- Resolucija o nadaljni graditvi in izboljševanju 

pravnega sistema v SFRJ; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 

o temeljih kreditnega in bančnega sistema; 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 

o temeljih sistema družbenega planiranja in o 
družbenem planu Jugoslavije; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o ugotavljanju in razporejanju celotnega prihod- 
ka in dohodka: 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o kazenskem postopku; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o gospodarskih prestopkih; 

- Zakon o dopoinitvi zakona o pravdnem po- 
stopku; 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o opravljanju zunanjih zadev iz pristojnosti zvez- 
nih upravnih organov in zveznih organizacij. 
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OPOMBE: 

' 
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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o stanju na področju varstva in izboljšanja 

okolja v SR Sloveniji (ESA-369) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 98. seji dne 27. 10. 
1983 obravnaval: 

- POROČILO O STANJU NA PODROČJU VARSTVA IN 
IZBOLJŠANJA OKOLJA V SR SLOVENIJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

POVZETEK 
Več kot desetletna organizirana dejavnost za varstvo 

okolja vSR Sloveniji izhaja iz družbeno verificiranih usme- 
ritev, da je to planski proces in ne posebna upravna ali 
druga parcialna dejavnost. Za aktivno in pasivno varstvo 
pa so nujni poleg normativnih ukrepov, predvsem razvit 
informativni sistem, razvoj znanja in tehnologij, smotrno 

' zbiranje in trošenje materialnih sredstev ter splošna osve- 
ščenost. 
. Vse to smo v republiki precej razvili, tako da beležimo 
določene uspehe, vendar ti v celoti in na posameznih 
področjih varstva okolja in naravnih danosti nrso zadovo- 
ljivi. 

V glavnem so najnevarnejši trendi degradacij in hudih 
poslabšanj na najbolj ogroženih območjih iz preteklih let 
ustavljeni. Vendar sanacije niso dovolj celovite ter inten- 
zivne, da bi lahko bistveno izboljšale skozi daljše obdobje 
nastala škodljiva stanja. • 

Za posamezna področja varstva okolja in dobrin v 
splošni rabi je značilno naslednje: 

1. Smotrna razporeditev dejavnosti v prostoru je na- 
čelno sprejeta v večini odločujočih planskih in drugih 
dokumentov, v praksi pa se še počasi in nedosledno 
izvaja. 

2. Varstvo voda je usmerjeno bolj v varovanje pred 
negativnim delovanjem voda (poplave, erozija), kot v varo- 
vanje kvalitete in količin. Zelo se je razvila oskrba s pitno, 
manj pa diferencirano s tehnološko vodo. Zaostaja pa 
izgradnja temu ustreznih odvodnih sistemov (kanalizacija 
in čistilne naprave). V nekaj planskih obdobjih načrtovanja 
izboljšanja stanja kvalitete glavnih vodotokov ni bila dose- 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin 
skih delovnih teles sodelovala: 

~ Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Republi- 
škega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tone POLJŠAK, namestnik predsednika Republiškega 
komiterja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

žena in se te naloge prenašajo vnaprej. Skrb občin za 
zaščito vodnih virov in podtalnice ni zadostna. 

3. Varstvo zraka dosegamo predvsem z izboljšanjem 
nekaterih tehnoloških postopkov in uvajanjem filtrov pri 
največjih onesnaževalcih ter z uvajanjem daljinskega. 
ogrevanja in plinifikacijo. Na teh področjih beležimo dolo- 
čene uspehe. Manj napredka je glede onesnaženja zraka 
po prometnih sredstvih. Z vračanjem energetske oskrbe 
na manj kvalitetna trdna goriva pa se je splošni trend 
izboljšanja stanja ustavil oziroma je pričakovati, da se bo 
to na določenih območjih celo poslabšalo. 

4. Ravnanje z odpadki je zelo napredovalo glede orga- 
niziranega odvoza komunalnih odpadkov. Manj ustrezno 
je stanje številnih urejenih in še bolj številnih neurejenih 
deponij ter glede divjega odlaganja odpadkov na območ- 
jih vodnih virov. Najbolj pereč je problem posebnih od- 
padkov, za katere njihovi povzročitelji ne skrbe dovolj 
učinkovito ter se prepočasi organizirajo za skupne celo- 
vite rešitve. Dokaj razvita sta predelava nekaterih sekun- 
darnih surovin ter zbiranje koristnih odpadkov. 

5. Hrup je kot negativno stanje v okolju še malo razi- 
skano, upoštevano in obvladovano. Poleg saniranja posa- 
meznih emitentov se uveljavljajo nekateri ukrepi za pre- 
prečevanje in zmanjšanje negativnih vplivov v prometu, 
predvsem z gradnjo obvoznic. 

6. Naravna in kulturna dediščina sta pri varovanju poj- 
movani celovito in med seboj povezano. Večina lokalitet in 
predmetov je evidentirana in strokovno ovrednotena, zelo 
pa zaostaja dejavnost za njihovo zaščito, sanacijo, pri- 
stopnost in njihovin) svojstvom primerno sedanjo rabo. 
Koncep varovanja kulturne krajine in uveljavitev zaščite 
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Triglavskega narodnega parka ter Spominskega parka 
Trebče ter drugih varovanih območij se počasi uresniču- 
jejo. 

Ob navedenih stanjih se z njimi povezane dejavnosti 
kažejo predvsem v naslednjem: 

- Informacijski sistem je dokaj razvit za stanje voda, 
spremljanje kakovosti zraka je v razvoju, podatki za od- 
padke in hrup pa so zbrani in obdelani dokaj parcialno. 

- Raziskovalno delo je precej razdrobljeno in njegovi 
rezultati so nezadostno izkoriščeni. 

- Vzgoja in izobraževanje sta integrirala varstvo okolja v 
učni in vzgojni proces od predšolske vzgoje do usmerje- 
nega, izobraževanja. Problemom okolja posveča več po- 
zornosti tudi dnevni tisk in strokovna publicistika. 

- Družbena organiziranost je smotrna in primerno ra- 
zvejana, le z zakonom predvidena samoupravna organizi- 
ranost za varstvo zraka ni zaživela. 

Varstvo okolja obravnavajo ustrezni organi in inšpekcij- 
ske službe. Posebna posvetovalna telesa za to področje pa 
so v Gospodarski zbornici, RK SZDL in SAZU. Problema- 
tiko o varstvu okolja rešujejo tudi nekatera društva. 

- Medrepubliško in mednarodno sodelovanje je zelo 
razvito in primerno organizirano. 
- Zakonska ureditev varstva zemljišč, voda in zraka ter 

ravnanje z odpadki in glede hrupa je v glavnem zaključena 
in ni potrebno večjih sprememb ali dopolnitev, razen s 
podzakonskimi akti ter ustreznimi standardi. 

I. 

UVOD 
V zaostrenih pogojih družbenoekonomskega razvoja in pri- 

zadevanjih za gospodarsko stabilizacijo je pomembno tudi 
razreševanje nasprotij med družbenim razvojem in samoob- 
novitvenimi sposobnostmi narave ter njihovih kratkoročnih in 
dolgoročnih negativnih posledic. Zato je potrebno in koristno 
analizirati in sumirati nekaj podatkov in informacij o spanju 
okolja v SR Sloveniji ter o uspešnosti družbenih prizadevanj 
za njegovo ohranjanje in izboljšanje z namenom, da oprede- 
limo nadaljnje aktivnosti za reševanje problematike varstva 
okolja. 

V zadnjih desetih letih, ko smo v SR Sloveniji začeli z bolj 
organiziranim reševanjem problematike varstva okolja, smo 
se z vrsto družbeno verificiranih dokumentov - z Ustavo, 
sistemsko zakonodajo, resolucijami in dokumenti Zveze ko- 
munistov - odločili za politiko reševanja ter problematike na 
naslednjih načelih: 

- varstva okolja ne uresničujemo z neko posebno dejav- 
nostjo, ki bi bila ločena od celotnega procesa družbene re- 
produkcije in socialističnega samoupravljanja - interes za 
varstvo okolja je neposreden družbenoekonomski in družbe- 
nopolitični interes, ki se usklajuje in uveljavlja v sleherni 
družbeni aktivnosti; 

- prizadevanja samouprayno organiziranih delavcev in ob- 
čanov v dejavnosti družbenega planiranja, raziskovalnega in 
vzgojno-izobraževalnega dela in njihovo vključevanje v nor- 
mativno urejanje vprašanj varstva okolja, so bistveni družbeni 
Vzvodi za doseganje ciljev na tem področju; 

- varstvo in izboljšanje človekovega okolja, pojmovano kot 
družbenoekonomski in družbenopolični odnos, zagotavlja 
opredeljevanje in odpravljanje vzrokov in ne le posledic ne- 
smotrnega delovanja materialnega razvoja družbe na naravo; 

- s pospeševanjem razikav, zavzetostjo združenega dela in 
z odgovornimi družbenimi ukrepi je potrebno hkrati sanirati 
najbolj pereče vire onesnaževanja in preventivno preprečevati 
nastajanje novih žarišč poslabševanja in uničevanja dobrin 
splošnega pomena in vrednot človekovega okolja. 

Začrtana politika se bolj ali manj uspešno uveljavlja na 
podlagi konkretnejših nalog v združenem delu in v razvoju 
družbenopolitičnih skupnosti. O posameznih problemih in 
področjih varstva okolja dosti razpravljamo na različnih me- 
stih in nivojih. Celovito poročilo o stanju reševanja problema- 
tike varstva dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja pa je bilo zadnjikrat v obravnavi v Skupščini SR Slove- 
niji pa je bilo zadnjikrat v obravnavi v Skupščini SR Slovenije 
leta 1979. Ob desetletnici stockholmske deklaracije o varstvu 
človekovega okolja in zaradi perečih trenutnih vprašanj pa se 
je večkrat izrazila potreba, da se zopet pripravi in obravnava 
kompleksnejše poročilo o varstvu okolja v SR Sloveniji. 

To gradivo skuša na kratko in hkrati celovito prikazati 
stanje na področju varstva zraka, varstva voda, ravnanje z 
odpadki, varstva pred hrupom ter omenja naravno in kulturno 
dediščino Podrobno poročilo o varovanju kulturne in na- 
ravne dediščine pripravlja Republiški komite za kulturo. 

Poročilo se ne ukvarja s problematiko prostora in kmetij- 
skih zemljišč, ker so bi1 ' , prikazana v letošnjem 
Poročilu o problem in zernl; -.oiitikr .. jh 
Sloveniji, katerega so " > i -ihon v ,>u- 
bliške skupščine 

Glavni namen tega poročila je v tem, da ugotovimo, koliko 
so izhodišča in cilji sprejete politike varstva okolja smotrni in 
predvsem kako in v kolikšni meri jih uspevamo uresničiti v 
družbeni praksi, in da opredelimo nadaljnje konkretnejše 
aktivnosti in ukrepe za hitrejše izboljšanje stanja na tem 
področju. 

il. 

1. VARSTVO ZRAKA „ 
Izhodišča politike varstva zraka so bila opredeljena med leti 

1970 in 1975 z naslednjimi ključnimi ugotovitvami; 
- v SR Sloveniji imajo nekatera industrijska središča in 

mesta prekomerno onesnažen zrak; 
- posledice industrijskega onesnaževanja so ponekod ka- 

tastrofalne (poškodbe vegetacije, erozija - Mežica, Zasavje); 
- onesnaženost zraka je pomemben faktor, ki vpliva na 

zdravstveno stanje prebivalstva (počutje, obolevnost in 
smrtnost); 

- zaradi hitrega trenda naraščanja onesnaženosti zraka je 
potrebno sprejeti preventivne in sanacijske ukrepe s katerimi 
bomo onesnaževanje zraka zmanjšali ali ga vsaj zaustavili; 

- vzpostaviti je potrebno mrežo ugotavljanja onesnaženo- 
sti in kataster onesnaževalcev. 

Iz vseh podatkov, ki so nam na razpolago, lahko ugotovimo, 
da se splošno stanje onesnaženosti zraka v zadnjih desetih 
letih ni bistveno spremenilo. Zato ostaja problematika zraka 
izredno pereča. V mnogih krajih je zrak preveč onesnažen, še 
imamo kraje, ki so samo zaradi prevelikih koncentracij SO? 
razvrščeni v četrto, najslabšo cono onesnaženosti (glej tabeli 
1. 1. in 1. 2).'" 

Glede poškodb, ki jih onesnaženi zrak Dovzroča na vegeta- 
ciji (gozdovi - S02) lahko v SR Sloveniji opredelimo pet večjih 
in nekaj posameznih imisijsko ogroženih območij. Ta so: 
Zasavje, Celje, Mežica, Ravne in Jesenice. Delno ogrožena 
področja pa so še Kidričevo, Ruše in Anhovo. Problem varstva 
zraka pa predstavljajo tudi večja urbanizirana območja (Ljub- 
ljana, Maribor, Kranj itd.) kjer so sanacijski ukrepi še neza- 
dostni. Viri onesnaževanja so v glavnem znani, obenem pa 
lahko ugotovimo in zasledimo mnogotera prizadevanja orga- 
nizacij združenega dela jn družbenopolitičnih skupnosti za 
sanacijo kritičnih razmer. 

Tako praktično nimamo večjega vira onesnaževanja zraka, 
ki mu v programih in planih organizacij združenega dela in 
družbenopolitičnih skupnosti ne bi namenili ustrezne pozor- 
nosti, katera pa ni vedno povsem uspešna. 

Doseženi uspehi pri delni realizaciji sanacijskih programov 
so vzpodbudni (termoelektrarne Trbovlje, Rudnik svinca in 
topilnice Mežica, Železarna Jesenice, Cinkarna Celje, Ope- 
karna Ljubečna, Donit Medvode) saj so močno zmanjšali 
neposredno ogroženost okolice virov onesnaževanja. 

Problematika ki spremlja sanacijo najbolj ogroženih obmo- 
čij, se kaže predvsem v naslednjem: 

a) Sanacije industrijskih virov onesnaževanja so usmerjena 
dolgoročno, zato jih spremljajo vprašanja povečevanja kapa- 
citet proizvodnje z vsemi posledicami, ki jih razvoj prinaša. 

1 S02 je žveplov dioksid. Eden izmed najbolj razširjenih in škodljivih onesnaže- 
valcev zraka. Maksimalno dopustna 24-urna poprečna koncentracija je 0,3 
"nq/m3 zraka, maksimalno dovoljena poprečna polurna koncentracija pa znaša 
1x v 3 urah 0,75 zraka. ? Vir - l-',;drometeorc!c£ki zavod SR Slovenije 
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Zasnova in realizacija sanacijskih programov varstva zraka je 
povezana s temeljnimi vprašanji gospodarstva, zato jo pogo- 
jujejo: strokovna in tehnološka usposobljenost in opremlje- 
nost za reševanje problemov, ekonomičnost delovanja spreje- 
tih sistemov, vprašanja prestrukturiranja gospodarstva, ener- 
getske oskrbe ter izbire optimalno možnih ukrepov v odvisno- 
sti od specifičnih razmer. 

b) V mestih imajo po strokovnih ugotovitvah viri za ogreva- 
nje prevladujoč vpliv na onesnaževanje z S02. Pri tem pa 
predvidevamo, da bi sistematične meritve tudi drugih škodlji- 
vih snovi (predvsem dušikovih oksidov, ogljikovodikov, oglji- 
kovega monoksida in svinca iz avtomobilskih izpuhov) poka- 
zale presežene koncentracije ob neugodnih vremenskih raz- 
merah. 

Pred desetletjem uveljavljena usmeritev zamenjave trdih 
goriv s čistejšimi je pozitivno vplivala na stanje onesnaženosti 
zraka. Enako velja za daljinsko ogrevanje (Ljubljana, Titovo 
Velenje, Ravne, Kranj, Maribor), plinifikacijo ter sistem mest- 
nih obvoznic. Vse to je v marsičem prispevalo, da se je 
kakovost zraka začasno izboljšala. 

Glede na sedanje delno vrr.šanje na uporabo trdih goriv, ki 
zrak tudi do petkrat bolj qpesnažujejo in omejene gospodar- 
ske možnosti za širjenje toplarniškega omrežja ter gradnjo 
obvoznic, lahko pričakujemo, da se bo onesnaženost zraka 
ponovno povečala. 

TABELA 1.2 POPREČNE 24-URNE 
KONCENTRACIJE S02 V LJUBLJANI V KURILNI 
SEZONI 

so. '2 
/m ^ 

(HO 

Č 20 

Gospodarska zbornica 
. Be2igrad 
. Viimarje 

73-74 76-76 77-78 79-80 81-82 74-7S 76-77 78-79 80-81 82-83 sezona 

TABELA 1.3 MAX. 24-URNE KONCENTRACIJE 
S02 V LJUBLJANI V KURILNI SEZONI 

TABELA 1.1 POPREČNE 24-URNE 
KONCENTRACIJE S02 V KURILNI SEZONI 

Trbovlje 

Gospodarska- zbornica 
 Bežigrad 

_ ViŽmarje 

12-1 L 75-7 6 77-78 79-60 81-82 
1L-1S 76-77 7 8-79 UD-81 82 -63 sezona 

73-7£ ' 75-76 77-76 72*80 81-82 
74-75 76-77 78-79 60-81 

2. VARSTVO VODA 
Gospodarjenje z vodami doslej ni bilo povsem smotrno in 

premalo smo upoštevali dejstvo, da se bodo pojavili tudi 
negativni vplivi - onesnažene vode, najprej površinske, ka- 
sneje pa tudi podtalne. 

V številnih vodotokih so že presežene tiste količine odplak, 
ki bi jih s samočistilno sposobnostjo ti lahko asimilirali. 

Na osnovi meritev kakovostnega stanja voda, ki so se 
opravljale v SR Sloveniji od leta 1970 do leta 1982, lahko 
ugotovimo, da se v tem času kakovost vodotokov v celoti 
gledano ni bistveno spremenila. 

Na nekaterih odsekih najbolj onesnaženih vodotokov se je 
sicer izboljšala, zato pa se je poslabšala na čistejših, oziroma 
zmerno onesnaženih. V splošnem opazujemo, da se poslab- 
šuje kakovost voda na odsekih vodotokov, ki so bili pred tem 
desetletnim obdobjem v I. ali v l-ll. razredu. Poslabšanje se 
kaže predvsem v biološki porabi kisika, vsebnosti nutrientov 
(nitritov, amonijaka in fosfata) ter bakteriološki sliki (glej 
tabelo št. 2. 2.). 

Opazno izboljšanje kaže Meža in sicer po kemijskih anali- 
zah za skoraj dva razreda, po bioloških pa za približno pol 
razreda. Kemijske analize kažejo tudi na izboljšanje kakovosti 
voda v izlivih območjih Hudinje, Voglajne in Sore, čeprav so 
še vedno v III. oziroma v lll-IV. razredu. Za stanje spodnjih 
delov vodotokov bi lahko rekli, da je dediščina povojnega 
hitrega razvoja industrije, ki svojih programov ni usklajevala s 
spremljajočo ekološko nevarnostjo. Slabšanje stanja zgornjih 
delov vodotokov v zadnjem obdobju pa je posledica prepoča- 
snega vlaganja sredstev v objekte čiščenja predvsem komu- 
nalnih odpadnih voda ter urejanja ustreznih deponij odpad- 
kov, pa tudi malomarnega in neodgovornega ravnanja neka- 
terih posameznikov. 
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Najbolj ogroženi so tisti vodotoki, katerih zgornji tokovi so 
bili še do nedavnega v I. oz. I-II. kakovostnem razredu. Pred- 
vsem velja to za reko Sočo, Savo Dolinko, Savo Bohinjko, 
Kamniško Bistrico do Stranj, Kolpo, Selščico, Poljanščico in 
Mislinjo. 

Sanacija Blejskega jezera se z odvajanjem hipolimijske 
vode in z dovajanjem sveže vode že izvaja in kaže prve 
uspehe. Ureditev kanalizacije, ki se je že začelo v tem letu, pa 
bo po predvidevanju strokovnjakov dajala trajne rezultate. V 
pripravi je podpis družbenega dogovora, ki naj bi dolgoročno 
zagotavljal varstvo okolja na celotnem območju Bleda. 

Za sanacijo stanja Notranjske Reke je bil sprejet družbeni 
dogovor, na podlagi katerega potekajo predvidene aktivnosti 
in ukrepi v zvezi z ureditvijo predčiščenja industrijskih vod, 
dimenzioniranja in opredelitve skupne čistilne naprave ter 
zagotavljanja akumulacij za bogatenje vodotoka ob nizkih 
vodostajih Skladno s tem so bile izvedene nekatere tehnolo- 
ške izboljšave v tovarnah Lesonit in Tovarni organskih kislin, 
izvedene potrebne meritve glede skupne čistilne naprave in 
določena njena lokacija ter izpopolnjen režim delovanja aku- 
mulacije Mola ter pripravljena dokumentacija za drugo aku- 
mulacijo Klivnik. 

Eden izmed pokazateljev stopnje onesnaženosti vodotokov 
oziroma neurejenega izpuščanja odplak v vodotoke so tudi 
pogini rib. 

Po podatkih Zavoda za ribištvo Slovenije je bilo v zadnjih 
desetih letih (1973-1982) v Sloveniji registirano 382 poginov 
rib. Samo letos do 1. 8. 1983 pa že 50. 

Seveda je to število višje, ker se vsi pogini uradno štejejo • 
šele od leta 1976 dalje, do tedaj pa so številke le približne. 
Najhujši pogin po razsežnosti je pri nas prav gotovo izpust HE 
Moste (leta 1964 in 1974). 

Med najbolj pogostimi vzroki poginov rib so organske sub- 
stance (gnojnica, fekalije), na drugem mestu so galvanske 
odplake na tretjem mestu pa' fenoli. V ostalih primerih so 
vzroki poginov različni (škropiva, sredstva za zaščito lesa, 
kisline, lugi, gradbena dela). Največ poginov je seveda v 
predelih z gosto naseljenostjo in visoko razvito industrijo. 

Pogini rib, ki so zgoraj omenjeni, so nastopili občasno 
zaradi izpusta velikih količin odplak naenkrat. Ni pa tistih 
vodotokov, ki so praktično že pravi industrijski kanali to so 
mrtve vode, v katerih ni več niti rib, niti ostalega vodnega 
življenja. 

Taki vodotoki so: 
Odseki Kamniške Bistrice od Domžal do izliva, odsek Ščav- 

nice pod Ljutomerom, odsek Ledave pod Mursko Soboto, del 
potoka Kopice, del Meže, Voglajne, Hudinje, Medije, Trbovelj- 
ščice, Bobna, Sevnične, Hublja in reke Reke. 

O stanju in kakovosti podtalnice v Sloveniji je na voljo manj 
podatkov. 

Dobro je raziskana podtalnica Ljubljanskega polja. Ob- 
sežne raziskave so pokazale, da se kakovost podtalnice 
slabša, saj so bile ugotovljene nizke koncentracije naftnih 
derivatov, maščobnih substanc, fenolov, detergentov, kovin, 
itd., ki pa so še pod dopustnimi mejami, vendar pa opozarjajo 
na nevarnost poslabšanja pitne vode. 

Zaradi previsoke stopnje onesnaženosti reke Save od Ljub- 
ljane naprej je podtalnica v Litiji že neustrezna za vodno 
oskrbo. Tudi v okolici Maribora je v zadnjem času opaziti 
slabšanje podtalnice. Predvsem je bila resno opozorilo vseb- 
nost cianidov v vodnjaku črpališča na Vrbanskem platoju in 
sedanja vsebnost nekaterih organskih topil tako v največjem 
mariborskem črpališču (Vrbanski plato), v Rušah, kjer je črpa- 
lišče pitne vode locirano pod deponijo odpadkov, kot tudi v 
pitni vodi, ki jo črpajo na zahodnem robu Dravskega polja 
(Maribor-Radizel). Vodnjak v Rušah bo verjetno treba opustiti. 
V črpališču Šikole, od koder se s pitno vodo oskrbujejo 
prebivalci Slovenske Bistrice in dela Dravskega polja, so bili 
ugotovljeni pesticidi. 

Organska topila se nahajajo tudi v nekaj manjših vodnjakih 
v okolici Murske Sobote, sicer pa je o podtalnici Murskega in 
Apaškega polja na voljo manj podatkov. 

Podtalnice Celjske kotline so manj raziskane glede kakovo- 
sti, več podatkov je le območju črpališča Medlog. Nekateri 
vzorci pitne vode iz Celja so vsebovali previsoke doze kloro- 
forma. Kloroform je bil dokazan v prevelikih količinah tudi v 
vzorcih pitne vode iz Rogaške Slatine in Postojne. 

Na podtalnico lahko poleg infiltrirane površinske vode 

vpliva tudi onesnaženo ozračje, kažejo se vplivi urbanizacije, 
neurejenih ponikovalnic, galvanskih in drugih obratov. To 
velja za vse slovenske podtalne vode ne le za Ljubljansko 
polje, kjer je intenzivna urbanizacija in intenzivna kmetijska 
obdelava. Več gramoznic je brez sanacijskih načrtov in brez 
dejanske sanacije; izkoriščanje gramoza sega do globin, ki so 
lahko nevarne za podtalne vode (izlivi naftnih derivatov). Tudi 
obstoječa in načrtovana cestna mreža lahko vpliva na podtal- 
nico (kadmij, svincec, izpuščeni plini). 

Splošna onesnaženost Sredozemskega in Jadranskega 
morja se kaže tudi v Tržaškem zalivu. Večina onesnaževalcev 
je izven meja SR Slovenije. Na naši obali pa so glavni pro- 
blemi še ne zaključena kanalizacija in predvsem obremenitev 
koprske luke z razsutimi tovori ter s pretovarjanjem in skladi- 
ščenjem nevarnih in škodljivih snovi. Te obremenitve so v 
mejah dopustnosti, ob obstoječih tehnologijah pa predstav- 
ljajo omejevalni faktor za večji razvoj luke v tej smeri dejavno- 
sti. 

Podatkov o vlaganju sredstev posameznih OZD v gradnjo 
kanalizacijskega omrežja ni, pač pa ima SDK podatke o inve- 
sticijskih plačilih v dejavnosti predčiščenja in odvajanja odpa- 
dnih voda (tabela 2. 1). 

• 
TABELA 2. 1.: INVESTICIJSKA VLAGANJA V 
PREDČIŠČENJE IN ODVAJANJE ODPADNIH 
VODA (v tisočih din) 
leto znesek 
1977 50.322 
1978 96.937 
1979 119.746 
1980 124.266 
1981 257.537 

Poleg teh vlaganj v sisteme za odvajanje in predčiščenje 
odpadnih voda, se tudi del sredstev iz vodnega prispevka 
namenja za čiščenje odpadnih voda. 

Glede na določbe Aneksa k samoupravnemu sporazumu o 
usklajevanju planov območnih vodnih skupnosti in Zveze 
vodnih skupnosti Slovenije na temelju skupno usklajenih 
osnov razvoja vodnega gospodarstva Slovenije za obdobje 
1981-1983 naj bi se odvajalo za kakovost voda 10.08% zbra- 
nih sredstev v vodnem gospodarstvu ali po ocenah iz leta 
1980 690 mio. din. Ta sredstva pa se ne koristijo samo za 
gradnjo čistilnih naprav, ampak tudi za gradnjo kanalizacij- 
skih sistemov. Po nekaterih predvidevanjih bo popolna sana- 
cija vseh slovenskih vodotokov stala 30.000 mio. din. 

V zadnjem času so tehnologijo proizvodnje spremenili in 
izboljšali v: 

- v tovarni celuloze in papirja Djuro Salaj v Krškem (kjer so 
zaključek posameznih linij proizvodnje, sanacija energetskih 
objektov ter skupna čistilna naprava stali 840 mio din), 

- tovarni Lesonit Ilirska Bistrica, vendar žal še delajo tudi 
po starem mokretn postopku in še niso prenehali z onesnaže- 
vanjem reke Reke, , 

- Kartonažni tovarni Ljubljana TOZD Lepenka Tržič, 
- Mariborski livarni (posodabljanje galvanike). 
V Sloveniji je zgrajenih do sedaj skupno 98 bioloških čistil- 

nih naprav z vgrajeno kapaciteto cca 1.000.000 PE3). 
Učinki čiščenja na vseh čistilnih napravah pa niso zadovo- 

ljivi oziroma ne dosegajo projektiranih rezultatov. Razlogi za 
tako stanje so: 

1. Izgradnja čistilnih naprav je zelo draga, ker se jih v 
glavnem ne da tipizirati, ampak so vsaj glede predčiščenja 
praviloma specifične za posamezno proizvodnjo. 

2. Pogonski stroški čistilnih naprav so veliki. Večina uprav- 
Ijalcev (na splošno so to komunalna podjetja) jih rešuje tako, 
da pogosto prekinja obratovanje (dovod zraka v biološke 
bazene, naeogravanje gnilišč, zavlačevanje odprave okvar na 
pogonskih napravah, itd ). 

3. Čistilna naprava v glavnem vzdržujejo kadri, ki strokovno 
niso oziroma niso dovolj usposobljeni. 

4. Posamezni čistilni objekti zelo pogosto izpadejo iz proiz- 
vodnje zaradi okvar na mehanskih, električnih in drugih na- 

3PE - populacijski ekvivalent 
(količina onesnaženja enega prebivalca na dan) 
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pravah. Popravila so velikokrat dolgotrajna, manjkalo rezervni 
deli itd. Industrijska proizvodnja opreme pri nas ni razvita, ker 
je premajhna poraba in še to večinoma za vsako čistilno 
napravo specifična. 

5. Še vedno je veliko industrije, ki ne pristopa k predčišče- 
nju lastnih onesnaženih tehnoloških odlpak pred izpusti v 
javno kanalizacijo, kar ima za posledico, da te občasno ali 
stalno škodljivo vplivajo na biološko predelavo odplak na 
čistilnih napravah. Predvsem so nevarni pogosti sunkoviti 
dotoki večjih količin odplak in sunki močno obremenjenih 
odlak iznad dopustne meje zaradi česar pride do popolnega 
uničenja mikroorganizmov v biološkem delu. Krivec se nava- 
dno težko ugotovi in zaenkrat se kaže edina rešitev v tem, da 
se uvedejo kontrolni jaški na industrijskih kanalih pred izpu- 
stom v javno kanalizacijsko omrežje, ki bi se redno kontroli- 
rali. 

6. Na delovanje čistilnih naprav močno vpliva razmerje med 
komunalnimi in onesnaženimi tehnološkimi odplakami. V na- 
seljih kjer je zgrajeno še malo kanalizacijskega omrežja in je 
dotok komunalnih odplak majhen, industrijske odplake pa 
močne, nastajajo na čistilnih napravah težave in jih je težje 
upravljati. 

7. Čistilnim napravam škodujejo tudi tuje vode, kot npr. 
manjše izvirne, podtalne, drenažne, hladilne iz industrije in 
podobne vode, ki se odvajajo v kanalizacijo ali pa dotekajo 
vanjo zaradi nesolidne izvedbe kanalizacije. Vse te vode raz- 
redčujejo fekalne odplake kar ima za posledico, da se na 
čistilni napravi ne more razviti biologija. Zelo škodljive so tudi 
fekalne odplake, ki se po izgradnji čistilne naprave še vedno 
odvajajo skozi greznice v mestno kanalizacijsko omrežje. 

8. Zelo težavno in problematično je vzdrževanje čistilnih 
naprav pozimi, predvsem tistih z manjšo kapaciteto, v katerih 
se turbine le občasno obračajo in v bazenih voda zmrzuje. 
Zmrznejo tudi črpalke, kar povzroča nemajhne težave pri 
črpanju odplak na čistilni napravi, črpanju poživljenega blata 
in naknadnega usedalnika v mehansko stopnjo, črpanju iz 
mehanske stopnje v gnilišče itd. 

9. Odstranjevanje omenjenih težav je dolgotrajna zadeva, ki 
jo morajo vestno in natančno opraviti upravljalci čistilne na- 
prave, zato tudi v večjni primerov ni možno pričakovati dobrih 
efektov čiščenja takoj po izgradnji čistilne naprave. 

Proti onesnaževanju voda delujemo tudi z izgradnjo kanali- 
zacije v okviru komunalnega gospodarstva, ki pa ima v zad- 
njem obdobju vse manj sredstev v celoti in tudi za tovrstne 
investicije oz. vlaganja. 

TABELA št. 2.2 
OCENA KAKOVOSTI VODOTOKOV V SLOVENIJI 
(po kakovostnih razredih) 

Vodotok Kontrolno 
mesto 

1970/71 1975/76 1980/81 1982 

Drava 

II 

Meža 

Mislinja 

Dravinja 

Pesnica 

Mura 

Ščavnica 

Tribej 
Dravograd 
Mariborski 
otok 
Duplek 
Ptuj 
Bori 

Podklanec 
Otiški vrh 

Otiški vrh 

Videm 

Zamošani 

Spielfeld 
Cmurek 
G. Radgona IV 

Pristava IV 

II 

ll-(lll)4 ll-lll 
ll-lll ll-lll 
ll-lll ll-lll 

IV 
IV 

IV 

IV 
IV 

IV 
IV 

(ll)-lll 
II 

ll-(lll) 
III 
ll-lll 

ll-lll 
III 

ll-lll 
ll-(lll) 

III 
III 

IV 
IV 
IV 

IV 

lll-IV 
lll-IV 
lll-IV 

IV 

III 

III 

lll-IV 
lll-IV 
lll-IV 

IV 

Ledava 

Sava 
Bohinjka 

Sava Dolinka 

Sava 

4 (III) — oklepaj pomeni, da ja kvaliteta vodotoka ustreznejša številki izven 
oklepaja 

Paka 

Voglajna 

Hudinja 

Mirna 
Boštanj 
Prečna izliv 
Višnjica izliv 
Krka 

Višnjica, 
Prečna 
Kolpa 

Murska 
Sobota 

Sv. Janez l-ll 
Bodešče I 

Hrušica l-ll 
Blejski 
most 

Tržiška 
Bistrica 

Kokra 

Selščica 

Poljanščica 

Sora 

Kamniška 
Bistrica izvir 

Ljubljanica 

Borovniščica 
izliv 
Savinja 

Otoče 
Prebačevo 
Šentjakob 
Dolsko 
Litija 
Radeče 
Brežice 

Bistrica 

Kranj 

nad 
Železniki 
Dolenja vas 

nad Žirmi 
Zminec 

Suha (pod 
ČN) 
Medvode 

Iverje 
Stranje 
Homec 
Domžale 
Beričevo 

Vrhnika 
Livada 
Zalog 

Logarski 
most 
Letuš 
Braslovče 
Medlog 
T remerje 
Laško 
Veliko Širje 

Šoštanj 
Rečica 

l-ll 
II 
(ll)-lll 
II 
II 

II 

III 

IV 

I 

Celje 

Celje 

Podbukovje 
Soteska 
Otočec: 
Gomila 
Podbočje 

I II 
II 
II 
ll-lll 
IV 

11-11 

IV 

IV 

IV 

l-ll 
l-(ll) 

I-ll 
II-(lll) 
III 
ll-lll 
II—IV 

lll-(IV) lll-IV 

ll-lll 

ll-lll 

I 

l-ll 

III 

IV 

l-ll 
II 
lll-IV 
lll-IV 

IV 
IV 

IV IV 
II II 
III III 

IV 

l-ll 
l-ll 

ll-(lll) 
ll-(lll) 
III 
II-lll 
III 
III-IV 

IV 

(l)-li 

II 

l-ll 
II 

III 

lll-IV 

l-ll 

ll-lll ll-lll 
(lll)-IV III 
IV IV 

ll-(lll) 
ll-lll 
II-lll 
III 
III 
III-IV 
IV 

ll-lll 

III 

II 

II 

II 
II 

III 

IV 

I-ll 
II 
II 
IV 
IV 
II-lll 

lll-IV 

IV 

IV 

III 
II 
IV 

II-lll 
III-IV 
ll-lll 

lll-IV 
II 
IV 
IV 

I-ll 

II 
II 
II 
II-lll 
III-IV 
III 

IV 
lll)-IV lll-IV 

-IV IV 

ll-IV 

II 
III 

II 
II 
II 

II 
II 
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Lahinja 
Sotla 

Soča 

Petrina/Brod 
na Kolpi l-ll 
Metlika l-ll 

I-l II 
II-(lll) II 

Koritnica Kal 
Idrijca 

Vipava 

Rižana 

Notranjska 
Reka 

Rogatec 
Rogaška 
Slatina 
Rakovec 

Trenta 
T rnovo 
nad Tolmin. 
Plave 
Solkan 

Podroteja 
Sp. Idrija 
Hotešček 
(Bača) 

pod Vipavo 
Velike Žablje 
Miren 

Kubed 
Dekani 

Koseje 
Ilir. Bistrica 
NovaSušica 
Škocjan 
Rinža 
Kočevje 
Unica 
Hasberk 
Cerkn. jezero 
-Dol. jezero 
Hubelj — 
Ajdovščina 

I II 

l-ll 

ll-lll III 
(lll)-IV lll-IV 

l-ll II . 

l-ll 
(l)-ll 
(IHI 
il 

li il 

IV 
IV 
IV 

IV 
IV 

II 
(lll)-IV 

IV 
IV 
lll-(IV) 

IV 

II 

II 

IV 

ll-IV 

v 
v 
ll-IV 

Vir: Hidrometeorološki zavod SRS 

3. RAVNANJE Z ODPADKI 
Ob pregledu posameznih področij ravnanja z odpadki je 

razvidno, da je sorazmerno najbolj urejeno področje sekun- 
darnih surovin. Od tega je zadovoljivo rešeno zbiranje tistih 
sekundarnih surovin, katerih predelava je sorazmerno eno- 
stavna, kot so jekleni odpadki, barvne kovine, odpadni papir, 
stekleni črep, tekstilni odpadki in ostanki iz predelave termo- 
plastov. 

Dosti boljše pa je urejeno področje tistih sekundarnih suro- 
vin, katerih smotrna predelava zahteva sorazmerno visoka 
investicijska vlaganja, kot so to npr. živalski odpadki klavnic, 
usnjarske dejavnosti in odpadna guma. Tako je ponovno 
izkoriščanje odpadne gume izvedeno samo kot dodatno vi- 
soko-kalorično.gorivo v cementni industriji, klavniški odpadki 
in odpadki kož pa se še vedno v velikih količinah zakopavajo. 

Gospodarska zbornica Slovenije si prizadeva, da bi dolgo- 
ročno uredili dejavnost s področja sekundarnih surovin ter 

'čimveč odpadkov vrnili v ponovno racionalno izrabo. V ta 
namen deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije borza od- 
padkov, ki posreduje informacije o odpadkih posameznih 
delovnih organizacij industrije in obrti. Te informacije, v seda- 
njih zaostrenih pogojih gospodarjenja, prispevajo k boljši 
izrabi materialov, v reciklaže ali k racionalnejšemu izkorišča- 
nju sedanjih odpadkov že v samem tehnološkem postopku. 

Problem komunalnih odpadkov, ki je najbolj splošen in 
povsod navzoč, je bil v zadnjem desetletju deležen posebne 
skrbi. Poleg novih, sodobnejših odlokov, ki jih imajo zdaj že 
vse slovenske občine, se je tudi dejansko situacija na tem 
področju bistveno spremenila. Delež prebivalstva, zajetega v 
urejen odvoz komunainih,odpadkov, kije leta 1970 zajemal 20 
- 25%, se je v letu 1982 povečal na 65% vsega prebivalstva in 
je v stalnem porastu. 

Vzporedno s širjenjem urejenega odvoza komunalnih od- 
§adkov se je vedno bolj centraliziralo tudi njihovo odlaganje. 

tevilo odlagališč se je v zadnjih desetih letih stalno krčilo. 
Tako je bilo leta 1982 74 centralnih občinskih odlagališč, 
poleg teh pa še približno 600-800 splošno uporabljenih manj- 
ših odlagališč, ki služijo predvsem oddaljenim krajevnim 
skupnostim oziroma nekompaktnemu, raztresenemu kmeč- 
kemu zaledju z nestalno strukturo nastajanja odpadkov, kjer 
bi bil organiziran odvoz neekonomičen. 

Problematika komunalnih odpadkov pa zahteva naslednjo 
in zelo zahtevno stopnjo centralizacije sedanjih občinskih 
odlagališč v večja regionalna odlagališča komunalnih odpad- 
kov. Ta razvoj je nujno potreben. Če hočemo podtalnico in 
reke zavarovati pred škodljivimi izcedki iz odlagališč, morajo 
biti odlagališča in režimi odlaganja tako izvedeni, da so vse 
izcedne vode zajete, kontrolirane in po potrebi očiščene. 
Tako urejena odlagališča pa so za občinski okvir predraga in 
so smotrna samo za večje zaledje s cca 50.000 prebivalci. Pri 
izbiri primernih lokacij za tovrstne regionalne objekte, bo 
potrebno večje sodelovanje občin. Zaenkrat v Sloveniji še ni 
odlagališča, ki bi ustrezalo sodobnim sanitarno-tehničnim 
zahtevam. Ker je vsaj polovica obstoječih občinskih komunal- 
nih odlagališč polna, je to dodatni razlog, da ne odlašamo več 
s prehodom na regionalna odlagališča. 

Še bolj pereč je problem posebnih industrijskih odpadkov, 
ki predstavljajo nevarnost za onesnaženje zemlje, zraka ali 
vode in jih zato ni dopustno odlagati na tovarniška jalovišča 
ali na odlagališča komunalnih odpadkov. 

To so delno topni materiali, poltekoči mulji in gošče iz 
proizvodnje ali kot odpadki pri čiščenju industrijskih odplak 
in izpušnih plinov, nevarni odpadki zdravstvenih ustanov ter 
živalski in drugi nevarni odpadki, za katere še nimamo zadost- 
nih predelovalnih zmogljivosti. Kritične koncentracije nekate- 
rih nečistoč v naših vodah i.i podtalnicah, kot je opisano v 
poglavju o vodah, kažejo na nujnost takojšnjih ukrepov proti 
neoviranemu izcejanju iz naših odlagališč komunalnih in dru- 
gih odpadkov ter odpravo in sanacijo divjih odlagališč. 

Težavnost ureditve problema posebnih industrijskih in dru- 
gih nevarnih odpadkov je predvsem v tem, da vsaka vrsta teh 
odpadkov zahteva več ali manj svoj pristop in posebno tehno- 
logijo, da se nevarnost odstrani ter zelo različne zaščitne 
pogoje za zagotovitev varnega ravnanja in deponiranja. Vse to 
zahteva tudi visoka investipijska vlaganja, ki bi jih posamezne 
delovno organizacije težko prenesle. 

Za uresničevanje problematike posebnih odpadkov je bilo 
že nekaj akcij. Sežigalnica v Kranju delno rešuje vprašanje 
gorljivih posebnih odpadkov iz zahodne in centralne Slove- 
nije. Gorljive odpadke iz mariborske rafinerije odpadnih olj pa 
že zadovoljivo kurijo v celjski Cinkarni. Pripravlja se deponija 
posebnih odpadkov v mariborski regiji ter povečanje trenutno 
nezadostnih kapacitet naših kafilerij. 

Večina odpadne gume iz proizvodnje, predelave in porabe, 
še pokuri v anhovski cementarni. V TAM delajo poskuse, kako 
zajeti čim več odpadnih emulzij v svoj postopek rekuperacije 
mineralnega olja. Gospodarska zbornica Slovenije vodi repu- 
bliško akcijo za omejevanje nastajanja galvanskih muljev z 
izboljšanjem protitočnega procesa. 

Tečejo pa tudi prizadevanja, da bi ta problem posebnih 
odpadkov rešili v ljubljanski in pomurski regiji. Shranjevanje 
aktivnih odpadkov iz Jedrske olektrarne Krško in od nekaterih 
drugih uporabnikov rešujejo skladno s predpisi zaenkrat še ti 
sami na lastnih lokacijah. V teku pa so raziskave in medrepu- 
bliški dogovori za trajnejše rešitve za vso državo, saj bomo po 
letu 1988 potrebovali takšno deponijo. 

4. VARSTVO PRED HRUPOM 
Po definiciji je hrup (ropot) vsak zvok, ki povzroča motnjo 

ali neugodje. Obravnavamo ga kot fizikalno merljivo količino, 
ter kot subjektivno reakcijo ljudi na dražljaj, ki je odvisna od 
vrste vzrokov: starost, zdravstveno stanje, dejavnost, itd. Hrup 
na delovnem mestu obravnavamo in omejujemo predvsem z 
vidika preprečevanja okvar slušnih organov in glede na ne- 
moteno opravljanje dejavnosti odraslih in zdravih ljudi krajši 
del dneva. Hrup v naravnem in bivalnem okolju omejujemo 
predvsem zato, da bi zagotovili pogoje za delo, bivanje, poči- 
tek in sprostitev prebivalstva. 

V obeh primerih je obremenitev prebivalstva s prekomernim 
hrupom kritična. V neposredni proizvodnji imamo 12% delov- 
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nih mest, kjer presega hrup mejno raven 90 OB/A3 in 31% 
delovnih mest, kjer hrup presega raven 80 dB/A. 

V mestih (Ljubljana, Maribor) hrup močno.moti več kot 
polovico ljudi (sporazumevanje, nočni počitek), pri tem je ob 
vseh glavnih prometnicah hrup v dnevnem in nočnem času 
previsok za 10 do 20 dB/A. 

Glede vplivov hrupa pa je pomembno predvsem naslednje: 
- hrup je izrazito mikrolokacijska veličina, zato se stanje 

ogroženosti lahko že pri majhni spremembi lokacije močno 
razlikuje in je bistveno odvisno od prostorske ureditve naselij; 

- od virov hrupa izrazito prevladuje cestni promet, ki moti 
nad 60% prebivalcev (strategija varstva pred hrupom je torej v 
prvi vrsti usmerjena na zmanjšanje hrupa prometa); 

- hrup neposredno in takoj vpliva na človeka, pri tem pa ima 
ta motnja (hrup motornega vozila sredi noči) dolgotrajne 
posledice 

Prekomernega hrupa v naravnem in bivalnem okolju pri nas 
ne zasledujemo sistematično. Najbolj kompleksne raziskave 
hrupa so bile opravljene v Ljubljani (1975) in v Mariboru 
(1981) ter v Novi Gorici. Na osnovi teh lahko sklepamo, daje 
hrup podobno kakor drugod po svetu akuten problem, ki 
zahteya ukrepanje in delovanje, ker dosedanje urbanistične 
ureditve z vidika varstva pred hrupom niso primerne. 

Za primerjavo, kakšna je v posameznih primerih obremeni- 
tev prebivalstva s prekomernim hrupom posredujemo nasled 
nji tabeli: 

TABELA 4.1. - POMEN POSAMEZNIH RAVNI 
HRUPA IZRAŽENI KOT LEQ6 S STALIŠČA 
MOTENJ 

Raven hrupa Motnja 
/db/A/ 
55 "Moteno spanje pri odprtih oknih 
60 Moteno spanje in pogovor pri odprtih oknih 
65 Moteno spanje in pogovor pri zaprtih oknih 
70 Splošne pritožbe prebivalcev 
75 Možne okvare slušnih organov pri daljši 

izpostavljenosti 

TABELA 4.2. - REZULTATI POSAMEZNIH 
DNEVNIH KONTROLNIH MERITEV V TIPIČNIH 
MESTNIH PREDELIH LJUBLJANE 

Merilno mesto Dnevni hrup Leq /db/A/ 
Titova pri Astri 71 
za Astro 55 
Družbeni dom Stadion 56 
u. Mašera Spasiča 55 
Knafljev prehod 48 
dvorišče Kresije (hrup strojepisk) 53 

Vir: Varstvo pred hrupom v občini Ljubljana Center v kon- 
tekstu razvojnih načrtov (Zavod SRS za varstvo pri delu / 
1972) dr. Primož Gspan. 

Karta hrupa mesta Ljubljane z oceno obremenitve prebival- 
stva s hrupom (Dušan Vendramin idr. Zavod za raziskavo 
materiala in konstrukcij 1975). 

Posledice prekomernega hrupa za zdravje prebivalstva so 
mnogotere. Po novejših spoznanjih nastanejo okvare slušnih 
organov že, če so ljudje izpostavljeni dnevno po osem ur 
hrupu 75 db/A. 

Izpostavljenost zunanjemu dnevnemu hrupu nad 65 db/A 
predstavlja absolutno zgornjo tolerančno mejo (spremembe v 
delovanju srca in ožilja), pri tem pa hrup že pri mnogo nižjih 
vrednostih (maksimalno dovoljena raven hrupa v stanovanj- 
skih objektih je podnevi 40, ponoči 35 db/A) povzroča resne 
motnje pri dnevnih aktivnostih in nočnem počitku ljudi in 
vpliva na delovno storilnost (utrujenost, zbranost, zdrav- 
stveno stanje (psihosomatske motnje) in počutje prebivalstva 
(izseljevanje prebivalstva iz ogroženih območij). 
5 dB/A — enota glasnosti, pri kateri so upoštevane človekove subjektivne 
lastnosti zaznavanja hrupa. 
6 Leq = ekvivalentna energetska raven hrupa ali energijsko poprečje 
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Te ugotovitve opozarjajo, da sodi hrup glede obsega obre- 
menjenosti prebivalstva in glede posledic, ki jih povzroča med 
negativne spremljevalne pojave človekovih dejavnosti, ki jih je 
mogoče obvladovati le z načrtno politiko varstva okolja. 

Kriteriji varstva pred hrupom so formalno vključeni v načr- 
tovanje in izvajanje novih investicij in posegov v prostor, pri 
tem pa je pomanjkljivost parcialnost pristopov ter nezadostna 
presoja ekonomičnosti in učinkovitosti ukrepov aktivne in 
pasivne zaščite. Manj definirano in v praksi bolj pereče pa je 
področje sanacij obstoječega, zatečenega stanja in oprede- 
ljevanje dovoljenih emisijskih vrednosti posameznih virov 
hrupa. 

Sistem nadzora nad izvajanjem zakona je vzpostavljen, ven- 
dar je tako po upravni kot po strokovni strani premalo dosle- 
den, obsežen in koordiniran. Ob dobrih rešitvah se pojavljajo 
novi problemi ali pa se pereči problemi razrešujejo preveč 
formalno. 

Strokovne in pooblaščene organizacije združenega dela 
(npr. Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Zavod SRS za 
varstvo pri delu, Zavod za raziskavo materiala in konstrukcij 
itd.) razpolagajo s primerno opremo in strokovnimi kadri. Te 
so na podlagi določb zakona opravile številne konkretne 
analize z namenom ugotoviti stanje in predlagati ustrezne 
optimalne rešitve. 

Protihrupna zaščita je postala sestavni del vseh cestnih 
projektov, čeprav v praksi ni dosledno realizirana. 

Vrsta organizacij združenega dela je svojo gospodarsko in 
strokovno aktivnost v zvezi z zmanjševanjem hrupa poglobila 
in razširila (zmanjševanje emisije motornih koles, zaščita fa- 
sadnih in obodnih elementov zgradb, proizvodnja termozvoč- 
nih izolacij, zmanjševanje hrupa že obstoječih naprav). 

Pristojni upravni organi, Gospodarska zbornica Slovenije 
ter strokovne organizacije pa poskušajo prizadevanja, rezul- 
tate, izkušnje na področju varstva pred hrupom predstaviti 
javnosti (razstava Tehnika za okolje) ter usmerjati strokovno 
dejavnost z organizacijo posvetovanj varstva pred hrupom. 

5. VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE 
DEDIŠČINE 

V SR Sloveniji je proces poselitve in gospodarskega razvoja 
imel v zadnjem obdobju globlje posledice v naravni dediščini. 
Ti posegi niso bfli vedno naravovarstveno usklajeni ter je 
prišlo do degradacij in hude ogroženosti naravne dediščine 
na precejšnjem delu območij in posameznih lokalitet, katere 
bi morali ohraniti v njihovem prvotnem stanju ali pa jih ak- 
tivno zavarovati. 

Naravno dediščino v glavnem ogrožajo in uničujejo one- 
snaževanje okolja (ogroženo naravo je v večji meri mogoče 
očistiti) in gradbeni posegi (spremenjene narave ni več mo- 
goče obnoviti). Na mnogih območjih enkratne naravne dedi- 
ščine prihaja do konfliktov med interesi varstva naravne dedi- 
ščine na eni in interesi energetike, vodnega gospodarstva, 
kmetijstva in gozdarstva in drugih dejavnosti glede izrabe 
prostora na drugi strani. Tako na primer v zadnjem času zelo 
ogrožajo naravno dediščino melioracije zemljišč in regulacije 
potokov in rek, posegi gozdnega gospodarstva (gradnja goz- 
dnih cest, vleke in poseke), pa tudi načrti hidroenergetske 
izrabe nekaterih potokov, rek in jezer. 

Oblike in načine varstva naravne dediščine neposredno 
določa zakon o naravni in kulturni dediščini (1981) in različni 
podzakonski predpisi. 

Danes je s predpisi zavarovano približno 90.000 ha naravne 
dediščine oz. približno 5% ozemlja SR Slovenije. V veljavi sta 
zakon o Trigalvskem narodnem parku (1981) in Zakon o 
spominskem parku Trebče (1980) ter 48 republiških in 19 
občinskih podzakonskih predpisov, ki predpisujejo varstvene 
ukrepe za posamezne naravne znamenitosti. 

Osnovna značilnost kulturne dediščine v SR Sloveniji je v 
njeni raznolikosti in v tem, da dokazuje ustvarjalni odnos do 
različnih naravnih pogojev slovenskega prostora in ustvar- 
jalni odnos do raznolikih in številnih kulturnih in civilizacij- 
skih vplivov s severa in juga. 

Številčni podatki o nepremični kulturni dediščini so navidez 
zelo različni, tako, da ob površnih pregledih ne dajo jasne 
slike stanja. Lahko govorimo o približno 30.000 enotah. Pred 
leti je statistični popis pokazal približno 15.000 takih enot, ki 
so le deloma dobile svoje mesto v procesu varovanja, bodisi s 
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pravnim aktom ali s planskim dokumentom. V prostoru je 
kulturna dediščina razporejena na približno 5000 topograf- 
skih lokacijah. 

Kulturna dediščina je ogrožena in izginja zaradi naravnih 
procesov razpadanja snovi, zaradi prekinitve vzdrževalnih del, 
zaradi onesnaženosti okolja, neustreznih prostorskih pose- 
gov pa tudi zaradi sprememb v načinu življenja. 

Po ocenah je tri četrtine nepremične kulturne dediščine 
danes ogrožene. Posebne krizne situacije se javljajo v starih 
mestnih jedrih in vaseh, velikih nagloma pripravljenih gradbi- 
ščih in melioracij ter na velikih utrdbenih in reprezentančnih 
arhitekturah iz preteklosti, ki so danes izgubile primarno 
funkcijo. 

Varstvo kulturne dediščine je z zakonodajnega stališča ure- 
jeno. SR Slovenija ima zgrajen sistem strokovnih varstvenih 
organizacij. 

»I- , 

1. NORMATIVNA UREDITEV 
Od leta 1974 dalje smo sprejeli vrsto zakonov in predpisov, 

ki so uveljavili koncept politike varstva okolja v skladu s takrat 
novo ustavo. Dobrine splošnega pomena kot so zemljišča, 
gozdovi, vode, morje in morska obala in druga naravna boga- 
stva ter druge stvari posebnega kulturnega in zgodovinskega 
pomena so pod posebnim družbenim varstvom in zakoni 
določajo pogoje in način njegove uporabe. Sprejelt smo sek- 
torske zakone, ki določajo družbene odnose na posameznih 
področjih varstva okolja (zakon o varstvu zraka, zakon o 
vodah, zakon o ravnanju z odpadki, zakon o varstvu pred 
hrupom v naravnem in bivalnem okolju, zakon o varstvu 
naravne in kulturne dediščine) ter precej podzakonskih pred- 
pisov na njihovi osnovi. Varstvo okolja pa obravnavajo tudi 
zakoni s področja gradbeništva, kmetijstva, gozdarstva, ru- 
darstva in drugih dejavnosti ter predpisi o ionizirajočih seva- 
njih. 

Pomembein korak na področju reševanja problematike var- 
stva okolja je bila uveljavitev Zakona o sistemu družbenega 
planiranja in o družbenem planu SR Slovenije, ki je integriral 
prostorsko, socialno in ekonomsko komponento družbenega 
razvoja in določil celovito reševanje problematike v okviru 
družbenih planov družbenopolitičnih skupnosti. Posege v 
prostor in smotrno razporeditev dejavnosti v njem pa bosta 
podrobneje obdelala Zakon o prostoru in Zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor, katerih osnutka sta tre- 
nutno v obravnavi. 

Zakonsko urejanje vprašanj varstva okolja še ni zaključeno. 
Pripraviti in sprejeti je potrebno še nekaj podzakonskih pred- 
pisov, ki bodo z normativi konkretizirali varstvo kakovosti 
voda, ravnanje z odpadki (predvsem industrijskimi), varstvo 
zraka in varstvo pred hrupom. Pri tem bo potrebno poleg 
tehničnih in drugih normativov upoštevati tudi materialne 
možnosti za realizacijo zaželenih stanj. Obenem bo potrebno 
izdelati merila za celovito vrednotenje vplivov z vidika varstya 
okolja v določenem prostoru, ne gledS na to, da so ti vplivi 
samo za varstvo posameznega področja (voda, zrak, hrup) še 
dopustni. 

Se vedno pa bo potrebno nadaljevati prizadevanja, da se 
vidik varstva okolja oz. možnosti za njegovo upoštevanje in 
uresničevanje vključujejo tudi v predpise, ki opredeljujejo 
družbene odnose na drugih področjih razvoja (na področju 
finančne politike, investicij, energetike, industrije, kmetijstva, 
zdravstva, ipd.). Večjo aktivnost bo potrebno posvetiti proble- 
matiki standardizacije,,saj s standardi tudi lahko omejimo 
vpliv uporabe industrijskih izdelkov na okolje (zmanjševanje 
emisij škodljivih snovi ter hrupa). 

Občinske skupščine še niso sprejele in pripravile vseh pred- 
pisov in odlokov, ki so jih po republiški zakonodaji v zvezi z 
varstvom dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega 
okolja dolžne sprejeti in upoštevati pri svojih odločitvah o 
nadaljnjem razvoju (npr. odlok o varstvenih pasovih za zaščito 
vodnih virov, odloki o posameznih delih naravne in kulturne 
dediščine in podobno). 

Ob ugotovitvi, da je normativna ureditev varstva okolja 
zadovoljiva, pa je potrebno poudariti problem uresničevanja 
in upoštevanja zakonskih določil, ko gre za odločitve o posa- 
meznih vprašanjih in problemih. 
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Razlogi za nespoštovanje družbeno sprejetih zakonskih 
normativov so dostikrat objektivne narave. Zakonodaja je na 
splošno zelo razvejana in obsežna, pri tem pa tudi pogosto 
podvržena spremembam in dopolnitvam. 

Razni izvedbeni pogoji in ureditvene odločbe niso dovolj • 
natančni in ne temelje vedno v splošnih predpisih. 

Med subjektivnimi vzroki za neupoštevanje z zakonom do- 
ločenih pravil obnašanja pa so premajhna družbena osvešče- 
nost, premajhna strokovna usposobljenost, pa tudi ekonom- 
ska motiviranost k prekrškom glede na praviloma sorazmerno 
nizke kazni. 

2. DRUŽBENO PLANIRANJE. 
S spoznanjem, da je interes za varstvo okolja neposreden 

družbenoekonomski in družbenopolitični interes, ki se uskla- 
juje in uveljavlja v vsaki družbeni aktivnosti, je dozorelo tudi 
spoznanje, da je najsmotrnejša pot za odpravljanje problemov 
v okolju in preprečevanje novih samoupravno družbeno pla- 
niranje. 

Le postopoma pa se ta spoznanja uveljavljajo v praksi. Že v 
obdobju 1971-75 smo sicer v planskih dokumentih zapisali 
dokaj ambiciozne cilje kot npr. zmanjšaje onesnaženosti voda 
na polovico, odpravo IV. stopnje onesnaženosti zraka ipd. Ob 
tako dokaj splošno deklariranih planskih nalogah in ob po- 
manjkanju sredstev so bili rezultati praviloma skromni. 

Večina nalog se je kot nerealizirana prenesla v naslednje 
srednjeročno obdobje 1976-80. V družbene plane so občine 
vključile precej nalog v zvezi z varstvom kakovosti voda in 
izgradnjo čistilnih naprav za komunalne odplake, v zvezi z 
varstvom zraka (toplifikacija naselj), varstvo pitne vode in 
podobno. V glavnem je šlo za naloge sanacijskega značaja, ki 
pa so bile premalo konkretne in v glavnem finančno neopre- 
deljene. 

Planski dokumenti za sedanje srednjeročno obdobje 
1981-85 opredeljujejo cilje in naloge v zvezi z varstvom okolja 
nekoliko bolje kompleksno. Predvsem je pomembno dejstvo, 
da je tako v družbenem planu republike kot v družbenih 
planih občin opredeljeno varstvo okolja kot eden izmed 
osnovnih ciljev in razvojnih kriterijev za prestruktuiranje go- 
spodarstva in presojanje vseh novih investicij. Z Republiškim 
srednjeročnim planom smo sprejeli tudi vrsto nalog in ukre- 
pov na področju varstva dela, varstva zraka, ravnanja z od- 
padki in v zvezi s-sekundarnimi surovinami. Konkretno so 
zapisane obveznosti za pripravo sanacijskih programov za 
nekatera območja ter odlokov za zavarovanje vodozbirnih 
območij in območij naravne dediščine. Plan SRS kot kon- 
kretno nalogo določa tudi sprejem družbenih dogovorov za 
sanacijo Blejskega jezera in Notranjske Reke ter pripravo 
odločitev glede namembnosti območij Trebuše, Planine, Cer- 
kniškega jezera, Radovljice (Sava) in Padeža. 

Občinski družbeni plani za srednjeročno obdobje 1981-85 
po pravilu vsebujejo tudi cilje in naloge v zvezi s problematiko 
varstva okolja. Nekatere so zelo splošne, druge bolj ali manj 
operacionalizirane. Najbolj konkretne so planske naloge, ki 
se nanašajo na izgradnjo zbiralnikov in večjih ali manjših 
čistilnih naprav za komunalne odplake in jih je v občinskih 
planih tudi največ. 

Te naloge so skupaj z izgradnjo kanalizacije in deponij za 
komunalne odpadke vključene v poglavje vodnega in komu- 
nalnega gospodarstva. Le v nekaterih planskih dokumentih 
so opredeljena tudi za realizacijo potrebna finančna sredstva, 
še bolj poredko viri financiranja. Večina planov ter dogovorov 
o temeljih plana vsebuje posebno poglavje o varstvu okolja, 
kjer nosilci planiranja deklarativno in splošno naštevajo reše- 
vanje problematike varstva kakovosti voda, varstva zraka, 
varstva pred hrupom, ravnanje z odpadki, zavarovanje var- 
stvenih pasov na območjih pitne vode ipd. Tako opredeljene 
planske naloge so še vedno bolj naštevanje problemov in 
želja, manj pa oblikovanje konkretnih poti za njihovo realiza- 
cijo. Naloge, za katere niso opredeljeni nosilci, viri sredstev in 
roki, so nerealno zastavljene in tudi to je vzrok, da se isti 
problemi okolja in njihovo predvideno reševanje prenašajo iz 
enega v drugo srednjeročno obdobje. 

Večina planskih aktov v občinah ne vsebuje sanacijskih 
programov industrijskih onesnaževalcev na njihovem terito- 
riju, čeprav bi tako pomembne naloge, v kolikor so v planih 
teh OZD, gotovo sodile tudi v planske dokumente družbeno- 
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političnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti. 
Prav tako v občinske družbene plane niso vedno vključeni 

samoupravni sporazumi in družbeni dogovori, ki so jih orga- 
nizacije združenega dela in družbenopolitične skupnosti pod- 
pisale v zvezi z reševanjem konkretnih problemov v okolju. 
Tak primer je npr. Družbeni dogovor o reki Savi, ki ni omenjen 
v vseh planih občin, ki so ga podpisale. 

Občine naloge v zvezi z varstvom okolja često sprejemajo le 
v okviru prostorskega dela planskih dokumentov (predvsem 
dolgoročnih). Čeprav se z razmeščanjem dejavnosti v pro- 
storu in namensko rabo prostora lahko izognemo marsikateri 
degradaciji okolja in nevarnosti za zdravje ljudi, pa na ta način 
ne morejo rešiti vseh problemov, saj bi se materialne možno- 
sti in obveznosti za varstvo in izboljševanje okolje morale 
določiti in opredeliti predvsem v celovitem družbenem planu. 

3. RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
Vsestransko raziskane in strokovno analizirane samorepro- 

dukcijske sposobnosti narave morajo biti del celovite analize 
možnosti razvoja in s tem eden od temeljev za planske odloči- 
tve. To pa zahteva tudi močno razvejano raziskovalno dejav- 
nost z vidika varstva okolja. 

Raziskovanje okolja oziroma ekološki vidik raziskovanja 
lahko delimo na: 

- raziskave, ki se neposredno nanašajo na varstvo in izbolj- 
ševanje prvin okolja pri urejanju prostora; 

- raziskave, ki se pri urejanju prostora posredno nanašajo 
na varstvo okolja,, 

- raziskave s področja industrije in medicinskih, kemičnih, 
bioloških ved, veterine in drugih podobnih področij, ki so tudi 
temeljne raziskave in dajejo indikatorje za razvrednotenje" 
človekovega fizičnega okolja. 

V srednjeročnem planu posebnih raziskovalnih skupnosti 
za obdobje 1981-1985 vsebuje raziskovalni program varstva 
in izboljševanja okolja 27 splošnih raziskovalnih programov in 

i projektov, prav malo raziskav in. sredstev pa je namenjenih 
neposredno varstvu in izboljševanju okolja (1). Nekaj več je 
raziskav, ki ob drugih ciljih zasledujejo tudi te cilje (2-3), 

V planu Raziskovalne skupnosti Slovenije za leto 1982 in 
1983 vključuje cilje varstva in izboljševanja okolja 36 usmerje- 
nih raziskovalnih programov in projektov. Iz pregleda teh 
raziskovalnih programov in projektov je razvidno, da so nepo- 
sredni in posredni cilji varstva in izboljševanja okolja v planu 
Raziskovalne skupnosti Slovenije 1982 in 1983 večinoma pri- 
sotni v delu URP7 oziroma RP8 pri vseh šestih vedah, še 
posebno pa pri biotehničnih. 

V planu posebnih raziskovalnih skupnosti za leto 1982 in 
1983 so razdelani raziskovalni programi in projekti, ki so bili s 
cilji in vsebino opredeljeni v srednjeročnem planu. V konkret- 
nih raziskavah pa so ti cilji ponekod opuščeni oziroma zabri- 
sani, ali pa so predlagane nekatere nove raziskave. 

Raziskave s področja varstva in izboljševanja okolja pa 
potekajo tudi po programih Zveze vodnih skupnosti Slovenije, 
Zveze stanovanjskih skupnosti Slovenije, Zveze komunalnih 
skupnosti Slovenije, splošnih združenj, gospodarskih zbor- 
nic. 

Pri usmerjanju potrebnih raziskav se vključuje tudi Republi- 
ški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora je 
napravil analizo raziskovalnih nalog, ki so jih financirale Re- 
publiška raziskovalna skupnost ter področne oziroma po- 
sebne raziskovalne skupnosti od leta 1976 do leta 1982. 

Na področju varstva zraka je raziskave izvajalo približno 40 
raziskovalcev različnih strokovnih profilov. Republiška raz- 
iskovalna skupnost je zagotovila sredstva za več kot petdeset 
raziskovalnih nalog, katere so večinoma predlagali izvajalci. 
Raziskave so posegle na mnoga ključna področja varstva 
zraka. Rezultati raziskav so bili večinoma uporabljeni pri 
sestavi zakona o varstvu zraka in pri spremljajočih predpisih, 
pri gradnji trboveljskega dimnika itd. 

Na področju varstva pred hrupom je izdelanih premalo 
raziskav. Tudi tu so potrebne meritve v delovnih okoljih in v 
območjih namenjenih za oddih in počitek. Potrebne bodo 
raziskave, ki se nanašajo na manj hrupna proizvodna sredstva 
in na omejitev rabe le teh. 
7 URP - usmerjeni raziskovalni program (ali projekt) B RP - raziskovalni program (ali projekt) 

Pri urbanističnem načrtovanju bo potrebno upoštevati razi- 
skave, ki se bodo nanašale na potencialna hrupna območja. 

Na področju varstva voda je bilo opravljenih približno 40 
raziskovalnih nalog, ki so se nanašale na: prisotnost in vpliv 
polutantov na kakovost voda, sedimente in organizme, razvoj 
tehnologije čiščenja odplak, metodologijo, (viri, kakovost in 
priprava pitne vode), radiološka vprašanja, kompleksna raz- 
iskovanja polucijsko povzročenih degradacij akvatičnih eko- 
.sistemov, bazična raziskovanja. 

Na področju bivalnega okolja in krajine je bilo v preteklih 
letih opravljenih le manjše število raziskav, v zadnjih dveh 
letih pa se je to število povečalo. Opravljene so raziskave na 
manj razvitih območjih; za urejanje vasi skupaj s kulturno- 
krajino, za prenovo naselij, za bivalno okolje, ki bodo služili 
kot podlaga za dolgoročne planske akte občin in republike in 
delno kot gradivo za podzakonske predpise (o urejanju pro- 
stora in urejanju naselij ter drugih posegov v prostor). Obe- 
nem dajejo te raziskave neposredno metodološke podlage za 
urbanistično in krajinsko načrtovanje v občinah. Kljub temu 
pa le te še ne zajemajo vseh ključnih problemskih sklopov, ki 
ostajajo neraziskani. 

Prav zato je Republiški komite za varstvo okolja in urejanje 
prostora dal pobudo za leto 1983 (1984) in bo predvidoma 
sofinanciral naslednje raziskovalne naloge: 

- varstvo dobrin splošrfega pomena; 
- primerna zemljišča za poselitev (v okviru interdisciplinar- 

nega projekta PORS9 Gospodarjenje s prostorom); 
- urejanje naselij z vidika varčevanja z energijo (s klimat- 

skimi regijami); 
- kriteriji SLO in DSZ v planih in urbanističnih dokumentih 

občin (pripravljenost za primer naravnih in drugih nesreč). 
Raziskave iz problemskega sklopa odpadkov se nanašajo 

predvsem na predelavo ali na drugo koristno uporabo odpad- 
kov-sekundarnih surovin: anorganskih brez metalurških, iz 
industrije celuloze in papirja, iz tekstilne in usnjarske indu- 
strije, po'imernih snovi, lesne, živilske. 

Po ocenah so nekateri rezultati te vrste raziskav koristno 
uporabljeni v praksi oziroma v proizvodnji. 

Nujno potrebne so še raziskave, ki naj se nanašajo še na 
sisteme ravnanja z odpadki v naseljih, na ravnanje s strupe- 
nimi snovmi in nevarnimi odpadki. 

Raziskave tal, vegetacije in hrane zajemajo v projektih var- 
stva okolja približno 20 tem, v drugih projektih pa so še 
številnejši. Rezultati teh raziskav opozarjajo na marsikdaj 
nesprejemljive razmere v SRS in SFRJ, na prevelike količine 
strupov, ki jih nekontrolirano ali premalo kontrolirano odda- 
jamo v okolje, na prevelike dovoljene količine strupenih snovi 
v hrani, itd. 

4. INFORMACIJSKI SISTEM 
Za uspešnejše reševanje problematike varstva okolja je 

potreben tudi celovit sistem zbiranja in distribuiranja informa- 
cij in podatkov o stanju v okolju in o družbenih prizadevanjih 
najem področju. 

Že v prejšnjem srednjeročnem obdobju so bila prizadevanja 
usmerjena tudi v postavitev informacijskega sistema urejanja 
prostora in varstva okolja, kateri bi omogočal stalno spremlja- 
nje odločitev in zagotavljal podatke za načrtovanje, ne le na 
podlagi enkratnih in medseboj neprimerljivih ocen stanja. 
Takega sistema informiranja še nismo uspeli razviti oz. so 
prizadevanja za njegovo vzpostavitev šele v teku. Nosilci pla- 
niranja po pravilu zbirajo podatke in informacije vsak zase in 
za svoje trenutne potrebe, medsebojnega izmenjavanja infor- 
macij je premalo, pa tudi centra, kjer bi se akumulirali že 
zbrani podatki, nimamo. 

Zaradi pomanjkljivosti izmenjave informacij ostajajo pogo- 
sto neizpolnjene tudi raziskave o posameznih vprašanjih var- 
stva okolja, katerih rezultati bi lahko imeli širšo uporabno 
vrednost, preprečili pa bi tudi morebitno podvajanje razisko- 
valnih nalog, o enakih ali podobnih problemih in rešitvah. 

Zakon o družbenem sistemu informiranja (1983> je opredelil 
in določil izhodišče in temeljne načine za vzpostavitev celovi- 
tega sistema družbenega informiranja in na tej osnovi so že 
začele potekati strokovne aktivnosti za postavitev podsistema 
podatkov in informacij na področju urejanja prostora in var- 
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stva okolja. Te naloge se bodo morale z vso resnostjo lotiti 
predvsem vse družbenopolitične skupnosti. 

V preteklem obdobju je bilo v zvezi z vzpostavitvijo sprem- 
ljanja stanja veliko storjenega na področju varstva zraka, kjer 
se je na podlagi zakonskih določil začel razvijati enotni anali- 
tično nadzorni in alarmni sistem za varstvo zraka (ANAS), ki 
danes vključuje: 

- splošen kataster emisij 
- podatke republiške osnovne in dopolnilne mreže meril- 

nih postaj o imisijski koncentraciji S02 in dima (44. merilnih 
postaj za spremljanje 24-urnih koncentracij S02 in dima ter 10 
premičnih avtomatskih merilnih postaj za merjenje plinskih 
komponent zraka S02, dušikovih oksidov, ozona, ogljikovodi- 
kov), ki so bile razvite na podlagi domačih in tujih izkušenj 
tako, da so zagotovljeni optimalni pogoji za izvajanje meteo- 
roloških ekoloških meritev za najsodobnejšo instrumentalno 
opremo in avtomatiko obdelave podatkov. 

Glavni center zbirarija, obdelave in distribuiranja podatkov 
je Hidrometeorološki zavod Slovenije. Problemi, ki spremljajo 
realizacijo sodobno zasnovanega informacijskega sistema za 
spremljanje varstva zraka, so povezani predvsem z nepopol- 
nim katastrom emisij, z obdelavo podatkov (priprava za po- 
trebe združenega dela in upravnih organov) ter z neustrezno 
kadrovsko usposobljenostjo za vzdrževanje in delovanje si- 
stema. 

Podatki o stanju fizičnih sestavin okolja se zbirajo še pri 
nekaterih drugih institucijah. Tako Zveza vodnih skupnosti 
Slovenije vodi kataster kakovosti voda, Zavod SRS za varstvo 
naravne in kulturne dediščine izdeluje in dopolnjuje katastra 
o naravnih in kulturnih spomenikih v Sloveniji, Gospodarska 
zbornica Slovenije pa zbira podatke h sekundarnih surovinah. 
V okviru Zavoda SRS za statistiko se stalno zbirajo nekateri 
podatki o varstvu voda in o sekundarnih surovinah. Določene 
podatke oziroma prostorske kazalce zbira tudi Zavod SRS za 
družbeno planiranje. 

5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
Varstvo okolja je v socialistični republiki Sloveniji integralni 

de! vsega vzgojno izobraževalnega dela. Cilj pa je, da otroci in 
mladina spoznavajo vrednote okolja, se usposabljajo za ure- 
janje okolja in si oblikujejo pozitiven odnos do njega. Pri 
konkretizaciji in operacionalizaciji nalog vzgoje za varstvo 
okolja in pri izbiri oblik in metod vzgojnoizobraževalnega dela 
so bile upoštevane dosedanje izkušnje in rezultati pri izvaja- 
nju vzgoje za varstvo okolja, psihofizične značilnosti otrok in 
mladine, vzgoja za varstvo okolja kot obsežna sestavina 
splošne izobrazbe in vzgoja za varstvo okolja kot sestavina 
posebnih strokovnih in praktičnih znanj v usmerjenem izobra- 
ževanju 

Smotri in vsebina vzgoje za varstvo okolja so vključeni v vse 
Oblike vzgojno izobraževalnega dela tako, da so upoštevane 
didaktične posebnosti in možnosti posameznih oblik dela. 

S tem je zagotovljeno njihovo dopolnjevanje in prepletanje 
v celovitem vzgojno izobraževalnem procesu. Te oblike so: 
vzgojno delo v skupinah in igri predšolskih otrok, pouk ob- 
veznih in fakultativnih predmetov, proizvodno delo oziroma 
delovna praksa, delovne akcije, družbeno potrebno delo, kul- 
turne, naravoslovne, obrambne in telesnovzgojne dejavnosti 
ter interesne dejavnosti. Celoten vzgojno izobraževalni pro- 
ces temelji na motivaciji učencev za spoznavanje okolja, na 
razvijanju aktivnosti ter širših družbenih unteresov. Smotri in 
vsebina vzgoje za varstvo okolja so vključeni kot sestavina 
splošne izobrazbe v vzgojne programe vzgojno-varstvenih 
organizacij, v program in delo osnovne šole ter vzgojno- 
izobraževalne programe srednjega usmerjenega izobraževa- 
nja. 

V predšolski vzgoji je vzgoja za varstvo okolja sestavina 
njenega dela na vseh starostnih stopnjah, na vseh vzgojnih 
področjih in v vseh sestavinah celotnega življenja in dela 
vzgojno-varstvene organizacije. 

Vzgojno-varstvena organizacija nudi otrokom funkcio- 
nalno, higiensko-zdravstveno ustrezno ter estetsko urejeno 
okolje in zagotavlja takšno organizacijo življenja, da lahko 
spoznavajo svoje najbližje okolje in da lahko sodelujejo pri 
urejanju okolja, kot npr: urejanje bivalnih prostorov, igrišč, 
gredic in najbližjega okolja vzgojno-varstvene organizacije, in 
si tako razvijajo notranjo potrebo po bivanju v urejenem 
okolju. Hkrati se svoji razvitosti ustrezno usposabljajo za 

aktivho sodelovanje pri urejanju okolja in si razvijajo odnos 
do naravnih in kulturnih dobrin in vrednot. 

V osnovnem in srednjem usmerjenem izobraževanju je 
vzgoja za varstvo okolja vključena v vseh učnih načrtih pri 
vseh predmetih in na vseh stopnjah. 

V srednji šoli so naloge in besedila o varovanju okolja 
poglobljena in zahtevna. Učni načrt namreč zahteva in hkrati 
spodbuja spremljanje sodobnega utripa življenja ter aktuali- 
zacijo učnovzgojne tematike, tako da bi učenci dosegli kar 
največjo razgledanost in osveščenost. 

Pomemben dosežek v SR Sloveniji so z zakonom določene 
osnove za dograjevanje vzgoje o varstvu okolja kot neločljive 
sestavine vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnem in 
usmerjenem izobraževanju. 

Celoten vzgojno-izobraževalni proces temelji na motivaciji 
učencev za spoznavanje okolja, na razvijanju aktivnosti in 
samostojnosti ter ustvarjalnosti učencev. 

Vzgoja otrok in mladine za varstvo okolja, ki se je odvijala v 
dosedanjih oblikah dela je dobila v naravoslovnih, kulturnih in 
drugih dejavnostih ter delovnih akcijah, proizvodnem in dru- 
gem družbeno potrebnem delu večje možnosti za kvalitetnejši 
razvoj in interdisciplinarno spoznavanje problematike varstva 
okolja. 

Pomembna je vloga strokovnih inštitucij, ki morajo'vsebin- 
sko in kadrovsko pomagati vZgojno-izobraževalnim organiza- 
cijam pri varstvu okolja. 

Poleg mladine, ki je vključena v vzgojnoizobraževalni pro- 
ces, uvajamo tovrstno izobraževanje ter informiranje tudi pri 
ostalih občanih, ki so že izven teh procesov. Lahko rečemo, 
da osveščanje in izobraževanje starejših v Sloveniji poteka 
dokaj neorganizirano. 

Pri tem so zelo aktivna nekatera društva kot so lovci, ribiči, 
čebelarji, planinci, taborniki, turistična in hortikulturna druš- 
tva ter žal še maloštevilna društva za varstvo okolja. 

Pomembno naiogo pri osveščanju in informiranju občanov 
s problematiko varstva okolja imajo tudi sredstva javnega 
obveščanja. Pri tem pa lahko ugotovimo, da je aktivnost večja 
le ob posameznih ekscesih, ki se pojavljajo v okolju (pogini 
rib v poletnih mesecih in onesnaženost zraka v zimskem 
obdobju) ni pa kontinuiranega obveščanja o tej problematiki. 

Ekološki problematiki pa je v celoti posvečena revija Naše 
okolje, ki jo izdaja Republiški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora, in izhaja že sedmo leto. 

6. DRUŽBENA ORGANIZIRANOST 
Istočasno z oblikovanjem celovitejše koncepcije varstva 

dobrin splošnega pomena in vrednot človekovega okolja, 
katera vključuje v reševanje problematike vse nosilce družbe- 
nega razvoja, so se razširila tudi prizadevanja za čim hitrejši 
razvoj vseh uresničljivih oblik organiziranega vključevanja 
delovnih ljudi in občanov v reševanje problematike varstva 
okolja. 

Danes lahko ugotovimo, da je upravna in samoupravna 
organiziranost za reševanje vprašanj varstva okolja v SRS 
obsežna. V družbenopolitičnih skupnostih so skupščinska 
telesa in upravni organi, ki kreirajo in izvajajo politikcurejanja 
prostora in varstva okolja. Pri tem jim pomagajo vodnogospo- 
darske, urbanistične, sanitarne in druge inšpekcije na občin- 
ski in republiški ravni. V KS in organizacijah združenega dela 
so posamezniki ali skupine zadolženi za uveljavljanje inter- 
esov varstva okolja. 

Dolgo časa so v nekaterih občinah obstajale tendence, da 
se odgovornost za varstvo okolja prenese na splošne samou- 
pravne skupnosti za varstvo okolja. Vendar pa ja le prevladalo 
spoznanje, da je mesto samoupravnega sporazumevanja o 
varstvu okolja kot vidiku družbenega razvoja v obstoječih 
samoupravnih interesnih skupnostih materialne proizvodnje 
in družbenih dejavnosti. 

Nekakšna izjema so samoupravne interesne skupnosti za 
varstvo zraka, katerih ustanovitev je določil zakon o varstvu 
zraka zaradi nujnosti vsklajevanja in enotnega reševanja pro- 
blematike varstva zraka na prekomerno onesnaženih področ- 
jih. Zakon je predpisal tudi vsebino in naloge njihovega delo- 
vanja, način povezovanja in financiranja. Kljub pereči proble- 
matiki pa se koncept teh skupnosti ni uveljavil v praksi. V 
večini občin SIS za varstvo zraka niso ustanovili, ustanovljene 
pa so po začetni aktivnosti prenehale delovati, tako da Zveza 
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skupnosti za varstvo zraka nima delegatske baze. Poleg razlo- 
gov, ki so sistemskega značaja (skupščina je enodomna, delo 
skupnosti naj bi se financiralo s prispevkom zaradi onesnaže- 
nega zraka) pogojujejo takšno stanje tudi ugotovitve družbe- 
nopolitičnih skupnosti, da bi sprejete kriterije in merila morali 
uveljavljati na vseh področjih življenja in dela, daje koordina- 
cija možna v okviru priprave družbenih planov in delovanje 
delegatskih skupščin in njihovih organov. 

Na podlagi teh ugotovitev se je izoblikovalo mnenje, da je 
potrebno spremeniti določbe zakona o varstvu zraka v smislu, 
da samoupravna organiziranost v okviru SIS za varstvo smi- 
slu, da samoupravna organiziranost v okviru SIS za varstvo 
zraka ni obvezna, ampak da je potrebno reševanje te proble- 
matike bolj vključiti v obstoječe samoupravne interesne skup- 
nosti za energetiko ter v dejavnost upravnih organov (še 
posebno inšpekcijskih služb). 

V samoupravno organiziranem vodnem gospodarstvu bo 
potrebno bolj uveljaviti interese uporabnikov, predvsem v 
zvezi z večjo angažiranostjo izvajalcev za varstvo kvalitete 
voda. 

Za uspešnost prizadevanj v zvezi z varstvom okolja je po- 
membna tudi angažiranost družbenopolitičnih organizacij, v 
RK SZDL obravnava to problematiko Svet za varstvo okolja, 
manj pa je čutiti delovanje občinskih konferenc SZDL, ko gre 
za vsklajevanje interesov pri odločanju o družbenem razvoju. 
V vseh svojih kongresnih dokumentih Zveza komunistov Slo- 
venije opredeljuje tudi naloge v zvezi z varstvom okolja, ven- 
dar komunisti v praksi verjetno premalo poudarjajo pomemb- 
nost teh vprašanj. Več pozornosti in svoje aktivnosti bi pro- 
blematiki lahko posvetili sindikati in ZSMS. 

V okviru Gospodarske zbornice Slovenije delujeta Odbor za 
sekundarne surovine in komisija za varstvo okolja. Prav tako 
pa delujejo odbori, ki se ukvarjajo s problematiko s področja 
varstva okolja pri posameznih splošnih združenjih. 

Pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti deluje Svet za 
varstvo okolja, ki ima obsežen program dela in na svojih sejah 
obravnava praktično vsa področja varstva okolja. 

Naloge v zvezi z varstvom človekovega okolja vključujejo 
med svoje aktivnosti vse pogosteje mnoga društva in druž- 
bene organizacije, predvsem pa Rdeči križ Slovenije. Dejav- 
nost Zveze društev za varstvo okolja v Sloveniji, ki združuje 
nekaj društev za varstvo okolja v republiki, je usmerjena bolj 
na opozarjanje v zvezi z ekscesnimi primeri onesnaževanja 
okolja, manj pa na konkretno reševanje le-teh. Zelo dejavna 
pa je pri organiziranju in vodenju tečajev o varstvu okolja za 
šolsko mladino. 

7. MEDREPUBLIŠKA IN MEDNARODNA 
DEJAVNOST 

Republika Slovenija se preko različnih organov in organiza- 
cij povezuje tudi z drugimi republikami in avtonomnimi po- 
krajinami Jugoslavije za skupna prizadevanja na področju 
varstva okolja. Tako je v programu Izvršnega sveta Skupščine 
SR Slovenije in republiških upravnih organov tudi sodelova- 
nje s SR Hrvatsko predvsem glede varstva voda. Medrepubli- 
ško sodelovanje se odvija v glavnem preko koordinacijskega 
odbora za stanovanjskokomunalne zadeve in varstvo okolja 
pri ZIS, kjer SR Slovenija aktivno sodeluje in je tudi nosilec 
nekaterih skupnih programov in nalog. Pomembno je tudi 
sodelovanje v Medrepubliški koordinacijski komisiji za za- 
ščito Jadranskega morja in kopnega pred onesnaženjem. 

Republiški komite za varstvo okolja in urejanje prostora ter 
drugi organi in organizacije iz SR Slovenije sodelujejo posre- 
dno ali neposredno tudi v mednarodnih odnosih, ki se nana- 
šajo na varstvo okolja in urejanje prostora. V okviru mešanih 
komisij in strokovnih skupin se pripravljajo skupni programi 
aktivnosti in skupne analize stanja v okolju, pa tudi skupna 
priporočila vladam sodelujočih držav. 

Pomembnejše oblike sodelovanje so predvsem v multilate- 
ralnih mednarodnih skupnostih kot so Alpe-Jadran, Alpski lok 
in Ouadrigon, ter bilateralno sodelovanje SR Slovenije in 
Štajerske ter SR Slovenije in AD Furlanije-Julijske krajine. 

To sodelovanje je pomembno za politiko dobrososedskih 
odnosov, njegov pomen pa je velik tudi za urejanje konkretnih 
skupnih problemov varstva okolja v obmejnih področjih, ana- 
lize in raziskave, ki so rezultat teh sodelovanj, pa so koristna 
podlaga tudi za planske odločitve o nadaljnjem razvoju repu- 
blike in posameznih občin. 

IV. UGOTOVITVE IN PREDLAGANE AKTIVNOSTI 
Organizirana prizadevanja za varstvo in izboljševanje okolja 

v SR Sloveniji tfemeljijo na sorazmerno razvitih spoznanjih v 
naravi in obsežnosti vzrokov za dosedanje degradacije z 
usmeritvijo za njihovo odpravljanje pri izvorih in ne samo pri 
posledicah. Pri tem se upiramo vse bolj na lastno znanje in 
domače tehnologije. Naloge, ki iz tega izhajajo, so dolgo- 
ročne in zahtevajo velika materialna sredstva, ki jih združeno 
delo in družba kot celota trenutno ne zmorejo. Zato bo k 
odpravi obstoječih stanj potrebno pristopiti selektivno, novih 
ekscesov p'a ne bi smeli dovoliti. 

Skladno s tem je potrebno opredeliti tiste naloge, katere bi 
morali rešiti še v tem srednjeročnem obdobju, tako da opre- 
delimo in zagotovimo potrebna finančna sredstva. 

1. Dosedanje usmeritve in organiziranost (na področju var- 
stva okolja) so smotrna in primerna podlaga za nadaljevanje 
programiranih in začetih dejavnosti po načelu, da se varstvo 
okolja obravnava enakopravno v vseh razvojnih načrtih. 

2. Potrebno je nadaljevati z dopolnitvijo in zaokroženjem 
informacijskega sistema, da bomo dobivali natančnejše po- 
datke o stanju na posameznih področjih in območjih ter tako 
smotrno razporejali dejavnosti v prostoru. 

Nosilci naloge: Republiški komite za informiranje, Republi- 
ški komite za varstvo okolja in urejanje prostora, Hidrometeo- 
rološki zavod, Zavod SRS za statistiko. 

3. S področja varstva okolja ni potrebno izdajati novih 
zakonov, pač pa je treba že obstoječe dopolniti s podzakon- 
skimi predpisi ter standardi industrijskih proizvodov, katerih 
uporaba vpliva na okolje. Občinske skupščine morajo sprejeti 
z zakoni predvidene splošne akte glede zaščite podtalnice, 
opredelitve spomenikov naravne in kulturne dediščine in pro- 
storske planske akte. 

Nosilci naloge: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora, Gospodarska zbornica Slovenijte in občinske 
skupščine. 

4. Glede varstva zraka je potrebno nadaljevati s sanacijo 
industrijskih objektov ter urejanjem daljinskega ogrevanja in 
s smotrno razporeditvijo goriv po regijah, nadaljevati z izgrad- 
njo sistema ANAS ter preveriti smotrnost z zakonom predvi- 
dene samoupravne organiziranosti. 

Nosilci naloge: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora. Republiški komite za energetiko, Gospodarska 
zbornica Slovenije, Hidrometeorološki zavod. 

5. Na področju vodnega gospodarstva smo dosegli vidne 
uspehe posebno pri varstvu pred visokimi vodami, pa tudi na 
področju oskrbe s pitno vodo. Morali pa bi posvetiti večjo 
pozornost kakovosti voda in v zvezi s tem v okviru samou- 
pravno organiziranega vodnega gospodarstva vzpodbuditi ra- 
ziskave in projektno dejavnot ter določiti za to tudi sora- 
zmerno več sredstev. 

Nosilci naloge: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora. Republiški komite za zdravstveno in socialno 
varstvo, Republiški komite za raziskovalno dejavnost in te- 
hnologijo, Zveza vodnih skupnosti Slovenije. 

6. Na področju odpadkov je potrebno koncentrirati njihovo 
odlaganje ter pospešiti ureditev problematike posebnih od- 
padkov ter uvesti večjo disciplino glede divjih odlagališč. 

Nosilci naloge: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora, Republiški komite za industrijo in gradbeniš- 
tvo, Gospodarska zbornica Slovenije, občine. 

7. Na področju varstva pred hrupom je potrebno prepreče- 
vati nove konfliktne situacije in pristopiti k sanaciji razmer, 
kjer so presežene kritične vrednosti hrupa ter predlagati stan- 
darde za nekatera najbolj razširjena prometna sredstva in 
gospodinjske aparate. 

Nosilci naloge: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora, Republiški komite za zdravstveno in socialno 
varstvo, Republiški komite za industrijo in gradbeništvo. 

8. Raziskovalna dejavnost naj bi se bolj vključila v planski 
proces reševanja posameznih konfliktnih situacij na področju 
okolja in usmerila v dolgoročne raziskave za preprečevanje 
nastajanja novih nezaželenih vplivov na okolje. 

Nosilci nalog; Raziskovalna skupnost Slovenije in posebne 
raziskovalne skupnosti, Gospodarska zbornica Slovenije, Re- 
publiški komite za raziskovalno dejavnost'in tehnologijo. 

9. Še nadalje je potrebno vzpodbuditi in podpirati prizade- 
vanja za širše osveščanje in informiranje občanov o proble- 
matiki varstva okolja ter skladno s tem razviti tudi redakcijsko 
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zasnovo in razširjenost oziroma odmevnost revije Naše oko- 
lje. 

Nosilci naloge., Reoubliški komite za varstvo okolja in 
urejanje prostora, Republiški komite za informiranje. 

10. Nadaljuje naj se z utečenimi oblikami medrepubliškega 
sodelovanja, posebno s SR Hrvatsko, ter aktivno sodeluje v 

vseh oblikah mednarodnega sodelovanja SR Slovenije in ŠFR 
Jugoslavije na področju varstva okolja. 

Nosilci naloge: Republiški komite za varstvo okolja in ure- 
janje prostora, Republiški komite za mednarodno sodelova- 
nje 

PREDLOG ZAKONA 

o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb (ESA-256) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 100. seji dne 
10 11 1983.določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O DRUŽBENEM VARSTVU DU- 
ŠEVNO IN TELESNO PRIZADETIH OTROK. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena. 261, in 262 člena poslovnika Skupščine SR 
Slovenije 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije |e na podlagi 

85. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slove- 
nije in na podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine 
SR Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika 
pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 

- Borut MIKLAVČIČ. član izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo, 

- Franc HOČEVAR, namestnik predsednika Republi- 
škega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo. 

OPOMBE: 1 člen 
S tem zakonom se urejajo oblike družbenega 

varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje 
telesno prizadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti 
za samostojno življenje in delo (v nadaljnjem bese- 
dilu: invalid) in pri katerih je ugotovljeno, da je 
prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni do- 
bi. do dopolnjenega 1,8. leta starosti, oziroma v 
času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnje- 
nega 26. leta starosti. 

2. člen 
Oblike družbenega varstva po tem zakonu se 

zagotavljajo invalidom, ki imajo stalno prebivališče 
v SR Sloveniji in izpolnjujejo druge z zakonom 
določene pogoje 

3. člen 
Oblike družbenega varstva po tem zakonu so 
1 varstvo v splošnih ali posebnih socialnih zavo- 

dih. 
2. varstvo v drugi družini 
3. nadomestilo za invalidnost (v nadaliniem bese- 

dilu: nadomestilo). 
4 dodatek za tujo nego in pomoč 

4. člen 
Oblike varstva v splošnih in posebnih socialnih 

zavodih so: 
- dnevno varstvo, 
- občasno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v za- 

vodu ter 
- stalno varstvo z nastanitvijo ih oskrbo v za- 

vodu. 
Dnevno varstvo se zagotavlja invalidom, ki živijo v 

• svoji ali drugi družini 
Občasno varstvo z nastanitvijo in oskrbo v zavo- 

du se po potrebi zagotavlja invalidom, ki živijo v 
svoji ali drugi družini. Stalno varstvo z nastanitvijo 
in oskrbo v zavodu se zagotavlja: 

- invalidom, ki jim je glede na naravo in stopnjo 
invalidnosti potrebno stalno varstvo v zavodu in 

invalidom, ki nimajo družine ali ne morejo žive- 
ti v svoji družini in jim ni mogoče zagotoviti varstva 
v drugi družini. 

5. člen 
Varstvo v drugi družini se zagotavlja invalidom, ki 

nimajo družine ali ne morejo živeti v svoji družini in 
jim glede na naravo in stopnjo invalidnosti nepo- 
trebno stalno varstvo v zavodu 

6. člen 
Invalidi, ki uživajo varstvo iz 4, ali 5. člena tega 

zakona oziroma osebe, ki so jih po zakonu dolžne 
preživljati, prispevajo za kritje stroškov tega varstva 
po osnovah in merilih, določenih s samoupravnim 
splošnim aktom občinske skupnosti socialnega 
skrbstva. 

7. člen 
Invalidi pridobijo pravico do nadomestila z 18. 

letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invali- 
dnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje. 

Invalid, ki ima pravico do pokojnine po predpisih 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pra- 
vico do invalidnine po predpisih o vojaških invalidih 
ali po predpisih o civilnih inveJidih vojne, ima pravi- 
co do razlike med zneskom pokojnine oziroma in- 
validnine in zneskom nadomestila, če'je .znesek 
nadomestila višji od zneska pokojnine oziroma in- 
validnine 

8. člen 
Nadomestilo znaša 35% poprečnega mesečnega 

čistega osebnega dohodka na zaposlenega v SR 
Sloveniji v v minulem letu (v nadaljnjem besedilu: 
čisti osebni dohodek). 

9. člen 
Invalid, ki mu je za osnovne življenjske potrebe 

neogibna stalna pomoč in postrežba drugega, ima 
poleg nadomestila pravico do dodatka za tujo nego 
in pomoč 

Ce potrebuje invalid pomcrč za opravljanje vseh 
osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek naj- 
manj 20% in največ 30% čistega osebnega dohod- 
ka. če potrebuje pomoč pri opravljanju večine 
osnovnih življenjskih potreb, znaša dodatek naj- 
manj 10% in največ 20% čistega osebnega do- 
hodka. 

12 priloga poročevalca 



Za ugotavljanje upravičenosti do dodatka za tujo 
nego in pomoč se smiselno uporabljajo predpisi s 
področja socialnega skrbstva in pokojninskega in 
rnvalidskega zavarovanja. 

10. člen 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije vsako le- 

to na osnovi uradno ugotovljenega porasta čistega 
osebnega dohodka valorizira nadomestilo in določi 
višino dodatka za tujo nego in pomoč. 

Usklajeni zneski nadomestila se izplačujejo uži- 
valcu od 1 aprila dalje. 

11. člen 
Osnova za priznanje pravic iz tega zakona je 

nezmožnost za samostojno življenje in delo, ki se 
ugotavlja z izvidom in mnenjem komisije za razvr- 
ščanje otrok in mladostikov z motnjami v telesnem 
in duševnem razvoju skupnosti socialnega skrbstva 
ali invalidske komisije Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji. 

1 2. člen 
Pravica do nadomestila se uveljavlja po postop- 

.ku, ki velja za uveljavljanje pravice do materialne 
pomoči v socialnem skrbstvu. 

13. člen 
Postopek za priznanje pravice do nadomestila se 

začne na zahtevo upravičenca, njegovega zakonite- 
ga zastopnika, centra za socialno delo ali krajevne 
skupnosti. 

Nadomestilo se prizna s prvim dnem naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve, če so izpolnjeni pogoji 
iz tega zakona. 

14. člen 
če pristojni orgari občinske skupnosti socialnega 

skrbstva v postopku za priznanje nadomestila ugo- 
tovi da pri osebi, ki uveljavlja nadomestilo, še ni 
bila ocenjena stopnja prizadetosti, to reši kot pred- 
hodno vprašanje. 

15. člen 
če upravičenec oziroma zakoniti zastopnik ni 

zadovoljen z dokončno odločbo organa občinske 
Skupnosti socialnega skrbstva, lahko v 30 dneh po 
prejemu dokončne odločbe uveljavlja sodno var- 
stvo pred sodiščem združenega dela, 

16. člen 
Skupnost socialnega skrbstva Slovenije vodi evi- 

denco uživalcev nadomestil 
Strokona opravila potrebna za uveljavljanje pra- 

vic po tem zakonu opravljajo centri za socialno 
delo. 

17. člen 
Sredstva za uresničevanje pravice do nadomesti- 

la zagotavljajo delavci v združenem delu, delovni 
ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z oseb- 
nim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina obča- 
nov, delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno 
opravljajo poklicno dejavnost, delavc1, ki so v de- 
lovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma drugi- 
mi nosilci samostojnega osebnega dela s prispev- 
kom iz osebnega dohodka. 

S samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije se v skla- 
du z zakonom določijo viri in osnove za prispevke, 
način obračunavanja in plačevanja prispevkov ter 
njihova višina. 

18. člen 
Če samoupravni sporazum ni sklenjen al i ga skle- 

ne le del udeležencev, Skupščina SR Slovenije do- 
loči stopnjo prispevkov za vse zavezance ali le za 
tiste zavezance, ki samoupravnega sporazuma niso 
sklenili. 

19. člen 
Samoupravne splošne akte občinskih skupnosti 

socialnega skrbstva je potrebno dopolniti najka- 
sneje v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

20. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Ura- 

dnem listu SRS, določbe o izplačevanju nadomestil 
se uporabljajo od 1.6. 1984. 

OPOMBE: 

skupscina sr Slovenije 
izvršni SVET 

OBRAZLOŽITEV 

i 
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela. 

Zbora občin in skupščine Skupnosti socialnega varstva Slo- 
venije dne 19. oktobra in 2. novembra 1983 po predhodni javni 
razpravi sprejela osnutek zakona o družbenem varstvu du- 
ševno in telesno prizadetih odraslih oseb. Istočasno je nalo- 
žila Izvršnemu svetu, da pripravi predlog zakona in pri tem 
upošteva stališča, pripombe, predloge in mnenja dane v poro- 
čilih delovnih teles zborov in Skupščine ter pripombe skupin 
delegatov. O osnutku zakona so razpravljali tudi v Republiški 
konferenci SZDL, Republiškemu svetu Zveze sindikatov Slo- 
venije, Skupnosti socialnega varstva Slovenije in Zvezi dru- 
štev za pomoč duševno prizadetim SR Slovenije. 

V razpravah so bile dane številne pripombe in predlogi, ki 
jih je predlagatelj pri pripravi predloga zakona proučil in 
ustrezno upošteval. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona sledil izhodi- 
ščem in načelom, ki so bila postavljena v osnutku zakona in 
sprejeta v Skupščini SR Slovenije, zato ni mogel upoštevati 
tistih pripomb in mnenj, ki niso bila v skladu s konceptom 
zakona, kar velja predvsem za predloge, ki pomenijo širitev 
kroga upravičencev in s tem povezano potrebo po dodatnih 
finančnih sredstvih, 

priloga poročevalca 

ii. * 
V primerjavi z osnutkom zakona je spremenjen že naslov 

predloga zakona, ker je izpuščena beseda »odraslih«. Zato pa 
je v 1, členu, kjer smo besedo »odraslih« prav tako izpustili, 
sedaj poudarjeno, da se s tem zakonom urejajo oblike druž- 
benega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje 
telesno prizadetih odraslih oseb, pri katerih je prizadetost 
nastopila v otroški ali mladostni dobi, zaradi česar se niso 
sposobni usposobiti za samostojno življenje in delo. 

Ker je javna razprava v celoti podprla varianto k temu členu, 
je krog upravičencev razširjen tudi na tiste, pri katerih nastopi 
ena od naštetih oblik prizadetosti v času rednega šolanja, 
vendar najdlje do dopolnjenega 26, leta starosti. 

V 2, členu smo v prvem odstavku izpustili zahtevo, da mora 
biti invalidnost ocenjena v SR Sloveniji, ker je to stvar po- 
stopka, drugi odstavek pa je črtan v celoti, ker je po večin- 
skem mnenju nepotreben. 

Tretji člen je dopolnjen z novo 4. točko, ker je dodatek za tujo 
nego in pomoč sedaj samostojna dajatev, ki se prizna uživalcu 
nadomestila za invalidnost, če za opravljanje osnovnih življenj- 
skih potreb neogibno potrebuje tujo nego in pomoč. 

Skladno s pripombami je predlagatelj preoblikoval 4. člen, 
tako, da je sedaj iz njega razvidno, da so vsi upravičenci iz 1. 
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člena tega zakona deležni pod določenimi pogoji vseh oblik 
družbenega varstva, naštetih v 3. členu Ni pa mogel upošte- 
vati predloga za vsebirsko dopolnitev 4. člena. ker so splošni 
in posebni sociaini zavodi že urejeni z Zakonom o socialnem 
skrbstvu (Ur. list SRS. štev. 35/79). 7. člen se črta. ker glede na 
dopolnitev 3. člena, ni več potreben, vsi naslednji členi pa se 
na novo oštevilčijo. 

V 7. členu predloga (8. člen osnutka) smo dopolnili drugi 
odstavek, ki sedaj določa, da upravičenci do pokojnine ali 
invalidnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju in do invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali 
po predpisih o civilnih invalidih vojne lahko pridobijo razliko 
do višine nadomestila za invalidnost, če je ta znesek višji od 
zneska pokojnine oziroma invalidnine. Tretji odstavek smo 
črtali, ker ni bil več potreben. 

V javni razpravi so bila mnenja k 9.. 10. in 11: členu oz. k 
predlagani varianti osnutka zelo različna, nekateri pa so pred- 
lagali kombinacijo osnovnega teksta in variante, za kar se je 
odločil tudi predlagatelj. Ker je bila večina predlogov za 
variantni tekst 9. člena, to pomeni, da je v predlogu zakona v 
8. členu že določen odstotek nadomestila, to je 35 odstotkov 
poprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zapo- 
slenega v SR Sloveniji v preteklem letu, medtem ko je za 
dodatek za tujo nego in pomoč ta pravica (9. in 10. člen) 
prepuščena Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije in sicer 
v okviru dveh razponov: od 10 do 20 odstotkov poprečnega 
mesečnega dohodka v preteklem letu, če potrebuje invalid 
pomoč pri opravljanju'večine osnovnih življenjskih potreb ter 
od 20 do 30 odstotkov, če potrebuje pomoč za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb. 

Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj ponovno prou- 
čil ustreznost uporabljanja kriterijev za dodatek za tujo nego 
m pomoč. Predlagatelj je mnenja, da je potrebno poleg smi- 
selnega uporabljanja predpisov s področja pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za ugotavljanje upravičenosti do 
dodatka za tujo nego in pomoč upoštevati tudi kriterije s 
področja socialnega skrbstva. To pa pomeni, da bo potrebno 
pri pravici do dodatka za tujo nego in pomoč upoštevati tudi 
socialne razmere družine in da bodo tudi te vplivale na višino 
dodatka. Na tej osnovi bi bili upravičeni do višjega dodatka 
tisti prizadeti oz. družine, ki živijo v slabših materialnih razme- 
rah Tako rešitev (tretji odstavek 9. člena) predlagamo tudi 
zato. ker se je potrebno glede na zaostrene ekonomske raz- 
mere pri dodeljevanju te oblike pomoči obnašati skrajno 
racionalno in pomagati predvsem tistim, ki živijo v bistveno 
slabših socialnih razmerah. Istočasno pa bi Skupnost social- 
nega skrbstva Slovenije, ki bi letno določala višino odstotka 
za tujo nego m pomoč, imela možnost prilagajati se dinamiki 
združevanja sredstev ob upoštevanju gibanja življenjskih 
Stroškov Glede na spremembe v 8. in 9. členu je ustrezno 
dopolnjen tudi 10. člen predloga zakona. 

Skladno z opozorili iz javne razprave je v 11. členu temelj za 
oriznanje pravic izvid in mnenje ustreznega strokovnega or- 
gana in ne odločbe skupnosti socialnega skrbstva. Upošte- 
vana ie bila pripomba, naj se tudi centrom za socialno delo in 
krajevnim skupnostim da možnost, da dajo pobudo za zače- 
tek postopka za priznanje nadomestila in je zato 13. člen 
ustrezno dopolnjen Ostale pripombe in mnenja k členom 13 
16. in 17 osnutka, ki določajo postopek za uveljavljanje pra- 
vice do nadomestila, so bile v celoti upoštevane, zato so v 
oredlogu členi 13 15 in 16. nekoliko preoblikovani 

V 17 členu, s katerim so določeni viri in način združevanja 
sredstev, je v predlogu zakona drugi odstavek sedaj dopol- 
njen in določa, da se viri in osnove za prispevke, način 
obračunavanja in plačevanja prispevkov ter njihova višina 
določijo s samoupravnim sporazumom o temeljih plana 
Skupnosti socialnega skrbstva Slovenije. Tretji odstavek tega 
člena je postal nepotreben in smo ga črtali. 

Zaradi opozoril centrov za socialno delo in občinskih skup- 
nosti socialnega skrbstva, da potrebujejo nekaj časa. da bodo 
lahko izpeljali oceno invalidnosti za tiste, ki te. ocene še 
nimajo in ker bo potrebno dopolniti samoupravne splošne 
akte občinskih skupnosti socialnega skrbstva, smo dodali nov 
19. člen. ki določa rok 6 mesecev za uskladitev samoupravnih 
splošnih aktov občinsi<ih skupnosti socialnega skrbstva s tem 
zakonom. Zadnji (20.) člen predloga smo spremenili tako da 
sedaj določa, da začne zakon veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije in dodali, da se določbe o izplače- 
vanju nadomestil uporabljajo od 1 6 1984 dalje. 

III. 
Predlagatelj ni mogel upoštevati naslednjih mnenj in pri- 
pomb: 

- V razpravah o osnutku zakona je bila dana pripomba, da 
bi moral ta zakon zajeti vse odrasle invalidne osebe, ki jih ni 
mogoče usposobiti za samostojno življenje in delo in jim ni 
zagotovljeno varstvo po drugih predpisih. 

Predlagatelj ugotavlja, da je bilo v času, ko so delegati 
Skupščine SR Slovenije sprejemali zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju zavzeto stališče, da je potrebno 
zmerno, težje in težko duševno prizadetim osebam, pri katerih 
je prizadetost nastopila v zgodnji otroški dobi oziroma pred 
18 letom starosti in niso sposobni za samostojno življenje in 
delo, zagotoviti status invalida ter na tem statusu temelječo 
dajatev z utemeljitvijo, da je pri njih že tedaj jasno, da ne bodo 
nikoli sposobni skrbeti sami zase 

V razpravi o predlogu za izdajo zakona o družbenem var- 
stvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb je bil predla- 
gani krog upravičencev prav tako potrjen. Ker imajo občani, ki 
niso zmožni za samostojno življenje in delo ter nimajo potreb- 
nih sredstev za preživljanje, že sedaj v skladu s tretjim odstav- 
kom 236. člena Ustave SR Slovenije zagotovljeno pravico do 
pomoči družbene skupnosti v obsegu, ki jim zagotavlja so- 
cialno varnost v okviru skupnosti socialnoga' skrbstva, v ka- 
tere se združujejo delovni ljudje skupaj z delavci v organizaci- 
jah socialnega skrbstva ravno v te namene. Že sedaj pa smo 
za nekatere skupine občanov, glede na njihovo specifično 
problematiko na poseben način uredili njihove pravice ali jim 
priznali drugačen obseg pravic, skladno z 62. členom Ustave 
SR Slovenije. Zato predlog zakona obsega isti krog oseb, kot 
je bil predviden v osnutku zakona. Zato zagotovitev družbe- 
nega varstva neposredno na osnovi ugotovljene nezmožhosti 
za samostojno življenje in delo ni razširjena na vse odrasle 
invalidne osebe, ampak se nanaša le na tiste, pri katerih je 
prizadetost nastala pred dopolnitvijo 18. ieta starosti oziroma, 
če se redno šolajo, do dopojnjenega 26. leta starosti. Predla- 
gatelj tudi meni, da bi v primeru, če bi hoteli razširiti krog 
upravičencev, morali najprej proučiti celotno problematiko in 
nato - upoštevajoč tudi materialne možnosti naše družbe - 
predlagati primerno ureditev. 

- V razpravah o osnutku zakona je bila ponovno postavljena 
zahteva, da mora zakon omogočiti pridobitev statusa invalida 
že s 15. letom starosti, ker naj bi bilo s tem olajšano uveljavlja- 
nje oprostitve plačila prispevka k stroškom za zdravstvene 
storitve. Predlagatelj ugotavlja, da tako določilo dejansko ne 
bi vplivalo na enostavnejše urejanje oziroma uveljavljanje 
pravic po drugih zakonih ali samoupravnih sporazumih. Ugo- 
tavljamo tudi. da je večina oseb. ki jih obravnava ta zakon, že 
oproščena plačila prispevka k stroškom zdravstvenih.storitev 
in sicer ne glede na starost. Ker predlog zakona enako kot 
osnutek v nobenem primeru ne daje možnosti, da bi invalid 
denarno nadomestilo pridobil pred dopolnitvijo 18. leta staro- 
sti, predlagatelj te pobude ni sprejel in meni. da bi verjetno 
tudi negativno vplivala na razvoj podaljšanega usposabljanja 
in na prizadevanja za iskanje novih oblik usposabljanja za 
najtežje prizadete osebe 

IV. 
Tako kot smo že v predlogu za izdajo in v osnutku zakona 

predvideli, bi se sredstva za uresničevanje pravice do nado- 
mestila zbirala v okviru povečane prispevne stopnje za so- 
cialno skrbstvo in sicer po enotni prispevni stopnji po načelih 
solidarnosti. Stopnjo bi vsako leto določala Skupnost social- 
nega skrbstva Slovenije, pri kateri se bodo ta sredstva tudi 
združevala. 

I/ septembru in oktobru letos so centri za socialno delo 
oziroma strokovne službe občinskih skupnosti socialnega 
skrbstva sporočile podatke o številu oseb, ki bi pridobile 
status invalida po tem zakonu in o predvidenem številu upra- 
vičencev do nadomestila. Podatki o upravičencih temeljijo na 
evidenci o kategoriziranih duševno prizadetih osebah in na 
razpoložljivih podatkih o ostalih duševno in telesno prizadetih 
osebah, ki niso sposobne za samostojno življenje in delo. Ti 
podatki so za nekatere občine zelo točni, za druge pa le ocena 
(približno 1/3 občin). Na podlagi teh podatkov je pripravljena 
ocena sredstev potrebnih za uresničitev tega zakona. Ker so 
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iz občin istočasno sporočili tudi podatke, koliko teh oseb že 
ima kakšne prejemke in kakšne vrste so ti prejemki, je v oceni 
sredstev, ki jih bo potrebno združevati, prikazan tako celotni 
obseg sredstev, ki bi jih bilo potrebno združevati na republiški 
ravni, kot tudi obseg sredstev, ki pomeni le povečanje sred- 
stev, ki so se že sedaj združevala v socialnem skrbstvu za te 
namene. 

Podatki o številu invalidov 
ocenjena ocena števila SKUPAJ 

invalidnostz invalidov 
izvidom brez izvida 

4. 

zmerno duševno 
prizadeti 
težje duševno t 
prizadeti 
težko duševno 
prizadeti 
telesno prizadeti 

SKUPAJ 

1.335 

820 

396 
440 

2.991 

759 

1.481 

258 
71 

2.569 

2.094 

2.301 

654 
511 

5.560 

Od skupnega števila 5.560 invalidov že uživa družinsko 
pčkojnino ali prejema denarno pomoč naslednje število inva- 
lidov: 
1 družinska pokojnina 731 
2. oskrbnina v soc. zavodu 610 
3. družbena denarna pomoč * 
(edini ali dopolnilni 
vir preživljanja) 1.770 

Pri izračunu potrebnih sredstev za uresničitev tega zakona 
smo upoštevali predvideno število upravičencev do nadome- 
stila, pri čemer smo odšteli le uživalce pokojnin (731 oseb). 
Osnova za izračun višine nadomestila je poprečni mesečni 
čisti osebni dohodek na zaposlenega v SR Sloveniji v minu- 

lem letu kot je bilo predvideno že pri oceni sredstev v osnutku 
zakona, višine prejemkov pa so določene v odstotkih od te 
osnove. Te znašajo za enotni znesek 35%, za nego 130% in za 
nčgo II 20%. Nominalni zneski nadomestil po teh merilih pa 
znašajo: 

v cenah leta 

1982 
1983 
1984 

nadomestilo 
(35 %) 

» . 3.990 
5.02/ 
6.184 

nega I (30%) nega II (20%) 

3.420 
4.309 
5.300 

2.280 
2.873 
3.534 

Nadomestilo bi prejemali vsi upravičenci (razen prejemniki 
pokojnin), pri dodatku za tujo nego in pomoč pa smo predvi- 
deli, da bi prejemali nego I (30%) vsi telesno prizadeti in vsi 
težko duševno prizadeti, to je 1.165 upravičencev, nego II 
(20%) približno polovica težje duševno prizadetih oseb, to je 
1.150 upravičencev. 

Sredstva, ki bi jih bilo potrebno združiti po enotni prispevni 
stopnji bi glede na navedeno višino prejemkov in število 
upravičencev znašala (v tisoč din): 

v cenah leta 
1982 
1983 
1984 

sredstva prisp. stopnja 
289 680 
364.784 
448.244 

0,15 
0,15 
0,15 

Če pa upoštevamo sredstva, ki jih skupnosti socialnega 
skrbstva že doslej namenjajo tem osebam kot denarne po- 
moči in plačilo oskrbnin, bi znašala potrebna dodatna sred- 
stva (v tisoč din): 

v cenah leta sredstva prisp. stopnja 
1982 
1983 
1984 

215.836 
274.264 
335.683 

0,11 
0,11 
0,11 

OSNUTEK ZAKONA 

o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

urejanju pokopališč (ESA-207)  

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 94. seji dne 29 
septembra 1983 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DE- 
JAVNOSTI TER O UREJANJU POKOPALIŠČ, 

ki vatn ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in rta 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bosta kot njegova predstavnika pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovala: 

- Jože KAVČIČ, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora, 

- Tone POLJŠAK, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA VARSTVO 
OKOLJA 
IN UREJANJE PROSTORA 

POVZETEK 
Zakon določa, kaj je in kako se izvajajo progrebne 

dejavnosti, ter urejajo pokopališča. S tem, da sodijo med 
pokopališke in pogrebne dejavnosti prenos umrlega, po- 
grebne storitve in oddajanje prostorov za grobove v na- 
jem. Urejanje pokopališč pa obsega njihovo razdelitev na 
posamezne vrste grobov, vzdrževanje, ter prekop grobov 
in opustitev pokopališč. Pokopališka in pogrebna dejav- 
nost ter urejanje pokopališč je komunalna dejavnost po- 
sebnega družbenega pomena, ki jo ureja ta zakon, ter 
zakon o komunalnih dejavnostih. Pri tem so določbe za- 
kona pretežno napotilne narave za pripravo pokopaliških 
redov, ki jih izdajo občine. 

priloga poročevalca 

* 

Pokopališke in pogrebne dejavnosti opravljajo komu- 
nalne organizacije združenega dela ali krajevne skupnosti 
tudi v skladu s svojimi samoupravnimi akti. , 

Zakonodajno gradivo okvirno ureja čuvanje umrlega in 
' njegov prenos na pokopališče, pogoje in način pokopa ter 

dolžnosti in pravice svojcev in drugih zainteresiranih oseb 
v zvezi s tem. Pokop je možen v klasičen grob, vrstni grob 
ali v grobišče oziroma pokop žare ali raztrositev pepela na 
posebej določenem prostoru in izjemoma izven njega. 

Pridobivanje prostora za nova pokopališča oziroma raz- 
širitve starih se vodi po načelih in v postopku sistema 
družbenega planiranja v občini. Pri tem so le te dolžne 
upoštevati potrebe za najmanj 30 let in še posebej po 
prostoru za večje število pokopov v primeru naravnih in 
drugih nesreč, vojne in izrednih razmer., 

S pokopališkim redom se določa način in čas pokopa, 
zvrsti grobov, okvirne tehnične normative za grobove, 
vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, določa 
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pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice, določa miro- 
valno dobo za grobove in druga podobna vprašanja. 

Pri opustitvi pokopališča je mirovalna doba najmanj 10 
let. Opuščeno pokopališče pa se za dobo najmanj 30 let ne 
sme uporabljati za druge namene kot za parke. Z aktom 
pristojnega organa občine pa se določi, kdo upravlja opu- 
ščeno pokopališče, pogoji in roki za prenos posmrtnih 
ostankov in spomenikov, pogoji in rojji za odstranitev 
pokopaliških objektov in plačilo stroškov preureditve in 
prenosa. Z zakonom so dane tudi okvirne norme glede 
načina prekopa groba 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja občinski 
upravni organ pristojen za sanitarno ali komunalno inš- 
pekcijo. Določene so denarne kazni za prekrške v zvezi z 
izvajanjem tega zakona za organizacije združenega dela, 

ki opravljajo pokopališko in pogrebno dejavnost ter za 
odgovorne osebe in posameznike. 

Na podlagi tega zakona bo republiški organ pristojen za 
področje zdravstva izdal podzakonski predpis o pogojih in 
načinu izkopavanja in prevoza umrlih, občine pa bodo 
sprejele pokopališke rede za svoja območja. 

Zakon obvezuje upravljalce pokopališč v mestih, nase- 
ljih mestnega značaja ter v turističnih krajih, da tam kjer 
/ih ni, zgradijo ali uredijo mrliške vežice v roku osmih let 

Zakon v bistvu ne vnaša novih pravnih in drugih stanj na 
tem področju, ampak jih samo smiselno dograjuje in zao- 
krožuje, ter ne posega v svoboščine in pravice državljanov 
in pravni položaj verskih skupnosti, ki so Urejene z drugimi 
predpisi 

OPOMBE: I. SPLOSNE DOLOČBE 

1. člen 
Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega: pre- 

nos umrlega, pogrebne storitve, storitve v zvezi z 
upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobo- 
ve v najem 

Urejanje pokopališč obsega: vzdrževanje, razde- 
litev na posamezne vrste grobov, prekop grobov in 
opustitev pokopališč. 

2. člen 
Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje 

pokopališč je komunalna dejavnost posebnega 
družbenega pomena. 

3. člen 
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravljajo in 

pokopališča urejajo komunalne organizacije zdru- 
ženega dela ali krajevne skupnosti. 

Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunal- 
ni skupnosti določijo pogoje in način opravljanja 
pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja 
pokopališč 

Občina s pokopališkim redom predpiše splošne 
pogoje in način opravljanja pokopališke in pogreb- 
ne dejavnosti ter urejanja pokopališč v krajevni 
skupnosti glede na krajevne razmere 

4. člen 
Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja in 

pokopališča ureja na krajevno običajen način, z 
dostojanstvom in spoštovanjem do umrlega in do 
oseb. ki so mu bile blizu 

II. PRENOS UMRLEGA 

5. člen 
Umrli se čuva v mrliški vežici ali doma Prenos na 

pokopališče je dovoljen potem, ko se ugotovi na- 
stop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi 

Umrli, za katerega obstaja sum, da ni umrl narav- 
ne smrti, se sme prenesti s kraja smrti samo na 
podlagi dovoljenega organa, ki je pristojen za zače- 
tek in vodenje kazenskega postopka * 

V primeru suma smrti zaradi nalezljive bolezni se 
sme umrlega prenesti s kraja smrti samo na podlagi 
dovoljenega in v skladu z navodili za zdravstvene 
zadeve pristojnega občinskega upravnega organa. 

6. člen 
-Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prire- 

jenimi vozili komunalne organizacije ali krajevne 
skupnosti, ki opravlja pokopališko in pogrebno de- 

. javnost. 
V težko dostopnih krajih in za prevoz neugodnih 

vremenskih razmerah se sme umrlega prenesti tudi 
na drug krajevno običajen način. 

Izvršni svet skupščine občine lahko v primerih 
naravnih in drugih nesreč, vojne in izrednih razmer 
pooblasti za prevoz umrlih tudi drugega prevozni- 
ka, ki lahko zagotovi spoštljiv in higiensko ustrezen 
prevoz. 

7. člen 
Umrli se po prevozu na pokopališče položi v 

mrliško vežo ali hrani v hladilni komori. 
Če pokop organizirajo družbenopolitične skup- 

nosti ali družbenopolitične organizacije, se umrle- 
ga pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na 
določenem mestu zunaj pokopališča. 

Verske skupnosti lahko izjemama, v skladu s po- 
kopališkim redom oziroma predpisom o pogrebnih 
svečanostih, položijo umrlega stanovskega pred- 
stavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za 
opravljanje verskih obredov 

8. člen 
Prevoz umrlega s kraja smrti v kraj pokopa oziro- 

ma iz enega kraja v drug Kraj v SR Sloveniji se 
opravi v skladu s predpisom o pogojih in načinu 
izkopavanja in prevoza umrlih, ki ga izda republiški 
upravni organ, pristojen za področje zdravstvenega 
varstva 

Za prevoz umrlega čez mejo ali iz, oziroma v SR 
Slovenijo se uporabljajo določbe Pravilnika o po- 
gojih in načinu izkopavanja in prevoza mrličev 
(Uradni list SFRJ, št. 11/76 in 8/80). 

9. člen 
Na zahtevo ali željo svojcev in drugih oseb, ki 

imajo za to interes, se lahko umrlega izkoplje in 
prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na 
istem pokopališču po poprejšnjem soglasju naje- 
mnika groba in z dovoljenjem za sanitarne zadeve 
pristojnega občinskega upravnega organa Za ^z- 
kop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih. 

III. POGREBNE STORITVE IN STORITVE 
V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM 

10. člen 
Pokop oziroma upepelitev se opravi na podlagi 

prijavne smrti po preveritvi njenega dejanskega na- 
stopa, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih 
o mrliški pregledni službi 

Pokop oziroma upepelitev se opravi, ko je prete- 
klo najmanj 36 ur od nastopa smrti. V primeru 
večjih nevarnih in drugih nesreč, vojne in izrednih 
razmer, ko se opravi skupen pokop, lahko za zdrav- 
stvo pristojni občinski upravni organ ta rok skrajša. 

Pred pokopom oziroma upepelitvijo pooblaščena 
oseba upravijalca pokopališča opravi kontrolni mr- 
liški pregled. 

11. člen 
Pokop umrlega prijavi upravljalcu pokopališča 

njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno 
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živel« oziroma je bila po veljavnih predpisih dolžna, 
da ga vzdržuje in zanj skrbi. Če teh oseb ni, prijavi 
pokop organizacija združenega dela oziroma de- 
lovna skupnost, v kateri je bil umrli v delovnem 
razmerju, krajevna skupnost, organ socialnega 
skrbstva, uprava doma za ostarele ali hišni svet 

Prijavi je treba priložiti dokaz, da je smrt prijavlje- 
na matičarju. Kadar smrti ni bilo mogoče prijaviti, je 
treba priložiti dovoljenje pristojnega občinskega 
organa za notranje zadeve, da se umrla oseba sme 
pokopati pred prijavo smrti. 

12. člen 
Pogrebne svečanosti se opravljajo v skladu s 

pokopališkim redom in v skladu s samoupravnim 
aktom komunalne organizacije oziroma krajevne 
skupnosti, ki opravlja pokopališko in pogrebno de» 
javnost ter ureja pokopališče. 

13. člen 
Pokop se opravi na pokopališču. 
Izven pokopališča je dovoljen pokop le v izjemnih 

primerih na podlagi dovoljenja za notranje zadeve 
pristojnega občinskega upravnega organa po pred- 
hodnem soglasju za zdravstvene zadeve pristojne- 
ga občinskega upravnega organa z obrr^očja obči- 
ne, kjer se tak pokop opravi.. 

Na podlagi dovoljenja za notranje zadeve krajev- 
no pristojnega občinskega upravnega organa se 
lahko opravi raztrositev pepela iz žare na določe- 
nem kraju izven pokopališča. 

14. člen 
Občan oziroma njegovi svojci imajo prayico, da 

izberejo pokopališče, kjer bo umrli pokopan, če so 
za to prostorske možnosti. 

15. člen 
Za pokop v smislu tega zakona se šteje pokop 

posmrtnih oziroma upepeljenih ostankov umrlega 
ter druga dela, ki jih je potrebno opraviti v zvezi s 
pokopom. 

Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba 
opraviti v skladu z voljno umrlega. Če umrli ni 
izrazil svoje volje, odloči o tem oseba, ki je stalno 
živela z njim: Pri tem imajo prednost zakonec ali 
oseba, katere dalj časa trajajoča življenjska skup- 
nost z umrlim ima»po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih enake pravne posledice kot 
zakonska zveza, polnoletni otroci in posvojenci, 
starši umrlega ter drugi svojci, ki so stalno živeli z 
umrlim oziroma, najbližji sorodnik umrlega: 

Če ni svojcev, odloča o načinu pokopa pristojni 
upravni organ socialnega skrbstva v občini, v kateri 
je oseba umria ali je bila najdena, Oziroma so bili 
najdeni njeni posmrtni ostanki. 

✓ 
16. člen 

Umrli se položi v krsto in se lahko pokoplje v grob 
za klasični pokop, v vrstni grob ali grobišče 

Upepeljeni ostanki umrlega se shranjujejo v žari 
in pokopljejo v grob za klasični pokop, v žarni grob 
ali se raztrosijo na posebej določenem prostoru na 
pokopališču oziroma izjemoma izven pokopališča. 

17. člen 
Za upepelitev umrlih, ki niso umrli naravne smrti 

ali obstaja takšen sum in v primeru smrti zaradi 
nalezljive bolezni ali takšnega suma, je potrebno 
dovoljenje organa iz drugega oziroma tretjega od- 
stavka 5. člena tega zakona. 

18. člen 
Po volji umrlega ali na zahtevo osebe iz drugega 

odstavka 15. člena oziroma osebe, ki je poravnala 
stroške pokopa se lahko opravi pokop v ožjem 
družinskem krogu. 

19. člen OPOMBE 
Po volji umrlega se opravi anonimen pokop. 
Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali 

žare oziroma z razstrositvijo pepela na posebej 
določenem prostoru brez označbe imena umrlega. 

20. člen 
Če ni drugače dogovorjeno so stroške pokopa 

dolžni poravnati dediči umrlega. 
Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati 

stroškov pokopa jih poravna občina, v kateri je 
oseba umrla oziroma so bili najdeni nje'hi posmrtni 
ostanki. 

Občina ima pravico do povračila pogrebnih stro- 
škov iz pokojnikove zapuščine. 

IV. ODDAJANJE PROSTOROV 
ZA GROBOVE V NAJEM 

21. člen 
Organizacije ali krajevne skupnosti, ki urejajo 

pokopališča dajejo prostor za grobove v najem. 
Pogoji najema se določijo s pogodbo med naje- 

mnikom in organizacijo ali krajevno skupnostjo, ki 
ureja pokopališče v skladu s splošnimi akti komu- 
nalne skupnosti (25. člen). 

22. člen 
Pravico do najema groba ima tisti, ki je poravnal 

stroške pokopa. To pravico je mogoče prenesti na 
drugega samo pismeno, obnoviti ali podaljšati pa jo 
je mogoče pod pogoji, ki jih določi komunalna 
skupnost. Pravice do najema vrstnega groba ni 
mOgoče obnoviti. 

23. člen 
Organizacija ali krajevna skupnost, ki gospodari 

s pokopališčem mora voditi evidenco o vseh ose- 
bah, ki so na pokopališču pokopane, evidenco na- 
jemnikov grobov, kataster komunalnih naprav na 
pokopališču ter druge evidence, ki jih predpisuje 
pokopališki red 

V. UREJANJE POKOPALIŠČ 

24. člen 
Občinska skupščina v prostorskem delu dolgo- 

ročnega plana in v dogovoru o temeljih družbenega 
plana občine določi zadostne površine za pokopa- 
vanje umrlih za najmanj 30 let in pri tem upošteva 
potrebe večjega števila pokopov v primeru naravnih 
in drugih nesreč, vojne in izrednih razmer. 

Razširitev pokopališča se izvede po istem po- 
stopku kot zgraditev novega pokopališča. 

25. člen 
Delavci, drugi delovni ljudje in občani v komunal- 

ni skupnosti v zvezi z urejanjem pokopališč določi- 
jo zlasti: 

- pravice in obveznosti komunalne organizacije; 
- čas najemne dobe za grobove; 

- merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje gro- 
bov; 

- merila za oblikovanje cen za uporabo pokopa- 
liščnih objektov in naprav, ter opravljanje drugih 
storitev v zvezi z opravljanjem pokopališke in po- 
grebne dejavnosti. 

26. člen 
Občina s pokopališkim redom predpiše način in 

čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične norma- 
tive za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru 
na pokopališču, določa pokopališča, ki morajo ime- 
ti mrliške vežice, določa mirovalno dobo za grobo- 
ve in druga podobna vprašanja. 
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OPOMBE: S pokopališkim redom se ureja tudi čuvanje umr- 
'•h v krajih, kjer na pokopališčih ni predpisana mrli- 
ška veža, 

27. člen 
Za pokopališče se lahko določi zemljišče, ki ni 

močvirnato in meteorne oziroma podtalne vode ne 
vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodnore- 
kreacijske površine in podobno. 

Novo pokopališče mora biti primerno ograjeno in 
praviloma odmaknjeno od drugih objektov. 

Občina predpiše minimalni odmik med pokopali- 
šči in drugimi objekti 

28. člen 
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt raz- 

delitve na pokopališčne oddelke in grobove. 
Z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in 

grobove se lahko določijo posebni prostori za 
vrstne grobove, grobišča, žarne grobove in prostori 
za anonimne pokope ter za raztrositev pepela. 

Na pokopališču ali izven njega mora biti zagotov- 
. \ 'jen prostor za pokope v,primeru naravnih in drugih 

nesreč, vojne in izrednih razmer. 

29. člen 
S pokopališkim redom se. določi, katere zvrsti 

grobov ima posamezno pokopališče. 
Na pokopališčih so naslednje zvrsti grobov 
- enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi 

< in grobnice (klasični grobovi); 
- vrstni grobovi: 
- grobišča; 
- žarni grobovi; 
- prostor za anonimen pokop; 
- prostor za raztrositev pepela. 
Izgradnja novih grobnic ha pokopališčih je' pre- 

povedana. 

30. člen 
Površino, mesto in obliko različnih zvrsti grobov 

določa načrt razdelitve pokopališč na pokopališčne 
oddelke in grobove. 

Za pokop v klasične grobove se uporablja krsta 
ali žara. 

31. člen 
Vrstni grobovi se vrstijo drug ob drugem in so 

oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddaja- 
jo se samo za dobo, določeno v pokopališkem redu, 
in ni krajša od 25 tet 

32. člen 
Grobišča so kostnice, prostori za skupen pokop v 

primeru naravnih in drugih nesreč, vojne in izre- 
dnih razmer ter skupna grobišča. 

V skupno grobiščese prenesejo posmrtni ostanki 
iz klasičnih in žarnin grobov, za katere ni zagotov- 
ljeno podaljšanje najemne dobe in iz vrstnih grobov 
po preteku določene dobe 

33. člen 
V'žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom 

umrlih 
V en žarni grob se lahko shrani tudi več žar v 

skladu z načrtom razdelitve pokopališča na poko- 
pališčne oddelke in grobove. 

34. člen 
Postavljanje, spreminjanje ali .odstranitev spome- 

nikov ali obnova grobnice in vsak drug poseg v 
prostor na pokopališču se lahko izvaja le v skladu z 
odlokom občinske skupščine o pokopališkem redu 

35. člen 
Pokopališče v mestu, naselju mestnega značaja 

ali v turističnem kraju mora imeti prostore, ki so 

namenjeni za čuvanje umrlih do njihovega pokopa 
oziroma prevoza v kraj pokopa (mrliška veža). 

V krajih, kjer je na pokopališčih predpisana mrli- 
ška v^ža. je prepovedano čuvanje umrlih doma. 

36. člen 
Na pokopališču je prepovedano postavljanje zna- 

kov, napisov, slik ali simbolov, ki žalijo moralni čut 
ali dostojanstvo občanov, ne glede na morebitno 
željo umrlega ali njegovih svojcev. 

Prepovedano je postavljanje spomenikov in dru- 
gih nagrobnih Obeležij, ki neposredno ali posredno 
označujejo pripadnost umrlih sovražnim gibanjem, 
usmerjenih proti^NOV Jugoslavije, ali na drug način 
označujejo njihovo udeležbo proti tej borbi oziroma 
njihovo sovražno dejavnost proti družbeni ureditvi, 
bratstvu in enotnosti jugoslovanskih narodov. 

• Varianta: drugi odstavek tega člena se črta. 

37. člen 
Če upravljalec pokopališča ugotovi, da se na po- 

kopališču izvajajo dela v nasprotju s 34. in 36. 
členom tega zakona, mora o tem obvestiti pristojno 
inšpekcijo, ki odredi ustavitev del, odstranitev ob- 
jekta ali njihovo uskladitev z odlokom o pokopali- 
škem uradu. 

t 
38. člen 

Pokopališče se opusti, na podlagi sklepa pristoj- 
nega organa občine. 

Pred šprejetjem sklepa o opustitvi pokopališča 
mora dati svoje mnenje pristojni organ sanitarne 
inšpekcije in pristojni zavod za varstvo naravne in 
kulturne dediščine. 

S sklepom mora biti določeno: 
- kdo upravlja opuščeno pokopališče, 
- pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov in 

spomenikov; , 
- pogoji in roki za odstranitev pokopališčnih ob- 

jektov; 
- plačilo stroškov preureditve in prenosa. 
Na predlog pristojnega zavoda za varstvo narav- 

ne in kulturne dediščine pristojni organ občine 
odloči, kam se prenesejo posamezni spomeniki, 
grobnice in obeležja z opuščenega pokopališča ter 
kdo bo skrbel zanje. 

Za opustitev pokopališča, posameznih oddelkov 
na pokopališču in grobov, ki jih ureja poseben 
predpis, mora pristojni organ*»pred izdajo sklepa 
pridobiti dovoljenje republiškega upravnega orga- 
na pristojnega>za varstvo okolja in urejanje prosto- 
ra, ki pa pred tem pridobi soglasje za to pristojnega 
drugega upravnega organa. 

39. člen 
Opuščeno pokopališče se sme po preteku rniro- 

valne dobe uporabljati za ureditev parkov, za druge 
namene pa šele po preteku 30 let od zadnjega 
pokopa. 

Preden se opuščeno pokopališče uporabi za dru- 
ge namene, ga je treba prekopati Posmrtne ostan- 
ke pa se prenese na skupno grobišče pokopališča, 
ki je v uporabi 

40. člen 
Mirovalna doba je čas, ki piora preteči od zadnje- 

ga pokopa na istem mestu v istem grobu in ne sme 
biti krajša od 10 let, pri čemer se opuštevajo značil- 
nosti zemljišča na katerem je pokopališče. 

41. člen 
Prekop groba se sme opraviti šete po preteku 

mirovalne dobe. Pred pretekom mirovalne dobe se 
smejo grobovi odpreti le v primeru iz 9. člena tega 
zakona, sicer pa le z dovljenjem organa, ki je pristo- 
jen za začetek ali vodenje kazenskega postopka. 

Prekop groba se sme opraviti le v prisotnosti 
sanitarnega inšpektorja. 
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42. člen 
Pokop umrlega na isto mesto v grobu, na kate- 

rem je kdo pokopan, se sme opraviti po preteku 
mi,-ovalne dobe. 

43. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ob- 

činski upravni organ pristojen za inšpekcijske za- 
deve na sanitarnem ali komunalnem področju. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE » 
44. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 50.000 din se 
kaznuje za prekršek organizacijo združenega dela, 
ki opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost: 

- če izvede pokop oziroma upepelitev brez prija- 
ve smrti in preveritve dejanskega nastopa smrti po 
pooblaščeni osebi (1. odstavek 10. člena); 

- če izvede pokop izven pokopališča, ki je v 
uporabi, brez posebnega dovoljenja (2. odstavek 
13. člena); 

- če ne obvesti pristojne inšpekcije o kršitvi do- 
ločb 34. in 36. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 5.000 din se kaz- 
nuje za prekršek odgovorna oseba organizacije ozi- 
roma krajevne skupnosti, ki štori dejanje iz prejš- 
njega odstavka. 

45. člen 
Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 se kaznuje 

za prekršek občan, če pokoplje umrlega izven po- 
kopališča, ki je v uporabi (2. odstavek 13. člena). 

Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 din se 
kaznuje za prekršek občan, če izvede ali naroči 
izvršitev del iz 34. in 36. člena tega zakona. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 
Podzakonski predpis iz prvega odstavke 8. člena 

tega zakona pripravi in izda pristojni republiški 
upravni organ v roku šet mesecev od uveljavitve 
tega zakona. 

Do izdaje podzakonskega predpisa iz prvega od- 
stavka 8. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
določbe Pravilnika o pogojih in načinu izkopavanja 
in prevoza mrličev (Uradni list SFRJ, št. 11/76 in 
8/80). 

47. člen 
V roku dveh let od uveljavitve tega zakona so 

dolžne skupščine občin svoje predpise o pokopali- 
šču in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopa- 
lišč uskladiti s tem zakonom. 

48. člen 
V osmih letih od uveljavitve zakona je potrebno 

zagotoviti mrliške veže na pokopališčih v mestih in 
naseljih mestnega značaja ter turističnih krajih, ra- 
zen na pokopališčih ,ki so predvidena za opustitev. 

49. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenaha veljati 

Zakon o pokopališčih (Uradni list SRS, št. 49/55) in 
Pravilnik za izvrševanje zakona o pokopališčih 
(Uradni list SRS, št. 26/56). 

50. člen 
Ta zakon prične veljati osmi dan po objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije. 

OPOMBE 

SKUPSCINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

I. 

Zbor združenega dela in Zbor občin Skupščine SR Slove- 
nije sta 16. marca 1983 obravnavala predlog za izdajo zakona 
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč 
s tezami. Delegati so predlog za izdajo zakona in teze sprejeli 
in predlagatelju naložili, da pri pripravi osnutka zakona upo- 
števa pripombe in stališča delovnih teles Skupščine in zborov 
ter razpravo delegatov na sejah zborov. Pri tem naj zlasti 
izhaja iz tega. da naj: 

■- zakon ureja le temeljna načela, ki so* pomembna za 
opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje 
pokopališč; 

- konkretno urejanje teh vprašanj naj se, prepusti norma- 
tivni ureditvi občin; 

~ pogrebne svečanosti ureja občina v svoji pristojnosti, pri 
čemer je potrebno proučiti možnosti za poenotenje nekaterih 
vprašanj o pogrebnih svečanostih v SR Sloveniji. 

Predlagatelj je te usmeritve upošteval in v osnutku opredelil 
le temeljna načela za opravljanje pokopališke in pogrebne 
dejavnosti ter urejanje pokopališč. Tako je občinam prepu- 
ščeno, da v svoji pristojnosti z odlokom o pokopališkem redu 
in z odlomkom o pogrebnih svečanostih konkretno uredijo ta 
vprašanja. 

V razpravah ob predlogu za izdajo zakona v delovnih telesih 
Skupščine SRS, v Svefu za družbenopolitični sistem pri 
Preds. RK SZDL, v Komisiji za varstvo ustavnosti in zakonito- 
sti ter za uresničevanje svoboščin, pravic in dolžnosti človeka 
in občana pri Predsedstvu SRS, v Koordinacijskem odboru za 
urejanje o"dnosov med samoupravno družbo in verskimi skup- 
nostmi pri Predsedstvu SZDL, Zvezi komunalnih skupnosti in 
v posameznih občinah, so bili dani še drugi predlogi in pri- 
pombe k tezam, ki so bile priložene predlogu za izdajo za- 
kona. Te pripombe je predlagatelj preveril in jih upošteval pri 

pripravi osnutka. Posebej je proučil možnost za poenotenje 
pogrebnih svečanosti v SR Sloveniji in ugotovil, da se posa- 
mezna področja SR Slovenije razlikujejo tako po prirodnih 
značilnostih, kot tudi po običajih in tradiciji. Zato so pogrebne 
svečanosti krajevno obravnavane, v bistvu pa so že sedaj v 
praksi precej poenotene. Predlagatelj meni, da bo to vpraša- 
nje ustrezno rešeno z odloki o pogrebnih svečanostih in zato 
osnutek zakona nim$ določil, da je pogrebne svečanosti vSR 
Sloveniji potrebno v celoti poenotiti, ampak morajo le teme- 
ljiti na splošnih načelih, ki so opredeljena v zakonu. 

Obravnaval je tudi pobudo, da se variantno predloži rešitev, 
po kateri bi upravičeni svojci lahko razpolagali z žaro z upe- 
peljenimi ostanki umrlega zaradi hrambe na določenem me- 
stu izven pokopališča, na primer v svojih stanovanjskih pro- 
storih. Predlagatelj meni, da takšna rešitev ne bi bila v skladu 
z načeli zakona, ki daje pokopališki in pogrebni dejavnosti 
obeležje javnosti, razen v primeru anonimnega pokopa. Hra- 
njenje žare z upepeljenimi ostanki umrlega pri posameznikih, 
bi v praksi izločilo možnost izražanja pietete do umrlega 
drugih. Prišlo bi lahko do številnih pravnih in stvarnih zaple- 
tov in celo do nepietetnega ravnanja z žaro, ko bi interes za 
hranjenje prenehal, imetnik umrl in podobno. Vprašanje dolo- 
čil o možnosti hrambe žare na domu, bi zahtevalo dodatno 
normativno urejanje razmerij med zainteresiranimi, kdo od 
njih jo lahko hrani doma. Zato predlagatelj te možnosti v 
osnutku zakona ne predvideva niti v obliki variante 

II. 

Osnutek zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o 
urejanju pokopališč izhaja iz načel in ciljev, ki so bili oprede- 
ljeni v predlogu za izdajo zakona in so bili v širši razpravi 
potrjeni. To so predvsem: 
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f Pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopa- 
lišča je dejavnost posebnega družbenega pomena, ki jo lahko 
opravl/ajo komunalne delovne organizacije ali krajevne skup- 
nosti 

2. Občinske skupščine z odloki predpisujejo pokopališki 
red in izva/anje ppgrebnih svečanosti. 

3 Zakonska ureditev naj spoštuje tradici/o in krajevne po- 
sebnosti 

4 Lokacija za nova urejanja obstoječih in opustitev poko- 
pališč so dolgoročno plansko odločanje v prostoru 

»> */// 

Osnutek zakona v sedmih poglavjih oblikuje splošne do- 
ločbe za opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter 
urejanje pokopališč, določa pogoje in način prenosa umrlih, 
pogrebne storitve v zvezi z upepeljevaniem, ureja oddajanje 
prostorov za grobove v najem, oblikuje temeljna načela za 
ure/anje pokopališč, določa kazenske sankcije za kršitelje 
določb zakona ter opredeljujejo roke za uveljavitev posamez- 
nih njegovih določb. 

V splošnih določbah je opredeljeno: kaj obsega pokopali- 
ška in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč; kako in 
kdo jo upravlja; kakšni so pogoji in načini opravljanja poko- 
pališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč. 

V poglavju o prenosu umrlega so določeni pogoji in način 
prenosa umrlega, kdaj je za prenos potrebno posebno dovo- 
ljenje. kdo ga izda. kdo je pooblaščen za prenos umrlega ter 
k\e se umrli čuva. Opredeljeni so tudi podzakonski predpisi, ki 
podrobneje urejajo prenos in izkop umrlih 

V tretjem poglavju so predpisani pogoji za pokop oziroma 
upepelitev. Predpisan je minimalni rok 36 ur od nastopa smrti 
do pokopa oziroma upepelitve. ki ga pristojni organ v primeru 
večjih naravnih in drugih nesreč, vojne in izrednih razmer, ko 
se opravi skupen pokop, lahko skrajša. Določene so osebe, ki 
so dolžne prijaviti pokop umrlega, in katere listine je prijavi 
potrebno priložiti. Zakon predpisuje občinam obvezno izdajo 
odloka o pokopališkem redu in v primeru potreb t udi odloka o 
pogrebnih svečanostih. Določeno je. da se pokop opravi na 
pokopališču, izven pokopališča pa le v izjemnih primerih in z 
dovoljenjem za notranje zadeve pristojnega občinskega 
upravnega organa. Opredeljeno je tudi. kaj se smatra za 
pokop ter da ga je potrebno opraviti v skladu z voljo umrlega 
ali njegovih svojcev Za odločanje o načinu pokopa v primeru 
da svojcev ni. je pooblaščen pristojni organ socialnega 
skrbstva Določeno ,e kam se umrli položi in kje se shranjujejo 
upepeljeni ostanki umrlega ter v kakšne grobove se krsta ali 
žara pokoplje oziroma kje se raztresejo upepeljeni ostanki. Za 
upepelitev umrlih v primeru nenaravne smrti oziroma zaradi 
nalezljive bolezni, ali takšnega suma. je predpisano dovolje- 
nje organa, ki je pristojen za začetek in vodenje kazenskega 
postopka oziroma sanitarne zadeve pristojnega občinskega 
upravnega organa Osnutek zakona v tem poglavju oprede- 
ljuje tudi pokop v ožjem družinskem krogu in anonimni pokop 
ter določa, kdo je dolžan poravnati stroške pokopa 

V poglavju o oddajanju prostorov za grobove v najem je 
določeno, da upravljalec pokopališča daje prostor za grobove 
v najem, da se pogoji najema določijo s pogodbo ter da ima 
pravico do najema groba oseba ki je poravnala stroške po- 
kopa 

Po preteku mirovalne dobe se lahko podaljša pravica do 
najema groba pod pogoji, ki jih določi komunalna skupnost, 
ni pa možno obnoviti pravice do najema vrstnega groba 
Predpisana je tudi obvezna evidenca o pokopanih osebah 
evidenca najemnikov grobov, kataster komunalnih naprav na 
pokopališču, odlok o pokopališkem redu pa lahko predpiše še 
druge evidence. 

V poglavju o urejanju pokopališč je skupščini občine nalo- 
ženo. da za najmanj trideset let zagotovi zadostne površine za 
pokopavanje umrlih in •pri tem upošteva jjotrebe večjega 
pokopa v primeru naravnih in drugih nesreč, vojne in izrednih 
razmer. 

• V zvezi z urejanjem pokopališč delavci, drugi delovni ljudje 
in občani v komunalni, skupnosti določijo zlasti pravice in 
obveznosti komunalne organizacije, čas najemne dobe za 
grobove in merila za oddajanje, pripravo in vzdrževanje gro- 
bov ter oblikovanje cen za uporabo ppkopaliških objektov in 
naprav. Skupščina občine z odlokom o pokopališkem redu 

predpiše način in čas pokopa, zvrsti grobov, okvirne tehnične 
normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na 
pokopališču, določa pokopališča, ki morajo imeti mrliške 
vežice, določa mirovalno dobo za grobove in druga podobna 
vprašanja. 

Kot mirovalna doba je opredeljen čas. ki mora poteči od 
zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu in ne sme biti 
krajši od 10 let. V tem poglavju je tudi določeno, kakšno mora 
biti novo pokopališče, kakšno zemljišče se lahko določi za 
pokopališče in da mora biti za vsako pokopališče izdelan 
načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove, s kate- 
rim se določajo posebni prostori za vrstne grobove, grobišča, 
žarne grobove in prostori za anonimne pokope ter za raztrosi- 
tev pepela. V tem poglavju so določene tudi zvrsti grobov in 
sicer: 

- enojni grobovi, dvojni grobovi otroški grobovi in grob- 
nice (klasični grobovi); 

- vrstni grobovi: 
- grobišče: 
- žarni grobovi: 
- prostor za anonimni pokop: 
- prostor za raztrositev pepela. 
Izrecno je prepovedana gradnja novih grobnic na pokopali- 

ščih 
Z načrtom razdelitve pokopališč na oddelke in grobove 

mora biti določena površina, mesto in oblika različnih zvrsti 
grobov 

V zakonu je predpisana obvezna izgradnja in uporaba mrli- 
ške veže za čuvanje umrlih v mestu, naselju mestnega značaja 
ali v turističnem kraju. 

V tem poglavju se tudi prepoveduje postavljanje znakov, 
napisov, slik in simbolov ki žalijo moralni čut ali dostojanstvo 
občanov. V drugem odstavku 36. člena je izrecno prepove- 
dano tudi postavljanje spomenikov in drugih nagrobnih obe- 
ležij. ki neposredno ali posredno označujejo pripadnost umr- 
lih sovražnim gibanjem, usmerjenim proti NOV Jugoslavije, ali 
na drug način označujejo njihovo udeležbo proti tej borbi 
oziroma njihovo sovražno dejavnost proti družbeni ureditvi, 
bratstvu in enotnosti jugoslovanskih narodov. Predlagatelj 
meni. da je zaradi maloštevilnih, vendar kljub temu prisotnih 
tovrstnih tendenc taka določba v zakonu umestna in po- 
trebna. vendar v variantnem besedilu predlaga Skupščini, da 
se do nje opredeli Upravljalcu pokopališča se nalaga, da 
mora o izvajanju takšnih del takoj obvestiti pristojno inšpek- 
cijo. Poleg tega je opredeljeno, da se pokopališče opusti s 
sklepom skupščine občine na podlagi mnenja sanitarne inš- 
pekcije in pristojnega zavoda za varstvo naravne in kulturne 
dediščine. 

S sklepom mora biti določeno, kdo upravlja opLiščeno po- 
kopališče. pogoji in roki za prenos posmrtnih ostankov in 
spomenikov ter odstranitev pokopaliških objektov iri plačilo 
stroškov prenosa. 

Z zakonom je tudi določeno, za kakšne namene se lahko 
uporabi opušoeno pokopališče. pod kakšnimi pogoji in kak- 
šen čas je potreben od zadnjega pokopa do prekopa groba 
oziroma pokopa umrlega na istem mestu v grobu, v katerem 
je bil kdo pokopan, ter kdo mora biti prisoten pri prekopu. Za 
nadzor nad izvajanjem teh določb se pooblašča občinski 
upravni organ pristojen za inšpekcijske zadeve. 

V osnutku zakona so v razponu, ki ga dopušča zakon^ o 
prekrških določene denarne kazni za organizacijo združe- 
nega dela. ki opravlja pokopališko in pogrebno dejavnost, 
njeno odgovorno osebo in občana, ki stori prekršek s tem. da 
ravna v nasprotju z določbami tega zakona. 

V prehodnih in končnih določbah so določeni roki za uve- 
ljavitev določb zakona tako. da skupščine občin svoje pred- 
pise o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju poko- 
pališč uskladijo z določbami zakona, republiški upravni or- 
gan. pristojen za področje zdravstvenega varstva, pa pripravi 
in izda podzakonski predpis o pogojih in načinu izkopavanja 
in prevoza umrlih v roku šestih mesecev po uveljavitvi zakona 

Določen je tudi osemletni rok. v katerem je potrebno zago- 
toviti mrliške veže na pokopališčih, kjer so te obvezne. Z 
dnem uveljavitve zakona preneha veljati Zakon o pokopališčih 
(Uradni list LRS, št. 44/55) in Pravilnik za izvrševanje zakona o 
pokopališčih (Uradni list LRS. št. 26/56). 
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IV. 

Zakon uvaja nove naloge za upravne organe v primerih, ko 
bodo ti izdajali dovoljenje za izkop in prenos umrlih, za pokop 
pred prijavo smrti, za izjemen pokop ali raztrositev pepela iz 

■žare izven pokopališča, za upepelitev umrlih, ki niso umrli 
naravne s.mrti ali obstoji takšen sum in v primeru smrti zaradi 
nalezljive bolezni ali takšnega šuma. izdajali bodo dovoljenja 
za opustitev pokopališča in odločali o načinu pokopa umrlega 
v primeru. da ta nima svojcev. 

Občinski upravni organu, pristojen za sanitarno in komu- 
nalno inšpekcijo, pa bo nadzoroval izvajanje določb tega 
zakona 

Določbe zakona, kot so opredeljene v osnutku, dajejo pod - 

lago za sprejem pokopaliških redov. S tem vnašajo večjo 
enotnost v pravno urejanje teh vprašanj v tistih posamezno- 
stih. ki so pomembne za vso republiko. Obenem ne posegajo 
v pravno že urejene odnose, obveznosti in dolžnosti, ki jih 
opredeljujejo drugi zakoni in predpisi s področja svoboščin in 
pravic občanov in verskih skupnosti, področja komunalnih 
dejavnosti, sanitarnohigienskih razmer, imovinsko-pravnih 
zadev in podobno. 

Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva, razen za izpolnitev določbe o obvezni zgraditvi 
mrliških vežic v mestih In naseljih mestnega značaja in turi- 
stičnih krajih, ki pa v veliki večini takšne vežice že imajo 
oziroma njihovo gradnjo predvidevajo ne glede na določila 
zakona. 

OSNUTEK DOGOVORA 

o uresničevanju družbene usmeritve 

razporejanja dohodka v letu 1984 

(ESA-348) 

V prilogi pošiljamo kot predvideni spremljajoči doku- 
ment Resolucije o politiki družbenega in gospodarskega 
razvoja SR Slovenije v letu 1984 

OSNUTEK DOGOVORA O URESNIČEVANJU DRUŽ- 
BENE USMERITVE RAZPOREJANJA DOHODKA 
l/ 1984. LETU, 

ki ga je odbor sprejel na svoji 15. seji dne 15. 11. 1983 

skupaj s sklepom, da se posreduje udeležencem dogovora 
v obravnavo in pripombe ter objavi v tednikih Gospodar- 
ske zbornice Slovenije in Zveze sindikatov Slovenije. 

Razprava o osnutku naj bi bila zaključena do 2. decem- 
bra t. /., zato da bo odbor do predvidenega roka za izde- 
lavo predloga resolucije lahko obravnaval tudi besedilo 
predloga dogovora. 

Na podlagi 579. člena zakona o združenem delu (Uradni 
list SFRJ, št. 53/76) in usmeritev točke resolu- 
cije o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije 
v 1984 letu (Uradni list SRS, št ) sklenejo Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine mesta 
Ljubljane, Izvršni svet Skupščine mesta Maribor? Izvršni 
svet Skupščine obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih 
skupščin v SR Sloveniji, Republiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Služba druž- 
benega knjigovodstva v SR Sloveniji 

DOGOVOR 
O URESNIČEVANJU DRUŽBENE 

USMERI VE-RAZPOREJANJA 
DOHODKA V 1984. LETU 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Z namenom, da uresničijo usmeritve, sprejete za razporeja- 

nje dohodka in oblikovanje sredstev za (bruto) osebne do- 
hodke ter skupno porabo delavcev v organizacijah združe- 
nega dela in v delovnih skupnostih v resoluciji o politiki 
družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu, ter 
uskladijo svojo aktivnost, določajo s tem dogovorom Izvršni 
svet Skupščine SR Slovenije, Izvršni svet Skupščine mesta 
Ljubljane, Izvršni svet Skupščine mesta Maribor, Izvršni svet 
Skupščine obalne skupnosti in izvršni sveti občinskih skup- 
ščin v SR Sloveniji, Republiški svet Zveze sindikatov Slove- 
nije, Gospodarska zbornica Slovenije in Služba družbenega 
knjigovodstva v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: udele- 
ženci dogovora) svoje obveznosti in naloge pri uresničevanju 
politike družbenogospodarskega razvoja v 1984. letu. 

2. člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da bodo delavci 

samoupravno uresničevali usmeritve tega dogovora tako, da 
bodo v planskih aktih za 1984. leto določili osnove in razmerja 
za oblikovanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcfev v temeljnih organizacijah združenega dela odvisno 
od doseženih delovnih in poslovnih rezultatov v okviru dose- 
ženega dohodka. 

Delavci v temeljnih organizacijah bodo v 1984. letu povečali 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev šele 
tedaj, ko bodo po merilih svojih samoupravnih splošnih aktov 
in kazalcev o uspešnosti gospodarjenja ugotovili, da so dose- 
gli boljše delovne in poslovne rezultate. 

Sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev v 
temeljnih organizacijah združenega dela se ne morejo pove- 
čati: 

- na osnovi dohodka, ki je zgolj posledica povečanja cen in 
prevrednotenja Zalog, ne pa rezultat boljših delovnih in po- 
slovnih rezultatov; 

- če delavci v temeljnih organizacijah v svojih splošnih 
aktih ter v letnem programu nimajo določenih osnov in meril, 
po katerih bodo spremljali uresničevanje v planih določenih 
delovnih in poslovnih rezultatov. 

3. člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da bodo delavci v 

temeljnih organizacijah združenga dela pravočasno sprejeli 
usklajene planske akte za 1984. leto, kjer bodo razmerja med 
sredstvi za osebne dohodke in skupno porabo ter sredstvi za 
razširitev in izboljšanje materialne osnove dela ter za rezerve 
usklajena s planiranimi rezultati po usmeritvah in merilih tega 
dogovora. 

Razmerja za razporejanje dohodka po tem dogovoru ter v 
skladu s planom izvoza lahko delavci v temeljni organizaciji 
združenega dela načrtujejo in usklajujejo v delovni organiza- 
ciji oziroma sestavljeni organizaciji združenega dela. V teh 
primerih bodo pri ugotavljanju skladnosti načrtovanja rasti 
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sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev z 
usmeritvami tega dogovora in pri ugotavljanju uresničevanja 
teh načrtov upoštevali usklajene plane v delovni organizaciji 
in sestavljeni organizaciji združenega dela. 

II. USMERITVE ZA RAZPOREJANJE DOHODKA 
IN OBLIKOVANJE SREDSTEV ZA OSEBNE 
DOHODKE IN ZA SKUPNO PORABO DELAVCEV 

4. člen 
Resolucijsko usmeritev, ki zahteva, da bodo sredstva za 

razširitev materialne osnove dela in rezerve povečala svoj 
delež v čistem dohodku v globalu SR Slovenije za 1,3 od- 
stotne točke, bodo delavci v temeljnih organizacijah združe- 
nega dela uresničevali s tem, da bodo tudi sredstva za osebne 
dohodke in za skupno porabo oblikovali selektivno v odvisno- 
sti od doseganja delovnih in poslovnih rezultatov. 

Udeleženci dogovora si bodo prizadevali, da bodo delavci v 
organizacijah združenega dela uresničevali usmeritve tega 
dogovora tako, da bodo pri načrtovanju razporejanja do- 
hodka v 1984. letu upoštevali opredeljene in izbrane kako- 
vostne in količinske kazalnike in usmeritve v 5. in 6. členu, in 
sicer v njihovi medsebojni povezanosti, vendar le v okviru 
načrtovanega dohodka. 

Če bodo na podlagi medsebojnega primerjanja vseh kazal- 
cev planifali in ugotovili, da se bo v letu 1984 prispevek 
delavcev na podlagi živega in minulega dela k ustvarjenemu 
dohodku povečal nasproti 1983. letu, lahko sorazmerno več 
sredstev razporede za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev ob sočasnem povečanju sredstev za razširitev mate- 
rialne osnove dela in rezerv. Kolikor pa bodo planirali oziroma 
ugotovili, da je prispevek delavcev k ustvarjenemu dohodku v 
1984. letu enak ali nižji kot v 1983. letu, bodo ohranili oziroma 
sorazmerno znižali sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev. 

Delavci naj pri določanju medsebojne odvisnosti teh usme- 
ritev in kazalnikov iz 5. člena upoštevajo značilnosti dejavno- 
sti in pomembnost posameznih osnov in meril za razporejanje 
dohodka, tako da bo njihova uporaba spodbuda za boljše 
delo in gospodarjenje ter s tem za povečanje dohodka in 
krepitev sredstev za raširitev materialne osnove dela. 

5. člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da bodo delavci v 

temeljnih organizacijah usmeritve 2., 3. in 4. člena izvajali 
tako, da bodo rezultate dela in poslovanja planirali, ugotavljali 
ter stimulirali po kazalnikih, ki so jih opredelili v svojih plan- 
skih ali drugih samoupravnih splošnih aktih. 

1. Po kazalniku za fizično proizvodnost dela lahko za vsak 
odstotek povečanja oblikujejo povečanje sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo delavcev do 8 odstotnih točk. 

2. Po kazalnikih za donosnost (rentabilnost) uporabljenih 
poslovnih sredstev lahko za vsak odstotek povečanja obliku- 
jejo povečanje sredstev za osebne dohodke in za skupno 
porabo delavcev do 6 odstotnih točk. 

3. Po kazalniku dohodek na delavca lahko oblikujejo za 
povečanje sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev do 5 odstotnih točk. 

4. Po kazalniku za gospodarnost (ekonomičnost) poslova- 
nja lahko za vsak odstotek povečanja oblikujejo povečanje 
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev do 
4 odstotne točke. 

5. V organizacijah združenega dela, ki ustvarjajo vsaj 5% 
celotnega prihodka z izvozom blaga in storitev na konverti- 
bilno področje za vsak odstotek deleža nad 5% konvertibil- 
nega deviznega priliva v celotnem prihodku lahko povečajo 
sredstva za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev za 
največ 0,20 odstotne točke. 

VARIANTA: V točki 5. se zamenja obakrat številka »5%« s 
številko »10« 

Na podlagi teh kazalnikov delavci odločajo o razporejanju 
dohodka in oblikovanju sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo delavcev tako, da seštejejo odstotne točke po 
vseh kazalnikih iz tega člena, vendar so dolžni pri odločanju 

rasti sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delav- 
cev upoštevati tudi usmeritve 6. člena tega dogovora. 

Delavci naj ugotovljene dosežene rezultate v letu 1983, 
izražene s kazalniki po tem členu, kakor tudi z drugimi kazal- 
niki uspešnosti poslovanja, ki bodo opredeljeni v samouprav- 
nih sporazumih posameznih dejavnosti, primerjajo s planira- 
nimi rezultati, izraženimi s kazalniki, nalogami in cilji za leto 
1984 ter z rezultati, doseženimi v drugih temeljnih organizaci- 
jah v delovni in sestavljeni organizaciji združenega dela ozi- 
roma povprečjem enake ali sorodne dejavnosti. 

Delavci v temeljnih organizacijah priznavajo v okviru usme- 
ritev točk 1. do 4. tega člena sorazmerno večja sredstva za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev po kazalnikih, pri 
katerih že dosegajo nadpovprečne vrednosti glede na pov- 
prečje enake ali sorodne dejavnosti oziroma vrednost kazalca 
ustreza povprečni vrednosti kazalnika v razvitih državah v 
svetu. 

Za kazalnike, po katerih dosegajo podpovprečne vrednosti 
glede na povprečje enake ali sorodne dejavnosti, opredelijo 
delavci v temeljni organizaciji sorazmerno manjša sredstva za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev. 

VARIANTA: 5. člena 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da bodo delavci v 

temeljnih organizacijah usmeritve 2., 3. in 4. člena izvajali 
tako, da bodo rezultate dela in poslovanja planirali, ugotavljali 
ter stimulirali po kazalnikih, ki so jih opredelili v svojih plan- 
skih ali drugih samoupravnih splošnih aktih. 

Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela v svojih 
aktih opredelijo kazalnike za rezultate dela in poslovanja: 

- fizična proizvodnost dela (merjena s količinsko proizvod- 
njo posameznega izdelka ali skupine izdelkov oziroma oprav- 
ljenih storitev na detavca), 

- donosnost (rentabilnost) uporabljenih poslovnih sred- 
stev (izražena kot dohodek, akumulacija ali sredstva za repro- 
dukcijo v primerjavi s povprečno uporabljenimi poslovnimi 
sredstvi), 

- gospodarnost (ekonomičnost) poslovanja (izražena kot 
celotni prihodek v primerjavi s porabljenimi sredstvi), 

- dohodek na delavca, 
- izvozni rezultati (izraženi z deležem izvoznega priliva v 

celotnem prihodku, povečanjem prilivov in pokritjem deviznih 
odlivov s prilivi). 

Delavci naj ugotovljene dosežene rezultate v letu 1983, 
izražene s kazalniki po tem členu, kakor tudi z drugimi kazal- 
niki uspešnosti poslovanja, ki bodo opredeljeni v samouprav- 
nih sporazumih posameznih dejavnosti, primerjajo s planira- 
nimi rezultati, izraženimi s kazalniki, nalogami in cilji za leto 
1984 ter z rezultati, doseženimi v drugih temeljnih organizaci- 
jah v delovni in sestavljeni organizaciji združenega dela ozi- 
roma povprečjem enake ali sorodne dejavnosti. 

Na podlagi teh kazalnikov delavci odločajo o razporejanju 
dohodka in oblikovanju sredstev za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev, vendar so pri tem dolžni upoštevati 
usmeritve 6. člena dogovora. 

6. člen 
Udeleženci dogovora si bodo prizadevali, da bodo delavci v 

temeljnih organizacijah združenega dela v 1984. letu zagoto- 
vili hitrejše povečevanje sredstev za reprodukcijo od poveča- 
nja dohodka tako, da bodo v 1984. letu dosegli večji delež 
sredstev za razširitev materialne osnove dela v čistem do- 
hodku kot v 1983. letu. 

Usmeritve 5. člena tega dogovora bodo delavci upoštevali 
pri planiranju in razporejanju sredstev za osebne dohodke in 
za skupno porabo delavcev za 1984. leto na osnovi primerjav 
lastnih s povprečnimi kazalniki enake ali sorodne dejavnosti 
in sicer izhajajoč iz naslednjih usmeritev: 

a) Sredstva za reprodukcijo oblikujejo najmanj v višini, ki 
ustreza minimalni reprodukcijski stopnji za enako oziroma 
sorodno dejavnost. 

Minimalna reprodukcijska stopnja po tem dogovoru znaša 
50% povprečno izločenih sredstev za reprodukcijo na 100 
enot povprečno uporabljenih poslovnih sredstev v zadnjih 
treh letih v enaki oziroma sorodni dejavnosti. 

b) Delavci v temeljnih organizacijah, ki so v preteklih treh 
letih izločali več sredstev za reprodukcijo na povprečno upo- 
rabljena sredstva od povprečno izločenih v enaki oziroma 
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sorodni dejavnosti in so hkrati oblikovali osebne dohodke in 
sredstva skupne porabe na delavca nad povprečno oblikova- 
nimi v enaki oziroma sorodni dejavnosti in delavci v temeljnih 
organizacijah, ki so izločali manj sredstev za reprodukcijo na 
povprečno uporabljena sredstva, hkrati pa so imeli tudi nižje 
osebne dohodke in sredstva skupne porabe na delavca od 
povprečnih v enaki oziroma sorodni dejavnosti, naj v 1984. 
letu izboljšajo delitveno razmerje v korist sredstev za razširi- 
tev materialne osnove dela in rezerve tako, da povečajo njihov 
delež za najmanj 1,3 odstotne točke. 

c) Delavci v temeljnih organizacijah, ki so v preteklih treh 
letih izločali več sredstev za reprodukcijo na uporabljena 
poslovna sredstva od povprečno izločenih v enaki oziroma 
sorodni dejavnosti, hkrati pa so oblikovali nižje osebne do- 
hodke in sredstva skupne porabe na delavca od povprečno 
oblikovanih v enaki oziroma sorodni dejavnosti in dosegajo 
tudi v 1984. letu boljše rezultate od povprečnih, lahko spre- 
menijo delitveno razmerje med sredstvi za osebne dohodke in 
skupno porabo delavcev v temeljnih organizacijah ter med 
sredstvi za razširitev materialne osnove dela in rezerve v 
korist sredstev za osebne dohodke in skupno porabo delav- 
cev, vendar le do razmerja, ki ga dosega enaka oziroma 
sorodna dejavnost in v odvisnosti od ciljev, ki so jih sprejeli v 
planih razvoja svoje organizacije in družbenopolitične skup- 
nosti. 

č) Delavci v temeljni organizaciji, ki so v preteklih treh letih 
izločali manj sredstev za reprodukcijo v primerjavi s pov- 
prečno uporabljenimi poslovnimi sredstvi kot povprečno v 
enaki oziroma sorodni dejavnosti in so hkrati razporedile višja 
sredstva za osebne dohodke in skupno porabo delavcev od 
povprečja v enaki oziroma sorodni dejavnosti, naj spremene 
razmerje med sredstvi za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev ter sredstvi za razširitev materialne osnove dela in 
rezerve v korist sredstev za materialno osnovo dela in rezerve 
in sicer tako, da povečajo njihov delež za več kot 1,3 odstotne 
točke. 

VARIANTA: 
V točkah od a) do č) se besede »sredstva za reprodukcijo« 

nadomestijo z besedami »sredstva za akumulacijo«, ostalo 
besedilo ostane nespremenjeno. 

7. člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da skupščina 

družbenopolitične skupnosti oziroma od nje pooblaščeni or- 
gan dovoli (Jrganizacijam, ki poslujejo z izgubo izplačevanje 
višjih osebnih dohodkov od v zakonu določenih le na podlagi 
poglobljene ocene gospodarjenja (upoštevaje tudi kazalnike 
iz tega dogovora) teh organizacij v zboru združenega dela. 

8. člen 
Udeleženci se bodo zavzemali, da bodo tudi delavci v delov- 

nih skupnostih, ki pridobivajo dohodek s svobodno menjavo 
dela, delavci v organizacijah združenega dela družbenih de- 
javnosti ter delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela, ki so izvajalci v samoupravnih interesnih skupnostih 
materialne proizvodnje planirali in razporejali sredstva za 
osebne dohodke in za skupno porabo delavcev odvisno od 
načrtovanih in dogovorjenih delovnih rezultatov. 

Tako kot delavci v materialni proizvodnji lahko tudi delavci 
izven nje, planirajo in razporejajo večja sredstva za osebne 
dohodke in za skupno porabo delavcev le na osnovi planira- 
nih in doseženih boljših rezultatov dela in poslovanja, vendar 
le do rasti sredstev za osebne dohodke in skupno porabo 
delavcev v gospodarstvu v ustrezni družbenopolitični skup- 
nosti. 

Delavci organizacij združenega dela s področja družbenih 
dejavnosti ki pridobivajo del prihodka z neposredno svobo- 
dno menjavo dela, lahko planirajo ter ugotavljajo v teh odno- 
sih dosežene rezultate dela n poslovanja ter sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo s kazalniki iz 4. do 7. čiena 
tega dogovora . g č|en 

Občinski izvršni sveti in izvršni sveti posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti objavljajo podatke in ocene o doseženi rasti 
sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delavcev v 
gospodarstvu družbenopolitičnih skupnosti do konca meseca 
maja, avgusta in do konca novembra 1984, celoletno dina- 

miko po zaključnem računu, ki je osnova za letno poračuna- 
vanje, pa ugotovijo do konca marca 1985. Oceno pričakovane 
rasti sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delav- 
cev v gospodarstvu družbenopolitičnih skupnosti za leto 1984 
pa objavijo do konca novembra 1984 . 

Delavci iz 8. člena tega dogovora lahko povečajo sredstva 
za osebne dohodke in skupno porabo delavcev šele po objavi 
podatkov in ocen o rasti sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo delavcev v gospodarstvu. 

III. SKUPNE DOLOČBE 

10. člen 
Udeleženci dogovora bodo vztrajali, da bodo delavci v te- 

meljnih organizacijah poračunali preveč razporejena sredstva 
iz preteklega leta tako, da zmanjšajo akontacije osebnih do- 
hodkov v 1984. letu. Poračunana morajo biti do konca junija 
1984 v skladu s sklepom o poračunu preveč razporejenih 
sredstev za osebne dohodke, ki ga je sprejel samoupravni 
organ temeljne organizacije, oziroma v skladu z ukrepom 
družbenega varstva. 

Udeleženci dogovora bodo prav tako vztrajali, da delavci v 
temeljni organizaciji združenega dela ne bodo povečevali 
akontacij osebnih dohodkov, dokler ne bodo dosegli boljših 
rezultatov dela in poslovnih učinkov v skladu z usmeritvami 
tega dogovora. 

Organizacija združenega dela in delovna skupnost je 
dolžna posredovati pristojni službi družbenega knjigovodstva 
ob povečanju akontacij sredstev za osebne dohodke kvantifi- 
cirang obrazložitev osnov, po katerih je bilo opravljeno pove- 
čanje osebnih dohodkov ter druge podatke določene z meto- 
dologijo za spremljanje izvajanja tega dogovora, 

11. člen 
Udeleženci dogovora se bodo zavzemali, da bodo delavci v 

temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih delili osebne 
dohodke na podlagi osnov in meril, ki zagotavljajo uresniče- 
vanje načela delitve po delu ter delitve sredstev za osebne 
dohodke v skladu z osebnim prispevkom delavca k poveča- 
nim delovnim in poslovnim rezultatom organizacije združe- 
nega dela. Pri tem bodo vztrajali da se ustrezneje vrednotijo 
prispevki bolj produktivnega in ustvarjalnega dela ter dela v 
težjih delovnih razmerah. 

Zato si bodo udeleženci dogovora, zlasti Zveza sindikatov 
Slovenije, prizadevali, da bodo delavci v organizacijah zdru- 
ženega dela uporabljali in dograjevali svoje samoupravne 
splošne akte o razporejanju dohodka, čistega dohodka in o 
delitvi sredstev za osebne dohodke. S tem bomo tudi hitreje 
zmanjšali razlike v osebnih dohodkih za enaka ali podobna 
dela pri doseganju enakih delovnih rezultatov. 

Udeleženci dogovora si bodo prizadevali, da bodo delavci v 
organizacijah združenega dela povečali osebne dohodke le 
na podlagi ustreznih osnov in meril za ugotavljanje njihovega 
prispevka k boljšim doseženim delovnim in poslovnim rezul- 
tatom. 

12. člen 
Usmeritev tega dogovora ne uporabljajo temeljne organiza- 

cije, ki so se v letu 1983 in 1984 na novo konstituirale, v 
katerih so bili zgrajeni novi obrati ali uvedene nove izmene- 
ker v prvem letu obratovanja praviloma ne dajejo ustreznega 
dohodkovnega učinl^. 

IV. USMERITVE ZA RAZPOREJANJE SREDSTEV 
ZA SKUPNO PORABO DELAVCEV 
V TEMELJNIH ORGANIZACIJAH 

13. člen 
Pri razporejanju sredstev čistega doodka na sredstva za 

osebne dohodke in sredstva za skupno porabo bodo delavci v 
1984. letu upoštevaje usmeritve 4., 5. in 6. člena tega dogo- 
vora zagotavljali v primerjavi z letom 1983 večji delež sredstev 
za osebne dohodke na račun zmanjšanega deleža sredstev 
skupne porabe delavcev. 

V okviru razporejenih sredstev za skupno porabo delavcev 
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najprej zagotovijo sredstva za organizirani topli obrok, za 
regres za letni dopust tor sredstva za solidarnostne prejemke. 

V. NALOGE IN OBVEZNOST! POSAMEZNIH 
UDELEŽENCEV DOGOVORA 

14. člen 
Udeleženci dogovora bodo: 
- spremljali izpolnjevanje obveznosti organizacij združe-. 

nega dela, da določijo v svojih planskih aktih za 1984. leto 
razmerja pri razporejanju dohodka v skladu z resolucijskimi 
usmeritvami, ter pri tem upoštevajo usmeritve tega dogovora 
ter naloge iz dolgoročnega programa gospodarske stabiliza- 
cije, 

- si prizadevali, da bodo organizacije združenega dela pri 
razporejanju dohodka ravnale v skladu z načeli, po katerih 
morajo obvezno čim hitreje razširiti materialno osnovo dela in 
učinkovito izrabiti razpoložljive zmogljivosti (proizvajalne 
sile), 

- redno spremljali uresničevanje predvidenih razmerij pri 
razporejanju dohodka po resoluciji v organizacijah združe- 
nega dela, občinah in republiki in pri tem uporabljali določila 
tega dogovora, 

- s pomočjo določil tega dogovora s svojimi organi in 
službami družbeno presojali, ali je razporejanje dohodka v 
organizacijah združenega dela usklajeno z resolucijskimi 
usmeritvami, 

- v skladu z določili zakona o združenem delu predlagali 
ukrepe za varstvo.samoupravnih pravic in družbene lastnine, 
kadar organizacije združenega dela ne bodo določile raafrnerij 
v skladu z resolucijo, 

- sproti spremljali ter zlasti ob periodičnih obračunih in ob 
zaključnem računu za 1984. leto ugotovili, kako se uresničuje 
dogovor, in predlagali ustrezne dopolnitve, če bo potrebno, 

- sprejeli spremembe in dopolnitve dogovora, če bi se med 
letom bistveno spremenila gibanja dohodka zaradi odstopanj 
od resolucijskih usmeritev. 

15. člen 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo spremljal, kako se v 

SR Sloveniji uresničujejo določbe resolucije o politiki družbe- 
nogospodarskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu pri razpo- 
rejanju dohodka in oblikovanju sredstev za osebne dohodke 
in določbe tega dogovora, s tem da bo ugotovil, kako te- 
meljne organizacije materialne proizvodnje in družbenih de- 
javnosti v svojih planih uresničujejo sprejeto opredelitev raz- 
porejanja dohodka in osebnih dohodkov, in spremljali: 

a) uresničevanje načrtovanih razmerij pri razporeditvi do- 
hodka ter izplačevanje sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo po periodičnih obračunih, 

b) gibanje osebnih dohodkov, 
c) uresničevanje predvidenih razmerij pri razporejanju in 

izplačilih za skupno porabo. 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo ob periodičnem 

obračunu za šest mesecev in ob periodičnem obračunu za 
devet mesecev 1984 posebej ugotovil, ali so bila taka odsto- 
panja od temeljnih-ciljev sprejete družbenoekonomske poli- 
tike pri razporejanju dohodka ter izplačevanju osebnih do- 
hodkov in sredstev za skupno porabo, da je potrebno sprejeti 
posebne ukrepe za uresničevanje te politike. Po predhodnem 
posvetu z drugimi udeleženci tega dogovora bo Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije predlagal ukrepe za. uresničevanje 
resolucijskih usmeritev. 

16. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin bodo v soglasju z občin- 

skimi sveti Zeze sindikatov vztrajali, da delavci organizacij ob 
sprejemanju zaključnih računov za leto 1983 uskladijo raz- 
merja v razporeditvi dohodka z razmerji, h katerim jih je 
zavezovala resolucija o politiki družbenogospodarskega raz- 
voja v 1983. letu in dogovoro uresničevanju družbene usmeri- 
tve razporejanja dohodka v letu 1983, ob upoštevanju doseže- 
nih delovnih rezultatov vsake temeljne organizacije. 

Izvršni sveti občinskih skupščin bodo zahtevali, da delavci 
tistih organizacij združenega dela, ki bodo po zaključnem 
računu za leto 1983 razporedili za osebne dohodke in skupno 

porabo več sredstev, kot bi smeli po usmeritvah resolucije in 
dogovora, za ta znesek znižajo razporejena sredstva za 
osebne dohodke kot osnovo za povečanje v letu 1984; za 
preveč razporejeni znesek v letu 1983 znižajo tudi planirana 
sredstva za osebne dohodke v letu 1984 tako, da bo dosežen 
poračun do konca I. polletja. 

17. člen 
Izvršni sveti skupščin občin bodo prispevali s svojo aktiv- 

nostjo, da bodo organizacije združenega dela uskladile svoje 
planske akte z usmeritvami resolucije in tega dogovora za 
področje razporejanja dohodka do konca februarja 1984. Če 
pridobivanje dohodka med letom ni enakomerno, sprejmejo 
organizacije združenega dela te plane tudi za periodična 
obdobja. 

Če ugotovijo neusklajenost planskih aktov s področja raz- 
porejanja dohodka z usmeritvami resolucije in tega dogovora, 
obvestijo o svojih ugotovitvah prizadete organizacije in ob- 
činski svet Zveze sindikatov Slovenije, da mu sporočijo svoje 
razloge in morebitne predloge. 

Če organizacija združenega dela ne upošteva predlogov 
izvršnega sveta občinske skupščine, poroča izvršni svet o 
svojih ugotovitvah in o stališčih organizacij združenega dela 
občinski skupščini. 

V poročilu občinski skupščini izvršni svet konkretno na- 
vede, v čem obstajajo v planskih aktih organizacij združenega 
dela neusklajenosti in s katerimi postavkami resolucije ter 
razloge za te neusklajenosti, ki so bili ugotovljeni po razpravi 
na seji izvršnega sveta. Posebej navede razloge, s katerimi 
predstavniki prizadetih organizacij združenega dela utemelju- 

jejo ugotovljene neusklajenosti ter njihova stališča do obvez- 
nosti, da morajo v dogovorjenem roku neusklajenosti odpra- 
viti. 

Hkrati s poročilom izvršni svet predloži občinski skupščini 
predloge za ukrepe z namenom, da se odpravijo motnje pri 
pridobivanju in razporejanju dohodka v teh organizacijah. 

18. člen 
Izvršni sveti občinskih skupščin spremljajo uresničevanje 

resolucijskih usmeritev in tega dogovora v organizacijah 
združenega dela po dogovorjeni metodologiji, ki jo udele- 
ženci sprejmejo kot prilogo tega dogovora in je njegov se- 
stavni del in sicer ob periodičnih obračunih in zaključnem 
računu na podlagi podatkov, ki jih bo posredovala Služba 
družbenega knjigovodstva. 

Pri svojih ugotovitvah bodo upoštevali tudi obrazložitve in 
podatke, ki jim jih bodo obvezno predložile vse organizacije, 
ki izkazujejo več razporejenih sredstev za osebne dohodke 
kot jim to omogočajo usmeritve dogovora. 

Izvršni svet skupščine občine presoja skladnost izplačanih 
in razporejenih osebnih dohodkov s sprejetimi planskimi akti 
v vseh organizacijah združenega dela na področju svoje druž- 
benopolitične skupnosti in o svojih ugotovitvah obvešča 
skupščino, organizacije združenega dela in odbor udeležen- 
cev. 

Za vse organizacije združenega dela, pri katerih ugotovi 
preseganje sredstev za osebne dohodke iz neupravičenih 
razlogov, izvršni svet skupščine občine sprejme sklep o po- 
vračilu oziroma poračunu preveč razporejenih sredstev in ga 

• v obliki predloga pošlje organizaciji združenega dela kršite- 
Ijici dogovora. 

Organizacija združenega dela, ki sklep o poračunu v dolo- 
čenem roku na pristojnem samoupravnem organu sprejme, 
sočasno določi program poračunavanja po mesecih oziroma 
višino akontacij osebnih dohodkov po mesecih do dokončne 
uskladitve z določili dogovora in ga posreduje izvršnemu 
svetu skupščine občine in Službi družbenega knjigovodstva, 
ki naj spremljata njegovo izvajanje. 

V kolikor organizacija združenega dela, oziroma njen pri- 
stojni samoupravni organ takega sklepa ne sprejme v določe- 
nem roku, bo izvršni svet skupščine občine v skladu š 3. 
členom Zakona o sprejemanju začasnih ukrepov družbenega 
varstva samoupravnih pravic in družbene lastnine (Uradni list 
SRS, št. 32/80) dal skupščini občine pobudo za začasni ukrep 
družbenega varstva zoper to organizacijo združenega dela. 

Ko skupščina izreče začasni ukrep družbenega varstva, naj 
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le-ta poleg elementov iz 9. člena citiranega zakona, vsebuje 
tudi način in dinamiko poračunavanja preseženih sredstev za 
osebne dohodke oziroma preveč izplačanih sredstev iz sklada 
skupne porabe. Izvršni svet skupščine občine in Služba druž- 
benega knjigovodstva spremljata izvajanje izrečenega 
ukrepa. 

19. člen 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije bo organiziral in 

usmerjal dejavnost osnovnih organizacij in organov Zveze 
sindikatov in sindikatov dejavnosti za uresničevanje obvezno- 
sti iz 14. člena tega dogovora. 

Poleg tega bo zagotavljal, da bodo osnovne organizacije in 
organi Zveze sindikatov in sindikatov dejavnosti: 

- spodbujali s politično aktivnostjo delavce k smotrnemu 
upravljanju z družbenimi sredstvi, k uveljavljanju položaja 
vloge in odgovornosti delavcev v sistemu socialističnega sa- 
moupravljanja, k doslednemu, odgovornemu in zavestnemu 
uresničevanju vseh usmeritev družbenogospodarske politike 
v 1984. letu ter usmeritev tega dogovora; 

- dajali pobude za dopolnjevanje sistema delitve po delu in 
delovnih rezultatih v organizacijah združenega:dela v skladu z 
družbenim dogovorom o skupnih osnovah za oblikovanje in 
delitev sredstev za osebne dohodke in skupno porabo ter s 
stališči in sklepi II. konference Zveze sindikatov Slovenije; 

- organizirali in spodbujali aktivnost delavcev pri obravna- 
vanju zaključnih računov za 1983. leto ter pri pripravi planov 
za 1984. leto in si prizadevali, da se na podlagi celovite ocene 
položaja temeljnih organizacij v družbeni reprodukciji ter 
gospodarjenja in upravljanja z družbenimi sredstvi v temeljnih 
organizacijah zagotovi razporejanje dohodka v 1983. letu v 
skladu z družbenimi usmeritvami, naj sredstva za akumulacijo 
hitreje naraščajo kot sredstva za osebne dohodke in skupno 
porabo. Pri tem bodo zlasti občinski sveti Zveze sindikatov 
aktivno sodelovali z izvršnimi sveti občinskih skupščin. Vztra- 
jali bodo, da morajo delavci predvideti, kako preprečiti sla- 
bost pri gospodarjenju ter na tej podlagi v planih za 1984. leto 
zagotoviti dosledno uveljavljanje politike gospodarske stabili- 
zacije ter vseh nače! za razporejanje dohodka v skladu s tem 
dogovorom; v ta namen bodo vzpodbujali in usmerjali tudi 
delovanje samoupravne delavske kontrole za dosledno izvaja- 
nje dogovora; 

- terjali, da se ob periodičnih obračunih in zaključnem 
računu razčleni pridobivanje in ustvarjanje dohodka ter da se 
razporejanje dohodka ob upoštevanju kazalnikov uspešnosti 
ter prispevka delavcev k ustvarjenemu dohodku sproti prila- 
gaja resolucijskim usmeritvam in temu dogovoru; 

- vztrajali, da se pred vsakim odločanjem o začasnem 
razporejanju dohodka ugotovi, ali je predlagano razporejanje 
družbeno in gospodarsko smotrno; 

- namenjali posebno pozornost skladnosti uporabe sred- 
stev skupne porabe v temeljnih organizacijah z usmeritvami iz 
tega dogovora ter s še sprejetimi stališči in usmeritvami Zveze 
sindikatov; 

- sproti obravnavali vsa opozorila o neustreznem razpore- 
janju dohodka v posamezni temeljni organizaciji združenega 
dela ter vztrajali, da si morajo samoupravni organi v temeljnih 
organizacijah prizadevati za uskladitev razmerij pri razporeja- 
nju dohodka z resolucijskimi usmeritvami za 1984. leto ter s 
tem dogovorom ter družbenemu pravobranilcu samoupravlja- 
nja ali občinski skupščini dali pobudo za ukrepe družbenega 
varstva, kadar bi bilo potrebno. 

20. člen 
Gospodarska zbornica Slovenije si bo skupaj s splošnimi 

združenji in medobčinskimi gospodarskimi zbornicami v 
skladu s tem dogovorom in republiško resolucijo prizadevala 
za uresničevanje tistih resolucijskih določb o politiki izvajanja 
družbenega plana SR Slovenije v 1984. letu, ki se nanašajo na 
razporejanje dohodka, tako da bo v skladu s svojo program- 
sko usmeritvijo: 

- dajala pobude organizacijam združenega dela, da bodo 
pri planiranju upoštevale realne zahteve in možnosti za pove- 
čanje materialne osnove dela in razporeditve dohodka; 

- opozarjala, da je treba temeljito proučiti vlogo vsake 
organizacije v procesu družbene reprodukcije ter s tem pove- 
zane možnosti in pogoje za doseganje rezultatov gospodarje- 
nja kot osnovo za razpbrejanje dohodka; 

- si prizadevala, da bodo poročila ob periodičnih obračunih 
in zaključnem računu tako pripravljena, da bodo delavci 
lahko realno primerjali načrtovane in dosežene rezultate kot 
ene izmed osnov za razporejanje dohodka v 1984. letu; 

- namenjala posebno pozornost seznanjanju vodilnih de- 
lavcev s takšnimi dohodkovnimi odnosi, ki neposredno omo- 
gočajo bolj gospodarno in donosno poslovanje. 

Gospodarska zbornica Slovenije bo v dogovoru s splošnimi 
združenji in medobčinskimi gospodarskimi zbornicami te na- 
loge konkretizirala v delovnem programu za 1984. leto. 

21. člen 
Služba družbenega knjigovodstva bo zbirala, obdelovala in 

pošiljala udeležencem dogovora podatke in kazalnike iz pe- 
riodičnih obračunov in zaključnih računov na način in v rokih 
po dogovorjeni metodologiji, ki je sestavni del dogovora. 
Hkrati bo mesečno spremljala izplačevanje akontacij osebnih 
dohodkov za vse organizacije združenega dela in delovne 
skupnosti, ter seznanjala udeležence dogovora tudi z vsemi 
izplačanimi akontacijami osebnih dohodkov, ki presegajo do- 
govorjeno višino, in o njihovem poračunavanju. 

22. člen 
Za spremljanje uresničevanja tega dogovora oblikujejo 

udeleženci odbor udeležencev. V odbor udeležencev deleai- 
rajo: 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije 3 člane; 
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije 3 člane; 
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije 3 člane; 
Služba družbenega knjigovodstva Slovenije 2 člana. 
Udeleženci dogovora se sporazumejo, da izmed svojih de- 

legatov v odboru predsednika odbora udeležencev imenuje 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, namestnika predsednika 
odbora udeležencev pa Republiški svet Zveze sindikatov Slo- 
venije. 

Kadar odbor udeležencev obravnava vprašanja, ki se nana- 
šajo na vse udeležence, sodelujejo v odboru udeležencev 
enakopravno kot njegovi člani tudi po en delegat izvršnih 
svetov skupščin občin oziroma mesta. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
Ta dogovor se lahko spremeni oziroma dopolni po enakem 

postopku, kot velja za sklenitev. Pobudo za spremembo ozi- 
roma dopolnitev dogovora lahko da vsak udeleženec dogo- 
vora. 

Dogovor je sklenjen, ko ga sprejmejo organi udeležencev 
dogovora v republiki in najmanj dve tretjini izvršnih svetov 
skupščin občin iz Slovenije. 

24. člen 
Delavci v temeljnih organizacijah združenega dela, ki bodo 

sprejeli samoupravni sporazum dejavnosti o skupnih osnovah 
in merilih za razporejanje dohodka in čistega dohodka ter o 
oblikovanju in delitvi sredstev za osebne dohodke ter sredstva 
za skupno porabo, bodo razporejali sredstva za osebne do- 
hodke in skupno porabo v skladu s temi sporazumi in resolu- 
cijo za leto 1984. 

25. člen 
Sestavni del dogovora je Metodologija za spremljanje izvaja- 
nja dogovora, Pregled kazalnikov o rezultatih dela in poslova- 
nja temeljnih organizacij združenega dela v enakih oziroma 
sorodnih dejavnostih in Pregled povprečnih reprodukcijskih 
oziroma akumulacijskih stopenj doseženih v zadnjih letih v 
enakih oziroma sorodnih dejavnostih s podatki o opremljeno- 
sti dela. 

26. člen 
Ta dogovor začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu SRS, uporablja pa se od 1. januarja 1984. 
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Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA DELO 

OBRAZLOŽITEV 

1. Pri izdelavi osnutka dogovora o uresničevanju družbene 
usmeritve razporejanja dohodka v 1984. letu izhajamo iz 
usmeritve osnutka resolucije o politiki družbenega in gospo- 
darskega razvoja SR Slovenije v 1984. letu, ki predstavlja, da 
bomo s tem dogovorom v obodbju do sprejetja samoupravnih 
sporazumov dejavnosti, na podlagi selektivnih usmeritev za- 
gotavljali, da bodo sredstva za osebne dohodke odvisno le od 
prispevka delavcev k boljšim rezultatom dela od gospodarje- 
nja z minulim delom, izkazanih tudi v dohodku. 

Osnova za predlagane usmeritve so resolucijska izhodišča, 
po katerih naj se zagotovi s samoupravnim sporazumevanjem 
in dogovarjanjem, da bodo v SR Sloveniji sredstva za osebne 
dohodke naraščala za okrog 20% počasneje od dohodka, 
sredstva za reprodukcijo pa za 7% hitreje od dohodka, pri 
čemer bi organizacije združenega dela v povprečju povečale 
delež sredstev za razširitev materialne osnove dela v čistem 
dohodku za 1,3 odstotne točke.1 Poleg tako opredeljene 
globalne usmeritve naj Dogovor, kot izvedbeni akt resolucije 
na podlagi selektivnih usmeritev zagotavlja: 

- da bo raven in rast sredstev za osebne dohodke v posa- 
meznih organizacijah združenega dela v gospodarstvu odvi- 
sna od dosežene in povečane proizvodnje, produktivnosti 
dela, boljše ekonomije dela in sredstev, izvoznih rezultatov na 
konvertibilnem področju in od drugih kvalitativnih dejavnikov 
gospodarjenja; 

- da bo zagotovoljena odvisnost sredstev za osebne do- 
hodke le od doseženih rezultatov dela, ki so izkazani tudi v 
dohodku; 

- da ostanejo sredstva za skupno porabo delavcev v temelj- 
nih organizacijah združenega dela nominalno na ravni iz leta 
1983. Iz teh sredstev bodo delavci zagotavljali zlasti regres za 
topel obrok in za dopust. 

2. V osnutku dogovora za 1984. leto so tudi upoštevana 
mnenja in stališča delavcev v nekaterih temeljnih organizaci- 
jah združenega dela, udeležencev dogovora in družbenopoli- 
tičnih organizacij, da med družbene usmeritve dogovora za 
1984. leto ne vnašamo več kvantificiranih selektivnih usmeri- 
tev za možno povečanje sredstev za osebne dohodke v odvi- 
snosti od dosežene stopnje rasti dohodka. Bolj kot doslej je 
dan poudarek različni ravni rezultatov dela in poslovanja m 
različni ravni osebnih dohodkov. Tako se bistveno omejuje 
vpliv rasti dohodka (avtomatizem) na možno povečanje sred- 
stev za osebne dohodke, ukinitev tega avtomatizma sma- 
tramo kot bistven kvalitativen premik v smeri odvisnosti oseb- 
nega dohodka od rezultatov dela ter preseganja anomalij, ki 
jih v sedanjih razmerah vsebuje dohodek, katerega rast je vse 
manj odvisna od doseganja boljših rezultatov dela in poslova- 
nja, ampak le od povečanja cen. 

3. Usmeritve za oblikovanje sredstev za osebne dohodke v 
materialni proizvodnji so v osnutku dogovora opredeljene v 
4., 5. in 6. členu dogovora. 

Da bi zagotovili povečanje sredstev za osebne dohodke tudi 
na račun relativnega zaostajanja sredstev za skupno porabo 
delavcev v temeljnih organizacijah združenega dela Se z novo 
usmeritvijo v letu 1984 opredeljuje oblikovanje sredstev za 
osebne dohodke in skupno porabo delavcev skupaj in ne 
ločeno kot doslej. 

Pri načrtovanju in uresničevanju razporejanja dohodka v 
1984. letu bodo delavci v združenem delu upoštevali oprede- 
ljene •in izbrane kazalnike za rezultate dela in poslovanja v 
svojih planskih in drugih samoupravnih splošnih aktih. Pri 
tem primerjajo z rezultati v letu 1983 planirane naloge in Cilje 
za leto 1984 pa tudi z rezultati, doseženimi v organizacijah 
enake ali sorodne dejavnosti. 

Kot kazalniki za rezultate dela in poslovanja so v 5. členu 

' V SR Sloveniji načrtujemo v letu 19S4 porast: družbenega proizvoda za na|man| 
2%, Industrijsko In kmetijsko prolzvodn|o za 3-4%, Izvoz na konvertibilno ob- 
močje za 20%, produktivnost dela za 1,5%, zaposlovanje za 1%; ob sedaj 
predvidenih okvirih za rast cen okoli 25%, bi porastel dohodekza 27%, sredstva 
za bruto osebne dohodke za 21,5%, sredstva za razširitev materialne osnove 
dela za 29%. 

predlagani: fizična proizvodnost dela, donosnost uporablje- 
nih poslovnih sredstev, gospodarnost poslovanja, dohodek 
na delavca in izvoz blaga in storitev na konvertibilno območje. 
V osnutku dogovora določamo možne kvantifikacije poveča- 
nja sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delav- 
cev (v razponih) na osnovi povečanja posameznega kazalca, 
kar je pogoj za povečanje sredstev za osebne dohodke in za 
skupno porabo delavcev v 1984. letu. 

Pri tem naj bi delavci v temeljnih organizacijah združenega 
dela upoštevali pri oblikovanju sredstev za osebne dohodke 
in za skupno porabo delavcev večje povečanje za rezultate po 
tistih kazalnikih, po katerih že dosegajo nadpovprečne učinke 
(n. pr. visoko produktivnost dela) in obratno, manjše poveča- 
nje sredstev za osebne dohodke in za skupno porabo delav- 
cev za izboljšanje rezultatov po kazalnikih, po katerih dose- 
gajo podpovprečne vrednosti tako v okviru enake oziroma 
podobne dejavnosti, aH pa v primerjavi s poslovnimi rezultati, 
ki jih dosegajo v razvitih državah v svetu. 

Variantno besedilo 5. člena opredeljuje kazalnike za rezul- 
tate dela in poslovanje brez kvantifikacij. 

Namesto dosedanjih selektivnih usmeritev, ki so kot gornjo 
mejo ža oblikovanje sredstev za osebne dohodke pri dosega- 
nju delovnih in poslovnih rezultatov, omogočali povečanje 
sredstev za osebne dohodke v odvisnosti od dosežene stop- 
nje rasti dohodka, uvajajo za leto 1984 predlagane usmeritve v 
6. členu spreminjanje razmerij med sredstvi za osebne do- 
hodke in skupno porabo ter sredstvi za raširitev materialne 
osnove dela - na podlagi kazalnikov, ki so sprejeti v programu 
dolgoročne gospodarske stabilizacije. 

Usmeritve 6. člena izhajajo iz globalne usmeritve resolucije, 
da s politiko razporejanja dohodka dosežemo povečanje 
sredstev za razširitev materialne osnove dela in rezerve v 
čistem dohodku za 1,3% točke. Pri tem v dogovoru predla- 
gamo, da organizacije združenega dela upoštevajo že dose- 
žena razmerja v primerjavi s temi v isti ali sorodni podskupini 
tako, da sorazmerno bolj povečujejo delež sredstev za osebne 
dohodke in skupno porabo tam, kjer dosegajo nadpovprečna 
delitvena razmerja, ter nadpovprečne rezultate po drugih ka- 
zalcih uspešnosti gospodarjenja. S takšnimi usmeritvami me- 
nimo, da bomo prispevali k smotrnejšemu razporejanju do- 
hodka ter omejili <•nepravičnost« dosedanje politike na tem 
področju, ki je bistveno manj upoštevala izhodiščne razmere 
oziroma stimulirala tudi smotrno ravnanje delavcev v prete- 
klosti. 

Sestavni del dogovora bo kot osnova za primerjave pregled 
reprodukcijskih oziroma akumulacijskih stopenj doseženih v 
zadnjih treh letih in pregled kazalnikov o rezultatih dela in 
poslovanja po dejavnostih. Prav tako bo sestavni del dogo- 
vora metodologije za spremljanje izvajanja dogovora. 

4. Organizacijam, ki poslujejo z izgubo naj bi družbenopoli- 
tična skupnost dovolila višje osebne dohodke od predpisanih 
z zakonom, le na osnovi poglobljene ocene njihovega gospo- 
darjenja v zboru združenega dela (7. člen). 

5. Usmeritve za oblikovanje sredstev za osebne dohodke in 
za skupno porabo delavcev v organizacijah združenega dela 
in delovnih skupnostih skupnih služb izven materialne proiz- 
vodnje so skupne in enake kot za delavce v materialni proiz- 
vodnji. Njihovo povečanje je odvisno le od boljših rezultatov 
dela in poslovanja, vendar le do rasti sredstev za osebne 
dohodke in skupne porabe delavcev temeljnih organizacij 
združenega dela, ki jo dosegajo delavci v gospodarstvu v 
ustrezni družbenopolitični skupnosti (8. člen). 

6. Za razporejanje sredstev za skupno porabo delavcev v 
temeljnih organizacijah vsebuje osnutek usmeritev, da naj bi 
pri razporejanju čistega dohodka na sredstva za osebne do- 
hodke in sredstva za skupno porabo zagotovili v primerjavi z 
1983. letom večji delež sredstev za osebne dohodke. To po- 
meni, da naj se sredstva za skupno porabo delavcev poča- 
sneje povečajo kot sredstva za osebne dohodke. Zato, da bi 
se omejile druge dajatve iz teh sredstev je podana usmeritev, 
da naj se iz teh sredstev najprej zagotovijo sredstva za organi- 
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zirani obrok, za regres za letni dopust ter sredstva za solidar- 
nostne prejemke (13. člen). 

7. Enake vsebinske rešitve kot v dogovorih zadnjih štirih let 
oziroma zadnjega leta se nanašajo: 

- na krog udeležencev, ki sprejemajo dogovor (1. člen); 
- do sprejemanje planskih aktov in z njimi samoupravno 

sprejetim razmerjem sredstev za osebne dohodke in skupno 
porabo delavcev odvisno od rezultatov dela in poslovanja v 
okviru dohodka - na ravni temeljnih organizacij združenega 

dela oziroma na ravni delovnih aH sestavljenih organizacij 
združenega dela (2. in 3. člen dogovora); 

- na skupne določbe, ki se nanašajo na poračun preveč 
razporejenih sredstev za osebne dohodke, na izplačevanje 
akontacij osebnih dohodkov in na izjeme (10., 11. in 12. člen); 

- na naloge in obveznosti posameznih useležencev dogo- 
vora (od 14. do 22. člena); 

- na prehodne in končne določbe - razen opredelitev kaj je 
sestavni det dogovora v 25. členu (od 23. do 26. člena). 

ZVEZA SKUPNOSTI ZA ZAPOSLOVANJE 
SR SLOVENIJE 

OSNUTEK NAČRTA 

o uresničevanju politike zaposlovanja 

v letu 1984 (ESA-348) 

Priloženo vam pošiljamo osnutek Načrta o uresničeva- 
nju politike zaposlovanja v 1984 letu kot •spremljajoči 
dokument Resolucije o politiki■ družbenega in gospodr- 
skega razvoja SR Slovenije za leto 1984, ki je sedaj v 
razpravi 

V skladu s tč. IV/4 osnutka Resolucije o politiki družbenega 
in gospod&rskega razvoja SR Slovenije v letu 1984 ter na 
podlagi 26. čl. Dogovora o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije (Ur. list SRS, št.30-83) in 13. čl., tč. 5 Družbenega 
plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 (Ur. list SRS, št. 
12/81) je skupščina Zveze skupnosti za zaposlovanje SR 
Slovenije na.... seji dne........ sprejela kot spremljajoči 
dokument k Resoluciji 

OSNUTEK NAČRTA O URESNIČEVANJU 
POLITIKE ZAPOSLOVANJA V 1984. 
LETU 

Z namenom, da združeno delo v svojih letnih planskih aktih 
naravna izvajanja politike zaposlovanja na dejanske kadrov- 
ske in gospodarske možnosti, sprejemajo OZD v okviru občin- 
skih skupnosti za zaposlovanje tudi za prihodnje leto samou- 
pravni sporazum o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja. 
Načrt o uresničevanju politike zaposlovanja v 1984. letu teme- 
lji na teh sporazumih, ki jih predhodno sprejemajo vse skup- 
ščine skupnosti, ter na skupnih elementih za samoupravno 
sporazumevanje o usklajevanju letnih načrtov zaposlovanja v 
občinah in SR Sloveniji, ki jih je predlagal odbor za izvajanje 
politike zaposlovanja zveze skupnosti skupaj z ostalimi pod- 
pisniki 26. čl. Dogovora, da bi spodbudil usklajevanje na čim 
bolj poenotenih ciljih ter izhodiščih in kriterijih. 

i. Cilji uresničevanja politike zaposlovanja 
Temeljni cilji politike zaposlovanja, ki jih bodo OZD, skup- 

nosti za zaposlovanje in drugi nosilči aktivnosti iz družbenega 
plana SR Slovenije, upoštevaje usmeritve iz Resolucije o 
politiki družbenega in gospodarskega razvoja SR Slovenije, 
uresničevali v letu 1984, so: 

- dosledno uveljavljanje samoupravnih družbenoekonom- 
skih odnosov na področju dela in kadrovske reprodukcije ter 
hitrejše dograjevanje informacijskega sistema s področja ka- 
drov in zaposlovanja za potrebe delegatskega odločanja na 
vseh ravneh. 

- stabilizacija gospodarstva na načelih produktivnega za- 
poslovanja ter bolj smotrnega gospodarjenja z živim in minu- 
lim delom za doseganje višjega dohodka na zaposlenega in 
na vložena sredstva. 

- zagotavljanje novih zaposlitvenih možnosti in s tem vklju- 
čevanje mladih strokovnih kadrov v zaposlitev na osnovi izko- 
riščanja vseh proizvodnih virov, vključno naravnih virov za 
kmetijsko proizvodnjo, razširjanje materialnih osnov dela in 
povečevanja produktivnosti, 

- ustvarjanje realnih osnov za kakovostne spremembe v 
zaposlovanju in za izboljšanje izobrazbene sestave zaposle- 
nih na podlagi posodabljanja in prestrukturiranja proizvod- 
nje, 

• - tekoče prilagajanje strokovne usposobljenosti delavcev 
zahtevam tehnično tehnoloških in organizacijskih sprememb 
s hkratnim organiziranjem izobraževanja in usposabljanja že 
zaposlenih na eni ter s prekvalifikacijo in dokvalifikacijo neza- 
poslenih s suficitarnimi poklici za takšna dela na drugi strani. 

- pospeševanje zaposlovanja v prednostno opredeljenih 
panogah in proizvodnih programih, ki omogočajo vključeva- 
nje v izvoz na konvertibilna področja, povečanje energetske 
in surovinske osnove proizvodnje, zlasti tiste, ki nadomešča 
uvoz, ter večjo proizvodnjo hrane, 

- vki|učevanje visoko strokovnih kadrov na podlagi znatno 
večjega združevanja sredstev za raziskovalno delo v delovnih 
organizacijah in njihovih raziskovalnih enotah z namenom 
povečevanja in posodabljanja proizvodnje, dviganja kvalitete 
storitev ter zmanjševanja ekonomske in tehnološke odvisno- 
sti gospodarstva, 

- odpiranje novih detovnih mest v proizvodnih programih 
drobnega gospodarstva ter s pospeševanjem storitvene obrti 
tudi z združevanjem dela in sredstev po Družbenem dogovoru 
o zbiranju in vračanju denarnih sredstev občanov "zaradi 
ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti, 

- Odpravljanje ovir za poklicno in prostorsko mobilnost 
delavcev, vračanje delavcev na začasnem delu v tujini ter 
usposabljanje invalidnih oseb in njihovo produktivno zapo- 
slovanje, 

- zmanjševanje vseh oblik režijskega dela v gospodarstvu 
in negospodarstvu ob sočasnem preusmerjanju takšnih pre- 
sežkov za potrebe proizvodnje, 

- dopuščanje dodatnega zaposlovanja v družbenih dejav- 
nostih le v obsegu, ki ga rast družbenega proizvoda in do- 
hodka še omogoča, ob upoštevanju dogovorjenih prioritet te 
dejavnosti, 

- zagotavljanje socialne in materialne varnosti začasno 
nezaposlenih in viškov že zaposlenih delavcev ter združeva- 
nje sredstev za njihovd nadaljnje usposabljanje, 

- pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja s hi- 
trejšo rastjo števila zaposlenih na manj razvitih območjih 
Slovenije. 
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II. Program aktivnosti 
Uresničujoč navedene temeljne skupne intetese in cilje za 

doseqanje najbolj ugodnih rezultatov ekonomsko in druž- 
beno racionalnega angažiranja razpoložljivih kadrovskih vi- 
rov ter upoštevaje realne potrebe in možnosti bodo: 

1. delavci v OZD in delovnih skupnostih: 
a) uresničevali politiko produktivnega zaposlovanja novih 

in že zaposlenih delavcev, ob doslednem upoštevanj temelj- 
nih razvojnih kriterijev pri prestrukturiranju gospodarstva tudi 
z ukinjanjem neproduktivnih in slabo akumulativnih progra- 
mov ter v ta namen: 

- izkoriščali notranje kadrovske rezerve s prerazporeja- 
njem delavcev zaradi boljšega izkoristka znanja in strokovne 
usposobljenosti ter s prožnejšim urejanjem delovnega časa 
glede na potrebe proizvodnje in uporabnikov storitev. 

- povečevali število zaposlenih v odvisnosti od dohodka, 
pri čemer bodo hitreje povečevale zaposlenost tiste OZD, ki z 
dodatnimi zaposlitvami dosegajo višji dohodek na zaposle- 
nega od republiškega povprečja podskupine dejavnosti, ter 
OZD, ki povečujejo delež izvoza v celotnem prihodku in vre- 
dnosti izvoza na zaposlenega, 

- povečevali zaposlenost predvsem z boljšim izkorišča- 
njem proizvodnih kapacitet, z uvajanjem ali širjenjem obsega 
večizmenskega dela na podlagi predhodno izdelanih progra- 
mov ter s podaljševanjem obratovalnega časa zaradi odprav- 
ljanja ozkih grl v proizvodnji, 

- zagotavljali delavcem, ki opravljajo dela sezonskega zna- 
čaja, zaposlitev preko celega leta z medsebojnim povezova- 
njem OZD. ki opravljajo taka dela v različnem sezonskem 
času, in z usmerjanjem delavcev v izobraževanju iz dela in ob 
delu, 

b) s področja materialnih storitev (gostinstvo, trgovina, 
promet, servisne dejavnosti, komunala) povečevali število za- 
poslenih le v primeru, če bodo hkrati povečevali tudi obseg 
svojih zmogljivosti ali podaljševali obratovalni čas, 

c) s področja družbenih dejavnosti: 
- ob smotrnefšem razporejanju obratovalnega časa ter 

zmanjšanju nadurnega in dopolnilnega dela počasneje pove- 
čevali število zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kulturi ter-v 
zdravstvu in socialnem varstvu, 

- zmanjšali število zaposlenih v upravnih organih DPS aii 
ga zadržali vsaj na ravni minulega leta v delovnih skupnostih 
D PO in SIS, 

d) skrbeli za prednostno zaposlovanje mladih strokovnih 
kadrov z dosledno uporabo kriterijev o sprejemu pripravnikov 
in izvajanju programov pripravnikov,«z racionalno izrabo pri- 
pravniške dobe, s spoštovanjem že sklenjenih pogodb in 
obveznosti do štipendistov, s postavljanjem zahteve po delov- 
nih izkušnjah le takrat, kadar je to nujno, ter v tem okviru 

- zaposlili, vse delavce od II. zahtevnostne stopnje stro- 
kovne izobrazbe navzgor, ki prvič sklepajo delovno razmerje, 
kot pripravnike. 

- najmanj 2/3 vseh potreb po novih zaposlitvah delavcev 
od II zahtevnostne stopnje navzgor pokrile z vključitvijo pri- 
pravnikov. 

- razpisali najmanj dve kadrovski štipendiji na vsakih 100 
zaposlenih, v nobenem primeru pa ne manj kot to zahteva 
predvideni naravni odliv delavcev iz-zaposlitve (od II. zahtev- 
nostne stopnje navzgor). 

- postavljali pri objavah oz. razpisih del in nalog pogoje 
prednodnih delovnih izkušenj, daljših od pripravniške dobe le 
v primerih zaposlitve delavcev za opravljanje nadzornih, sve- 
tovalnih in vodstvenih nalog ter delavcev s posebnimi poobla- 
stili. sicer pa le v primerih, ko iz objektivnih razlogov ni bilo 
mogoče pravočasno poskrbeti za usposobitev strokovnih de- 
lavcev za samostojno izvajanje del. 

e) omejevali delo prek polnega delovnega časa in pogod- 
beno delo ter ga uvajali le izjemoma in v skladu z določili 
zakona o delovnih razmerjih le v primeru, ko pristojna skup- 
nost za zaposlovanje sporoči, da nima na razpolago ustreznih 
delavcev med nezaposlenimi. 

f) ekonomske in tehnološke presežke delavcev, katerih 
preusmeritev ne bo mogoča znotraj TOZD. delovne in sestav- 
ljene organizacije združenega dela ali v okviru drugih delov- 
nih organizacij v reprodukcijski povezavi, izkazali v svojih 
načrtih zaposlpvanja. predvideli program ukrepov za razreše- 

vanje te problematike v skladu s 141 čl. ZDB ter o tem 
obvestili pristojno skupnost za zaposlovanje in ustrezne or- 
gane gospodarske zbornice, izobraževalnih skupnosti in DPS 
ter dajali skupnostim za zaposlovanje pobudo za dogovarja- 
nje o dodatnem združevanju sredstev po 37 čl zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 

g) upoštevali v primerih, ko se na objavo prostih del in 
nalog javi več kandidatov pri izbiri in vključevanju novih 
delavcev poleg kriterija strokovne in psihofizične ustreznosti, 
ki je vedno Odločilen, tudi družbeno in socialnoekonomske 
kriterije; v okviru družbenoekonomskih kriterijev pa upošte- 
vali naslednji prioritetni red: 
• - ustrezno usposobljeni invalidi, 

- iskalci zaposlitve, ki jim je prenehalo delovno razmerje 
zaradi ukinitve OZD ali zmanjšanja obsega proizvodnje, 

- delavci, ki so sprejeli zaposlitev za določen čas ali zapo- 
slitev na delitjjin nalogah, ki zahtevajo nižjo strokovno uspo- 
sobljenost, 

- upravičenci do denarnega nadomestila in denarne po- 
moči iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti; 

znotraj navedenega prioritetnega reda bodo pri izbiri delav- 
cev, ki kandidirajo na podlagi posredovanja strokovne službe 
skupnosti za zaposlovanje, upoštevali tudi socialnoekonom- 
ske kriterije, kot so opredeljeni v samoupravnih aktih skupno- 
sti, 

h) upoštevali obveznosti zagotavljanja življenjskih in kul- 
turnih pogojev v skladu s sprejetim družbenim dogovorom in 
samoupravnim sporazumom, pri čemer bodo delavce iz dru- 
gih območij vključevali v delo s sodelovanjem skupnosti za 
zaposlovanje, katerim bodo že ob prijavi take potrebe predlo- 
žili poatke o izpolnjevanju minimalnih pogojev bivanja in 
organizacije prehrane, 

i) krepili strokovne kadrovske službe za učinkovito izvaja- 
nje kadrovskih funkcij in delovanje temeljnih delegacij v 
skupnostih za zaposlovanje, 

j) pripravili svoje načrte zaposlovanja skladno z izhodišči in 
kriteriji samoupravnega sporazuma ter usmeritvami občinske 
resolucije za prihodnje leto, posredovali pristojni občinski 
skupnosti usklajene planske kazalce ter v primeru ugotovitve 
bistvenih odstopanj na pobudo pristojnega odbora skupščine 
opravili ponovno usklajevanje, 

k) zagotavljali spremljanje uresničevanja svojih obveznosti 
iz samoupravnih sporazumov o usklajevanju letnih načrtov 
zaposlovanja v občinah tako, da bodo na samoupravnih in 
drugih pristojnih organih: 

- obravnavali uresničevanje politike zaposlovanja ob raz- 
pravi in sprejemanju periodičnih obračunov in zaključnem 
računu ter seznanjali o tem skupnosti za zaposlovanje naj- 
manj dvakrat letno. 

- obveščal?skupnosti za zaposlovanje preko svojih temelj- 
nih delegacij in ob priliki rednih svetovalno usmerjevalnih 
obiskov predstavnikov njihovih strokovnih služb v OZD o 
rezultatih analiz in ocen uresničevanja planirane politike za- 
poslovanja. 

- predlagali dodatne ukrepe v primeru večjih odstopanj v 
tekočih gibanjih zaposlovanja oz. neizvajanja s samouprav- 
nim sporazumom sprejetih obveznosti 

- sodelovali ob ugotovljenih problemih s strokovnimi služ- 
bami skupnosti za zaposlovanje pri iskahju najbolj ustreznih 
rešitev ter pri izdelavi in skupnem izvajanju določenih progra- 
mov v zvezi z realizacijo ciljev politike zaposlovanja. 

2. skupnosti za zaposlovanje: 
a) vodile in koordinirale preko svojih odborov za izvajanje 

politike zaposlovanja. razširjenih's stalnimi predstavniki ude- 
ležencev 26 čl. družbenega dogovora o srednjeročnem planu 
SR Slovenije, usklajevanje letnih načrtov zaposlovanja v ob- 
čini ter dajale pobudo za njegovo ponovitev .tistim OZD, kate- 
rih načrti bistveno odstopajo od sprejetih usmeritev in kriteri- 
jev politike zaposlovanja. 

b) nudile prek svojih strokovnih služb OZD in delovnim 
skupnostim strokovno pomoč pri pripravi njihovih načrtov 
zaposlovanja ter v ta namen: 

- posredovale napovedi o pričakovanem prilivu kadrov in 
oceno možnosti zaposlovanja v naslednjem kratkoročnem 
obdobju. 

- dajale informacije o metodoloških pripomočkih letnega 
oz. tekočega planiranja potreb po kadrih. 
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- izdelale model spremenjenega načina izvajanja svetoval- 
nih nalog za vodenje smotrnega in učinkovitega postopka 
usklajevanja med OZD, ob upoštevanju širših, t.j. občinskih, 
medobčinskih in republiških interesov in ciljev procesa ka- 
drovske reprodukcije, 

- organizirale skladno s programom poteka usklajevanja 
skupinske posvete in instruktaže za kadrovsko in analitsko 
planske službe OZD ter nudile individualno instruktažno in 
svetovalno pomoč vsem tistim, pri katerih je bilo v tekočem 
letu opaziti večja odstopanja pri uresničevanju njihovih načr- 
tov zaposlovanja, 

c) zbirale programe prehoda na delo v več izmenah, ki jih 
bodo pripravile OZD v sodelovanju z Gospodarsko zbornico 
Slovenje in DPS ter na tej podlagi: 

- dajale mnenje o realnosti programov z vidika možnosti 
pridobivanja kadrov, 

- sodelovale pri izdelavi konkretnih programov usposab- 
ljanja že zaposlenih ali brezposelnih oseb za vključitev v delo 
na teh programih, 

- v okviru medrepubliškega posredovanja dela zagotovile 
potrebne kadre v primeru, ko delavcev ni mogoče dobiti iz 
drugih virov, 

g) na podlagi dopolnilnih proizvodnih programov in pro- 
gramov, ki pridejo v poštev za odstopanje v drobno gospodar- 
stvo ali kooperacijo z osebnim delom: 

- ugotavljale obseg in strukturo potreb, ki izhajajo iz za- 
htev teh programov, 

- vključevale informacije o možnostih tovrstne zaposlitve 
tudi v sistemu informiranja delavcev na začasnem delu v tujini 
ter zbirale podatke o pripravljenosti njihovega vključevanja v 
te programe in njihovo sofinanciranje na podlagi Družbenega 
dogovora o zbiranju in vračanju denarnih vrednosti občanov 
zaradi odpiranja novih zaposlitvenih možnosti, 

- izvajale poklicno usmerjanje in preusmerjanje tudi z vi- 
dika pokrivanja potreb, ki jih, dolgoročneje gledano, ponujajo 
razširjene možnosti zaposlovanja na tej osnovi 

e) sodelovale z OZD.in delovnimi skupnostmi pri razreševa- 
nju ekonomskih in tehnoloških presežkov z: 

- nudenjem strokovne pomoči pri izdelavi programov za 
preusmerjanje presežkov znotraj delovne organizacije ali se- 
stavljene organizacije združenega dela, 

- zagotavljanjem vseh informacijskih podlag za pripravo 
programov preusmerjanja presežkov v druge delovne organi- 
zacije na širšem območju skupnosti, 

- organiziranjem sklepanja samoupravnih sporazumov o 
dodatnem združevanju sredstev za financiranje programov 
preusposabljanja tistega dela presežkov, ki jih je mogoče 
preusmeriti v druge delovne organizacije ob prehodni uspo- 
sobitvi za dela na novih programih; 

kot podlago za izvajanje teh nalog bo zveza skupnosti 
izdelala: 

- informacijo o potrebah po preusposabljanju delavcev v 
OZD v tekočem letu s posebej izkazanimi potrebami po preu- 
sposabljanju napovedanih presežkov delavcev, 

- vzorec za oblikovanje programov preusposabljanja te- 
hnoloških in ekonomskih presežkov, ki bo omogočala enotno 
dejavnost vseh skupnosti na tem področju. 

f) omogočale OZD in delovnim skupnostim prednostno za- 
poslovanje mladih strokovnih kadrov z: 

- nudenjem in posredovanjem vseh relevantnih podatkov 
za zaposlovanje pripravnikov v skladu z določili samouprav- 
nih sporazumov, 

- večjo naravnanostjo dejavnosti priprave delavcev za za- 
poslitev na preuspos&bljanje in dousposabljanje delavcev v 
okviru sorodnih aii zamenljivih poklicev višjih_ stopenj stro- 
kovne zahtevnosti: 

v ta namen bo zveza skupnosti zagotpvila v sodelovanju z 
zavodom za šolstvo. PIS-i-in splošnimi združenji GZ pripravo 
programov dousposabljanja za okoli 20 poklicnih smeri, ki 
bodo omogočali racionalno dousposobitev mladih iskalcev z 
najizrazitejšimi suficitarnimi poklici višjih zahtevnostih sto- 
penj, 

g) izdelale del strokovnih podlag za odločanje pri oblikova- 
nju omrežja šol, ki so potrebne zaradi preprečevanja izrazitej- 
ših neskladij med generacijskim prilivom v izobraževanje, 
šolskimi zmogljivostmi in kadrovskimi potrebami združenega 
dela na določenih območjih. 

h) razvijale informacijsko dejavnost za učence, njihove 

starše in že zaposlene delavce o možnostih izobraževanja iri 
zaposlovanja, da bi z boljšim odločanjem zmanjšali struk 
turna neskladja, 

i) pripravile strokovne osnove ža ovrednotenje štipendij- 
skega sistema zaradi hitrega zniževanja življenjske ravni štu- 
dentov in dijakov kot podlago za morebitno prilagajanje šti- 
pendijske politike spremenjenim razmeram. 

j) omogočale OZD in delovnim skupnostim upoštevanje 
prednostnih kriterijev pri vključevanju novih delavcev v zapo- 
slitev z: 

- nudenjem podatkov o socialnoekonomskih značilnostih 
za vse tiste iskalce zaposlitve, ki jim jih bodo posredovale v 
okviru razpisanih tekočih potreb po delavcih, 

- zagotovitvijo obveznega vključevanja članov temeljnih 
delegacij v delo in odločanje pristojnih samoupravnih orga- 
nov OZD pri sprejemanju delavcev, 

- opozarjanjem na nedoslednosti pri uporabi prednostnih 
kriterijev, pri čemer bodo sprožale pobudo za presojo ustrez- 
nosti takšnih odločitev s strani javnega pravobranilca samo- 
upravljanja, če predhodna opozorila ne bi bila uspešna, 

k) sodelovale z OZD in delovnimi skupnostmi pri odstranje- 
vanju ovir za pospeševanje prostorske mobilnosti delavcev z: 

- nudenjem informacij o možnosti pokrivanja deficitarnih 
potreb z ustreznimi delavci iz drugih območij SR Slovenije ip 
SFRJ ob pogoju zagotavljanja vsaj minimalnih standardov 
življenjskih in delovnih pogojev v skladu z zadevnimi samou- 
pravnimi sporazumi, 

- dosledno uveljavitvijo že izoblikovanega sistema informi- 
ranja iskalcev o možnostih zaposlovanja v širšem migracij- 
skem prostoru na osnovi izmenjave dnevnih in tedenskih 
preglednic, 

- s proučitvijo možnosti posodobitve informacijske tehno- 
logije, ki bo omogočala večjo odprtost sistema posredovanja 
zaposlitev in možnost aktivnejšega »samoiskanja zaposlitev« 
brezposelnim osebam, 

I) spremljale uresničevanje samoupravnih sporazumov in 
načrtov zaposlovanja na vseh ravneh ter v ta namen 

- ugotavljale odstopanja v tekočih gibanjih in vzroke zanje, 
- obveščale o tem prizadete OZD ter pristojne organe oz 

službe skupščine DPS, 
- sodelovale in nudile strokovno pomoč OZD pri priprav; in 

izvajanju potrebnih ukrepov za razreševanje najbolj perečih 
vprašanj, 

m) pregledale in ocenile V smislu izvajanja 28 člena Dogo- 
vora o temeljih družbenega plana SR Slovnije za obdobje 
1981-1985 in v okviru programa aktivnosti za izvajanje Za- 
kona o družbenem sibtemu informiranja stanje statistično 
informacijskih osnov o zaposlovanju ter sprejela ustrezne 
ukrepe za poenotenje in izvajanje standardov in metodologij 
zbiranja obdelave in izkazovanja podatkov 

3. drugi nosilci aktivnoti: 
GospodarsKa zbornica Slovenije bo: 
a) prek splošnega združenja drobnega gospodarstva zago- 

tovila ustanovitev Poslovno informacijskega centra, ki bo 
služil kot nosilec razvoja drobnega gospodarstva in informa 
tor zaposlitvenih možnosti v kooperativah in novih proiz- 
vodnih enotah, 

b) vključevala medobčinske gospodarske zbornice v uspo- 
sabljanje kadrov, ki bodo nosilci širitev in novih kapacitet v 
drobnem gospodarstvu, vključujoč sredstva občanov za na- 
stanek drobno gospodarskih enot na manj razvitih in obmej- 
nih območij Slovenije, 

c) zagotavlja prek Odbora za kadre aktivnosti za usposab- 
ljanje tehnično tehnoloških delavcev po panogah v okviru 
tega: 

- nudila OZD pomoč za pravilno usmerjanje delavcev v 
izobraževanje (iz dela, ob delu in pri samoizobraževanju). 

- razvijala pripravništvo v OZD 5 področja gospodarstva in 
jim nudila svetovalno pomoč pri organiziranju in izvajanju. 

- koordinirala aktivnosti v splošnih združenjih pri piipravi 
nomenklature in opisov "poklicev na področjih, ki jih po_ zvez- 
nem dogovoru prevzema Slovenija, 
v- dajala strokovno pomoč pri usposabljanju in izpopolnje- 

vanju delavcev v OZD. 
- pomagala pri svetovanju na področju tazvoja kadrovskih 

dejavnosti v OZD gospodarstva, 
d) zagotovila, da bodo splošna združenja v povezavi z OZD 
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v okviru programa zaposi'tvenih možnost' pripravila 
- analize o izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in po- 

gojev za dodatno zaposlovanje v večizmenskem delu 
- ugotovitve, v katerih organizacijah bo zaradi tehnolo- 

škega prestrukturiranja prišlo do presežkov delavcev in p 
njihovem preusmerjanju 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije bo: 

a) skupaj z Gospodarsko zbornico Slovence pripravil stro- 
kovne podlage za prilagoditev pogojev za racionalno organi- 
ziranost in poslovanje malih gospodarskih enot, 

b) komite Izvršnega sveta Skupščine SR Slovehije za 
osebno delo pri novih predpisih, ki bodo urejali področje 
zasebnega sektorja obrti, upošteval družbena izhodišča za 
ustvarjanje novih in razširjanj možnosti za večie zaposlova 
nje. 

c) republiški komite za industrijo in gradbeništvo proučil m 
dopolnil predpise in zakone, ki se tičejo drobnega gospodar 
stva, z namenom, da se zagotovi hitrejši razvoj drobnega 
gospodarstva in izenačevanje pogojev dela na tem področju z 
združenim delom 

Udeleženke družbenega dogovora o zbiranju in vračanju 
denarnih sredstev občanov bodo: 

zaiadi ustvarjanja novih zapošlitvenih možnost, mtenzivi 
rale prizadevanja, da bodo OZD izkoristile možnosti za širitev 
svoje materialne podlage dela in odpirala novih deiov^r 
mest ter odpravljale ovire, ki zavirajo uresničevanje smotrov 
tega družbenega dogovora 

4 
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Ljubljana, 20.12.1983 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

vojaških invalidih (ESA-389) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 104. seji dne 8.12. 
1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKIH INVALIDIH S TEZAMI 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261., 262. in drugega odstavka 268. člena poslovnika 
Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 
poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 

podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za borce in vojaške invalide. 

- Anton PLUT, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za borce in vojaške invalide, 

- Anica KLEMENČIč, pomočnica predsednika Republi- 
škega komiteja za borce in vojaške invalide. 

S predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o vojaških invalidih se upošteva načrt ure- 
sničevanja dolgoročnega programa gospodarske stabili- 
zacije v SR Sloveniji (predvsem določbe o ugotavljanju 
cenzusa, ki je pogoj za pridobitev pravice do invalidskega 
dodatka, o povečanju invalidskega dodatka in določbe o 
pravici do povračila pri nakupu motornega vozila). 

Poenostavlja se postopek izračunavanja invalidskega in 
družinskega dodatka in preoblikujejo nekatere nejasne in 
ne dovolj natančne določbe. 

Zakon o vojaških invalidih pa se tudi usklajuje z nekate- 
rimi kasneje izdanimi zakoni, predvsem z zakonom o po- 
kojninskem in invalidskem zavarovanju in z zakonom o 
zdravstvenem varstvu. 

Predlagajo se naslednje pomembnejše spremembe in 
dopolnitve zakona: 

- invalidski dodatek se zagotavlja invalidom in užival- 
cem družinske invalidnine, katerih upoštevni prejemki po 
družinskem članu ne dosegajo zneska najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo; 

- invalidski dodatek lahko znaša do 100 odstotkov zne- 
ska najnižje pokojine (po veljavnem zakonu do 100 odstot- 
kov mejnega zneska), najmanj pa 5 odstotkov tega zneska; 

- pri ugotavljanju cenzusa, na podlagi katerega se od- 
loča o pravici in višini invalidskega dodatka se upoštevajo 
vsi prejemki upravičenca, razen osebne in družinske inva- 
lidnine po predpisih o vojaških invalidih, in to vsi v ne- 
zmanjšanih zneskih; kot redni dohodek iz kmetijske dejav- 
nosti se upošteva enkratni katastrski dohodek; (po veljav- 
nem zakonu se nekateri prejemki ne upoštevajo, drugi pa 
se upoštevajo v zmanjšanih zneskih); 

- pri izračunavanju dela prejemkov na upravičenca se 
poleg upravičenca upoštevajo samo družinski člani v 
skupnem gospodinjstvu, ki jih upravičenec preživlja (za- 
konec, otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev in 
starši posvojitelji) ter pridobitno nezmožni člani skupnega 

gospodinjstva, ki živijo na posestvu in se izključno preživ- 
ljajo z dohodki posestva; 

Invalidom in uživalcem družbene invalidnine, ki se sami 
preživljajo, se invalidski dodatek povečuje za 50 odstotkov 
zneska najnižje pokojnine (namesto sedaj veljavnega 100 
odstotnega povečanja invalidskega dodatka); 

- invalidom V. do X. skupine in uživalcem družinske 
invalidnine, ki za osnovne življenjske potrebe neizogibno 
potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč, se invalidski 
dodatek povečuje za 50 odstotkov zneska najnižje pokoj- 
nine, oziroma po variantnem predlogu za 50 odstotkov 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč II. stopnje po predpi- 
sih o vojaških invalidih (sedaj 100 odstotno povečanje 
invalidskega dodatka); 

- črtale bi se določbe o zagotavljanju zdravstvenega 
varstva družinskim članom invalidom III. do VII. skupine 
ter osebam, ki jim status mirnodobnega vojaškega inva- 
lida ni bil priznan zaradi prenizkega odstotka invalidnosti 
(pod 60 odstotkov, vendar najmanj 30 odstotkov), ki niso 
uživali zdravstvenega varstva po zveznem zakonu, ker 
njihovo zdravstveno varstvo ureja že zakon o zdravstve- 
nem varstvu; iz istega razloga bi se črtale določbe o 
oprostitvi prispevka k stroškom za zdravila in o pogreb- 
nini; 

- do denarne pomoči pri nakupu motornega vozila 
bodo v bodoče upravičeni invalidi z najmanj 60 odstotno 
okvaro spodnjih okončin oziroma z najmanj 90 odstotno 
okvaro zgornjih okončin ter slepi invalidi, ki imajo (ve- 
ljavno) vozniško dovoljenje aH priznano pravico do do- 
datka za postrežbo in tujo pomoč; denarna pomoč bi se 
določala v višini 20, 15 oziroma 10 odstotkov od osnove 
(sedaj se določa v višini 40, 35 in 30 odstotkov), uveljavlja 
pa se lahko na vsakih 7 let (sedanja 6 let). 

Za uresničitev zakona ne bodo potrebna dodatna fi- 
nančna sredstva in ne dodatna administrativna dela in 
naloge. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 15, točka 321. člena 

ustave SR Slovenije, po kateri republika z zakonom ureja 
varstvo vojaških invalidov. 

II. Ocena stanja 
Temeljne pravice vojaških invalidov, družin padlih borcev in 

družinskih članov vojaških invalidov je Skupščina SFRJ ure- 
dila in zagotovila na podlagi 6. točke 281. člena ustave SFRJ z 
zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin 
padlih borcev (Ur. I. SFRJ, št. 68/81). 

Temeljni pravici sta osebna in družinska invalidnina, ki sta 
podlaga za uveljavljanje drugih invalidskih pravic po zveznih 
in republiških predpisih. Poleg osebne in družinske invali- 
dnine ureja zvezni zakon kot temeljne pravice še dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč, ortopedski dodatek, stalni invalidski 
dodatek za upravičence s stalnim prebivališčem v tujini, 
zdravstveno varstvo in denarna nadomestila v zvezi z uveljav- 
ljanjem zdravstvenega varstva, zdraviliško in klimatsko zdrav- 
ljenje, brezplačno in znižano vožnjo, povračilo za hrano in 
nastanitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju, pravico 
do osebnega motornega vozila ter posmrtnino. 

Dopolnilne oblike varstva vojaških invalidov in družin pad- 
lih borcev v SR Sloveniji ureja zakon o vojaških invalidih (Ur. I. 
SRS, št. 30/78). 

SR Slovenija je leta 1973 prvič uredila dopolnilne oblike 
varstva vojaških invalidov in ciružin padlih borcev z zakonom 
o vojaških invalidih (Ur. I. SRS, št. 26/73), v katerem je dolo- 
čila tiste pravice, ki jih federacija ni uredila kot temeljne. 

Zaradi dograjevanja sistema dopolnilnega varstva v SR Slo- 
veniji je bil leta 1974 sprejet novi zakon o vojaških invalidih 
(Ur. I. SRS, št. 38/74), kki je uskladil invalidske prejemke s 
prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Sistem dopolnilnega varstva vojaških invalidov se je po- 
novno spremenil leta 1978. Zakon o vojaških invaiidih je bil 
tedaj usklajen z določbami medrepubliškega Dogovora o 
skupnih kriterijih pri urejanju pravic borcev, vojaških invali- 
dov in družin padlih in umrlih borcev, ki se urejajo s predpisi 
republik in avtonomnih pokrajin (Ur. I. SFRJ, št. 9/77). 

Zakon o vojaških invalidih je bil tedaj usklajen tudi z zako- 
nom o ugotavljanju katastrskega dohodka in z zakonom o 
splošnem upravnem postopku. 

Veljavni zakon predpisuje več oblik dopolnilnega varstva, 
med katerimi je najpomembnejši invalidski dodatek kot druž- 
bena pomoč tistim upravičencem, ki se pretežno preživljajo z 
invalidskimi prejemki, poleg tega pa še družinski dodatek, 
zdravstveno varstvo ožjih družinskih članov invalidov III. do 
VII. skupine, ki ga federacija ne zagotavlja, medicinska in 
poklicna rehabilitacija, povračilo pri nakupu motornega vo- 
zila (regres), pogrebnina in posmrtnina ter povračilo potnih 
stroškov ter stroškov za hrano in nastanitev med potjo in 
prebivanjem v drugem kraju. 

V SR Sloveniji je bilo 31. 12. 1982 9480 osebnih in 8169 
družinskih invalidskih upravičencev. V letu 1982 je uživalo 
pravico do invalidskega dodatka 6023 upravičencev, od tega 
2055 osebnih invalidov in 3968 uživalcev družinske invali- 
dnine. Družinski dodatek je prejemalo 137 upravičencev. Po- 
vračilo za nakup motornega vozila je uveljavilo od 1. 1. 1977 
do 31.12.1982 610 upravičencev, Povečani invalidski dodatek 
(5. člen zakona) je prejemalo 959 upravičencev, od tega 629 
samohranilcev in nepokretnih v višini 100%, ter 330 po drugi 
osnovi - v višini 50% od osnove. 

Za vse oblike dopolnilnega varstva vojaških invalidov in 
družin padlih borcev je bilo v letu 1982 porabljenih 467,204 
mio din iz republiškega proračuna. 

III. Razlogi za izdajo zakona 
Spremembe nekaterih zakonskih določb temelje predvsem 

na načrtu uresničevanja dolgoročnega programa gospodar- 

ske stabilizacije v SR Sloveniji. V prvi vrsti velja za določbe o 
ugotavljanju cenzusa, ki je pogoj za pridobitev pravice do 
invalidskega dodatka. Po novem bi se upoštevali vsi prejemki, 
razen osebne in družinske invalidnine po predpisih o vojaških 
invalidih in to v nezmanjšanih zneskih, medtem ko se po 
veljavnem zakonu upoštevajo samo nekateri prejemki in še ti 
v zmanjšanih zneskih. Na navedene spremembe pa se nave- 
zuje tudi sprememba cenzusa - od 70 odstotkov mejnega 
zneska najnižjih pokojninskih prejemkov na 100 odstotkov 
najnižje pokojnine. 

Stabilizacijski pristop se odraža tudi v spremembah določb 
o povečanem invalidskem dodatku za določene kategorije 
upravičencev - za samohranilce in za tiste, ki so navezani na 
tujo pomoč. 

V tem smislu pa se predlagajo še spremembe določb a 
pravici do povračila pri nakupu motornega vozila. 

Nekatere zakonske določbe je potrebno spremeniti in do- 
polniti zaradi poenostavitve izračunavanja invalidskega in 
družinskega dodatka oziroma preoblikovanja nejasnih in ne 
dovolj natančnih določb. 

Nekatere določbe pa je potrebno spremeniti zaradi uskladi- 
tve s kasneje izdanimi zakoni. Tako je potrebno zakon o 
vojaških invalidih uskladiti z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83) in namesto 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov uvesti kot 
osnovo za določanje pravice in višine invalidskega dodatka 
najnižjo pokojnino za polno pokojninsko dobo, ki jo določi 
SPIZ v SR Slovenije za tekoče leto. 

Uskladiti ga je potrebno nadalje z zakonom o zdravstvenem 
varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80 in 45/82) in črtati določbe o 
zdravstvenem varstvu, ki se tudi tem upravičencem zagotavlja 
po že omenjenem zakonu. 

Končno je treba zakon uskladiti še z zakonom o organizaciji 
in delovnem področju republiških upravnih organov in repu- 
bliških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega 
sveta Skupščine SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 5/80 in 12/82) 
zaradi naziva republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zadeve borcev in vojaških invalidov, 

IV. Cilji, ki se želijo doseči s spremembo 
zakona in poglavitne rešitve 

1. S predlaganimi spremembami, ki se nanašajo na invalid- 
ski dodatek, bi zagotovili socialno varnost na ravni najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki jo določi SPIZ za 
tekoče leto, tistim invalidom in uživalcem družinske invali- 
dnine, katerih upoštevni prejemki po družinskem članu ne 
dosegajo zneska najnižje pokojnine. Invalidski dodatek bi se 
vnaprej določal v višini do 100 odstotkov zneska najnižje 
pokojnine, s tem, da bi znašal najmanjši 5 odstotkov tega 
zneska. 

2. Pomembnejše spremembe se predlagajo pri ugotavjjanju 
cenzusa, t. j. pri vštevanju prejemkov, ki vplivajo na pravico in 
višino invalidskega dodatka. Po sedanji ureditvi se upoštevajo 
dohodki upravičenca in ožjih družinskih članov v skupnem 
gospodinjstvu, v zmanjšanih zneskih. Po novem bi se upošte- 
vali vsi dohodki in drugi redni prejemki upravičenca, razen 
osebne in družinske invalidnine po predpisih o vojaških inva- 
lidnih ter prejemkov, ki se po posebnih predpisih ne upošte- 
vajo. S tem bi se v večji meri kot doslej zagotovilo upoštevanje 
dejanskih ekonomskih razmer upravičenca pri odločanju o 
pravici in višini invalidskega dodatka, kar je v skladu z načeli o 
zagotavljanju družbene pomoči, ki so vgrajena v samoupravni 
sporazum o skupnih izhodiščih za zagotavljanje socialne var- 
nosti v obdobju 1981 do 1985 (Ur. I. SRS, št. 13/81, 30/83). 

Pri izračunavanju dela prejemkov na upravičenca oziroma 
družinskega člana bi se poleg upravičenca upoštevali samo 
ožji družinski člani v skupnem gospodinjstvu z upravičencem 
(zakon jih taksativno našteva), ki jih upravičenec preživlja ter 
pridobitno nezmožni člani skupnega gospodinjstva, ki živijo 
na Dosestvu in se izključno preživljajo z dohodki posestva. Vsi 
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prejemki bi se upoštevali v nezmanjšanih zneskih. Pri tem bi 
se kot redni dohodek iz kmetijske dejavnosti upošteval en- 
kratni katastrski dohodek iz preteklega leta. Invalidski doda- 
tek bi tako bolj kot doslej postal oblika družbene pomoči, ki 
pripada vojaškemu invalidu oziroma družinskemu invalid- 
skemu upravičencu glede na njegov status in njegove osebne 
(slabše) ekonomske razmere. 

3. Namesto sto odstotnega povečanja invalidskega do- 
datka za upravičenca, ki se sam preživlja (ker je dodatek od 
upravičenca do upravičenca različen, je tudi povečanje ra- 
zlično), se predlaga povečanje v znesku 50 odstotkov najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. Na ta način bi se 
preprečile neupravičene razlike med posameznimi invalidi, ki 
se sami preživljajo, živijo pa v približno enakih socialnih 
razmerah. 

Iz istega razloga se namesto sto odstotnega povečanja 
invalidskega dodatka za upravičence - invalide V. do X. sku- 
pine in uživalce družinske invalidnine, »vezane na posteljo«, 
oziroma - po novo sprejeti terminologiji »ki za osnovne živ- 
ljenjske potrebe neizogibno potrebujejo stalno postrežbo in 
tujo pomoč«, ter za slepe uvaja povečanje v enotnem znesku 
50 odstotkov najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo 
oziroma po variantnem predlogu - 50 odstotkov dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč II. stopnje po predpisih o vojaških 
invalidih. Izpolnjevanje navedenega pogoja se ne bi več doka- 
zovalo z izvidom in mnenjem zdravstvene organizacije, tem- 
več z izvidom in mnenjem zdravniških komisij, ki dajejo izvide 
in mnenja upravnim organom, ko odločajo o pravicah po 
zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin pad- 
lih borcev. 

Odpadla bi določba, po kateri se uživalcem invalidnine, ki 
živijo sami in v kraju svojega prebivališča nimajo ožjih družin- 
skih članov, invalidski dodatek povečuje za 50 odstotkov (člen 
5, 3. odstavek). V praksi se je namrač pokazalo, da je ta 
določba nenatančna in neustrezna. Pravico do tega poveča- 
nja so zahtevali tako tisti uživalci invalidnine, ki živijo daleč, 
kot tudi tisti, ki živijo zelo blizu svojih ožjih družinskih članov. 
Smisel določb o povečanju invalidskega dodatka je, da se 
večja socialna varnost zagotovi upravičencem, ki se sami 
preživljajo. Tako določbo pa bi zakon, kot je bilo že ome- 
njeno, ohranil. 

Pri družinskem dodatku, razen sprememb pri upoštevanju 
prejemkov, v čemer se določbe zakona o družinskem dodatku 

navezujejo na določbe o invalidskem dodatku, niso predla- 
gane druge spremembe. 

4. Iz zakona bi se črtale določbe, po katerih se zagotavlja 
pravica do zdravstvenega varstva ožjim družinskim članom 
invalidov III. do VII. skupine, ki nimajo zagotovljenega zdrav- 
stvenega varstva po zveznem zakonu o vojaških invalidih, in 
tudi osebam, ki jim ni bila priznana lastnost mirnodobnega 
vojaškega invalida zaradi prenizkega odstotka invalidnosti in 
katerih telesna okvara je najmanj 30 odstotna, ter njihovim 
družinskim članom. Pravica do zdravstvenega varstva je tem 
upravičencem zagotovljena že po zakonu o zdravstvenem 
varstvu. Prav tako tudi ni več potrebna zakonska določba, po 
kateri so invalidi in uživalci družinske invalidnine, ki imajo 
pravico do polnega invalidskega dodatka po prvem odstavku 
5. člena zakona, oproščeni prispevka k stroškom za zdravila, 
saj so tega prispevka oproščeni že po zakonu o zdravstvenem 
varstvu; Isto velja za pravico do pogrebnine. 

5. Iz že uvodoma navedenih razlogov so potrebne določene 
spremembe tudi glede pravice vojaških invalidov do povračila 
pri nakupu motornega vozila (»regres«) (člen 31. in 32. veljav- 
nega zakona). Vojaški invalidi naj bi bili v bodoče upravičeni 
do »denarne pomoči« pri nakupu motornega vozila, število 
upravičencev do te pomoči pa bi se omejilo na tiste invalide z 
najmanj 60 odstotno okvaro spodnjih okončin oziroma z 
najmanj 80 odstotno okvaro zgornjih okončin ter slepe, ki 
imajo veljavno vozniško dovoljenje ali jim je priznana pravica 
do dodatka za postrežbo in tujo pomoč. Znižali bi se tudi 
zneski te pomoči za posamezne skupine invalidov, in sicer na 
20, 15 oziroma 10 odstotkov od osnove (prej 40, 35, 30) 
(osnova je prodajna cena avtomobila do 1000 cm3), ter podalj- 
šalo časovno obdobje, po preteku katerega se ta pravica 
lahko ponovno uveljavlja (od 6 na 7 let). Določba o 10 odstot- 
nem povečanju regresa za invalide, pri katerih redni dohodki 
na družinskega člana ne presegajo 50 odstotkov povprečnega 
mesečnega osebnega dohodka, bi bila črtana. Hkrati bi od- 
padla tudi določba, po kateri mora invalid, ki odtuji motorno 
vozilo pred potekom šestih oziroma treh let, vrniti sorazmerni 
del regresa. Omenjeno določilo se namreč v praksi skorajda 
ni uresničevalo, saj ni bilo urejeno vodenje evidenc o predča- 
snih odtujitvah. 

Pravica do regresa bi se tako omejila in približala ureditvi v 
nekaterih drugih republikah. V bistvu to ne bi bilo več »povra- 
čilo«, temveč »pomoč« pri nakupu motornega vozila. Zato je 
predlagana tudi sprememba naziva te pravice. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaških invalidih 

1. člen 
V zakonu o* vojaških invalidih (Uradni list SRS, št. 30- 

1711/78) se 1. člen spremeni, tako da se glasi: 
»Pravice po tem zakonu imajo tisti vojaški invalidi, 

člani družin padlih borcev in družinski člani vojaških 
invalidov, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje lastnosti 
vojaškega invalida oziroma za priznanje pravice do 
družinske invalidnine po zakonu o temeljnih pravicah 
vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. I. SFRJ, 
št. 68-1707/81)« 

2. člen 
Za 1. členom se doda nov 1. a člen, ki se glasi: 

»1. a člen 
Pravice po tem zakonu so: 
1. invalidski dodatek 
2. družinski dodatek 
3. rehabilitacija 
4. denarna pomoč pri nakupu motornega vozila 
5. posmrtnina 
6. povračilo potnih stroškov ter stroškov za hrano in 

nastanitev med potjo in prebivanjem v drugem kraju.« 

3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se besedilo »ki so stari 

več kot 60 let (moški) oziroma več kot 50 let (ženske)«, 
nadomestijo z besedilom »ki so izpolnili 60 let starosti 
(moški) oziroma 50 let (ženske)«. 

2. točka prvega odstavka se spremeni, tako da se 
glasi: 

»2. da njihovi redni prejemki na družinskega člana 
ne dosegajo zneska najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče 
leto«. 

i 
4. člen 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidski dodatek je enak znesku najnižje pokojni- 

ne za polno pokojninsko dobo, ki jo določi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji za tekoče leto, če upravičenec nima rednih prejem- 
kov, ki bi vplivali na višino invalidskega dodatka. Če pa 
upravičenec ima redne prejemke, je invalidski dodatek 
enak razliki med delom prejemkov, ki mesečno pride 
na družinskega člana in zneskom najnižje pokojnine, 

OPOMBE: 
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OPOMBE: vendar ne more biti manjši kot 5% zneska najnižje 
pokojnine«. 

Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki se 

sami preživljajo, pripada poleg invalidskega dodatka 
še 50% zneska najnižje pokojnine. Invalidom V. do X. 
skupine in uživalcem družinske invalidnine, ki za 
osnovne življenjske potrebe neizogibno potrebujejo 
stalno postrežbo in tujo pomoč ali so slepi, pripada 
poleg invalidskega dodatka še 50% zneska najnižje 
pokojnine.« 

VARIANTA k 3. odstavku: 
»Invalidom V. do X. skupine in uživalcem družinske 

invalidnine, ki za osnovne življenjske potrebe neizogib- 
no potrebujejo stalno postrežbo in tujo pomoč ali so 
slepi, pripada poleg invalidskega dodatka še 50% do- 
datka za postrežbo in tujo pomoč II. stopnje po predpi- 
sih o vojaških invalidih«. 

5. člen 
7. člen se črta. 

6. člen 
V prvem odstavku 8. člena se besedilo »40% katastr- 

skega dohodka iz prejšnjega leta« nadomesti z besedi- 
lom »enkratni katastrski dohodek iz preteklega, leta.« 

Drugi odstavek 8. člena se črta. 
Sedanji tretji odstavek postane drugi, četrti odstavek 

pa tretji. 

7. člen 
9. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Za druge redne prejemke se štejejo vsi redrri pre- 

jemki, razen osebne in družinske invalidnine po pred- 
pisih o vojaških invalidih in tistih prejemkov, ki se po 
posebnih predpisih ne upoštevajo.« 

8. člen 
10. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Pokojnina upravičenca se upošteva v znesku iz 

meseca decembra preteklega leta, drugi prejemki pa v 
mesečnem povprečju iz preteklega leta. 

Za dohodek od stavb se šteje dohodek iz preteklega 
leta, ki je bil podlaga za odmero davka, za dohodek od 
zemlje v zakupu pa se šteje enkratni katastrski doho- 
dek po odbitku zakupnine.« 

9. člen 
11. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Del rednih prejemkov na družinskega člana se izra- 

čuna, tako da se upravičenčevi prejemki delijo na upra- 
vičenca, zakonca, otroka, posvojenca, pastorka, vnuka 
brez staršev in starše oziroma posvojitelja, ki živijo z 
njimi v skupnem gospodinjstvu in jih upravičenec pre- 
življa. 

Med družinske člane, na katere se delijo upravičen- 
čevi prejemki, se štejejo tudi pridobitno nezmožni člani 
skupnega gospodinjstva, ki živijo na posestvu in se 
preživljajo izključno z dohodki od posestva (ostareli 
sorodniki, tast in tašča itd.).« 

10. člen 
12. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Sprememba višine rednih prejemkov iz 8. do 10. 

člena zakona v preteklem letu vpliva na pravico do 
invalidskega dodatka od 1. januarja tekočega koledar- 
skega leta. 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne 
naslednjega meseca po nastanku, izguba rednih pre- 
jemkov pa od prvega dne naslednjega meseca, ko je 
upravičenec sporočil spremembo organu prve stopnje. 

Povečanje števila vzdrževanih družinskih članov se 
upošteva od prvega dne naslednjega meseca, ko je 
upravičenec sporočil spremembo organu prve stopnje, 
zmanjšanje števila vzdrževanih družinskih članov pa 
od prvega dne naslednjega meseca po spremembi.« 

11. člen 
V 16. členu se beseda »dohodkov« nadomesti z be- 

sedo »prejemkov«. 

12. člen 
Za 18. členom se črta naslov »3. Zdravstveno var- 

stvo«. Črtata se 19. in 20. člen 

13. člen 
V drugem odstavku 21. člena se besede: »vojaškega 

mirovnega invalida« nadomestijo z besedami »mirno- 
dobnega vojaškega invalida«. 

14. člen 
V prvem odstavku 24. člana se besede »vojaškega 

mirovnega invalida« nadomestijo z besedami »mirno- 
dobnega vojaškega invalida. 

V drugem odstavku 24. člena se besede »20% kata- 
strskega dohodka« nadomestijo z besedami »enkrat- 
nega katastrskega dohodka«. 

15. člen 
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »iz 1. in 3. 

točke prvega odstavka ter iz drugega odstavka 3. člena 
zveznega zakona o vojaških invalidih« nadomesti z 
besedilom »iz 2. točke 5. člena ter iz 6. člena zakona o 
temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih 
borcev«. 

16. člen 
V 30. členu, v drugem odstavku 32. člena, v 41. členu, 

v tretjem in četrtem odstavku 46. člena, v drugem 
odstavku 49. člena ter v tretjem odstavku 55. člena se 
besedilo »Republiški komite za vprašanja borcev NOV 
in vojaških invalidov« v ustreznem sklonu nadomesti z 
besedilom »Republiški komite za borce in vojaške in- 
valide«. 

17. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Vojaški invalidi z najmanj 60 odstotno okvaro spod- 

njih okončin ali z najamanj 80 odstotno okvaro zgor- 
njih okončin ter slepi invalidi, ki imajo veljavno vozni- 
ško dovoljenje ali so uveljavili pravico do dodatka za 
postrežbo in tujo pomoč, imajo pravico do denarne 
pomoči pri nakupu motornega vozila na jugoslovan- 
skem trgu. 

Pravico do denarne pomoči ima invalid enkrat v 
sedmih letih za osebni avtomobil, oziroma enkrat v 
štirih letih za motorno kolo. 

Denarna pomoč je odvisna od odstotka invalidnosti 
in znaša: 

1. za invalide s telesno okvaro spodnjih ali zgornjih 
okončin s 100% invalidnostjo in za slepe invalide - 
20% od osnove 

2. za invalide s telesno okvaro spodnjih ali zgornjih 
okončin z 80% ali 90% invalidnostjo - 15% od osnove 

3. za invalide s telesno okvaro spodnjih okončin s 
60% ali 70% invalidnostjo - 10% od osnove«. 

18. člen 
33. člen se črta. 

19. člen 
V prvem odstavku 34. člena se besedi »7. člen« 

nadomestita z besedama »11. člen«. 
Drugi odstavek 34. člena se dopolni, tako da se glasi: 
»Posmrtnina pripada upravičencem v dvomesečnem 

znesku invalidskega dodatka (brez povečanja po tret- 
jem odstavku 5. člena) oziroma v znesku družinskega 
dodatka«. 

20. člen 
36. člen se črta. 
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21. člen 
39. člen se črta. 

22. člen 
V 40. členu se besedilo »zvezni zakon o vojaških 

invalidih« nadomesti z besedilom »zakon o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev.« 

23. člen 
V prvem odstavku 44. člena se besedi »7. člena« 

nadomestita z besedama »11. člena«. 

24. člen 
V prvem odstavku 48. člena se besedilo »po zveznem 

zakonu o vojaških invalidih« nadomesti z besedilom 
»po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev«. 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»Z izvidom in mnenjem zdravniške komisije iz prejš- 

njega odstavka se dokazuje tudi izpolnjevanje pogoja 
za priznanje pravice do povečanega invalidskega do- 
datka po tretjem odstavku 5. člena (bolniki, ki za 
osnovne življenjske potrebe neizogibno potrebujejo 
stalno postrežbo in tujo pomoč ter slepi).« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek ki 
se glasi: 

»Za delo zdravniških komisij se uporabljajo predpisi 
o vojaških invalidih.« 

25. člen 
O pravici in višini invalidskega dodatka ter družin- 

skega dodatka upravičencev, ki so to pravico uveljavili 
do dne uveljavitve tega zakona, odločijo pristojni ob- 
činski upravni organi z uporabo določb tega zakona v 
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

O pravici invalidov V. do X. skupine ter uživalcev 
družinske invalidnine, ki so uveljavili pravico do 100% 

povečanega invalidskega dodatka po trejem odstavku 
45. člena, ker so vezani na posteljo ali so slepi, do 
povečanega invalidskega dodatka po tem zakonu, od- 
ločijo pristojni občinski upravni organi na podlagi izvi- 
da in mnenja pristojne zdravniške komisije v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

26. člen 
Upravičencem do invalidskega dodatka do poveča- 

nega invalidskega dodatka po tretjem odstavku 5. čle- 
na oziroma do družinskega dodatka, ki so to pravico 
uveljavili do dne uveljavitve tega zakona, po tem zako- 
nu pa do navedenih prejemkov niso več upravičeni, 
preneha pravica z dnem uveljavitve tega zakona. 

27. člen 
Invalidi, ki so uveljavili pravico do regresa do uvelja- 

vitve tega zakona, pridobijo pravico do regresa po 7 
oziroma po 4 letih od dne izdaje pravnomočne odloč- 
be, s katero jim je bil priznan regres. 

28. člen 
Upravičenci, ki so uveljavljali pravico do zdravstve- 

nega varstva po 19. členu zakona, uveljavljajo pravico 
do zdravstvenega varstva od dne uveljavitve tega zako- 
na po zakonu o zdravstvenem varstvu. 

29. člen 
Upravičenec, ki izpolnjuje pogoje za priznanje pravi- 

ce do invalidskega dodatka ob uveljavitvi tega zakona 
in vloži zahtevo za priznanje invalidskega dodatka v 
treh mesecih od uveljavitve, ima pravico do invalidske- 
ga dodatka od dne uveljavitve tega zakona. 

30. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu SRS. 

OPOMBE: 

PREGLED DOLOČB ZAKONA 
O VOJAŠKIH INVALIDIH, PRI KATERIH 
PREDLAGAMO SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE 

1. člen 
Pravice po tem zakonu imajo tisti vojaški invalidi (v nadalj- 

njem besedilu: invalidi), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje 
lastnosti vojaškega invalida po zakonu o vojaških invalidih 
(Ur. I. SFRJ, št. 39-542/77). 

3. člen 
(1) Pravico do invalidskega dodatka imajo invalidi I. do V. 

skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ter drugi 
invalidi in uživalci družinske invalidnine, ki so stari več kot 60 
let (moški) oziroma več kot 50 let (ženske) ali so popolnoma 
pridobitno nezmožni, če izpolnjujejo tele pogoje: 

1. da niso v delovnem razmerju in da ne opravljajo samo- 
stojne poklicne oziroma gospodarske dejavnosti: 

2. da nimajo sami in njihovi družinski člani takih rednih 
dohodkov, ki bi na upravičenca presegali 70 odstotkov mej- 
nega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga določi 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR 
Sloveniji za tekoče leto. 

(2) Otroci, ki uživajo družinsko invalidnino, imajo pravico 
do invalidskega dodatka, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega 
odstavka in če glede starosti in šolanja izpolnjujejo poaoie do 
predpisih o otroškem dodatku. 

(3) Če je imel invalid do smrti pravico do dodatka za po- 
strežbo in tujo pomoč, ima njegov zakonec, ki uživa družinsko 
invalidnino, pravico do invalidskega dodatka, če je star več 
kot 55 let (moški) oziroma več kot 45 let (ženske) in če 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. 
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5. člen 
(1) Invalidski dodatek je enak mejnemu znesku najnižjih 

pokojninskih prejemkov, ki ga določi Skupnost pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče 
leto, če upravičenec in njegovi družinski člani nimajo rednih 
dohodkov, ki bi vplivali na višino invalidskega dodatka. Če pa 
upravičenec in njegovi družinski člani imajo redne dohodke, 
je invalidski dodatek enak razliki med delom dohodkov, ki 
mesečno pride na upravičenca in mejnim zneskom najnižjih 
pokojninskih prejemkov, zmanjšanim za 20%. 

Če znaša del dohodkov, ki pride na upravičenca, mesečno 
manj kot 10% mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejem- 
kov, ki ga določi Skupnost pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto, se ta dohodek ne 
upošteva. 

(2) Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izpol- 
njuje pogoje za pravico do invalidskega dodatka, se invalidski 
dodatek, odmerjen po prejšnjem odstavku, poveča za vsa- 
kega nadaljnjega souživalca za 50% (za dva nadaljnja souži- 
valca za 100% itd.). 

(3) Invalidom in uživalcem družinske invalidnine, ki se sami 
preživljajo ter invalidom V. do X. skupine in uživalcem družin- 
ske invalidnine, ki so vezani na posteljo ali so slepi, se invalid- 
ski dodatek poveča za 100 odstotkov. Uživalcem invalidnine, 
ki živijo sami in v kraju stalnega prebivališča nimajo ožjih 
družinskih članov (7. člen tega zakona), se invalidski dodatek 
poveča za 50%. 

(4) Invalidi in uživalci družinske invalidnine, ki se sami 
preživljajo in so uveljavili pravico do 100% povečanja invalid- 
skega dodatka zadržijo to pravico, če se zaradi bolezni, staro- 
sti ali onemoglosti preselijo k sorodnikom. 

(5) Souživalcem družinske invalidnine gre samo eno pove- 
čanje invalidskega dodatka po tretjem odstavku tega člena; 
povečanje se določi na podlagi invalidskega dodatka, ki je 
odmerjen po prvem odstavku tega člena, in se prišteje k 
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invalidskemu dodatku, ki je odmerjen po drugem odstavku 
tega člena za souživalce. 

(6) Invalidski dodatek se zaokroži tako, da se znesek 50 ali 
več par zaokroži na 1 dinar, znesek pod 50 par pa se ne 
upošteva. 

7. člen 
(1) Za družinske člane upravičenca, katerih redni dohodki 

vplivajo na pravico do invalidskega dodatka in na višino 
dodatka se štejejo: zakonec, otroci in starši, ki živijo z upravi- 
čencem v skupnem gospodinjstvu. 

8. člen 
(1) Za redni dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje 40% 

katastrskega dohodka iz prejšnjega leta. 
(2) Če gre za uživalca invalidnine, ki ima pravico do poveča- 

nega invalidskega dodatka po tretjem odstavku 5. člena tega 
zakona, za invalida I. do IV. skupine, ki prejema dodatek za 
postrežbo in tujo pomoč, ali za družinske člane invalida I. do 
IV. skupine, ki je do smrti dobival dodatek za postrežbo in tujo 
pomoč, se vzame 20% katastrskega dohodka. 

(3) če je kmetijsko zemljišče oddano v zakup delovni orga- 
nizaciji za več kot 10 let, se šteje mesečni znesek zakupnine. 

(4) Če je zemljišče oproščeno davka od osebnega dohodka 
iz kmetijske dejavnosti, se dohodek iz kmetijske dejavnosti ne 
upošteva. 

9. člen 
Z drugimi rednimi dohodki so mišljeni: delavčev osebni 

dohodek, pokojnina, osebni dohodek iz samostojne poklicne 
oziroma gospodarske dejavnosti, dohodek od stavb, razen 
dohodka od lastnega stanovanja, v katerem upravičenec sta- 
nuje, preužitek in dohodek od zemlje, vzete v zakup. 

10. člen 
(1) Za osebni dohodek družinskega člana iz delovnega 

razmerja se šteje povprečni mesečni osebni dohodek iz prejš- 
njega leta, zmanjšan za 70%. 

(2) Za pokojnino upravičenca in družinskih članov se šteje 
pokojnina iz meseca decembra prejšnjega leta; pri tem se 
pokojnina upravičenca zmanjša za 33%, pokojnina družin- 
skega člana pa za 70%. 

(3) Za osebni dohodek iz samostojne poklicne oziroma 
gospodarske dejavnosti in za dohodek od stavb se šteje 
dohodek iz prejšnjega leta, ki je bil podlaga za odmero davka, 
za dohodek od zemlje, vzete v zakup, pa se šteje 40% katastr- 
skega dohodka iz prejšnjega leta po odbitku zakupnine. 

11. člen 
(1) Del rednih dohodkov, ki pride na upravičenca, se izra- 

čuna tako, da se skupni dohodki delijo na upravičenca, za- 
konca, otroke in starše, ki živijo z njim v skupnem gospo- 
dinjstvu ter na ožje družinske člane upravičenčevih otrok v 
istem gospodinjstvu, ki jih upravičenec ali otrok preživlja. 

(2) Med družinske člane se štejejo tudi člani ožje družine 
upravičenčevega otroka ali vnuka ter pridobitno nezmožni 
člani skupnega gospodinjstva, ki živijo na posestvu in se 
izključno preživljajo iz dohodkov posestva (ostareli sorodniki, 
tast in tašča itd.). 

12. člen 
(1) Sprememba višine rednih dohodkov iz 8. do 10. člena 

tega zakona v preteklem letu vpliva na pravico do invalid- 
skega dodatka šele od 1. aprila tekočega koledarskega leta do 
31. marca naslednjega leta. 

(2) Novi redni dohodki se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku, izguba rednih dohodkov pa od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 
spremembo organu prve stopnje. Na enak način se upošteva 
tudi sprememba v številu družinskih članov. 

(3) Smrt družinskega člana, na katerega se je delil dohodek 
pri odločanju o pravici do invalidskega dodatka, vpliva na 
dodatek šele po šestih mesecih. 

16. člen 
Glede dohodkov, ki se upoštevajo pri presoji pravice do 

družinskega dodatka, glede ugotavljanja tistega dela dohod- 
kov, ki pride na upravičenca in glede učinka sprememb v 
dejstvih in okoliščinah premoženjskega stanja na družinski 
dodatek, se ustrezno uporablja določbe tega zakona o inva- 
lidskem dodatku. 

19. člen 
(1) Ožjim družinskim članom invalidov lil. do VII. skupine, ki 

nimajo zagotovljenega zdravstvenega varstva po zveznem 
zakonu o vojaških invalidih, se zagotavlja zdravstveno varstvo 
po tem zakonu, če invalid prejema invalidski dodatek. 

(2) Zdravstveno varstvo se zagotavlja ožjim družinskim čla- 
nom iz prejšnjega odstavka s pogoji, v obsegu in na način, ki 
je po zveznem zakonu o vojaških invalidih določen za uživalce 
družinske invalidnine. 

(3) Ožji družinski člani invalida, ki imajo pravico do zdrav- 
stvenega varstva po predpisih o zdravstvenem varstvu, ki pa 
jo izgubijo, ko nastopi invalid rehabilitacijo, imajo tisti čas, 
dokler je invalid na rehabilitaciji, pravico do zdravstvenega 
varstva v obsegu iz prejšnjega odstavka, in sicer ne glede na 
invalidsko skupino in na pogoje iz prejšnjega odstavka tega 

(4) Zdravstveno varstvo po tem zakonu se med poklicno 
rehabilitacijo zagotavlja tudi osebam, ki jim ni bila priznana 
lastnost vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni za- 
radi prenizkega odstotka invalidnosti, če znaša njihova tele- 
sna okvara po predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%. 
Zdravstveno varstvo se navedenim osebam in njihovim dru- 
žinskim članom prizna v obsegu in na način, ki je po zveznem 
zakonu o vojaških invalidih določen za uživalce družinske 
invalidnine. 

20. člen 
Invalidi so oproščeni prispevka stroškom za zdravila. Tega 

prispevka so oproščeni tudi tisti uživalci družinske invali- 
dnine, ki imajo pravico do polnega invalidskega dodatka po 
prvem odstavku 5. člena tega zakona. 

21. člen 
(1) Invalidi imajo pravico do medicinske in poklicne rehabi- 

litacije, če izpolnjujejo glede na splošno izobrazbo, starost, 
zdravstveno stanje in druge okoliščine, pogoje za uspešno 
rehabilitacijo. 

(2) Pravico do poklicne rehabilitacije imajo ob pogojih iz 
prvega odstavka tega člena tudi osebe, ki jim ni bila priznana 
iastnost vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni za- 
radi prenizkega odstotka invalidnosti, če znaša njihova tele- 
sna okvara po predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%. 

(3) Rehabilitacija zagotavlja invalidu usposobitev za prejšnji 
ali kakšen drug primeren poklic, strokovno usposobitev za 
poklic in strokovno izpopolnitev. 

24. člen 
(1) Invalidom in osebam, ki jim ni bila priznana lastnost 

vojaškega mirovnega invalida iz naslova bolezni zaradi pre- 
nizkega odstotka invalidnosti, če znaša njihova telesna ok- 
vara po predpisih o vojaških invalidih najmanj 30%, pripada v 
času poklicne rehabilitacije oskrbnina. Polna oskrbnina 
znaša 100% poprečnega mesečnega osebnega dohodka za- 
poslenih v Socialistični republiki Sloveniji iz prejšnjega leta. 

(2) Oskrbnina je odvisna od rednih dohodkov iz kmetijske 
dejavnosti in od drugih rednih dohodkov invalida samega; pri 
tem se kmetijski dohodki upoštevajo v višini 20% katastr- 
skega dohodka iz prejšnjega leta. Del rednih dohodkov, ki 
pride na invalida, se izračuna tako, da se njegovi redni do- 
hodki delijo nanj in na družinske člane, ki jih preživlja (11. 
člen tega zakona). 

(3) Znesek oskrbnine se zaokroži po šestem odstavku 5. 
člena tega zakona. 

(4) Če znaša del dohodkov, ki pride na invalida, več kot je 
polna oskrbnina po prvem odstavku tega člena, ima invalid 
pravico do minimalne oskrbnine, ki znaša 10% polne oskrb- 
nine na mesec. 

29. člen 
(1) Pravico do rehabilitacije in oskrbnine med poklicno 

rehabilitacijo imajo tudi otroci padlih, umrlih in pogrešanih v 
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okoliščinah iz 1. in 3. točke prvega odstavka ter iz drugega 
odstavka 3. člena zveznega zakona o vojaških invalidih, če so 
postali pridobitno nezmožni do dopolnjenega 15. leta starosti 
ali pozneje med rednim šolanjem, vendar najpozneje do do- 
polnjenega 26. leta, in če so dani pogoji, da se z rehabilitacijo 
usposobijo za samostojno življenje. 

(2) Pravico do rehabilitacije po prejšnjem odstavku imajo 
tudi otroci invalidov I. in II. skupine, otroci invalidov III. do VII. 
skupine pa tedaj, če invalid poleg invalidnine dobiva tudi 
invalidski dodatek oziroma otroški dodatek. 

30. člen 
Če je treba za rehabilitacijo invalidov preurediti prostore, 

stroje ali druge naprave in sredstva za delo, se izdatki krijejo 
iz proračuna SR Slovenije. V sporazumu z Republiškim komi- 
tejem za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov ter orga- 
nizacijo združenega dela se določi znesek, namen in način 
uporabe sredstev. 

31. člen 
(1) Invalid, pri katerih je vojaška invalidnost v tem, da imajo 

spodnje okončine okvarjene najmanj za 60% ali da imajo 
zgornje okončine okvarjene najmanj za 80% ter slepi invalidi, 
imajo pri nakupu motornega vozila na jugoslovanskem trgu 
pravico do povračila (v nadaljnjem besedilu: regres). 

(2) Pravico do regresa ima invalid enkrat v šestih letih za 
osebni avtomobil oziroma enkrat v treh letih za motorno kolo 
ali skuter. 

(3) Če invalid, ki je dobil regres, odtuji motorno vozilo pred 
potekom šestih oziroma treh let, mora vrniti sorazmeren del 
regresa, računano od prvega naslednjega leta po letu, v 
katerem je motorno vozilo odtujil, pa do preteka šestih ozi- 
roma treh let, in sicer vsako leto po eno šestino oziroma po 
eno tretjino skupnega regresnega zneska. 

(4) Regres je odvisen od odstotka invalidnosti ter od rednih 
dohodkov invalida in njegovih družinskih članov; regres 
znaša: 

1. za invalide s telesno okvaro spodnjih ali zgornjih okončin 
s 100% invalidnostjo in za slepe invalide - 40% od osnove; 

2. za invalide s telesno okvaro spodnjih ali zgornjih okončin 
z 80 ali 90% invalidnostjo - 35% od osnove; 

3. za invalide s telesno okvaro spodnjih okončin s 60% ali 
70% invalidnostjo - 30% od osnove. 

(5) Regres se poveča za 10%, če redni dohodki ne prese- 
gajo na družinskega člana 50% poprečnega mesečnega 
osebnega dohodka zaposlenih iz prejšnjega leta. 

V. Finančne posledice 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo za- 

htevale dodatnih finančnih sredstev in dodatnih administra- 
tivnih del in nalog, pomenijo pa določene restrukcije za neka- 
tere dosedanje upravičence. 

Natančnejša ocena učinka predlaganih spremeb na fi- 
nančna sredstva bo pripravljena ob osnutku zakona. 

(6) Del dohodkov, ki pride na družinskega člana, se izra- 
čuna tako, kot je določeno za izračunavanje dohodkov v zvezi 
z invalidskim dodatkom; pri tem se kmetijski dohodki upošte- 
vajo po katastrskem dohodku v 20% znesku, drugi1 dohodki 
pa brez zmanjšanja. 

32. člen 
(1) Osnova za določitev regresa pri nakupu motornega 

kolesa ali skuterja je prodajna cena vozila, pri nakupu oseb- 
nega avtomobila pa prodajna cena avtomobila jugoslovanske 
proizvodnje do 1000 cm3. 

(2) Vrsto motornega vozila, katerega prodajna cena je 
osnova za regres, določi vsako leto Republiški komite za 
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

33. člen 
(1) če umre invalid ali uživalec družinske invalidnine, gre 

tistemu, ki oskrbi pogreb, pogrebnina za pogrebne stroške. 
(2) Pogrebnina gre tudi ob smrti zakonca ali nepreskrblje- 

nega otroka invalida oziroma uživalca družinske invalidnine. 
(3) Pogrebnina gre v zneskih, ki so določeni po predpisih o 

zdravstvenem varstvu. 

34. člen 
(1) Če umre uživalec družinske invalidnine, ki je do smrti 

dobival invalidski dodatek oziroma družinski dodatek, gre 
njegovim družinskim članom (7. člen tega zakona) posmrt- 
nina. 
(2) Posmrtnina gre v dvomesečnem znesku invalidskega do- 
datka oziroma družinskega dodatka. 

36. člen 
Invalidi in druge osebe, ki imajo pravico do pogrebnine po 

tem zakonu in po drugih republiških predpisih, uveljavljajo to 
pravico samo po drugih predpisih. 

39. člen 
Kadar je pridobitev ali določitev katerekoli pravice po po- 

sebnih predpisih odvisna od dohodkov, se denarni prejemki 
po tem zakonu pri odločanju o pravici ne štejejo za dohodke. 

40. člen 
Uživalec pravic po tem zakonu, ki mu je bil izplačan denarni 

prejemek, do katerega ni imel pravice,mora vrniti prejeti zne- 
sek pod pogoji, ki jih določa zvezni zakon o vojaških invalidih. 

41. člen 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 

invalidov izda natančnejše predpise o načinu izplačevanja 
invalidskega dodatka, družinskega dodatka in drugih denar- 
nih prejemkov po tem zakonu ter o kontroli izvrševanja izdat- 
kov v roku, šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

44. člen 
(1) Če je invalid ali kdo drug, ki uživa pravico do invalid- 

skega dodatka oziroma družinskega dodatka, s pravnomočno 
sodbo obsojen na zapor do šestih mesecev, mu gre medtem 
ko prestaja kazen, za kolikor je daljša kot mesec dni, 50% 
invalidskega dodatka oziroma družinskega dodatka, če pre- 
življa družinske člane iz 7, člena tega zakona; če pa ne 
preživlja takih družinskih članov, mu za ta čas ne gre invalid- 
ski dodatek oziroma družinski dodatek. Če obsojeni uživa 
invalidski dodatek skupaj z drugimi, se izplačuje drugim sou- 
živalcem invalidski dodatek brez povečanja za obsojenega 
(drugi odstavek 5. člena tega zakona), 

46. člen 
(1) Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo upravi- 

čenca. 
(2) O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji občin- 

ski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov. 

(3) O regresni zahtevi za nakup motornega vozila odloča 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali- 
dov. 

(4) Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu občinskih 
upravnih organov iz drugega odstavka tega člena zagotavlja 
Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invali- 
dov. 

48. člen 
(1) Zdravniške komisije, ki so po zveznem zakonu o vojaških 

invalidih pristojne za ugotavljanje invalidnosti, dajejo izvid in 
mnenje o pridobitni nezmožnosti, če je pridobitna nezmož- 
nost pogoj za posamezno pravico po tem zakonu. 
(2) Pogoj za povečanje invalidskega dodatka po tretjem od- 
stavku 5. člena tega zakona (bolniki vezani na posteljo, slepi) 
se dokazuje z izvidom in mnenjem zdravstvene organizacije. 

49. člen 
(1) Odločbo prve stopnje, s katero je komu priznan invlidski 

dodatek, družinski dodatek ali pravica do poklicne rehabilita- 
cije in oskrbnine, je treba predložiti v revizijo. 

(2) Revizijo opravlja po uradni dolžnosti Republiški komite 
za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov, ki je pristojen 
tudi za reševanje pritožb zoper odločbe prve stopnje o temelj- 
nih pravicah po zakonu o vojaških invalidih in o pravicah po 
tem zakonu. 
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(3) Če je vložena zoper odločbo prve stopnje pritožba, se 
odloči o reviziji o pritožbi z isto odločbo. 

(4) Revizija in pritožba ne odločita izvršitve odločbe, razen 
če gre za odločbo, s katero je priznana pravica do poklicne 
rehabilitacije oziroma oskrbnine, 

55. člen 
(l)Pristojni občinski upravni organi morajo voditi evidenco 

o uživalcih invalidskega dodatka, družinskega dodatka in 

drugih denarnih prejemkov, ki zagotavlja zbiranje potrebnih 
statističnih in finančnih podatkov. 

(2) Pristojni občinski upravni organi pošiljajo poročila s 
podatki iz evidence po stanju na koncu leta. 

(3) Republiški komite za vprašanja borcev NOV in vojaških 
invalidov izda natančnejše predpise o evidenci v roku šestih 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

civilnih invalidih vojne (ESA-386) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 104. seji dne 8. 12. 
1983 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O CIVILNIH INVALIDIH VOJNE S 
TEZAMI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 210. 
člena, 261. in 262. člena ter drugega odstavka 268. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85. člena 

poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije in na 
podlagi 215. in 216. člena poslovnika Skupščine SR Slovenije 
določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščin- 
skih delovnih teles sodelovali: 

- Stane KOTNIK, član Izvršnega sveta in predsednik Repu- 
bliškega komiteja za borce in vojaške invalide, 

- Anton PLUT, namestnik predsednika Republiškega komi- 
teja za borce in vojaške invalide, 

- Anica KLEMENČIČ, pomočnica predsednika Republi- 
škega komiteja za borce in vojaške invalide. 

S predlogom za izdajo zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o civilnih invalidih vojne se upošteva načrt 
uresničevanja dolgoročnega programa gospodarske sta- 
bilizacije v SR Sloveniji (določbe o ugotavljanju cenzusa 
za pridobitev pravice do dodatne denarne pomoči). 

Nadaljnje spremembe in dopolnitve so potrebne zaradi 
poenotenja postopka pri uveljavljanju pravic civilnih inva- 
lidov vojne in vojaških invalidov in tudi zaradi ustreznej- 
šega oblikovanja nekaterih nejasnih in ne dovolj natanč- 
nih določb. 

Zakon o civilnih invalidih vojne pa se tudi usklajuje z 
nekaterimi kasneje izdanimi zakoni, predvsem z zakonom 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in z zakonom 
o zdravstvenem varstvu. 

Predlagane so naslednje pomembnejše spremembe in 
dopolnitve zakona: 

- pravica do dodatne denarne pomoči se veže na pogoje 
osebne narave (skupina invalidnosti od I. do V.) oziroma 
na določeno starost (60 let za moške, 50 za ženske) ali 
popolno pridobitno nezmožnost (za invalide VI. skupine), 
po drugi strani pa na premoženjske razmere upravičenca; 

- dodatna denarna pomoč znaša do 50 odstotkov zne- 

ska najnižje pokojnine (po veljavnem zakonu do 50% 
mejnega zneska); 

- upravičencu s pridobitno nezmožnimi družinskimi 
člani, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu in jih 
upravičenec preživlja, se dodatna denarna pomoč pove- 
čuje še do 25 odstotkov zneska najnižje pokojnine (doslej: 
do 25% mejnega zneska); 

- črtane bodo določbe, o zagotavljanju zdravstvenega 
varstva civilnim invalidom in njihovim družinskim članom, 
kakor tudi določbe o pogrebnini ker te pravice ureja že 
zakon o zdravstvenem varstvu; 

- pri ugotavljanju pravice do denarne pomoči bodo 
upoštevani vsi prejemki upravičenca, razen civilne invali- 
dnine (sedaj se nekateri prejemki ne upoštevajo); 

- dejstvo, da je bila poškodba dobljena v okoliščinah, 
pomeni za pridobitev statusa civilnega invalida vojne, bi se 
poslej ugotavljalo samo s pismenimi dokaznimi sredstvi; 

- rok za uveljavljanje statusa civilnega invalida vojne 
zaradi bolezni bo zaprt 31. 12. 1984. 

Za uresničitev zakona ne bodo potrebna dodatna fi- 
nančna sredstva in ne dodatna administrativna dela in 
naloge. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 

vojne   

I. Ustavna podlaga za izdajo zakona 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je 15. točka prvega od- 

stavka 321. člena ustave SR Slovenije po kateri republika z 
zakonom ureja varstvo žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev 
vojne in vojnega materiala. 

II. Ocena stanja 
Varstvo žrtev fašističnega nasilja smo v SFRJ začeli urejati 

že leta 1945. Odlok NKOJ o podeljevanju začasne denarne 
podpore nepreskrbljenim rodbinam borcev NOV in POJ ter 
padlih borcev NOV, vojaškim invalidom ter žrtvam fašistič- 
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nega terorja je tudi žrtvam fašističnega terorja omogočal 
uživanje nekaterih materialnih pravic. Leta 1952 je bil ta odlok 
razveljavljen, obveznost podeljevanja denarne pomoči žrtvam 
fašističnega nasilja pa so prevzele republike oziroma pokra- 
jini. SR Slovenija je v svojo uredbo v letu 1953 uredila pravico 
do denarne podpore žrtvam fašističnega nasilja in njihovim 
družinam. Ta vprašanja so bila leta 1965 urejena z zakonom o 
družbeni denarni pomoči žrtvam fašističnega nasilja in njiho- 
vim družinam, ki je bil spremenjen z zakonom o varstvu 
nekaterih kategorij žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev 
vojne, žrtev vojnega materiala in njihovih družinskih članov 
(Ur. I. SRS, št. 37/68 in št. 51/71). 

Nova pomembna stopnja pri dograjevanju sistema varstva 
teh kategorij invalidov je zakon o civilnih invalidih vojne (ur. I. 
SRS, št. 8/78). Ta zakon uvršča med civilne invalide vojne 
poleg žrtev fašističnega nasilja, civilnih žrtev vojne in žrtev 
vojnega materiala še žrtve diverzantskega oziroma teroristič- 
nega napada na SFRJ. 

Zakon predpisuje več oblik varstva: 
- civilno invalidnino I. do VI. skupine v višini 50 odstotkov 

osebne invalidnine po predpisih o vojaških invalidih s 25 
odstotnim povečanjem za žrtve fašističnega nasilja, do katere 
so po upravičenčevi smrti pod pogoji, ki so določeni za 
pridobitev družinske pokojnine po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, upravičeni tudi družinski člani 
upravičenca; 

- dodatek za postrežbo in tujo pomoč za upravičence, ki 
zaradi 100 odstotne telesne okvare neizogibno potrebujejo 
stalno postrežbo in tujo pomoč za osnovne življenjske po- 
trebe, v višini 85 odstotkov dodatka za postrežbo in tujo 
pomoč II. stopnje po predpisih o vojaških invalidih s 15 
odstotnim povečanjem za žrtve fašističnega nasilja; 

- dodatno denarno pomoč v višini do 50 odstotkov mej- 
nega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov za upravičenca 
oziroma do 25 odstotkov za družinske člane, ki so pridobitno 
nezmožni in brez premoženja oziroma dohodkov za preživlja- 
nje; 

- zdravstveno varstvo upravičenca in družinskih članov, ki 
nimajo pravice do zdravstvenega varstva po drugih predpisih; 

- rehabilitacijo; 
- ortopedske in druge pripomočke ter pomožne in sani- 

tarne naprave; 
- pogrebnino. 
V SR Sloveniji je v letu 1982 uživalo varstvo po zakonu o 

civilnih invalidih vojne 1.616 osebnih in družinskih upravičen- 
cev, od tega 344 žrtev fašističnega nasilja (327 osebnih in 17 
družinskih), 348 civilnih žrtev vojne (338 osebnih in 11 družin- 
skih), 923 žrtev vojnega materiala (903 osebnih in 20 družin- 
skih) in ena žrtev diverzantskega oziroma terorističnega na- 
pada na SFRJ. 

Dodatek za postrežbo in tujo pomoč je prejemalo 269 upra- 
vičencev, dodatno denarno pomoč pa 205 upravičencev. 

Za navedene oblike varstva je bilo v republiškem proračunu 
v letu 1982 porabljenih 98.939.784 din. 

III. Razlogi za izdajo zakona 
Glavni razlog za spremembe nekaterih zakonskih določb 

temelji na načrtu uresničevanja dolgoročnega programa go- 
spodarske stabilizacije v SR Sloveniji. To velja za določ.be o 
ugotavljanju cenzusa, ki je pogoj za pridobitev pravice do 
dodatne denarne pomoči. Po novem naj bi se upoštevali vsi 
prejemki, razen civilne invalidnine in to v nezmanjšanih zne- 
skih, medtem ko se po veljavnem zakonu upoštevajo samo 
nekateri prejemki in še ti v zmanjšanih zneskih. 

Vrsta sprememb in dopolnitev zakona je potrebna zaradi 
poenotenja postopka za uveljavljanje pravic pri vojaških in pri 
civilnih invalidih vojne, kar bi dosegli z ureditvijo navedenih 
določb analogno določbam zakona o temeljnih pravicah voja- 
ških invalidov in družin padlih borcev (Ur. I. SFRJ, št. 68/81). 

Ustrezneje je potrebno urediti tudi nekatera tista določila, ki 
so se ob uporabi pokazala kot nejasna in ne dovolj natančna. 

Spremembe in dopolnitve zakona pa je narekovala tudi 
uskladitev zakona z nekaterimi kasneje izdanimi zakoni. 

Tako se zakon usklajuje z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83) s tem, da 
določa dodatno denarno pomoč v višini do 50 odstotkov 
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zneska najnižje pokojnine namesto dosedanjih 50 odstotkov 
mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov. 

Zakon je potrebno uskladiti še z zakonom o zdravstvenem 
varstvu (Ur. I. SRS, št. 1/80 in 45/82) in črtati določbe o 
zdravstvenem varstvu, ki je tudi tem upravičencem zagotov- 
ljeno že po omenjenem zakonu. 

Končno je potrebno zakon uskladiti z zakonom o organiza- 
ciji in delovnem področju republiških upravnih organov in 
republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb 
Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Ur. I. SRS, št. 5/80 in 
12/82) zaradi naziva republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za zadeve borcev in vojaških invalidov. 

IV. Cilji, ki se želijo doseči s spremembo 
zakona in poglavitne rešitve: 

1. Dodatna denarna pomoč v višini do 50 odstotkov najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo bi se podobno kot 
pravica do invalidskega dodatka po zakonu o vojaških invali- 
dih (Ur. I. SRS, št. 30/78) vezala po eni strani na pogoje 
osebne narave - na skupino invalidnosti (I. do V.) oziroma na 
določeno starost (60 let za moške in 50 let za ženske) ali 
popolno pridobitno nezmožnost po predpisih o vojaških inva- 
lidih za invalide VI. skupine, po drugi strani pa ne premoženj- 
ske pogoje: da niso v delovnem razmerju in da na opravljajo 
samostojne poklicne oziroma gospodarske dejavnosti in da 
nimajo takih rednih prejemkov, ki bi na družinskega čiana 
dosegali 50 odstotkov zneska najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo, ki jo določi SPIZ v SR Sloveniji za tekoče 
leto. Kot prejemki, ki vplivajo na pravico in višino dodatne 
denarne pomoči, bi se upoštevali vsi prejemki razen civilne 
invalidnine in tistih prejemkov, ki se po posebnih predpisih ne 
upoštevajo. 

Upravičencu z družinskimi člani, ki živijo z njim v skupnem 
gospodinjstvu in jih upravičenec preživlja, ker nimajo premo- 
ženja in lastnih prejemkov ter so tudi popolnoma pridobitno 
nezmožni po predpisih o vojaških invalidih, naj bi se dodatna 
denarna pomoč povečala še do 25 odstotkov zneska najnižje 
pokojnine (sedaj do 25 odstotkov mejnega zneska). 

S predlaganimi spremembami bi se civilnim invalidom 
vojne - upravičencem po tem zakonu zagotavljala dodatna 
denarna pomoč in s tem socialna varnost pod podobnimi 
pogoji kot invalidski dodatek vojaškim invalidom, vendar na 
nižji ravni kot doslej. 

2. Iz zakona bi se črtale določbe, po katerih se zagotavlja 
pravica do zdravstvenega varstva tistim invalidom in njihovim 
družinskim članom, ki nimajo te pravice po drugih predpisih. 
Zakon o zdravstvenem varstvu namreč zagotavlja pravico do 
zdravstvenega varstva tudi civilnim invalidom vojne in njiho- 
vim družinskim članom, prvim celo nekoliko večje kot drugim 
zavarovancem (oprostitev prispevka k stroškom za zdrav- 
stvene storitve in za zdravila). 

Iz istih razlogov bi se črtale tudi določbe o pogrebnini. 
3. Vrsto določb veljavnega zakona bi bilo primerno uskladiti 

z določbami zveznega zakona o temeljnih pravicah vojaških 
invalidov in družin padlih borcev (Ur. I. SFRJ, št. 68/81), 
predvsem določbe o postopku za uveljavljanje pravic. Tako bi 
bila podobno kot v omenjenem zveznem zakonu tudi v tem 
zakonu opuščena določba, po kateri se denarni prejemki pri 
odločanju o posameznih pravicah po posebnih predpisih niso 
vštevali v dohodke. 

Kot v zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in 
družin padlih borcev naj bi bilo tudi v zakonu o civilnih 
invalidih vojne določilo, po katerem se dejstvo, da je bila 
poškodba dobljena v okoliščinah, pomembnih za pridobitev 
statusa civilnega invalida vojne, ugotavlja samo s pismenimi 
dokaznimi sredstvi. Dodalo naj bi se tudi zakonsko določilo, 
po katerem ne bi bilo po 31. decembru 1984 več mogoče 
uveljavljati statusa civilnega invalida vojne - žrtve fašistič- 
nega nasilja oziroma civilne žrtve vojne zaradi bolezni, ki je 
nastala v okoliščinah iz 1. in 2. točke drugega člena zakona. 
Navedeno novo zakonsko določilo je utemeljeno zaradi ča- 
sovne odmaknjenosti vojnih dogodkov, ki zelo otežuje doka- 
zovanje vzročne zveze med obolenjem in sovražnim dejanjem 
okupatorja oziroma med obolenjem in vojnimi dogodki, kar 
pa je pogoj za priznanje statusa žrtve fašističnega nasilja 
oziroma civilne žrtve vojne. Hkrati pa tudi ni razlogov, da bi 
civilne invalide vojne drugače obravnavali kot vojaške inva- 
lide. 
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Ko pri civilnem invalidu vojne nastanejo spremembe, ki' 
imajo za posledico spremembo ugotovljenega odstotka inva- 
lidnosti, naj bi se po novi ureditvi, analogno določbam zakona 
o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih bor- 
cev, odločalo o pravicah v zvezi s spremembo le na zahtevo 
stranke, in to pod določenimi pogoji: dasta pretekli dve leti 
od dneva izdaje dokončne odločbe, s katero je bilo odločeno 
o pravici (z določenimi izjemami po 17. členu pravilnika o 
ugotavljanju odstotka vojaške invalidnosti), in da se izkaže 
kot verjetno, da bi sprememba vplivala na stopnjo invalidno- 
sti, kar bi presodila posebna zdravniška komisija. 

S predlaganimi spremembami bi pri vojaških in pri civilnih 
invalidih vojne poenotili postopek za priznanje statusa in 

ugotavljanje povečanega odstotka invalidnosti. 
4. V zakonu bo potrebno ustrezneje urediti še nekatere 

določbe, ki so se ob uporabi pokazale kot nejasne in ne dovolj 
natančne. To se nanaša predvsem na določbe o postopku, 
kjer je spremenjen tudi vrstni red posameznih določb. 

V. Finančne posledice 
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo za- 

htevale dodatnih finančnih sredstev in dodatnih administra- 
tivnih del in nalog. 

Natančnejša ocena finančnih sredstev za uresničitev za- 
kona bo pripravljena ob osnutku zakona. 

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o civilnih invalidih 

vojne   

1. člen 
V zakonu o civilnih invalidnih vojne (Uradni list SRS, št. 8- 

469/78) se v 6. členu črtata 4. in 7. točka. 

2. člen 
8. člen se črta. 

3. člen 
V prvem odstavku 10. člena se beseda »dohodke« nadome- 

sti z besedo »prejemke.« 

4. člen 
14. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Pravico do dodatne denarne pomoči imajo invalidi I. do V. 

skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ih invalidi VI. 
skupine, ki so izpolnili 60 let strosti (moški) oziroma 50 let 
(ženske) ali so popolnoma pridobitno nezmožni po predpisih 
o vojaških invalidih, če izpolnjujejo tele pogoje: 

1. da niso v delovnem razmerju in da ne opravljajo samo- 
stojne poklicne oziroma gospodarske dejavnosti; 

2. da njihovi redni prejemki na družinskega člana ne dose- 
gajo 50 odstotkov zneska najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo, ki jo določi Skupnost pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v SR Sloveniji za tekoče leto. 

Po smrti upravičenca pripada dodatna denarna pomoč dru- 
žinskim članom, če so živeli do njegove smrti v skupnem 
gospodinjstvu in so popolnoma pridobitno nezmožni po 
predpisih o vojaških invalidih, ter izpolnjujejo pogoje iz 2. 
točke prejšnjega odstavka.« 

5. člen 
15. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Dodatna denarna pomoč znaša 50 odstotkov zneska naj- 

nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki jo določi Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji za tekoče leto, če upravičenec nima rednih prejemkov, ki 
bi vplivali na višino dodatne denarne pomoči. 

Če ima upravičenec redne prejemke, je dodatna denarna 
pomoč enaka razliki med delom prejemkov, ki mesečno pride 
na družinskega člana in 50 odstotki zneska najnižje pokoj- 
nine, vendar ne more znašati manj kot 5 odstotkov najnižje 
pokojnine. 

Upravičencu, ki ima družinske člane (5. člen), ki nimajo 
premoženja in lastnih prejemkov ter so popolnoma pridobitno 
nezmožni po predpisih o vojaških invalidnih in jih upraviče- 
nec preživlja, pripada poleg dodatne denarne pomoči še 25 
odstotkov zneska najnižje pokojnine, če je brez rednih pre- 
jemkov, oziroma razlika med delom prejemkov, ki mesečno 
pride na družinskega člana in 25 odstotki zneska najnižje 
pokojnine, če ima redne prejemke. 

Družinskim članom iz drugega odstavka 14. člena pripada 
po smrti upravičenca dodatna denarna pomoč v višini iz 
prvega oziroma drugega odstavka tega člena.« 
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6. člen 
16. člen se spremeni, tako se glasi: 
»Pri priznavanju in določanju dodatne denarne pomoči se 

upoštevajo vsi redni prejemki razen civilne invalidnine in tistih 
prejemkov, ki se po posebnih predpisih ne upoštevajo. 

Pokojnina upravičenca se upošteva v znesku iz meseca 
decembra preteklega leta, drugi prejemki pa v mesečnem 
povprečju iz preteklega leta. 

Za redni dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje enkratni 
katastrski dohodek iz preteklega leta, za dohodek od zemlje v 
zakupu pa enkratni katastrski dohodek po odbitku zakupnine. 
Za dohodek od stavb se šteje dohodek iz preteklega leta, ki je 
bil podlaga za odmero davka. 

Del rednih prejemkov na družinskega člana se izračuna, 
tako da se upravičenčevi prejemki delijo na upravičenca in 
družinske člane (5. člen), ki jih upravičenec preživlja.« 

7. člen 
Za 16. členom se dodata nova 16. a in 16. b člen, ki se 

glasita: 

»16. a člen 
Sprememba višine rednih prejemkov iz 16. člena zakona v 

preteklem letu vpliva na pravico do dodatne denarne pomoči 
od 1. januarja tekpčega koledarskega leta. 

Novi redni prejemki se upoštevajo od prvega dne nasled- 
njega meseca po nastanku, izguba rednih prejemkov pa od 
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec sporočil 
spremembo. 

Povečanje števila vzdrževanih družinskih članov se upo- 
števa od prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec 
sporočil organu prve stopnje spremembo, zmanjšanje števila 
vzdrževanih družinskih članov pa od prvega dne naslednjega 
meseca po spremembi.« 

»16. b člen 
Upravičenci morajo v 15 dneh prijaviti pristojnemu prav- 

nemu organu vsako spremembo okoliščin, ki vpliva na posa- 
mezno pravico ali na njen obseg. 

Uživalec pravic po tem zakonu, ki mu je bil izplačan denarni 
prejemek, do katerega ni imel pravice, mora vrniti prejeti 
znesek pod pogoji, ki jih določajo predpisi o vojaških invali- 
dih.« 

8. člen 
17. člen se črta. 

9. člen 
20. člen se črta. 

10. člen 
V drugem odstavku 21. člena, v drugem odstavku 22. člena, 
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v prvem odstavku 23. člena ter v drugem odstavku 29. člena se 
besedilo »Republiški komite za vprašanja borcev NOV in 
vojaških invalidov« nadomesti z besedilom »Republiški ko- 
mite za borce in vojaške invalide.« 

11. člen 
Za 21. členom se dodata nova 21. a in 21. b člen, ki se 

glasita: 

»21. a člen 
Dejstvo, da je bila poškodba dobljena v okoliščinah iz 2. 

člena zakona, se ugotavlja s pisnimi dokaznimi sredstvi. Izjava 
strank in drugih oseb, ne glede na to, v kakšni obliki je dana, 
se ne šteje za pismeno dokazno sredstvo.« 

»-21. b člen 
Izvide in mnenja v postopku za ugotavljanje invalidnosti 

dajejo zdravniške komisije po predpisih o vojaških invalidih 
ob uporabi. Pravilnika o ugotavljanju odstotka vojaške invali- 
dnosti. 

O nujnosti postrežbe in tuje pomoči, o popolni pridobitni 
nezmožnosti invalidov VI. skupine ter družinskih članov iz 
drugega odstavka 14. člena i n tretjega odstavka 15. člena tega 
zakona dajejo izvide in mnenja zdravniške komisije v po- 
stopku po predpisih o vojaških invalidih. 

Pravico do ortopedskih in drugih pripomočkov ter pomož- 
nih in sanitarnih naprav uveljavljajo upravičenci na podlagi 
pravilnika iz 19. člena tega zakona.« 

12. člen 
Prvi in tretji odstavek 24. člena se črta. 

13. člen 
25. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Zoper odločbo, izdano v pritožbi, in zoper odločbo, s 

katero je bila v reviziji spremenjena odločba prve stopnje, je 
mogoč upravni spor. 

Zoper odločbo, izdano v postopku revizije, s katero je bila 
odločba organa prve stopnje odpravljena ali razveljavljena in 
vrnjena organu prve stopnje v ponovni postopek, ni mogoč 
upravni spor, ne glede na to ali je bila zoper odločbo prve 
stopnje vložena pritožba ali ne.« 

14. člen 
Za 25. členom se dodata nova 25. a in 25. b člen, ki se 

glasita: 

»25. a člen 
Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v uprav- 

nem postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadzor- 
stveni pravici, če je bil z njo prekršen materialni zakon, in 
sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je postala do- 
končna.« 

»25. b člen 
Če nastanejo pri upravičencu spremembe, ki vplivajo na 

pravice, določene z dokončno odločbo, lahko vloži zahtevo za 
ugotavljanje novega odstotka invalidnosti zaradi spremembe 
po dveh letih od izdaje dokončne odločbe. 

Glede telesnih okvar, na podlagi katerih se lahko vloži 
zahteva za ugotavljanje novega odstotka invalidnosti pred 
potekom roka iz prvega odstavka tega člena, se uporabljajo 
predpisi o vojaških invalidih. 

Postopek zaradi zahteve po prvem odstavku tega člena se 
začne, če upravičenec dokaže kot verjetno, da je nastala 
sprememba, ki vpliva na določeno pravico. 

Šteje se, da je dokazano kot verjetno, da je nastala spre- 
memba po tretjem odstavku tega člena, če upravičenec o tem 
predloži mnenje zdravnika specialista in če posebna zdravni- 
ška komisija, ki jo imenuje pristojni organ v republiki, na 
podlagi tega mnenja in druge medicinske dokumentacije da 
mnenja, da je verjetno nastala sprememba iz prvega odstavka 
tega člena. 

Zahteva iz prvega odstavka tega člena se zavrže, če ni 
dokazano kot verjetno, da je nastala sprememba po tem 
členu. 

Zoper odločbo iz petega odstavka tega člena ni mogoče 
vložiti pritožbe.« 

15. člen 
Zahteve za priznanje statusa civilnega invalida vojne na 

podlagi telesne okvare zaradi bolezni, ki so jo povzročile 
okoliščine iz 1. in 2. točke 2. člena zakona, ni mogoče vložiti 
po 31. decembru 1984. 

16. člen 
O pravici in višini dodatne denarne pomoči upravičencev, ki 

so to pravico uveljavili do dne uveljavitve tega zakona, odlo- 
čijo pristojni občinski upravni organi z uporabo določb tega 
zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

O pravici in višini dodatne denarne pomoči upravičencev- 
civilnih invalidov VI. skupine, ki so to pravico uveljavili do dne 
uveljavitve tega zakona, odločijo pristojni občinski upravni 
organi na podlagi izvida in mnenja pristojne zdravniške komi- 
sije v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Upravičencem, ki so uveljavili pravico do dodatne denarne 
pomoči do dne uveljavitve tega zakona, po tem zakonu pa do 
tega prejemka niso več upravičeni, preneha pravica z dnem 
uveljavitve tega zakona.«. 

17. člen 
»Upravičenci, ki so uveljavljali pravico do zdravstvenega 

varstva po 17. členu zakona, uveljavljajo pravico do zdravstve- 
nega varstva od dne uveljavitve tega zakona po zakonu o 
zdravstvenem varstvu. 

18. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

PREGLED DOLOČB ZAKONA O 
CIVILNIH INVALIDIH VOJNE, PRI 
KATERIH PREDLAGAMO SPREMEMBE 
IN DOPOLNITVE 

6. člen 
Oblike varstva so: 
1. civilna invalidnina, 
2. dodatek za postrežbo in tujo pomoč, 
3. dodatna denarna pomoč, 
4. zdravstveno varstvo, 
5. rehabilitacija, 
6. ortopedski in drugi pripomočki ter pomožne in sanitarne 

naprave, 
7. pogrebnina. 

8. člen 
Kadar je pridobitev ali določitev katerekoli pravice po po- 

sebnih predpisih odvisna od dohodkov, se denarni prejemki 
po tem zakonu pri odločanju o pravici ne štejejo za dohodke. 

10. člen 
(1) Pravico do civilne invalidnine ima upravičenec po tem 

zakonu vsak mesec ne glede na premoženjske razmere, 
osebni dohodek ali kakršnekoli druge dohodke. 

(2) Civilna invalidnina je odvisna od skupine invalidnosti. 
Glede na ugotovljeni odstotek invalidnosti se upravičenci 
razvrščajo v tele skupine: 

I. skupina - civilni invalidi s 100 odstotki invalidnosti, ki jim 
je za osnovne življenjske potrebe potrebna postrežba in tuja 
pomoč, 

II. skupina - civilni invalidi s 100 odstotki invalidnosti, 
III. skupina - civilni invalidi z 90 odstotki invalidnosti, 
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IV. skupina - civilni invalidi z 80 odstotki invalidnosti, 
V. skupina - civilni invalidi s 70 odstotki invalidnosti, 
VI. skupina - civilni invalidi s 60 odstotki invalidnosti. 

14. člen 
Pravico do dodatne denarne pomoči ima upravičenec, ki se 

s svojimi družinskimi člani izključno ali pretežno preživlja z 
denarnimi prejemki po tem zakonu. 

15. člen 
(1) Dodatna denarna pomoč znaša 50 odstotkov mejnega 

zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga določi Skup- 
nost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Slove- 
niji za tekoče leto za upravičenca in 25 odstotkov za družinske 
člane, ki nimajo premoženja in drugih dohodkov in so prido- 
bitno nezmožni po predpisih o vojaških invalidih. 

(2) Če imajo upravičenci oziroma njihovi družinski člani, ki 
so pridobitno nezmožni po predpisih o vojaških invalidih, 
letni dohodek iz kmetijske dejavnosti ali druge redne me- 
sečne dohodke, je dodatna denarna pomoč enaka razliki med 
delom dohodka, ki pride mesečno na upravičenca oziroma 
družinske člane, in dodatno denarno pomočjo iz prvega od- 
stavka tega člena. 

16. člen 
(1) Pri priznavanju in določanju dodatne denarne pomoči se 

upoštevajo dohodki upravičenca in družinskih članov, ki ži- 
vijo z njim v skupnem gospodinjstvu, in sicer iz kmetijske 
dejavnosti dohodki za preteklo leto, za druge redne dohodke 
pa se šteje povprečje teh dohodkov v preteklem letu. Za redni 
dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje enkratni katastrski 
dohodek iz prejšnjega leta. 

(2) Z drugimi rednimi dohodki upravičenca in družinskih 
članov so mišljeni osebni dohodek iz delovnega razmerja, 
pokojnina iz decembra preteklega leta, čisti dohodek iz samo- 
stojnega opravljanja dejavnosti z osebnim delom in delovnimi 
sredstvi v lasti občanov, dohodek od stavb, razen dohodka od 
lastnega stanovanja, v katerem stanujejo, preužitek in štipen- 
dija. 

(3) Drugi redni dohodki se upoštevajo v višini 60 odstotkov 
povprečja iz preteklega leta. 

(4) Del dohodkov, ki pride na upravičenca, se dobi tako, da 
se skupni dohodki delijo na upravičenca in družinske člane, s 
katerimi živi v skupnem gospodinjstvu. 

(5) Po smrti upravičenca pripada dodatna denarna pomoč 
družinskim članom, ki se izključno preživljajo z denarnimi 
prejemki po tem zakonu in so pridobitno nezmožni po predpi- 
sih o vojaških invalidih. 

17. člen 
Upravičenci in družinski člani, ki nimajo pravice do zdrav- 

stvenega varstva po drugih predpisih, uživajo zdravstveno 
varstvo po tem zakonu v obsegu, ki je določen po predpisih o 
zdravstvenem varstvu. 

20. člen 
(1) Ob smrti upravičenca gre tistemu, ki oskrbi pogreb, 

pogrebnina za pogrebne stroške, če nima te pravice po dru- 
gih predpisih. 

(2) Pogrebnina gre upravičencu, ki oskrbi pogreb družin- 
skega člana iz 5. člena tega zakona, za katerega je prejemal 
dodatno denarno pomoč, če ne more uveljaviti te pravice po 
drugih predpisih. 

(3) Upravičencu oziroma tistemu, ki oskrbi pogreb, gre 
pogrebnina v zneskih, ki so določeni s predpisi o zdravstve- 
nem varstvu. 

21. člen 
(1) Postopek za uveljavljanje pravic po tem zakonu se 

začne na zahtevo upravičenca oziroma družinskih članov. 
(2) Na prvi stopnji odloča o zahtevkih za priznanje pravic 

občinski upravni organ, ki je pristojen za varstvo borcev NOV 
in vojaških invalidov, na drugi stopnji pa Republiški komite za 
vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

(3) V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se 
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, 
če v tem zakonu ni predpisano drugače. 

22. člen 
(1) Vsako odločbo prve stopnje, s katero se priznava ali 

določa kakšna pravica po tem zakonu, je treba predložiti v 
revizijo. 

(2) Revizijo opravlja po uradni dolžnosti Republiški komite 
za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov. 

(3) Če je vložena zoper odločbo prve stopnje pritožba, se 
odloči o reviziji in o pritožbi z isto odločbo. 

(4) Revizija in pritožba ne odločita izvršitve odločbe, razen 
odločbe, s katero je priznana pravica do rehabilitacije. 

23. člen 
(2) V reviziji lahko da Republiški komite za vprašanja bor- 

cev NOV in vojaških invalidov k odločbi prve stopnje soglasje 
ali pa jo spremeni, odpravi ali razveljavi v škodo ali korist 
stranke, če s tem ni prizadeta pravica koga drugega. 

(2) Organ prve stopnje, čigar odločba je bila v reviziji od- 
pravljena ali razveljavljena in vrnjena v ponovni postopek, 
izda na prvi stopnji novo odločbo. 

(3) Novo odločbo prve stopnje je treba predložiti v revizijo, 
v njej pa se preizkusi le to, ali je nova odločba v skladu z 
razlogi, zaradi katerih je bila prejšnja prva odločba odprav- 
ljena ali razveljavljena. 

24. člen 
(1) Če nastanejo potem, ko je izdana dokončna odločba o 

pravicah po tem zakonu, pri upravičencu spremembe^ ki 
imajo za posledico spremembo ugotovljenega odstotka inva- 
lidnosti, se odloči o pravicah v zvezi s spremembo v postopku, 
ki se začne na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti. 

(2) Če zoper odločbo organa prve stopnje, ki jo je treba 
predložiti v revizijo, ni vložena pritožba, revizija pa ni oprav- 
ljena v treh mesecih od dneva, ko organ druge stopnje prejme 
zadevo, se šteje, da je revizija opravljena in daje k odločbi 
dano soglasje. 

(3) Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v 
upravnem postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nad- 
zorstveni pravici, če je bil z njo očitno prekršen materialni 
zakon, in sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je postala 
dokončna. 

25. člen 
(1) Zoper odločbo druge stopnje in zoper odločbo, s katero 

je v reviziji spremenjena odločba prve stopnje, je mogoč 
upravni spor. 

(2) Zoper odločbo v reviziji ni mogoč upravni spor, če je 
bila z njo odločba prve stopnje odpravljena ali razveljavljena 
in vrnjena organu prve stopnje v ponoven postopek, ne glede 
na to, ali je bila zoper prvo odločbo vložena pritožba ali ne. 

29. člen 
(1) Občinski upravni organ, pristojen za vprašanja borcev 
NOV in vojaških invalidov, vodi evidenco o upravičencih in o 
družinskih članih, ki so jim priznane pravice po tem zakonu. 

(2) Vsebino in način vodenja evidence predpiše Republiški 
komite za vprašanja borcev NOV in vojaških invalidov v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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DELOVNA SKUPNOST SAMOUPRAVNIH 
INTERESNIH SKUPNOSTI ENERGETIKE 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 

o ustanovitvi Samoupravne interesne skupnosti 

energetike SR Slovenije (ESA-327) 

Priloženo vam pošiljamo: 
1. Statut samoupravne interesne skupnosti za elektro- 

gospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije in Statut 
samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slo- 
venije. 

Na podlagi 52. člena zakona o energetskem gospodar- 
stvu (Ur. I. SRS, št. 33/81/prosimo za soglasje k citiranima 
aktoma. 

Pripominjamo, da smo v obeh statutih upoštevali pri- 
pombe, ki so bile dane v postopku za izdajo soglasja 
Skupščine SR Slovenije k samoupravnim sporazumom o 
ustanovitvi posebnih energetskih skupnosti. 

2. Samoupravni sporazum o ustanovitvi samoupravne 
interesne skupnosti energetike SR Slovenije in Statut sa- 
moupravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije. 

Ustanovitev Samoupravne interesne skupnosti energe- 
tike SR Slovenije je odvisna od ustanovitve občinskih in 
obeh posebnih energetskih skupnosti 

Izmed enajstih občinskih energetskih skupnosti jih je do 
sedaj ustanovljenih osem, preostale tri pa bodo ustvanov- 
Ijene do konca tega meseca, zato smo vsem poslali v 
sprejem Samoupravni sporazum o ustanovitvi samou- 
pravne interesne skupnosti energetike SR Slovenije s 
prošnjo, da ga sprejmejo do 15. 12. 1983. 

Samoupravna sporazuma o ustanovitvi posebnih ener- 
getskih skupnosti sta v postopku za izdajo soglasja Skup- 
ščine SR Slovenije k njihovi vsebini. Pogoji za uveljavitev 
teh sporazumov pa so že izpolnjeni, o čemer smo Skup- 
ščino SR Slovenije obvestili z dopisom št. 2959 od 17. 11. 
1983. 

Prosimo Skupščino SR Slovenije, da v smislu 52. člena 
zakona o energetskem gospodarstvu (Ur. I. št. 33/81/ da 
soglasje k navedenima aktoma. 

Iz navedenega sledi, da bo republiško in obe posebni 
energetski skupnosti možno ustanoviti predvidoma do 
konca meseca decembra 1983. 

Na podlagi 68. člena ustave SR Slovenije (Uradni list SRS, 
št. 7/74) In 389. člena zakona o združenem delu (Uradni list 
SFRJ, št. 53/76) ter 20. člena zakona o energetskem gospo- 
darstvu (Uradni list SRS, it. 33/81) so občinske energetske 
skupnosti ter Posebna samoupravna Interesna skupnost za 
elektrogospodarstvo In premogovništvo SR Slovonlje In Po- 
sebna samoupravna Interesna skupnost za nafto In plin SR 
Slovenije sklenile 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM O USTANOVITVI 
SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
ENERGETIKE SR SLOVENIJE 

I. Uvodne določbe 

1. člen 
Z namenom oblikovanja in uresničevanja celovite energet- 

ske politike, usklajevanja in zadovoljevanja potreb po energiji, 
skupnega in enakopravnega odločanja vseh zainteresiranih 
dejavnikov o pogojih in načinu opravljanja energetskih dejav- 
nosti ustanovijo občinske energetske skupnosti in posebni 
energetski skupnosti Samoupravno interesno skupnost ener- 
getike SR Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Skupnost). 

2. člen 
Občinske in posebni energetski skupnosti urejajo, razen s 

tem sporazumom, svoje medsebojne pravice, obveznosti ter 
odgovornosti še s statutom skupnosti in z drugimi samou- 
pravnimi splošnimi akti. 

3. člen 
Skupnost je družbena pravna oseba s pravicami, obvez- 

nostmi in odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, zakonu, spora- 
zumu, statutu in drugih samoupravnih splošnih aktih. 

Skupnost zastopa predsednik skupščine, v njegovi odsot- 
nosti ali zadržanosti pa ga z vsemi pooblastili nadomešča 
podpredsednik skupščine. 

4. člen 
Skupnost je registrirana pri Temeljnem sodišču v Ljubljani, 

Enota Ljubljana. Polno ime Skupnosti se glasi: Samoupravna 
interesna skupnost energetike SR Slovenije. 

Skrajšano ime Skupnosti se glasi: RES. 
Sedež Skupnosti je v Ljubljani. 

II. Naloge Skupnosti 

5. člen 
Uporabniki in izvajalci v Skupnosti obravnavajo in rešujejo 

naslednje naloge: 
- sprejemajo planske akte, s katerimi določajo politiko in 

cilje družbenega razvoja v republiki na področju energet- 
skega gospodarstva, 

- določajo strokovne podlage za ugotavljanje potreb po 
energiji v občinskih energetskih skupnostih, 

- usklajujejo potrebe po energiji občinskih energetskih 
skupnosti glede na možen obseg proizvodnje, nabave in po- 
rabe energije v republiki, 

- usklajujejo samoupravne sporazume o temeljih plana 
posebnih energetskih skupnosti, 

- sprejemajo predlog samoupravnega sporazuma o teme- 
ljih plana te Skupnosti, 

- usklajujejo predloge gradnje energetskih objektov in vire 
financiranja, 

- sprejemajo načrte geoloških in drugih razvojnih raziskav, 
- usklajujejo programe razvoja in načrte graditve energet- 

skih objektov občinskih energetskih skupnosti, 
- sprejemajo letne in srednjeročne energetske bilance, 
- sprejemajo dolgoročno oceno razvoja energetike v SR 

Sloveniji, 
- sprejemajo kriterije in merila za oblikovanje cen in medse- 

bojnih razmerij cen energije, 
- sprejemajo kriterije za opredelitev vrste in višine povračil 

uporabnikov za priključitev na distribucijska omrežja oziroma 
za povečan odjem iz omrežij kot tudi za oskrbo s trdimi, 
tekočimi in plinastimi gorivi, 

- sprejemajo ukrepe za dogovorjeno skladno rast porabe 
energije v okviru sprejetih planov te Skupnosti, 

- sprejemajo kriterije in merila za izdajanje energetskih 
soglasij, 

- sprejemajo programe varčevanja in racionalnega ravna- 
nja z energijo in spremljajo njihovo izvajanje, 

- skrbijo za popolno, objektivno in stalno obveščenost 
javnosti, zlasti o razmerah oskrbovanja z energijo, o pogojih 
gospodarjenja ter o uresničevanju programa razvoja energet- 
skega gospodarstva, 

- odločajo tudi o drugih zadevah, če se tako sporazumejo v 
posebnih energetskih skupnostih. 
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III. Planiranje 

6. člen 
Planski akti Skupnosti so: 

. - dolgoročni plan, 
- samoupravni sporazum o temeljih plana, 
- srednjeročni plan, 
- letni planski akt. 

7. člen 
Dolgoročni plan Skupnosti se sprejema za obdobje najmanj 

10 let in dolgoročno opredeljuje cilje, smeri in možnosti 
razvoja na področju energetskega gospodarstva. 

Dolgoročni plan je podlaga in splošna usmeritev za oprede- 
ljevanje in usklajeno reševanje nalog v srednjeročnem planu 
na področju gradnje energetskih objektov. 

8. člen 
Za dolgoročni plan in srednjeročne planske akte določi 

skupščina Skupnosti s sklepom o pripravi plana roke, do 
katerih morajo biti planski akti pripravljeni, za pripravljanje 
plana pa je odgovoren odbor za plan in razvoj. Ta odbor 
pripravi delovni program pripravljanja plana. 

V odboru za plan in razvoj morajo biti enakopravno zasto- 
pani uporabniki in izvajalci. 

9. člen 
Izhodišča in politika tekočega poslovanja in razvoja ter 

materialne obveznosti v srednjeročnem obdobju se urejajo v 
samoupravnem sporazumu o temeljih plana Skupnosti, ope- 
rativno pa se ta samoupravni sporazum izvaja z letnim plan^ 
skim aktom Skupnosti. 

10. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti vklju- 

čuje tudi metodologijo in kriterije za izdelavo energetske 
bilance in osnovna izhodišča za določitev normativov in stan- 
dardov za ovrednotenje energetske bilance. 

11. člen 
Uporabniki in izvajalci usklajujejo svoje interese in potrebe, 

ki se nanašajo na uresničevanje nalog, zaradi katerih je bila 
ustanovljena Skupnost, s samoupravnim sporazumom o te- 
meljih plana Skupnosti. 

Strokovne podlage temeljijo na analizi uresničevanja plana 
v tekočem in preteklem obdobju, na analizi o uresničevanju 
dogovora o temeljih plana SR Slovenije, predvidevanj porabe 
in proizvodnje energetskih virov v naslednjem srednjeročnem 
obdobju in predvidevanj družbenopolitičnih skupnosti o okvi- 
rih družbenoekonomskega razvoja v naslednjem srednjeroč- 
nem obdobju. 

Samoupravni sporazum o temeljih plana vsubije tudi ob- 
jekte kontinuitete, katerih gradnja se nadaljuje v naslednjem 
planskem obdobju. 

Samoupravni sporazum iz 1. odstavka tega člena spreje- 
majo uporabniki in izvajalci, združeni v občinskih in obeh 
posebnih energetskih skupnostih na svojih skupščinah na 
podlagi elementov za sprejemanje samoupravnega spora- 
zuma. 

12. člen 
Odbor za plan in razvoj obravnava in usklajuje strokovne 

podlage za oblikovanje elementov za samoupravni sporazum 
o temeljih plana Skupnosti. 

Elemente za sporazum sprejmejo udeleženci samouprav- 
nega sporazuma o temeljih plana Skupnosti po svojih delega- 
tih v skupščini Skupnosti. 

Uporabniki sprejemajo zlasti elemente, s kterimi opredelju- 
jejo: 

- obseg in strukturo potreb po energiji, 
- doseženo stopnjo energetske oskrbljenosti, 
- stopnjo rasti posameznih gospodarskih in družbenih de- 

javnosti z upoštevanjem rasti družbenega proizvoda, 
- srednjeročno projektcijo plačiino-bilančnega položaja z 

vidika oskrbe gospodarstva z energijo iz uvoza, 
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- strukturo porabe, 
- strukturo pokrivanja porabe, 
- ukrepe za uresničevanje sprememb v strukturi, 
- optimalne možnosti racionalnega izkoriščanja in substi- 

tucije energije. 
Izvajalci sprejemajo zlasti elemente, s katerimi opredeljujo: 
- optimalno možnost proizvodnje in nabave energije, 
- doseženo stopnjo energetske oskrbljenosti, 
- srednjeročno projekcijo plačiino-bilančnega položaja z 

vidika oskrbe gospodarstva z energijo iz uvoza, 
- strukturo porabe, 
- strukturo pokrivanja porabe, 
- ukrepe za uresničevanje sprememb v strukturi, 
- optimalne možnosti racionalnega izkoriščanja in substi- 

tucije energije. 

13. člen 
Elementi predstavljajo tudi osnovo za pripravo samouprav- 

nih sporazumov o temeljih plana občinskih in posebnih ener- 
getskih skupnosti. 

14. člen 
Samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti obsega 

zlasti: 
- strukturo in obseg optimalne proizvodnje in racionalne 

porabe ter potrebne nabave energetskih virov za območje 
celotne republike (republiška energetska bilanca), 

- elemente dolgoročne politike cen energije in njihova 
medsebojna razmerja ter kriterije in merila za oblikovanje 
cen, 

- program geoloških in drugih razvojnih raziskav, 
- program razvoja nekonvencionalnih virov, 
- ukrepe za dogovorjeno skladno rast porabe, 
- dogovorjeni vrstni red redukcij dobav energije na ob- 

močju SR Slovenije, 
- ukrepe za zagotovitev interesov SLO in družbene samo- 

zaščite 
- merila in kriterije za uveljavitev solidarnostnih in drugih 

ukrepov za pospeševanje skladnejšega regionalnega razvoja. 

15. člen 
Skupnost spremlja zbiranje in uporabo sredstev, ki jih zdru- 

žujejo uporabniki in izvajalci v Posebni samoupravni interesni 
skupnosti za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slo- 
venije in v Posebni samoupravni interesni skupnosti za nafto 
in plin SR Slovenije in lahko predlaga tema skupnostima 
ukrepe za zbiranje in racionalno porabo sredstev. 

Skupnost upravlja s sredstvi, ki jih uporabniki in izvajalci 
posebnih energetskih skupnosti iz prejšnjega odstavka zdru- 
žujejo v okviru te Skupnosti za v naprej dogovorjene namene, 
opredeljene v vsakokratnih samoupravnih sporazumih o te- 
meljih plana. 

16. člen 
Srednjeročni plan skupnosti vsebuje zlasti: 
- dolgoročne in srednjeročne cilje razvoja energetskih de- 

javnosti z usklajenimi programi graditve energetskih objek- 
tov, 

- naloge in obveznosti iz samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana, 

- naloge, ki jih prevzema Skupnost po drugih samouprav- 
nih sporazumih, dogovorih in predpisih ter ukrepe in sredstva 
za njihovo uresničitev, 

- organizacijske in kadrovske ukrepe za uresničitev sa- 
moupravnega sporazuma o temeljih plana Skupnosti, 

- posebne ukrepe, ki zagotavljajo prilagajanje načrtovane 
energetske potrošnje proizvodnim in nabavnim možnostim, 

17. člen 
Srednjeročni plan Skupnosti sprejme skupščina Skupnosti 

na predlog odbora za plan in razvoj. 

18. člen 
Za izvajanje nalog in uresničevanje ciljev srednjeročnega 

plana sprejema Skupnost letne planske akte, s katerimi določi 
politiko, naloge in ukrepe v posameznem letu. Ti akti so 
temeljni izvedbeni akti srednjeročnih planov in tudi osnova za 
kontinuirano planiranje. 
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19. člen 
Ovrednoteni program dela Skupnosti in skupne delovne 

skupnosti z virom in načinom financiranja sprejme skupščina 
Skupnosti. 

20. člen 
Republiška energetska bilanca, kot analitično dokumenta- 

cijska osnova plana SR Slovenije je med uporabniki in izva- 
jalci usklajen, časovno opredeljen ter količinski prikaz proiz- 
vodnje in porabe energetskih virov. 

Energetska bilanca SR Slovenije je sestavljena iz 
- bilance električne energije, 
- bilance premoga, 
- bilance nafte in naftnih derivatov, 
- bilance zemljskega plina, 
- bilance daljinske toplote. 
Energetska bilanca mora biti usklajena z energetsko bi- 

lanco SFRJ in je podlaga za samoupravno usklajevanje ukre- 
pov med uporabniki in izvajalci ter podlaga za ukrepe Skup- 
nosti in družbenopolitičnih skupnosti za njeno izvajanje. 

21. člen 
Osnovo predvidenim količinam energije predstavljajo pri 

domačih energetskih virih razpoložljive proizvodne zmoglji- 
vosti, pri energetskih virih, ki se dobavljajo od drugod, pa 
dogovorjene dolgoročne dobave na osnovi samoupravnih 
sporazumov oziroma dolgoročnih pogodb z dobavitelji. 

IV. Samoupravna organiziranost 

1. Sestava skupščine Skupnosti 

22. člen 
Organ upravljanja Skupnosti je skupščina. Skupščina 

Skupnosti ima zbor uporabnikov in zbor izvajalcev. Delegate v 
zbor uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov občinskih in 
posebnih energetskih skupnosti, delegate v zbor izvajalcev pa 
zbori izvajalcev teh skupnosti. 

23. člen 
Pri delegiranju delegatov je treba upoštevati, da se origi- 

narno urejajo zadeve na področju električne energije, pre- 
moga, urana, naftnih derivatov in zemeljskega plina v poseb- 
nih energetskih skupnostih, na področju distribucije posa- 
meznih virov energije, daljinske oskrbe s toploto in na po- 
dročju mestnega plina pa v občinskih energetskih skupno- 
stih. 

24. člen 
Skupščina Skupnosti ima 46 delegatov s tem, da ima zbor 

uporabnikov 24 delegatov, zbor izvajalcev pa 22 delegatov. 
Delegati skupščine Skupnosti imajo 4-letno mandatno 

dobo. 

25. člen 
V zboru uporabnikov je 24 delegatskih mest. 
Po enega skupnega delegata delegirajo zbori uporabnikov 

občinskih energetskih skupnosti in sicer: 
občinska energetska skupnost za območje občin Jesenice, 

Kranj, Radovljica, Tržič in Skofja Loka, 
občinska energetska skupnost za območje občin Koper, 

Izola, Piran, Sežana, Postojna in Ilirska Bistrica, 
občinska energetska skupnost za območje občin Ajdov- 

ščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin, 
občinska energetska skupnost za območje občin Vrhnika in 

Logatec, 
občinska energetska skupnost za območje občin Kamnik in 

Domžale, 
občinska energetska skupnost za območje občin Litija, 

Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, 
občinska energetska skupnost za območje občin Ribnica, 

Kočevje in Grosuplje, 
občinska energetska skupnost za območje ljubljanskih ob- 

čin, 

občinska energetska skupnost za območje občin Metlika, 
Črnomelj, Novo mesto, Sevnica, Brežice, Krško in Trebnje, 

občinska energetska skupnost za območje občin Celje, 
Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Žalec, Mozirje, Laško, Titovo Vele- 
nje, Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem in Radlje 
ob Dravi, 

občinska energetska skupnost za območje občin Lenart, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Ormož, Ptuj, Murska 
Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona ter mariborskih 
občin. 

Po 6 delegatov delegirata zbor uporabnikov Posebne sa- 
moupravne interesne skupnosti za elektrogospodarstvo in 
premogovništvo SR Slovenije in zbor uporabnikov Posebne 
samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin SR Slove- 
nije. 

26. člen 
V zbor uporabnikov delegira enega delegata tudi pristojno 

poveljstvo oboroženih sil SFRJ. 

27. člen 
V zboru izvajalcev je 22 delegatskih mest. 
Po enega delegata delegirajo zbori izvajalcev občinskih 

energetskih skupnosti iz 25. člena tega sporazuma. V zbor 
izvajalcev delegira Posebna samoupravna interesna skupnost 
za elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije 6 
delegatov, Posebna samoupravna interesna skupnost za 
nafto in plin SR Slovenije pa 5 delegatov. 

28. člen 
Zbori uporabnikov oziroma zbori izvajalcev občinskih ener- 

getskih skupnosti, ki delegirajo skupnega delegata v zbor 
uporabnikov oziroma zbor izvajalcev skupščine Skupnosti, 
morajo skleniti posebni samoupravni sporazum, s katerim 
določijo način delegiranja skupnih delegatov ter način uskla- 
jevanja stališč in oblikovanja smernic za njihovo delo. 

29. člen 
Delegati so delegirani za posamezno zasedanje skupščine 

Skupnosti oziroma za posamezno ločeno sejo zbora, ki je 
sklicana izven zasedanja skupščine. 

V zbor uporabnikov oziroma zbor izvajalcev je lahko delegi- 
ran vsakdo, ki je v skladu z zakonom izvoljen v delegacijo za 
delegiranje delegatov v zbor izvajalcev oziroma zbor uporab- 
nikov občinske in obeh posebnih energetskih skupnosti. 

2. Delovno področje ter način dela In odločanja v skup- 
ščini Skupnosti 

30. člen 
Skupščina Skupnosti opravlja naloge, določene v 5. členu 

tega sporazuma in druge naloge, določene s tem sporazu- 
mom. 

31. člen 
Delegati v skupščini Skupnosti odločajo: 
- na skupni seji obeh zborov, 
- enakopravno v obeh zborih, 
- samostojno v posameznem zboru. 

32. člen 
Skupščina Skupnosti odloča na skupni seji ob$h zborov 

zlasti o naslednjih zadevah: 
- sprejema statut Skupnosti in druge samoupravne splošne 

akte ter njihove spremembe in dopolnitve, 
- določi predlog sprememb in dopolnitev tega sporazuma, 
- sprejme poslovnik skupščine, 
- sprejme predlog akta o ustanovitvi posebnega sodišča 

združenega dela, 
- določi predlog samoupravnega sporazuma o temeljih 

plana Skupnosti, 
- usklajuje predlog gradnje energetskih objektov in vire 

financiranja, 
- voli in razrešuje predsednika in podpredsednika skup- 

ščine, 
- voli in razrešuje predsednike in člane skupnih samou- 

pravnih organov, 



- imenuje in razrešuje predsednike in člane delovnih teles 
skupščine, 

- imenuje in razrešuje vodjo skupne delovne skupnosti, 
- sklepa samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, 

obveznostih in odgovornostih med to Skupnostjo in skupno 
deiovno skupnostjo za opravljanje administrativno-tehničnih, 
plansko-analitičnih in posebnih del za potrebe energetskih 
skupnosti, 

- sklepa o zadevah s področja SLO in družbene samoza- 
ščite 

- sprejema ukrepe za popolno, objektivno in stalno obve- 
ščenost javnosti, zlasti o razmerah oskrbovanja z energijo, o 
pogojih gospodarjenja ter o uresničevanju programa razvoja 
energetskega gospodarstva, 

- odloča tudi o drugih zadevah, če se ustanovitelji tako 
sporazumejo. 

Kadar zbora odločata na skupni seji, veljavno sklepata z 
večino glasov vseh delegatov obeh zborov na seji, na kateri je 
navzoča večina vseh delegatov vsakega zbora. 

33. člen 
Delegati v zboru uporabnikov in zboru izvajalcev enako- 

pravno odločajo zlasti o naslednjih zadevah: 
- sprejemajo dolgoročne, srednjeročne in letne planske 

akte, s katerimi določajo politiko in cilje družbenega razvoja v 
republiki na področju energetskega gospodarstva, 

- določajo strokovne podlage za ugotavljanje potreb po 
energiji v občinskih energetskih skupnostih, 

- usklajujejo potrebe po energiji občinskih energetskih 
skupnosti glede na možen obseg proizvodnje, nabave in po- 
rabe energije v republiki, 

- sprejemajo načrte geoloških in drugih razvojnih raziskav, 
- usklajujejo samoupravne sporazume o temeljih plana 

posebnih energetskih skupnosti, 
- usklajujejo programe razvoja in načrte graditve energet- 

skih objektov občinskih energetskih skupnosti, 
- sprejemajo letne in srednjeročne energetske bilance, 
- sprejemajo dologorčno oceno razvoja energetike v SR 

Sloveniji, ,  
- sprejemajo kriterije in merila za oblikovanje cen in medse- 

bojnih razmerij cen energije, 
- sprejemajo kriterije za opredelitev vrste in višine povračil 

uporabnikov za priključitev na distribucijska omrežja oziroma 
za povečan odjem iz omrežij kot tudi za oskrbo s trdnimi, 
tekočimi in plinastimi gorivi, 

- sprejemajo kriterije in merila za izdajanje energetskin 

- sprejemajo ukrepe za dogovorjeno skladno rast porabe 
energije v okviru sprejetih planov Samoupravne interesne 
skupnosti energetike SR Slovenije, 

- sprejemajo programe varčevanja in racionalnega ravna- 
nja z energijo in spremljajo njihovo izvajanje, 

- sprejemajo ovrednoteni program dela Skupnosti in 
skupne delovne skupnosti z viri in načini financiranja, 

- odločajo tudi o drugih zadevah, če se ustanovitelji tako 
sporazumejo. ... _ 

V zadevah, o katerih odločata oba zbora skupščine Skup- 
nosti enakopravno, so odločitve sprejete, če so bile sprejete z 
večino glasov vseh delegatov v vsakem zboru in v enakem 
besedilu. 

Če ni doseženo soglasje med zboroma, se izvede usklaje- 
valni postopek, ki je določen s statutom Skupnosti. 

34. člen 
Delegati skupščine Skupnosti odločajo samostojno v posa- 

meznem zboru zlasti o naslednjih zadevah: . . .. 
- izvolitvi in razrešitvi predsednika in podpredsednika 

Zt3- oblikovanju delovnih teles zbora ter o izvolitvi njihovih 

^ - elementih za pripravo samoupravnega sporazuma o te- 

-' o drugih vprašanjih določenih s statutom Skupnosti. 
Vsak zbor veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina vseh 

delegatov v zboru. Odločitve so sprejete z večino glasov 
navzočih delegatov, 

35. člen 
Skupščina Skupnosti mora obveščati uporabnike in izva- 

jalce, združene v Skupnosti, o pripravah predlogov za skup- 
ščino, o sklepih skupščine in o njihovem izvajanju. 

36. člen 
Podrobnejša določila o obveščanju uporabnikov in izvajal- 

cev, združenih v Skupnost, ter o neposredni odgovornosti 
skupščine Skupnosti in delegatov v skupščini Skupnosti do- 
loča statut Skupnosti. 

3. Skupni samoupravni organi 

37. člen 
Za urejanje skupnih zadev, pripravo in izvrševanje samou- 

pravno sprejetih delegatskih odločitev skupščine, uresničeva- 
nje sistema družbenega planiranja in za izvajanje posameznih 
nalog skupnega pomena oblikuje skupščina Skupnosti 
skupne samoupravne organe. 

38. člen 
Skupščina Skupnosti oziroma njena zbora lahko oblikujeta 

stalna ali začasna delovna telesa za organiziranje in usklaje- 
vanje priprav za samoupravno sporazumevanje in dogovarja- 
nje v skupščini Skupnosti ter za zagotavljanje uresničevanja 
sprejetih delegatskih odločitev. 

39. člen 
Člane skupnih samoupravnih organov voli skupščina Skup- 

nosti izmed delegatov uporabnikov in izvajalcev. Člani imajo 
lahko namestnike. 

Delo skupnega samoupravnega organa vodi predsednik, v 
njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa namestnik, ki ju voli 
skupščina Skupnosti. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani skupnih sa- 
moupravnih organov se volijo za 4 leta. 

40. člen 
V Skupnosti se oblikujejo: 

- odbor za samoupravni nadzor, 
- odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito, 
- odbor za plan in razvoj, 
- odbor za družbeno-ekonomske zadeve. 

41. člen 
Samoupravno delavsko kontrolo uresničujejo uporabniki in 

izvajalci v Skupnosti po svojih delegatih v njeni skupščini, 
njenih skupnih samoupravnih organih in delovnih telesih kot 
tudi v odboru za samoupravni nadzor. 

Odbor za samoupravni nadzor nadzoruje izvajanje sprejete 
politike, uveljavljanje pravic in obveznosti delegatov Skupno- 
sti, uresničevanje sprejetih samoupravnih odločitev, nadzo- 
ruje uporabo sredstev ter delovanje organov Skupnosti. 

Odbor za samoupravni nadzor ima predsednika, nmestnika 
predsednika in 3 člane. Predsednika, namestnika in člane 
odbora za samoupravni nadzor volijo in odpokličejo delavci in 
drugi delovni ljudje po svojih delegatih v Skupnosti po po- 
stopku, ki ga določi statut Skupnosti. 

Način dela odbora za samoupravni nadzor ter obveznosti 
organov skupščine Skupnosti je, da sproti obveščajo odbor o 
odločitvah, ki so pomembne za njegovo delo ter da dajo na 
voljo podatke, ki jih potrebuje pri delu, določa statut Skupno- 
sti. 

42. člen 
Za neposredno uresničevanje in izvajanje nalog s področja 

ljudske obrambe in družbene samozaščite ima Skupnost od- 
bor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. 

Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito oprav- 
lja zlasti naslednje naloge: 

- pripravlja samoupravne akte, ki jih na področju ljudske 
obrambe in družbene samozaščite sprejema skupščina Skup- 
nosti, .. . ,. 

- skrbi za izvajanje samoupravnih aktov iz prejšnje alinee, 
- sprejema obrambni načrt Skupnosti, 
- neposredno uresničuje druge naloge na področju Ijud- 
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ske obrambe in družbene samozaščite v skladu z zakonom, 
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in planskimi akti druž- 
benopolitičnih skupnosti. 

Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ima 
predsednika, namestnika predsednika in 3 člane. Predsed- 
nika, namestnika in člane odbora imenuje skupščina Skupno- 
sti izmed delegatov zbora uporabnikov in zbora izvajalcev ter 
enega člana izmed delavcev, ki ga predlagajo družbeno- 
politične organizacije skupne delovne skupnosti. 

Po svojem položaju je član odbora za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito vodja skupne delovne skupnosti. 

43. člen 
Odbor za plan in razvoj opravlja poleg nalog, določenih v 8. 

in 12. členu tega sporazuma, še naslednje naloge: 
- obravnava, usklajuje in predlaga strokovne podlage za 

usklajevanje potreb energetskih skupnosti glede na možen 
način proizvodnje, nabave in porabe energije v SR Sloveniji, 

- obravnava samoupravne sporazume o temeljih plana po- 
sebnih energetskih skupnosti in daje predloge za njihovo 
uskladitev v skupščini Skupnosti, 

- obravnava in predlaga programe razvoja in načrte gradi- 
tve ter vire financiranja energetskih objektov občinskih ener- 
getskih skupnosti ter daje predloge za njihovo uskladitev v 
skupščini Skupnosti, 

- obravnava, usklajuje in predlaga načrte energetskih razi- 
skav in razvoja, 

- obravnava in predlaga predlog energetske bilance, 
- obravnava in predlaga dolgoročne, srednjeročne in letne 

planske akte, s katerimi se določa politika in cilji razvoja v 
republiki na področju energetskega gospodarstva, 

- obravnava in predlaga program varčevanja in racional- 
nega ravnanja z energijo in spremlja njegovo izvajanje, 

- obravnava in predlaga ukrepe za dogovorjeno skladno 
rast porabe energije v okviru sprejetih planov Skupnosti. 

44. člen 
Odbor za družbeno-ekonomske zadeve opravlja zlasti na- 

slednje naloge: 
- obravnava in predlaga energetsko bilanco s predlogom 

njenega vrednotenja, 
- obravnava in predlaga dolgoročno oceno razvoja ener- 

getike v SR Sloveniji, 
- obravnava in predlaga predlog kriterijev in meril za obli- 

kovanje cen in medsebojnih razmerij cen energije. 
- obravnava in predlaga predlog kriterijev in meril za opre- 

delitev vrste in višine povračil uporabnikov za priključitev na 
distribucijska omrežja oziroma za povečan odjem iz omrežij, 
kot tudi za oskrbo s trdnimi, tekočimi in plinastimi gorivi, 

- obravnava in predlaga kriterije in merila za izdajanje 
posebnih energetskih soglasij, 

- obravnava in predlaga ukrepe za dogovorjeno skladno 
rast porabe energije v okviru sprejetih planov Skupnosti. 

45. člen 
Odbora iz 43. in 44. člena imata predsednika, namestnika 

predsednika in 5 članov. 

4. Predsednik in podpredsednik skupščine, predsednika 
zborov In njuna podpredsednika ter predsedstvo skupščine 

46. člen 
Skupščina Skupnosti ima predsednika, ki ga izvoli izmed 

delegatov v zborih skupščine. 
Predsednik skupščine Skupnosti predstavlja Skupnost in jo 

zastopa v pravnem prometu, v njegovi odsotnosti ali zadrža- 
nosti pa ga z vsemi pooblastili nadomešča podpredsednik 
skupščine Skupnosti. 

47. člen 
Skupščina Skupnosti ima podpredsednika, ki ga izvoli 

izmed delegatov v zborih skupščine. 
Podpredsednik skupščine Skupnosti pomaga predsedniku 

pri delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne zadeve iz 
njegovega delovnega področja ter ga v njegovi odsotnosti ali 
zadržanosti nadomešča. 

48. člen 
Vsak zbor skupščine Skupnosti ima predsednika in pod- 

predsednika zbora, ki ju voli izmed delegatov zbora. 
Predsednik zbora sklicuje seje zbora, predlaga dnevni red 

sej in jim predseduje, skrbi, da se dela po poslovniku in 
opravlja druge zadeve, ki so določene s poslovnikom skup- 
ščine Skupnosti. 

Če je predsednik zbora zadržan, ga nadomešča podpred- 
sečnik. 

49. člen 
Predsednik skupščine ter predsednika in podpredsednika 

zborov se volijo za 2 leti, podpredsednik skupščine pa se voli 
za 4 leta. 

50. člen 
V skupščini Skupnosti se za opravljanje nalog, ki so pove- 

zane z usklajevanjem dela sej skupščine in njenih zborov 
oblikuje predsedstvo. 

Predsedstvo skupščine Skupnosti sestavljajo predsednik in 
podpredsednik skupščine ter predsednika zborov te Skupno- 
sti, predsednika skupščin posebnih energetskih skupnosti in 
vodja skupne delovne skupnosti. 

Predsedstvo vodi predsednik skupščine Skupnosti. 
Pri delu predsedstva sodelujejo predsedniki skupnih sa- 

moupravnih organov, kadar predsedstvo skupščine razpravlja 
o zadevah iz pristojnosti teh organov. 

5. Skupna delovna skupnost 

51. člen 
Za opravljanje administrativno-tehničnih, plansko-analitič- 

nih in tem podobnih del ustanovi Skupnost skupaj s Posebno 
samoupravno interesno skupnostjo za elektrogospodarstvo 
in premogovništvo SR Slovenije in Posebno samoupravno 
interesno skupnostjo za nafto in plin SR Slovenije skupno 
delovno skupnost. 

52. člen 
Gradivo za uresničevanje nalog Skupnosti iz 5. člena tega 

sporazuma pripravljajo člani Skupnosti in skupna delovna 
skupnost, po dogovoru v skupščini Skupnosti pa tudi druge 
strokovne ter znanstveno raziskovalne institucije. 

Za skupščino Skupnosti ter za njene samoupravne organe 
in delovna telesa, kakor tudi za skupščini obeh posebnih 
energetskih skupnosti in za njune skupne samoupravne or- 
gane in delovna telesa, opravlja skupna delovna skupnost 
zlasti naslednje naloge: 

- opravlja strokovne naloge ter administrativna, tehnična 
in finančna opravila, 

- pripravlja letne in srednjeročne energetske bilance, 
- spremlja in analizira izvajanje energetskih bilanc in pri- 

pravlja predloge ukrepov, 
- pripravlja analize, poročila, informacije in druga gradiva 

za delo skupščin energetskih skupnosti, 
- pripravlja periodična poročila in informacije s področja 

energetike, 
- pripravlja osnutke samoupravnih splošnih aktov in po- 

godb, 
- objektivizira predloge za obravnavo na organih energet- 

skih skupnosti, 
- skrbi za nemoteno delovanje organov energetskih skup- 

nosti, organizira seje in pravočasno izdeluje zapisnike, 
- vodi zbiranje sredstev po samoupravnih sporazumih in 

skrbi za racionalno in namensko porabo s red stav po sklepih 
skupščin, 

- opravlja druge naloge, določene s samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi skupne delovne skupnosti. 

53. člen 
Medsebojne pravice in obveznosti med Skupnostjo in 

skupno delovno skupnostjo ter način njenega financiranja se 
določi s samoupravnim sporazumom o medsebojnih pravi- 
cah, obveznostih in odgovornosti. 
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54. člen 

Skupno delovno skupnost vodi vodja skupne delovne skup- 
nosti. Organizirana je tako, da je zagotovljena strokovnost 
delavcev za zadeve iz pristojnosti posameznih energetskih 
skupnosti. 

Skupna delovna skupnost ima sedež pri tej Skupnosti. 

V. Uresničevanje drugih samoupravnih odnosov 
1. Samoupravni splošni akt! 

55. člen f 

Skupnost ima naslednje samoupravne splošne akte: 
- statut Skupnosti, 
- samoupravni sporazum o temeljih plana Skupnosti, 
- plan Skupnosti, 
- poslovnik skupščine Skupnosti, 
- druge samoupravne splošne akte, ki so potrebni za ne- 

moteno delovanje Skupnosti. 

56. člen 
Statut Skupnosti podrobneje ureja: 
- ime in sedež Skupnosti, 
- delovno področje Skupnosti, 
- samoupravno organiziranost Skupnosti, 

- usklajeni postopek, 
- pristojnost predsednika in podpredsednika skupščine, 

predsednikov zborov in njunih podpredsednikov ter predsed- 
stva skupščine, 

- javnost dela Skupnosti, 
- opravljanje strokovnih del za Skupnost, 
- sredstva za delovanje Skupnosti, 
- reševanje sporov. 

2. Reševanje sporov 
57. člen 

Za reševanje sporov iz družbenoekonomskih in drugih sa- 
moupravnih odnosov se ustanovi posebno sodišče združe- 
nega dela s samoupravnim sporazumom, ki ga sklenejo ob- 
činske, posebni in ta Skupnost. 

VI. Prehodne določbe 

58. člen 
Ta samoupravni sporazum je sklenjen, ko ga sprejmejo 

skupščine ustanoviteljev Skupnosti. 
Ko da nanj soglasje skupščina SR Slovenije, se objavi v 

Uradnem listu SR Slovenije in začne veljati prvi dan po objavi. 

STATUT 

Samoupravne interesne skupnosti energetike SR Slove- 

nije (ESA-327)    

Na podlagi 32. In 56. člena Samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi samoupravne Interesne skupnosti energetike 
SR Slovenije Je skupščina na seji obeh zborov 
dne sprejela 

STATUT SAMOUPRAVNE INTERESNE 
SKUPNOSTI ENERGETIKE SR SLOVENIJE 

I. Uvodne in splošne določbe 

1. člen 
Samoupravna interesna skupnost energetike SR Slovenije 

(v nadaljnjem besedilu: Skupnost) je bila ustanovljena s sa- 
moupravnim sporazumom o ustanovitvi Skupnosti. 

Skupnost je samoupravna interesna skupnost, v kateri de- 
lavci, delovni ljudje in občani kot uporabniki in delavci OZD 
energetskih dejavnosti kot izvajalci uresničujejo svoje skupne 
in družbene potrebe in interese na področju energetskega 
gospodarstva, pri čemer oblikujejo, usklajujejo in spremljajo 
uresničevanje celovite energetske politike. 

2. člen 
Statut Skupnosti opredeljuje podrobneje zlasti: 
- ime in sedež Skupnosti, 
- delovno področje Skupnosti, 
- samoupravno organiziranost Skupnosti, 
- usklajevalni postopek, 
- pristojnost predsednika in podpredsednika skupščine, 

predsednikov zborov in njunih podpredsednikov ter predsed- 
stva skupščine Skupnosti, 

- javnost dela Skupnosti, 
- opravljanje strokovnih del za Skupnost, 
- sredstva za delovanje Skupnosti, 
- reševanje sporov. 

3. člen 
Skupnost je družbena pravna oseba s pravicami, obvez- 

nostmi in odgovornostmi, ki jih ima po ustavi, zakonu, samou- 
pravnem sporazumu o ustanovitvi Skupnosti, drugih samou- 
pravnih splošnih aktih in tem statutu. 

4. člen 
Ime Skupnosti je: Samoupravna interesna skupnost ener- 

getike SR Slovenije (skrajšano: RES). 
Sedež Skupnosti je v Ljubljani, Hajdrihova 2. 

5. člen 
Skupnost ima štampiljko, ki je okrogle oblike z napisom: 

Samoupravna interesna skupnost energetike SR Slovenije. 
Skupnost je vpisana v register pri Temeljnem sodišču v 

Ljubljani, Enota - Ljubljana. 

6. člen 
Skupnost predstavlja in zastopa predsednik skupščine 

Skupnosti, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa ga z vsemi 
pooblastili nadomešča podpredsednik skupščine. 

II. Delovno področje Skupnosti 

7. člen 
Delovno področje Skupnosti je zlasti v uresničevanju na- 

slednjih nalog: ...... 
- sprejemanju planskih aktov, s katerimi določa politiko in 

cilje družbenega razvoja v republiki na področju enegetskega 
gospodarstva, 

- določanju strokovnih podlag za ugotavljanje potreb po 
energiji občinskih energetskih skupnosti, 

- usklajevanju potreb po energiji občinskih energetskih 
skupnosti glede na možen obseg proizvodnje, nabave m po- 
rabe energije v republiki, 

- usklajevanju samoupravnih sporazumov o temeljih pla- 
nov posebnih energetskih skupnosti, 

- sprejemanju predloga samoupravnega sporazuma o te- 
meljih plana te Skupnosti, 

- usklajevanju predlogov gradnje energetskih objektov in 
virov financiranja, 

- sprejemanju načrtov energetskih raziskav m razvoja, 
- usklajevanju programov razvoja in načrtov graditve ener- 

getskih objektov občinskih energetskih skupnosti, 
- sprejemanju letnih in srednjeročnih energetskih bilanc, 
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- sprejemanju dolgoročne ocene razvoja energetike SR 
Slovenije, 

- sprejemanju kriterijev in meri! za oblikovanje cen in med- 
sebojnih razmerij cen energije, 

- sprejemanju kriterijev za opredelitev vrste in višine po- 
vračil uporabnikov za priključitev na distribucijsko omrežje 
oziroma za povečan odjem iz omrežja kot tudi za oskrbo s 
tekočimi in plinastimi gorivi, 

- sprejemanju ukrepov za dogovorjeno skladno rast po- 
rabe energije v okviru sprejetih planov te Skupnosti, 

- sprejemanju kriterijev in meril za izdajanje energetskih 
soglasij, 

- sprejemanju programov varčevanja in racionalnega rav- 
nanja z energijo in spremljanju njihovega izvajanja, 

- skrbi za popolno, objektivno in stalno obveščenost jav- 
nosti, zlasti o razmerah oskrbovanja z energijo, o pogojih 
gospodarjenja ter o uresničevanju programa razvoja energet- 
skega gospodarstva, 

- odločanju o drugih zadevah, če se tako sporazumejo v 
posebnih energetskih skupnostih. 

III. Samoupravna organiziranost 
1. Skupščina Skupnosti 

8. člen 
Skupščino Skupnosti sestavljata zbor uporabnikov in zbor 

izvajalcev. Zbor uporabnikov šteje 24 delegatov, zbor izvajal- 
cev pa 22 delegatov. 

9. člen 
Delegate v zbor uporabnikov delegirajo zbori uporabnikov, 

delegate v zbor izvajalcev pa zbori izvajalcev skupščin občin- 
skih in obeh posebnih energetskih skupnosti. 

10. člen 
Mandatna doba delegatov skupščine Skupnosti traja 4 leta. 

11. člen 
Delegati v skupščini Skupnosti imajo pravice in dolžnosti, ki 

jih določajo zakon, samoupravni sporazum o ustanovitvi 
Skupnosti, ta statut in poslovnik skupščine Skupnosti. 

Delegati v skupščini Skupnosti oziroma v obeh zborih so pri 
delu in odločanju skupščine oziroma njenih zborov enako- 
pravni. 

Vsak delegat, ki se izkaže z ustreznim pooblastilom, ima 
pravico in dolžnost udeleževati se sej zbora, v katerega je 
delegiran ter v njem sodelovati v skladu s poslovnikom pri 
obravnavanju in odločanju o vseh vprašanjih, ki so na dnev- 
nem redu. 

12. člen 
Delegati v skupščini Skupnosti imajo pravico in dolžnost: 
- udeleževati se sej skupnih samoupravnih organov in de- 

lovnih teles, v katere so poslani oziroma izvoljeni, in sodelo- 
vati pri njihovem delu in odločanju, 

- z glasovanjem odločati o vseh zadevah in predlogih, ki so 
na dnevnem redu zasedanja skupščine ali seje zbora, 

- voliti in biti izvoljen v skupne samoupravne organe Skup- 
nosti in delovna telesa, 

- predlagati obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na delo 
skupščine, njenih organov ter na izvrševanje sklepov skup- 
ščine, 

- ob pogojih, določenih s poslovnikom na seji zbora načeti 
tudi vprašanja, ki niso na dnevnem redu, 

- sodelovati pri delu skupščine in obeh zborov in redno 
spremljati delo Skupnosti. 

13. člen 
Delegat, ki je bil delegiran v skupščino Skupnosti, je 

osebno odgovoren svoji delegaciji ter zboru oziroma organu, 
ki ga je delegiral, za svoje delo v skupščini oziroma njenem 
zboru. 

Delegat, ki je delegiran v skupščino Skupnosti, je svoji 
delegaciji ter zboru oziroma organu, ki ga je delegiral, dolžan 
poročati o delu skupščine oziroma njenega zbora, o sprejetih 
odločitvah in o svojem delu v skupščini oziroma zboru. 

Delegati so lahko razrešeni oziroma odpoklicani pred izte- 
kom mandata, če ne izpolnjujejo svojih obveznosti in če tako 
odloči delegacija, ki jih je delegirala. 

2. Način dela In odločanja v skupščini Skupnosti 

14. člen 
Skupščina Skupnosti sprejema svoje odločitve na zaseda- 

njih svojih zborov. Skupščina veljavno odloča, če je na seji 
prisotna večina delegatov posameznega zbora skupščine. 

15. člen 
Delegati v skupščini odločajo: 
- na skupni seji obeh zborov o zadevah, iz 32 člena samou- 

pravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti, 
- enakopravno v obeh zborih o zadevah iz 33. člena sa- 

moupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti, 
- samostojno v oosameznem zboru o zadevah iz 34. člena 

samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti. 

16. člen 
Skupni samoupravni organi kot tudi delovna telesa skup- 

ščine Skupnosti iz 37. in 38. člena samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi Skupnosti nimajo pristojnosti odločanja izven 
izvrševanja odločitev skupščine. 

Skupni samoupravni organi kot tudi delovna telesa so pri 
obravnavi predlogov odločitev, ki jih sprejema skupščina, 
dolžni ravnati po njenih smernicah in napotkih. Od drugih 
organov skupščine ter od organizacij in skupnosti uporabni- 
kov in izvajalcev lahko zahtevajo poročila oziroma podatke, 
potrebne za spremljanje in izvajanje samoupravnih splošnih 
aktov in odločitev skupščine Skupnosti. 

Skupni samoupravni organi in delovna telesa so dolžni 
seznanjati skupščino o tem, kako se izvaja posamezni samou- 
pravni splošni akt ali posamezna odločitev skupščine, v rokih, 
ki jih določajo ti akti, oziroma na zahtevo skupščine. 

17. člen 
Predsednika in člane delovnih teles imenuje skupščina 

izmed svojih delegatov, lahko pa tudi izmed drugih delegatov 
uporabnikov in izvajalcev oziroma posameznih strokovnja- 

Predsednika in člane delovnih teles zbora imenuje zbor 
izmed svojih delegatov, lahko pa tudi izmed drugih delegatov 
oziroma strokovnih delavcev. 

18. člen 
Predsedniki skupnih samoupravnih organov sklicujejo in 

vodijo seje ter predstavljajo skupne samoupravne organe v 
odnosih s skupščino Skupnosti in njenimi organi, kot tudi v 
odnosih z drugimi organi, organizacijami in skupnostmi. 

19. člen 
Predsednik in vsak član skupnega samoupravnega organa 

oziroma delovnega telesa je osebno odgovoren za svoje delo, 
v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi pa tudi za delo in 
odločitve skupnega samoupravnega organa oz. delovnega 
telesa. 

Predsednik in člani skupnega samoupravnega organa ozi- 
roma delovnega telesa so skupščini Skupnosti kolektivno 
odgovorni za izpolnjevanje nalog organa, kot tudi za smotr- 
nost in zakonitost odločitev, ki jih predlagajo skupščini Skup- 
nosti. 

Skupna delovna skupnost, ki za Skupnost opravlja admini- 
strativno-tehnična plansko-analitična in tem podobna dela, 
ter njeni posamezni delavci, ki so pooblaščeni za opravljanje 
določenih vrst pravnih dejanj, so dolžni dajati skupnim sa- 
moupravnim organom zahtevane podatke, pojasnila in mne- 
nja v zvezi z opravljanjem del in nalog, za katere so poobla- 
ščeni. 

20. člen 
Podrobnejše določbe o načinu dela skupnega samouprav- 
nega organa oziroma delovnega telesa ter o postopku spreje- 
manja odločitev v teh organih določa poslovnik skupščine 
Skupnosti. 
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21. člen 
Odbor za samoupravni nadzor nadzoruje izvajanje sprejete 

politike, uveljavljanje pravic in obveznosti delegatov Skupno- 
sti, uresničevanje sprejetih samoupravnih odločitev, uporabo 
sredstev ter delovanje organov Skupnosti in skupne delovne 
skupnosti. 

Skupščina Skupnosti, njena zbora ter skupni samoupravni 
organi in delovna telesa so dolžni sproti obveščati odbor za 
samoupravni nadzor o vseh sprejetih odločitvah, ki so lahko 
pomembne za njegovo delo, in mu dati zahtevana pojasnila v 
zvezi s temi določitvami. Skupščina Skupnosti je dolžna dati 
odboru za samoupravni nadzor zahtevane podatke in poja- 
snila v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti, sprejetih s samou- 
pravnim sporazumom. 

O posameznem vprašanju, kije pomembno za delo odbora 
za samoupravni nadzor, lahko odbor neposredno zaprosi za 
strokovno mnenje ustrezno organizacijo ali priznanega stro- 
kovnjaka. 

22. člen 
Odbor za samoupravni nadzor ima predsednika in 2 člana 

izmed delegatov uporabnikov ter namestnika predsednika in 
1 člana izmed delegatov izvajalcev. 

23. člen 
Odbor za samoupravni nadzor je dolžen vsaj enkrat letno 

seznaniti delegate v skupščini Skupnosti s svojim delom. 

24. člen 
Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito oprav- 

lja naloge v skladu z 42 členom samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi Skupnosti. 

25. člen 
Odbor za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ima 
predsednika, namestnika predsednika in 3 člane. Predsed- 
nika, namestnika in člane odbora voli skupščina Skupnosti 
izmed delegatov zbora uporabnikov in zbora izvajalcev ter 
izmed delavcev, ki jih predlagajo družbeno-politične organi- 
zacije skupne delovne skupnosti. 

Po svojem položaju je član odbora za ljudsko obrambo in 
družbeno samozaščito vodja skupne delovne skupnosti. 

26. člen 
Odbor za plan in razvoj opravlja naloge v skladu s 43. 

členom samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti. 
27. člen 

Predsednik, namestnik in člani odbora za plan in razvoj se 
volijo izmed uporabnikov in izvajalcev in sicer: predsednik in 
3 člani izmed delegatov zbora uporabnikov, namestnik in 2 
člana pa izmed delegatov zbora izvajalcev. 

28. člen 
Odbor za družbeno-ekonomske zadeve opravlja naloge v 

skladu s 44. členom samoupravnega sporazuma o ustanovitvi 
Skupnosti. 

29. člen 
Predsednik, namestnik predsednika in člani odbora za 

družbeno-ekonomske odnose se volijo izmed uporabnikov in 
izvajalcev in sicer: predsednik in 3 člani izmed delegatov 
zbora uporabnikov, namestnik in 2 člana pa izmed delegatov 
zbora izvajalcev. 

30. člen 
Podrobnejše določbe o pravicah in dolžnostih delegatov v 

skupščini Skupnost/, sejah skupščine, posameznega zbora in 
skupnih samoupravnih organov ter o programiranju dela v 
skupščini določa poslovnik o delu skupščine Skupnosti. 

IV. Usklajevalni postopek 

31. člen 
Če na seji obeh zborov skupščine Skupnosti iz 33. člena 
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samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Skupnosti ni dose- 
ženo soglasje, je potrebno opraviti usklajevalni postopek. 

32. člen 
Usklajevalni postopek izvede komisija, ki šteje 3 delegate 

zbora uporabnikov in 3 delegate zbora izvajalcev. 
Komisija dela na seji, ki ji morajo prisostvovati vsi člani 

komisije. 
Komisijo za izvedbo usklajevalnega postopka in njenega 

predsednika imenuje skupščina Skupnosti na skupni seji. 

33. člen 
Skupščina Skupnosti lahko na isti seji nadaljuje razpravo in 

sprejme odločitev o zadevi, o kateri ni bilo doseženo soglasje, 
če komisija iz prejšnjega člena tega statuta uskladi stališča in 
oblikuje predlog odločitve. . 

Če kljub usklajevanju ni bilo doseženo soglasje v skupščini 
in ni mogoče sprejeti odločitve s potrebno večino, skupščina 
predlog odločitve začasno umakne z dnevnega reda, komisijo 
iz prejšnjega člena statuta pa zadolži, da nadaljuje z usklaje- 
valnim postopkom. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora komisija 
za izvedbo usklajevalnega postopka v roku, ki ga določi 
skupščina Skupnosti, predložiti predsedniku skupščine 
Skupnosti usklajen predlog odločitve. 

34. člen 
V primeru, da po opravljenem usklajevalnem postopku 

skupščina Skupnosti ne sprejme predloga odločitve, odloči- 
tev pa zadeva sklep posebnega družbenega pomena s po- 
dročja energetskega gospodarstva, da skupščina Skupnosti 
pobudo skupščini SR Slovenije, da začasno uredi to vpraša- 
nje. 

V. Pristojnost predsednika in podpredsednika 
skupščine, predsednikov zborov in njunih 
podpredsednikov ter predsedstva skupščine 

35. člen 
Predsednik skupščine Skupnosti ima zlasti naslednje pri- 

stojnosti: 
- predstavlja in zastopa Skupnost, 

- sklicuje in vodi zasedanja skupščine, 
- organizira delo ter skrbi za izvajanje sklepov skupščine, 
- skrbi, da skupščina dela v skladu z določili poslo vnika, 
- daje pobude za obravnavo posameznih vprašanj na seji 

skupščine oziroma zborov, 
- podpisuje sklepe in samoupravne splošne akte, ki jih je 

sprejela Skupnost, 
- skrbi za delovanje skupščine Skupnosti in njenih zborov 

z drugimi skupnostmi in organizacijami, 
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži skupščina ozi- 

roma posamezni zbor skupščine. 

36. člen 
Predsednik opravlja svojo funkcijo neprofesionalno in jeza 

svoje delo odgovoren skupščini Skupnosti. 

37. člen 
Podpredsednik skupščine opravlja svojo funkcijo profesio- 

nalno in lahko po pooblastilu predsednika skupščine tudi 
trajno opravlja posamezne naloge iz pristojnosti predsednika 
skupščine Skupnosti. 

38. člen 
Predsednika zbora uporabnikov in zbora izvajalcev imata 

zlasti naslednje pristojnosti: 
- predstavljata zbor, 
- sklicujeta seje zbora in predlagata dnevni red sej zbora, 
- organizirata delo ter skrbita za izvajanje sklepov zbora. 
Če je predsednik zbora odsoten ali zadržan, ga z vsemi 

pooblastili nadomešča podpredsednik. 

40. člen 
Za opravljanje nalog, ki so povezane z usklajevanjem dela 
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sej skupščine in njenih zborov, se oblikuje predsedstvo skup- 
ščine Skupnosti. 

Predsedstvo sestavljajo predsednik in podpredsednik skup- 
ščine, predsednika zborov, predsednika skupščin posebnih 
energetskih skupnosti in vodja skupne delovne skupnosti. 

Predsedstvo vodi predsednik skupščine Skupnosti. Pred- 
sednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik 
skupščine. 

Pri delu predsedstva sodelujejo predsedniki skupnih sa- 
moupravnih organov, kadar predsedstvo skupščine razpravlja 
o zadevah iz pristojnosti teh organov. 

41. člen 
Predsedstvo skupščine Skupnosti dela na sejah, ki jih skli- 

cuje predsednik oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik 
skupščine. 

VI. Javnost dela Skupnosti 

42. člen 
Delo Skupnosti je javno. 
Uporabniki in izvajalci v Skupnosti imajo pravico do re- 

dnega informiranja o problemih in poslovanju Skupnosti, da 
bi mogli s svojimi stališči tvorno oblikovati stališča skupščine 
Skupnosti, njeno politiko in odločitve, izvrševati nadzor nad 
delovanjem Skupnosti ter tako uveljavljati svoje in skupne 
interese. 

43. člen 
Skupščina Skupnosti obvešča javnost o svojem delu, o 

doseganju rezultatov in izpolnjevanju njenih planov ter o 
uresničevanju družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 
odnosov v Skupnosti. 

Seje zborov skupščine Skupnosti ter njenih skupnih sa- 
moupravnih organov in delovnih teles so javne. Samo pod 
pogoji, določenimi s poslovnikom skupščine skupnosti, lahko 
organ skupščine sklene, da se ob obravnavi določenih vpra- 
šanj javnost izključi. 

44. člen 
Skupščinsko obveznost o obveščanju uporabnikov in izva- 

jalcev, združenih v Skupnost, uresničujejo delegati skupščine 
Skupnosti in predsedstvo skupščine Skupnosti. 

45. člen 
Delegati so dolžni svojim delegacijam, ki so jih delegirale v 

skupščino Skupnosti, redno posredovati vse informacije o 
politiki, problemih, stališčih in odločitvah skupščine Skupno- 
sti ter o izvrševanju sklepov. 

46. člen 
Predsedstvo skupščine Skupnosti organizira pretok infor- 

macij s tem, da: 
- organizira potrebno gradivo in zapisnike za razpravo in 

oblikovanje stališč v delegacijah, 
- organizira redno obveščanje preko svojih in javnih infor- 

macijskih sredstev, 
- organizira za skupščino Skupnosti odgovore na ustna in 

pisna delegatska vprašanja. 

47. člen 
Predstavniki sredstev javnega obveščanja imajo pravico 

spremljati seje zborov skupščine Skupnosti in njenih organv 
ter obveščati javnost o njihovem delu, razen če gre za vpraša- 
nja, ki se obravnavajo brez navzočnosti javnosti. 

48. člen 
Javnost sej zborov skupščine Skupnosti ter javnost skup- 

ščinskih gradiv, odločitev in v obravnavi izraženih stališč se 
omeji tudi zaradi varovanja podatkov, ki se štejejo kot tajni na 
podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali samoupravnega 
splošnega akta. 

Kdor predloži skupščini ali njenemu organu gradivo, ki 
vsebuje tajne podatke, je dolžan to na gradivu vidno označti. 

O omejitvi javnosti na sejah zborov skupščine, nujnih odlo- 

čitvah oziroma v razpravi izraženih stališč zaradi varovanja 
tajnih podatkov odločata zbora na seji. 

VII. Opravljanje strokovnih del za Skupnost 

49. člen 
Za opravljanje administrativno tehničnih, plansko analitič- 

nih in tem podobnih del sklene Skupnost z obema posebnima 
energetskima skupnostima samoupravni sporazum o ustano- 
vitvi skupne delovne skupnosti. 

50. člen 
Skupna delovna skupnost zlasti: 
- opravlja strokovne naloge, administrativna, tehnična in 

finančna opravila za skupščine energetskih skupnosti, za 
njihove skupne samoupravne organe in delovna telesa, 

- pripravlja letne in srednjeročne energetske bilance, 
- spremlja in analizira izvajanje energetskih bilanc in pri- 

pravlja predloge ukrepov, 
- pripravlja analize, poročila, informacije in druga gradiva 

za delo skupščin energetskih skupnosti, 
- pripravlja periodična poročila in informacije s področja 

energetike, 
- pripravlja osnutke samoupravnih splošnih aktov in po- 

godb, 
- objektivizira predloge za obravnavo v organih energet- 

skih skupnosti, 
- skrbi za nemotno delovanje organov energetskih skup- 

nosti, organizira seje in pravočasno izdeluje zapisnike, 
- vodi zbiranje finančnih sredstev po samoupravnih spora- 

zumih in skrbi za racionalno in namensko porabo sredstev po 
sklepih skupščin energetskih skupnosti, 

- opravlja druge naloge, določene s samoupravnim spora- 
zumom o ustanovitvi skupne delovne skupnosti. 

VIII. Sredstva za delovanje Skupnosti 

51. člen 
Finančna sredstva za delovanje Skupnosti in skupne de- 

lovne skupnosti določa skupščina Skupnosti z letnim planom 
Skupnosti na podlagi ovrednotnega programa dela Skupnosti 
in skupne delovne skupnosti. 

Ovrednoteni program dela Skupnosti vsebuje obseg po- 
trebnih sredstev za delovanje Skupnosti in skupne delovne 
skupnosti. 

52. člen 
Finančna sredstva, združena v Skupnosti, je mogoče upo- 

rabiti samo v namene in v mejah, ki jih določi letni plan 
Skupnosti. 

53. člen 
Izplačila finančnih sredstev v Skupnosti temeljijo na letnem 

planu Skupnosti. 
Izplačila, ki so po svoji naravi vezana na sklenitev samou- 

pravnega sporazuma ali pogodbe, so dovoljena šele potem, 
ko je takšen akt veljavno sklenjen. 

54. člen 
Predsednik skupščine, predsednika obeh zborov ter pred- 

sedniki skupnih samoupravnih organov, ki opravljajo funkcije 
neprofesionalno, lahko prejmejo mesečno povračilo za 
opravljanje funkcije v višini do 25% mesečnega osebnega 
dohodka, določenega za to funkcijo. 

IX. Reševanje sporov 

55. člen 
Spore iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih 

odnosov, ki nastanejo v Skupnosti, rešuje posebno sodišče 
združenega dela, ki ga s samoupravnim sporazumom usta- 
novi Skupnost skupaj z občinskimi in obema posebnima 
energetskima skupnostima. 

56. člen 
Podrobnejše določbe o delovanju posebnega sodišča zdru- 
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ženega dela so opredeljene v samoupravnem sporazumu o 
ustanovitvi posebnega sodišča združenega dela. 

X. Končne določbe 
57. člen 

Spremembe in dopolnitve statuta sprejme skupščina Skup- 

nosti po postopku, ki velja za njegov sprejem. 
Za razlago določb statuta je pristojna skupščina Skupnosti. 

58. člen 
Ta statut je sklenjen, ko ga sprejme skupščina Skupnosti in 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu SRS 
potem, ko je k njemu dala soglasje Skupščina SR Slovenije. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI KOMITE ZA ENERGETIKO 

PREDLOG DOPOLNITEV 

samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samoupravne 

interesne skupnosti za nafto in plin  

Na podlagi razgovora o problematiki vključevanja podpisni- 
kov samoupravnega sporazuma o izgradnji plinovodnega si- 
stema v Posebno samoupravno interesno skupnost za nafto 
in plin, vam posredujemo predlog dopolnitev samoupravnega 
sporazuma o ustanovitvi Posebne samoupravne interesne 
skupnosti za nafto in plin, ki smo ga delovno uskladili s 
predstavnikom DO Zemeljski plin in Slovenskih železarn: 

1. V 6. alineji prvega odstavka 2. člena se za besedo »SR 
Slovenije« doda: »zgrajen na podlagi samoupravnega spora- 
zuma o združevanju sredstev v skupno naložbo za realizacijo 
programa gazifikacije v Sloveniji«. 

2. V 4. členu se v tretji vrsti črtata besedi »splošni akti-, in 
doda: »sporazumi, ki so bili podlaga za izgradnjo naftnoplin- 
skega gospodarstva oz. drugimi samoupravnimi sporazumi, 
kolikor niso v nasprotju s tem samoupravnim sporazumom. « 

3 V prvi vrsti 10. člena se za besedo »skupnost« dodajo 
besede: »in ne združuje dela in sredstev za izgradnjo si- 
stema,« . 

4. V 11. členu se doda nov 2. odstavek, ki se glasi:»Naloge, 
ki se nanašajo na plinovodni sistem, usklajujejo uporabniki in 
izvajalci predhodno v skupščini podpisnic samoupravnega 
sporazuma o izgradnji plinovodnega sistema in odbora za 
zemeljski plin.« , 

5. V 37. členu se v prvi vrsti za besedo »izvajalci« dodajo 
besede: »na podlagi predloga, izoblikovanega v skupščini 
podpisnic samoupravnega sporazuma o izgradnji plinovo- 
dnega sistema in od ->ra za zemeljski plin.« 

6." V drugem odsh u 39. člena se v peti vrsti za besedo 
»skupnosti« dodajo besede: »samoupravni sporazum o zdru- 
ževanju sredstev /h izgradnjo plinovodnega sistema«. 

7. V tretjem ody.avku 39. člena se v prvi vrsti črta beseda 
»oblikovane« in nadomesti z besedami: »oblikovanega pred- 
loga«. . 

8. Za 53. členom se doda nov člen, ki naj se glasi: »O vseh 
zadevah iz 48., 49. in 50. člena, ki se nanašajo na plinovodni 
sistem predhodno razpravlja in pripravi predlog sklepov 
skupščina podpisnic samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev za izgradnjo plinovodnega sistema, sklepe pa 
sprejema skupščina skupnosti.« 

9. V 57. členu se doda nova alineja, ki se glasi: » - odbor za 
zemeljski plin«. 

10. Za 63. členom se doda nov člen, ki naj se glasi: »Odbor 
za zemeljski plin opravlja zlasti naslednje naloge: - predlaga 
cene zemeljskega plina, 

- predlaga tarifni sistem in tarifne postavke za prodajo 
zemeljskega plina iz plinovodnega sistema, 

- predlaga pogoje in načine za izdajanje soglasij za priklju- 
čitev uporabnikov na plinovodni sistem, kot tudi kriterije za 
opredelitev vrste in višine povračil uporabnikov za to piključi- 
tev, 

- predlaga dobavne pogoje za zemeljski plin, 
- predlaga razvojne programe za uresničevanje poslovnih 

ciljev, določenih s tem sporazumom in s samoupravnim spo- 
razumom o združevanju sredstev za izgradnjo plinovodnega 
sistema 

- obravnava investicijske projekte za graditev in dopolnitev 
izgradnje plinovodnega sistema in jih po predhodni obravnavi 
na skupščini podpisnic samoupravnega sporazuma o izgrad- 
nji plinovodnega sistema predlaga skupščini skupnosti v 
sprejem, 

- razpravlja o samoupravnem sporazumu o temeljih plana 
skupnosti v delu, ki se nanaša na zemeljski plin, 

- razpravlja in pripravlja predlog o širjenju plinovodnega 
sistema, upoštevaje načelo gospodarnosti in učinkovitosti, 

- predlaga ukrepe, ki se nanašajo na preskrbo z zemeljskim 
plinom in ukrepe za racionalizacijo in varčevanjem z zemelj- 
skim plinom, 

- predlaga sprejem potrebnih ukrepov, ki se nanašajo na 
gospodarjenje s plinovodnim sistemom v skladu s tem sa- 
moupravnim sporazumom in samoupravnim sporazumom o 
združevanju sredstev za izgradnjo plinovodnega sistema in 
skrbi za njihovo izvajanje. 

Odbor za zemeljski plin ima predsednika, ki je član izvršil- 
nega odbora skupščine podpisnic samoupravnega spora- 
zuma o izgradnji plinovodnega sistema. Poleg predsednika 
ima še namestnika predsednika in sedem članov, ki so hkrati 
člani izvršilnega odbora skupščine podpisnic samoupravnega 
sporazuma o združevanju sredstev za izgradnjo plinovodnega 
sistema.« 

V zvezi z 10. točko predlaganih sprememb in dopolnitev 
samoupravnega sporazuma o ustanovitvi Posebne samou- 
pravne interesne skupnosti za nafto in plin predlagamo, da se 
alede na določene pristojnosti v odboru za zemeljski plin 
opravijo spremembe v 60., 61., 62. in 63. členu samouprav- 
nega sporazuma, v smislu uskladitve opravljanja nalog med 
temi odbori. 
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