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SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

POROČILO 

o uresničevanju sklepov Skupščine SR 

Slovenije od 29. 6. 1983 k poročilu o 

izvajanju zakona o energetskem 

gospodarstvu in stanju ter razvoj u 

energetskega gospodarstva 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 119. seji dne 1. 
3. 1984 obravnaval: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU SKLEPOV SKUP- 
ŠČINE SR SLOVENIJE OD 29. 6. 1983 K POROČILU O 
IZVAJANJU ZAKONA O ENERGETSKEM GOSPODAR- 
STVU IN STANJU TER RAZVOJU ENERGETSKEGA GO- 
SPODARSTVA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 217. člena 
poslovnika Skupščine SR Slovenije. 

Izvršhi 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: 

- Jakob PISKERNIK, član Izvršnega sveta in predsednik 
Republiškega komiteja za energetiko, 

- Cveto MAJDIČ, namestnik predsednika Republiškega 
komiteja za energetiko. 

1. Na podlagi ugotovitev in sklepov Skupščine SR Slovenije, 
sprejetih 29. 6. 1983 v zvezi s poročilom o izvajanju zakona o 
energetskem gospodarstvu so bili sklepi realizirani v nasled- 
njem obsegu: 

1.1. Samoupravne interesne skupnosti energetike 
Do 14. 12. 1983 so bile ustanovljene vse občinske energet- 

ske skupnosti. Obe posebni in Republiška energetska skup- 
nost pa 14., 15. in 16. februarja 1984. Razlogi za zamudo pri 
ustanovitvi občinskih energetskih skupnosti so predvsem v 
tem, ker so iniciativni odbori za ustanovitev občinskih ener- 
getskih skupnosti k delu resno pristopili šele na podlagi 
sprejetih sklepov v Skupščini SR Slovenije 29. 6. 1983. Hkrati 
pa je potrebno ponovno ugotoviti, da bi bile z večjo aktiv- 
nostjo iniciativnih odborov in občinskih upravnih organov 
pred sprejetjem sklepov Skupščine SR Slovenije, občinske 
energetske skupnosti pravočasno ustanovljene. 

Pogoji za ustanovitev obeh posebnih energetskih skupnosti 
so bili izpolnjeni novembra 1983, ko je samoupravni spora- 
zum o ustanovitvi posebne energetske skupnosti za elektro- 
gospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije in samo- 
upravni sporazum o ustanovitvi posebne energetske skupno- 
sti za nafto in^plin SR Slovenije sprejelo več kot 50% podpi- 
snikov samoupravnega sporazuma o temeljih plana. 

Razlog, da vse energetske skupnosti niso pričele z delom 1. 
1. 1984 je bil v prepočasni ustanovitvi vseh občinskih energet- 
skih skupnosti. 

1.2. Samoupravna organziranost organizacij združenega 
dela energetskega gospodarstva po družbenem dogovoru 

Temeljne organizacije združenega dela elektrogospodar- 
stva in premogovništva so 31. 1. 1984 uspešno izvedle refe- 
rendum. Na referendumu so delavci sprejemali spremembe in 
dopolnitve samoupravnih sporazumov o združitvi v posa- 
mezno sestavljeno organizacijo združenega dela, ki se nana- 
šajo na delo skupnega pomena v elektrogospodarstvu in 
dejavnosti premogovništva. Na referemdumu so se delavci 
odločili o: 

- ustanovitvi delovne organizacije skupnega pomena inže- 
niring za elektrogospodarstvo in dejavnost premogovništva 

- ustanovitvi delovne organizacije skupnega pomena za 
obdelovanje informacij v elektrogospodarstvu in dejavnosti 
premogovništva 

- oblikovanju delovne skupnosti skupnega pomena v elek- 
trogospodarstvu in dejavnosti premogovništva 

- reorganizaciji interne banke elektrogospodarstva in de- 
javnosti premogovništva. 

Vzporedno z organiziranjem delovnih organizacij skupnega 
pomena in drugih oblik organizfranja del skupnega pomena, 
morajo sestavljene organizacije združenega dela, delovne 
organizacije in temeljne organizacije združenega dela elek- 
trogospodarstva in dejavnosti premogovništva uskladiti svoje 
poslovanje po družbenem dogovoru do 1. 7. 1984. 

Delavski svet sestavljene organizacije združenega dela Pe- 
trol je 14. 11. 1983 razpisal referendum, ki so ga temeljne 
organizacije združenega dela naftno-plinskega gospodarstva 
uspešno izvedle 22. 12. 1983 

Na referendumu so delavci sprejeli: 
- samoupravni sporazum o združitvi v sestavljeno organi- 

zacijo s firmo SOZD Petro! 
- samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obvez- 

nostih in odgovornostih med delovnimi oziroma združenimi 
temeljnimi organizacijami in delovno skupnostjo skupnih 
služb v sestavi SOZD Petrol 

- dogovor o samoupravni in poslovni organiziranosti DO 
Petrol Trgovina in TP Istra Benz 

- samoupravni sporazum o združevanju dela delavcev v 
delovno skupnost skupnih služb v sestavi SOZD Petrol 

- statut DSSS v sestavi SOZD Petrol 
Po terminskem planu Komisije za izvajanje določil zakona o 

energetskem gospodarstvu in družbenega dogovora mora 
naftno-plinsko gospodarstvo uskladiti svoje poslovanje po 
družbenem dogovoru do 31. 12. 1984. 

- Delavci Nuklearne elektrarne Krško so na referendumu 
28. 12. 1983 sprejeli samoupravni sporazum o združevanju 
dela delavcev v delovno organizacijo in statut delovne organi- 
zacije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 59. 
člena zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni list SRS 
štev. 33/81) 1. 2.1984 dal soglasje k tistim določbam zakona o 
energetskem gospodarstvu, kj zagotavljajo uresničevanje po- 
sebnega družbenega pomena. Po dogovoru med pristojnimi 
organi SR Slovenije in SR Hrvatske je morala Nuklearna 
elektrarna Krško pred registracijo pridobiti posebno soglasje 
za pričetek obratovanja po Pravilniku o pogojih za lokacijo, 
graditev, poskusno obratovanje, začetpk obratovanja in upo- 
rabo jedrskih objektov in naprav (Uradni' list SFRJ, štev. 
25/79). Na podlagi vloge Nuklearne elektrarne Krško je Repu- 
bliški energetski inšpektorat 12. 7. 1983 vložil zahtevo za 
izdajo soglasja na Republiški komite za energetiko, industrijo 
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in rudarstvo in obrt SR Hrvatske in jo po dogovoru 2.11. 1983 
dopolnil. Na podlagi dopolnjene vloge je Republiški komite za 
energetiko, industrijo, rudarstvo in obrt SR Hrvatske 27. 1. 
1934 posredoval soglasje za pričetek obratovanja Nuklearne 
elektrarne Krško. Na podlagi soglasja je Republiški energetski 
inšpektorat 6. 2. 1984 z odločbo izdal Nuklearni elektrarni 
Krško posebno soglasje za začetek obratovanja. 

2. Za tekoče urejanje problematike in razvojnih vprašanj 
energetskega gospodarstva so bile opravljene naslednje ak- 
tivnosti: 

2.1. Cene električne energije 
Ker so cene električne energije in premoga pod neposre- 

dno družbeno kontrolo, že dve leti zapored odobreno poviša- 
nje cen električne energije in premoga ne pokriva stroškov 
enostavne reprodukcije v elektrogospodarstvu in dejavnosti 
premogovništva. Tako je znašala 1982 izguba organizacij 
združenega dela elektrogospodarstva in premogovništva 945 
mio din. V letu 1983 pa 2,241 mio din. V letu 1982 je bila 
izguba pokrita iz sredstev amortizacije organizacij združe- 
nega dela elektrogospodarstva in premogovništva, kar je 
omogočil spremenjen zakon o amortizaciji osnovnih sredstev 
temeljnih organizacij združenega dela in drugih uporabnikov 
družbenih sredstev. Tretjino izgube iz leta 1982 v višini 311 
mio din morajo organizacije združenega dela elektrogospo- 
darstva in premogovništva pokriti v letu 1983. Izgubo v višini 
2,552 mio din bodo organizacije združenega dela elektrogo- 
spodarstva in premogovništva delno pokrile same v višini 494 
mio din iz dohodka stranskih dejavnosti in iz proste amortiza- 
cije, za preostali del izgube v višini 2.058 mio din pa je 
Skupščina SR Slovenije zadolžila Izvršni svet Skupščine SR 
Slovenije, da pripravi zakon o določitvi obveznosti plačevanja 
prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela 
za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije elektro- 
gospodarstva in premogovništva. 

2.2. Sovlaganje v rudnike za potrebe široke porabe 
Ker z odlokom o dopolnitvi odloka o najvišji ravni cen 

določenih proizvodov in storitev fer o proizvodih in storitvah 
iz pristojnosti federacije, za katere morajo organizacije zdru- 
ženega dela pošiljati cenike v potrditev Zvezni skupnosti za 
cene (Uradni list SFRJ, št. 55/83) ni bil povečan delež za kritje 
prometnih storitev s premogom, ni bilo mogoče na takšen 
način rešiti razvoj premogovništva za potrebe široke potroš- 
nje. 

Zbor republik in pokrajin Skupščine SFRJ je ob sprejema- 
nju Resolucije o družbeno-ekonomskem razvoju in ekonom- 
ski politjki Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
letu 1984, med drugimi tudi zavezal Zvezni izvršni svet, da 
zadolži pristojne zvezne organe, da proučijo problem marže z 
namenom, da se izboljša predvsem položaj prometa na 
drobno, zato bo način združevanja sredstev, ki bo omogočil 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije pri pre- 
mogu, znan po proučitvi v zveznih organih. 

2.3. Samoupravno sporazumevanje za razširjeno reproduk- 
cijo elektrogospodarstva in premogovništva. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slo- 
venije je 31. 5. 1983 sprejela predlog Samoupravnega spora- 
zuma o spremembah in dopolnitvah in ga posredovala OZD - 
uporabnikom in izvajalcem s prošnjo, da pošljejo obvestilo o 
sprejetem sklepu najkasneje do 31. 7. 1983. 

Za pospešitev sprejemanja Samoupravnega sporazuma je 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva orga- 
nizirala sestanek z vsemi sekretarji Skupnosti preskrbovalnih 
območij in direktorji DO distribucije električne energije. Prav 
tako so v okviru nekaterih preskrbovalnih območij imenovali 
strokovne skupine za vodenje aktivnosti za pospeševanje 
sprejemanja Samoupravnega sporazuma, ki sodelujejo s 
predsedniki IS Skupščin občin. Kljub temu je bil rezultat 
pristopa k Sporazumu izredno slab, zato je Republiški komite 
za energetiko predlagal Samoupravni interesni skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije, da podaljša rok sprejemanja 
Samoupravnega sporazuma do 30. 9. 1983. Do tega roka je k 
samoupravnemu sporazumu pristopilo le 30,4 odstotka vseh 
podpisnikov, zato je Samoupravna interesna skupnost elek- 
trogospodarstva Slovenije pospešila aktivnosti za pristop k 
samoupravnemu sporazumu: Samoupravna interesna skup- 
nost elektrogospodarstva Slovenije je 6. 2. 1984 obvestila 
Republiški komite za energetiko, da je k samoupravnemu 
sporazumu o spremembah in dopolnitvah pristopilo le 60,50 

odstotka podpisnikov. Zato je Skupščina Samoupravne inter- 
esne skupnosti elektrogospodarstva Slovenije sprejela sklep, 
da spremembe in dopolnitve samoupravnega sporazuma o 
temeljih plana Samoupravne interesne skupnosti elektrogo- 
spodarstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuitete 
od leta 1990 stopijo v veljavo. Za nepodpisnike sprememb in 
dopolnitev samoupravnega sporazuma je Skupščini SR Slo- 
venije predlagala zakon o združevanju sredstev določenih 
uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje 
energetskih objektov in določila, da spremembe in dopolnitve 
samoupravnega sporazuma pričnejo uveljavljati za podpi- 
snike s sprejetjem zakona. 

Za udeležence samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985 in kontinuitete do leta 1990 je 
v 45. členu določeno, da bodo v času trajanja omejitve porabe 
električne energije prednostno upoštevani pri preskrbi. V 47. 
členu tega samoupravnega sporazuma pa je določeno, da 
organizacije združenega dela, ki niso udeleženci samouprav- 
nega sporazuma nimajo pravice do nobenega povečanega 
odjema električne energije v obdobju 1981-1985. Za udele- 
žence samoupravnega sporazuma, ki ne izpolnjujejo določil 
sporazuma se v primeru večjega odjema dobava ustavi, če jo 
na dobaviteljev opomin v zahtevanem roku ne zniža na dogo- 
vorjeno vrednost. 
2.3. Optimalen izbor elektroenergetskih objektov 

Elektrogospodarstvo je v začetku julija 1983 pripravilo stro- 
kovni predlog optimalnega izbora elektroenergetskih objek- 
tov z dodatkom k optimizaciji in analizo stanja elektroener- 
getskega sistema Slovenije na področju prenosa in distribu- 
cije električne energije v obdobju 1982-1983. Na podlagi raz- 
prave na poslovnem odboru Samoupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva SR Slovenije in Republiškem komi- 
teju za energetiko je bilo ugotovljeno, da predlog ne omogoča 
odločitve o vrstnem redu in izgradnji predlaganih objektov, 
zato je potrebno na osnovi izbrane in predlagane smeri raz- 
voja, t.j. variante D do leta 1990 in variante F do leta 1995 
pospešiti delo na izdelavi investicijske dokumentacije za 
predložene objekte. Po varianti D do leta 1990 bi gradili 
naslednje objekte: 

- TE Ugljevik II in HE Vrhovo (na Savi) - skupaj 135 MW 
- HE Boštanj (na Savi), HE Hrastje (na Muri), črpalna elek- 

trarna Kozjak 1. agregat - skupaj 195 MW 
- He Blanca (na Savi), HE Veržej (na Muri), TE Trbovlje III - 

skupaj 265 MW. 
Po varianti F do leta 1995, bi poleg nadaljevanja izgradnje 

verige hidroelektrarn na Savi ali Muri, zgradili še naslednje 
objekte: 

-TE TO Maribor. TE Tuzla B, HE Idrijca^TE - TO Dolsko ter 
Nuklearno elektrarno II - Skupaj 1227 MW. 

Na osnovi dokončno izdelanega predloga optimalnega 
izbora elektroenergetskih objektov in izdelanih investicijskih 
programov za posamezne objekte kontinuitete, bo mogoča 
medsebojna primerjava upravičenosti gradnje objektov in 
sprejemanje dokočnih sklepov o njihovi graditvi. Elektrogo- 
spodarstvo Slovenije mora najkasneje do 30. 6. 1984 izdelati 
dokončen predlog z investicijsko dokumentacijo. V nadalj- 
njem postopku optimizacije bo potrebno vrednotiti tudi stro- 
ške redukcij in poglobljeno obdelati stopnjo zanesljivosti. 

2.4. Raziskave premoga in zemeljskega plina 
Po sprejetem letnem planu v Raziskovalni skupnosti Slove- 

nije, Splošnem združenju energetike in Interesni skupnosti 
elektrogospodarstva Slovenije nadaljujejo z odkrivanjem su- 
rovin in ležišč v SR Sloveniji. Imenovane so skupine strokov- 
nih delavcev iz SR Hrvatske in Slovenije, ki pripravljajo pred- 
log za skupna vlaganja v odkrivanju ležišč in surovin in 
izkoriščanje posameznih energetskih virov. V okviru Elektro- 
gospodarstva Slovenije in Interesne skupnosti elektrogospo- 
darstva proučujejo predloge novih vlaganj v SR BiH in SAP 
Kosovo, v okviru SOZD Petrol pa vlaganja v odkrivanje naftnih 
ležišč v Angoli (v okviru INE). 

2.5. Zagotavljanje deviznih sredstev za tekoče poslovanje v 
okviru SISEOT je bilo v letu 1983 za tekoče potrebe energet- 
skega gospodarstva predvidenih 2,673% od skupnega deviz- 
nega priliva v SR Sloveniji. Devizni priliv je bil znatno manjši 
od načrtovanega in po podatkih IV. enote so prilivi ob koncu 
leta dosegli 61% načrtovanih. Vzrok za nedoseganje planskih 
prilivov je v glavnem porast posebnih oblik menjave (kompen- 
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zacijski posli, kooperacije itd.). V13. členu SaS SISEOT je bilo 
v letu 1983 zagotovljenih tudi 49,8 mio dolarjev za plačilo 
obveznosti po najtih tujih kreditih. 

V letu 1984 je za tekoče devizne potrebe energetskega 
gospodarstva v 13. členu SISEOT planiranih 2,559 mlrd din. 
Planirana sredstva bodo zadoščala le za 66% pokritje dejan- 
skih potreb, kar lahko ogrozi normalno poslovanje energet- 
skega gospodarstva. 

Dospele obveznosti energetskega gospodarstva po najetih 
tujih kreditih znašajo v letu 1984 136 mio dolarjev. Pretežni 
del kreditov bremeni Nuklearno elektrarno Krško, Termoelek- 
trarno Šoštanj in delovno organizacijo Zemeljski plin. Glede 
na to, da je z aneksom k odloku o skupni devizni politiki 
Jugoslavije v letu 1984 določeno, da se devizna sredstva za 
potrebe republik in avtonomnih pokrajin zagotavljajo z izvaja- 
njem le do 10% iz tekočega deviznega priliva, se devizna 
sredstva za odplačilo anuitet ne zagotavljajo več v 13. členu 
SISEOT. V teku so aktivnosti za razrešitev problematike teko- 
čih deviznih potreb in problematike odplačila dospelih obvez- 
nosti po tujih kreditih. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 

2 8. Varčevanje z energijo 
Uredba o ukrepih za manjšo porabo in za varčevanje teko- 

čih goriv (Uradni list SFRJ, štev, 35/80) zavezuje uporabnike 
tekočih goriv, da za vsako trimesečje posebej sprejmejo na- 
črte varčevanja z gorivom, v katerih določijo ukrepe in aktiv- 
nosti za njihovo stalno izvajanje in kontrolo. 

Republiški komite za energetiko in Samoupravna interesna 
skupnost za nafto in plin sta opravila pregled Izvajanja določil 
Uredbe. Pri tem je bilo ugotovljeno, da imajo predvsem vse 
večje organizacije združenega dela ustrezne energetske 
službe, ki med drugim tudi pripravljajo in ugotavljajo pri- 
hranke energije, ki so rezultat izvajanja sprejetih varčevalnih 
načrtov. 

Hkrati je Republiški komite za energetiko tudi ugotovil, da v 
mnogih manjših OZD še niso pristopili k pripravi in izvajanju 
varčevalnih načrtov in je zato pozval pristojne upravne organe 
Skupščin občin, da na svojem območju ugotovijo stanje in 
ustrezno ukrepajo, ter o tem poročajo Republiškemu komi- 
teju za energetiko. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA — 

o združevanju sredstev določenih 

uporabnikov družbenih sredstev za 

financiranje izgradnje elektroenergetskih 

objektov in objektov premogovništva 

Na podlagi 307. člena poslovnika Skupščine SR Slove- 
nije predlaga skupščina Samoupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva SR Slovenije, da se zakon o zdru- 
ževanju sredstev določenih uporabnikov,družbenih sred- 
stev za financiranje elektroenergetskih objektov in objek- 
tov premogovništva, po katerem združujejo sredstva zave- 
zanci, ki niso podpisali sprememb in dopolnitev samou- 
pravnega sporazuma o temeljih plana Samoupravne inte- 
resne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije za ob- 
dobje 1981-1985 in kontinuitete do leta 1990, sprejme po 
skrajšanem postopku tako, da se obravnava hkrati predlog 

za izdajo in zakonski predlog. 
Razlog za tak predlog je v nujnosti, da se do konca tega 

srednjeročnega obdobja zagotove potrebna sredstva za 
izgradnjo elektroenergetskih objektov in objektov premo- 
govništva. saj sedanja raven združevanja sredstev in korg 
podpisnikov sporazuma zagotavljata le polovico sredstev, 
potrebnih za realizacijo že zmanjšanega programa grad- 
nje. Na ta način bo mogoče nadaljevati izgradnjo nujno 
potrebnih objektov in s tem doseči zmanjšanje motenj pri 
oskrbi uporabnikov z električno energijo. 

1. Ustavna podiaga za izdajo zakona 
Ustavno podlago za izdajo zakona predstavljata 25. in 89. 

člen Ustave SRS. Z zakonom se lahko določi obvezno združe- 
vanje dela sredstev družbene reprodukcije za financiranje 
tistih nujnih potreb družbene reprodukcije, od katerih je odvi- 
sno uresničevanje osnovnih ciljev družbenega razvoja, dolo- 
čenih v družbenem planu SRS. če je v družbenem planu na 
podlagi skupaj ugotovljenih interesov in zastavljenih razvoj- 
nih ciljev določeno, da je izvršitev določenih nalog nujna za 
družbeno reprodukcijo, pa s sporazumom med OZD ni bile 
mogoče zagotoviti sredstev zs njihovo izvršitev, se sme z 
zakonom naložiti obvezno združitev sredstev v ta namen. 

2. Ocena stanja in razlogi, ki narekujejo 
sprejem tega zakena 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva je 
podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana SRS za 
obdobje 1981-1985, prav tako pa tudi SOZD EGS, SOZD REK 
Edvard Kardelj Trbovlje in SOZD REK Franc Leskošek-Luka 
Titovo Velenje, saj prevzemajo za izvedbo v planu postavlje- 
nih nalog konkretne obveznosti. Temeljna osnova prevzema- 
nja obveznosti za izvedbo v planu prevzetih obveznosti je 

samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne inter- 
esne skupnosti elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje 
1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 
1/82) (v nadaljnjem besedilu: samoupravni sporazum), ki ga 
sprejemajo izvajalci in tisti uporabniki električne energije, ki 
so OZD s področja gospodarstva. Predlog samoupravnega 
sporazuma o spremembah in dopolnitvah samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana Samoupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 
in kontinuiteti do leta 1990 (v nadaljnjem besedilu: spre- 
membe samoupravnega sporazuma) je sprejela skupščina 
Samoupravne interesne skupnosti na 14. rednem zasedanju 
31. 5. 1983 in ga posredovala udeležencem v podpisovanje s 
prošnjo, da pošljejo obvestilo o sprejetem sklepu do 31. 7. 
1983. Te spremembe samoupravnega sporazuma konkretizi- 
rajo program izgradnje energetskih objektov, prav tako pa 
določajo tudi vire sredstev ter osnove in kriterije za združeva- 
nje sredstev proizvajalcev in uporabnikov električne energije. 

Za pospešitev sprejemanja sprememb samoupravnega spo- 
razuma je Samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 
darstva organizirala sestanek VHrSJiffi 'sekretarji skupnosti 
preskrboval ni h območij in direktorji DO distribucije električne 
energije. Prav tako so v okviru preskrbovalnih območij imeno- 
vali strokovne skupine za vodenje aktivnosti za pospeševanje 
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sprejemanja sprememb samoupravnega sporazuma, ki naj bi 
sodelovale s predsedniki izvršnih svetov skupščin občin. 
Kljub temu je pristopilo k spremembam samoupravnega spo- 
razuma le 17,2% udeležencev do 31. 8. 1983. Zato je Republi- 
ški komite za energetiko predlagal Samoupravni interesni 
skupnosti elektrogospodarstva Slovenije, da podaljša rok 
sprejemanja sprememb samoupravnega sporazuma do 30. 9. 
1983 in da Skupščini SR Slovenije predlaga, naj ta predpiše, 
da so temeljne organizacije združenega dela in druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti dolžne izvesti postopek za 
sklenitev sprememb samoupravnega sporazuma o združeva- 
nju sredstev, če do tega roka ne bo dosežena potrebna večina 
za uveljavitev sprememb samoupravnega sporazuma. Sa- 
moupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slove- 
nije je 2. 11. 1983, to je po izteku obravnav periodičnih 
obračunov v OZD na zborih delavcev, obvestila Republiški 
komite za energetiko, da je k spremembam samoupravnega 
sporazuma pristopilo ie 48,10 % udeležencev. Vse nadaljnje 
aktivnosti za pospešitev sprejema sprememb samoupravnega 
sporazuma oz. vloženi napori, ki bi dosegli njegovo popol- 
nejšo uveljavitev, so povečali stopnjo sprejema na 60,5% do 
10. 2. 1984. 

Skupščina ISE je na 16. rednem zasedanju 14. 2. 1984 
razglasila veljavnost sprememb samoupravnega sporazuma, 
ker so v skladu z določili tega sporazuma izpolnjeni pogoji za 
njegovo uveljavitev. Uporabo sprememb samoupravnega 
sporazuma pa je vezala z dnem uveljavitve predlaganega 
zakona zaradi zagotovitve nezmanjšanega priliva sredstev in 
enakopravnost udeležencev samoupravnega sporazuma oz. 
zavezancev po zakonu. 

Izpad sredstev zaradi nepodpisnikov iz naslova združevanja 
sredstev uporabnikov (prispevki od prodanih kWh, sredstva 
TOZD 2,11% od čistega dohodka) za leti 1984 in 1985 pred- 
stavlja 7.065 mio din po stalnih cenah 1981 in 13.464 mio din 
po tekočih cenah (podatki iz sprememb samoupravnega spo- 
razuma, tabela T 0.13 in T 0.4), kar predstavlja 16.8% manj 
sredstev glede na planiran priliv sredstev za zadnji dve leti od 
tega srednjeročnega obdobja, to pa povzroča, da se plan 
izgradnje energetskih objektov ne izvaja v predvidenem ob- 
segu in dinamiki. Poleg tega so izpadla tudi v samoupravnem 
sporazumu predvidena sredstva iz naslova tujih blagovnih in 
finančnih kreditov, tako da je znašal obseg sredstev v letu 
1983 7.574 mio din, namesto predvidenih 14.172 mio din. Za 
realizacijo zmanjšanega plana razvoja v letu 1984 pa bo zbra- 
nih po samoupravnem sporazumu skupaj z aneksom le 44% 
potrebnih sredstev. 

Po podatkih iz samoupravnega sporazuma bi morali zgra- 
diti 706 MW v proizvodnih objektih. Zaradi pomanjkanja inve- 
sticijskih sredstev je v spremembah samoupravnega spora- 
zuma predvidena izgradnja 513 MW moči v novih proizvodnih 
objektih, kar bo s kasnitvijo cca 2 leti tudi realizirano do 
konca tega obdobja (NE Krško, TE-TO Ljubljana II, TE Uglje- 
vik I in HE Solkan). Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev 
v letu 1984 še ni možno pričeti s financiranjem in začetkom 
izgradnje proizvodnih objektov kontinuitete, predvidenih v 
višini 680 MW ali minimalno 540 MW. 

Dograditev HE Mavčiče, program REK Franc Leskošek- 
Luka (Jama Preloge), REK Edvard Kardelj ter gradnja večine 
objektov prenosa in distribucije pa se odlaga v naslednje 
srednjeročno obdobje. Prav tako se vsi objekti kontinuitete 
zamaknejo v obdobje po letu 1985. Tako stanje vodi k temu, 
da bo od leta 1984 dalje, ob predvidenem dvigu porabe 
električne energije okrog 4,5% letno, nastopilo pomanjkanje 
električne energije in s tem neobhodne redukcije. Da se v 
bodoče omogoči gospodarstvu poslovanje s čim manj mot- 
njami ter tako prepreči veliko družbeno škodo, ki bi jo po- 
manjkanje električne energije povzročilo, predlagamo spre- 
jem tega zakona. 

3. Načela, na katerih temelji zakon in cilji, ki jih 
želi doseči 

Veljavna cena kilovatne ure električne energije ne vključuje 
potrebnega obsega sredstev za razvoj oziroma novogradnjo 

energetskih objektov in naprav (od leta 1971 dalje elektrogo- 
spodarstvo Slovenije ne pokriva stroškov tekočega poslova- 
nja in posluje z motnjami), pač pa se sredstva za izgradnjo 
zbirajo ločeno in to pretežno po načelu združevanja. Proizva- 
jalci združujejo določen odstotek amortizacije, uporabniki, ki 
so temeljne organizacije združenega dela s področja gospo- 
darstva in s tem udeleženci sprememb samoupravnega spo- 
razuma pa sredstva v odvisnosti od tekoče in predvidene 
porabe. 

Udeleženci sprememb samoupravnega sporazuma, ki le- 
tega ne podpišejo ali ne izvajajo njegovih določil, ogrožajo 
uresničitev programa izgradnje energetskih objektov in s tem 
pogojev za zanesljivo oskrbo uporabnikov z električno ener- 
gijo ter so tudi v priviligiranem položaju v primerjavi s tistimi 
uporabniki, ki izpolnjujejo s tem sporazumom prevzete ob- 
veznosti. Samoupravni sporazum določa, da tisti uporabniki, 
ki niso pristopili k njemu ali ne izpolnjujejo z njim dogovorje- 
nih obveznosti, ne bodo prednostno oskrbovani z električno 
energijo v času izvajanja omejitev njene porabe in ne morejo 
povečati priključne moči. 

Cilj tega zakona je torej doseči, da bo obremenitev uporab- 
nikov približno enaka ter s tem doseči enakopravnejša raz- 
merja med njimi. 

Zavezanci za združevanje sredstev po tem zakonu so te- 
meljne organizacije združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki ne združujejo sredstev za izgradnjo elektroenerget- 
skih objektov in objektov premogovništva po Samoupravnem 
sporazumu o spremembah in dopolnitvah samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana ISE za obdobje 1981-1985 in 
kontinuiteti do leta 1990. 

4. Poglavitne rešitve 4 

Zavezanci po tem zakonu so vse temeljne organizacije 
združenega dela s področja gospodarstva, ki niso podpisale 
sprememb samoupravnega sporazuma. 

Osnovi za združevanje sredstev sta: fakturirani znesek za 
porabljeno električno energijo in čisti dohodek, kar je povzeto 
iz sprememb samoupravnega sporazuma. Stopnje za združe- 
vanje sredstev od fakturiranega zneska so različne in odvisne 
od napetostnega nivoja, medtem ko je stopnja združevanja 
čistega dohodka enaka za vse zavezance in znaša 2,11%. V 
primeru, da doseženi čisti dohodek po zaključnem računu v 
letu 1983 ni razporejen za ta namen, poravna zavezanec 
obveznost do združevanja sredstev iz poslovnih sredstev. Pri 
tem mora zavezanec upoštevati kriterije, ki jih določa Navo- 
dilo o načinu obračunavanja in plačevanja obveznosti za 
razvoj določenih dejavnosti posebnega družbenega pomena 
s področja materialne proizvodnje v obdobju 1981-1985 (Ura- 
dni list SRS, št. 2/82). 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo bo vrnila zavezancem zdru- 
žena sredstva v 15 enakih letnih obrokih z 2% letno obrestno 
mero, v kolikor se zavezanec ne odpove vračilu sredstev. 
Obveznost vračila sredstev nastopi leta 1990 s tem, da se za 
čas mirovanja vračila obresti ne zaračunavajo. 

Obveznost združevanja sredstev po tem zakonu velja do 
konca leta 1985. 

5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale 
Za temeljne organizacije združenega dela s področja go- 

spodarstva, ki so odjemalci električne energije in ki združu- 
jejo sredstva za gradnjo energetskih objektov po spremem 
bah samoupravnega sporazuma, se s tem zakonom mate- 
rialne obveznosti ne povečujejo. 

Obveznosti se povečujejo za tiste OZD s področja gospo- 
darstva, ki ne združujejo sredstev po omenjenem sporazumu. 

Zakon ne nalaga novih materialnih obveznosti družbenopo- 
litičnim skupnostim in njihovim organom. 

poročevalec 5 



PREDLOG ZAKONA 

o združevanju sredstev določenih uporabnikov 

družbenih sredstev za financiranje izgradnje 

elektroenergetskih objektov in objektov premogovništva 

1. člen 
Da se zagotovi nemoteno uresničevanje osnovnih planskih 

ciljev na področju elektrogospodarstva in premogovništva, 
predvidenih z dogovorom o temeljih družbenega plana SR 
Slovenije za obdobje 1981-1985, katerih izvršitev je nujna za 
družbeno reprodukcijo in zagotovitev osnovnih potreb in in- 
teresov uporabnikov električne energije po trajni, zanesljivi in 
kontinuirani dobavi električne energije, se s tem zakonom 
zagotavlja del sredstev za izgradnjo energetskih objektov. 

2. člen 
Zavezanci za združevanje sredstev po tem zakonu so te- 

meljne organizacije združenega dela s področja gospodar- 
stva, ki ne združujejo sredstev za izgradnjo elektroenerget- 
skih objektov in objektov premogovništva po samoupravnem 
sporazumu o spremembah in dopolnitvah samoupravnega 
sporazuma o temeljih plana ISE za obdobje 1981-1985 in 
kontinuiteti do leta 1990. 

3. člen 
Zavezanci iz 2. člena tega zakona združujejo sredstva po 

naslednjih osnovah in merilih: 
1. uporabniki na napetosti 110 kV, v smislu tarifnega si- 

stema za prodajo električne energije, 30% od fakturiranega 
zneska za porabljeno električno energijo; 

Ć.. uporabniki na napetosti 1 do 35 kV, v smislu tarifnega 
sistema za prodajo električne energije, 52% od fakturiranega 
zneska za porabljeno električno energijo; 

3. uporabniki na napetosti 0,4 kV, 72% od fakturiranega 
zneska za porabljeno električno energijo; 

4. 2,11% od osnove, ki jo predstavlja doseženi čisti doho- 
dek temeljne organizacije združenega dela, ugotovljen v za- 
ključnem računu za leto, ki pred hodi letu, v katerem poteka 
združevanje sredstev, zmanjšan za del čistega dohodka za 
osebne dohodke, obračunane v zaključnem računu in pove- 
čan za amortizacijo, obračunano nad minimalnimi, z zako- 
nom predpisanimi stopnjami. 

4. člen 
Zavezanci po 2. členu združujejo sredstva pri Posebni sa- 

moupravni interesni skupnosti za elektrogospodarstvo in pre- 
mogovništvo SR Slovenije. 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogo- 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo vrnila zave- 
zancem združena sredstva v 15 enakih letnih obrokih z 2% 
letno obrestno mero, v kolikor se zavezanec ne odpove vra- 
čilu sredstev. 

Obveznost vračila sredstev nastopi leta 1990 s tem, da se za 
čas mirovanja vračila obresti ne zaračunavajo. 

5. člen 
Obveznost za združevanje sredstev po tem zakonu velia do 

konca leta 1985. 

6. čian 

C Je Zakon začne vel'ati osmi dan p° obiavi v Uradnem listu 

OBRAZLOŽITEV 

Ustavno podlago za izdajo zakona predstavljata 25. in 89. 
člen Ustava SRS. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva je 
podpisnik dogovora o temeljih družbenega plana SRS za 
obdobje 1981-1985, prav tako pa tudiSOZDEGS, SOZD REK 
Edvard Kardelj Trbovlje in SOZD REK Franc Leskošek-Luka 
Titovo Velenje, saj prevzemajo za izvedbo v planu postavlje- 
nih nalog konkretne obveznosti. Temeljna osnova prevzema- 
nja obveznosti za izvedbo v planu prevzetih obveznosti je 
samoupravni sporazum o temeljih plana Samoupravne inter- 

s^PPosti elektrogospodarstva SR Slovenije za obdobje 1981-1985 m kontinuiteti do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 
1/62) (v nadaljnjem besedilu: samoupravni sporazum), ki ga 
sprejemajo izvajalci in tisti uporabniki električne energije ki 
so temeljne organizacije združenega dela s področja gospod- 
sarstva. Predlog samoupravnega sporazuma o spremembah 
m dopolnitvah samoupravnega sporazuma o temeljih plana 
Samoupravne interesne skupnosti elektrogospodarstva Slo- 
venije za obdobje 1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990 (v 
nadaljnjem besedilu: spremembe samoupravnega spora- 
zuma) je sprejela skupščina Samoupravne interesne skupno- 
sti elektrogospodarstva SR Slovenije na 14. rednem zaseda- 
nju 31. 5. 1983 in ga posredovala udeležencem v podpiševa- 
"J0da P°^M° obvestilo o sprejetem sklepu do 31. 7. 1983 Ta samoupravni sporazum konkretizira program iz- 
gradnje energetskih objektov, prav tako pa določa tudi vire 
sredstev ter osnove in kriterije za združevanje sredstev proi- 
zvajalcev m uporabnikov električne energije. 

Za pospešitev sprejemanja sprememb samoupravnega spo- 
razuma je Samoupravna interesna skupnost elektrogospo- 

darstva Slovenije organizirala sestanek z vsemi sekretarji 

- P™sk'*ove'ln'h Območij in direktorji delovnih orga- 
, et0*tnčne energije. Prav tako so v okviru preskrbovalmh območij imenovali strokovne skupine za vo- 

de/ty<9 aktivnosti za pospeševanje sprejemanja sprememb sa- 

T^ZTh^X^čTnouPnai N SOdel°Vale s Paniki 
Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Sio- 

Je 2 11- 1983- to i» Po izteku obravnav periodičnih obračunov v organizacijah združenega dela na zborih delav- 
cev, obvestila republiški komite za energetiko, da je k spre- 
membam samoupravnega sporazuma pristopilo le 48 10% 
udeležencev, l/se nadaljnje aktivnosti za pospešitev sprejema 
sprememb samoupravnega sporazuma oziroma vloženi na- 
pori, da bi dosegli njegovo popolnejšo uveljavitev, so povečali 
stopnjo sprejema na 60,5% do 10. 2. 1984. 

Skupščina ISE je na 16. rednem zasedanju 14. 2. 1984 
razglasila veljavnost sprememb samoupravnega sporazuma 
kar so v skladu z določili tega sporazuma izpolnjeni pogoji za 
njegovo uveljavitev. Uporabo sprememb samoupravnega 
sporazuma pa je vezala z dnem uveljavitve predlaganeaa 

z*™**' zagotovitve nezmanjšanega priliva sredstev in 
enakopravnosti udeležencev samoupravnega sporazuma oz 
zavezancev po zakonu. 

Izpad sredstev zaradi nepodpisnikov iz naslova združevanja 
sredstev uporabnikov (prispevki od prodanih kWh, sredstva 
temeljnih organizacij združenega dela 2,11% od čistega do- 
J^,kal za m 1985 Predstavlja 7.065 mio din po stalnih cenah 1981 m 13.464 mio din po tekočih cenah (po- 
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datki iz sprememb samoupravnega sporazuma, tabela T 0.13 
in T 0.14), kar predstavlja 16,8% manj sredstev glede na 
planiran priliv sredstev za zadnji dve leti od tega srednjeroč- 
nega obdobja, to pa povzroča, da se plan izgradnje energet- 
skih objektov ne izvaja v predvidenem obsegu in dinamiki. 
Poleg tega so izpadla tudi v sporazumu predvidena sredstva 
iz naslova blagovnih in finančnih kreditov. 

Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev je v spremem- 
bah samoupravnega sporazuma predvidena izgradnja 513 
MW moči v novih proizvodnih objektih, kar bo s kasni tvijo cca 
2 leti tudi realizirano do konca tega obdobja (NE Krško, TE- 
TO Ljubljana II, TE Ugljevik I in HE Solkan). Zaradi pomanjka- 
nja investicijskih sredstev v letu 1984 še ni možno pričeti s 
financiranjem in začetkom izgradnje proizvodnih objektov 
kontinuitete, predvidenih v višini 680 MW ali minimalno 540 
MW. 

Tako stanje vodi k temu, da bo od leta 1984 dalje, ob 
predvidenem dvigu porabe električne energije okrog 4,5% 
letno, nastopilo pomanjkanje električne energije in s tem 
neobhodne redukcije. 

Veljavna cena kilovatne ure električne energije ne vključuje 
potrebnega obsega sredstev za razvoj oziroma novogradnjo 
energetskih objektov in naprav (od leta 1971 dalje elektrogo- 
spodarstvo Slovenije ne pokriva stroškov tekočega poslova- 
nja in posluje z motnjami), pač pa se sredstva za izgradnjo 
zbirajo ločeno in to pretežno po načelu združevanja. 

Udeleženci sprememb samoupravnega sporazuma, ki Že- 
tega ne podpišejo ali ne izvajajo njegovih določil, ne samo, da 
ogrožajo uresničitev programa izgradnje energetskih objek- 
tov in s tem pogojev za zanesljivo oskrbo uporabnikov z 
električno energijo, temveč so tudi v privilegiranem položaju v 
primerjavi s tistimi uporabniki, ki izpolnjujejo s tem sporazu- 
mom prevzeta obveznosti. 

Zavezanci za združevanje sredstev po tem zakonu so te- 
meljne oziroma enovite delovne organizacije s področja go- 
spodarstva, ki ne združujejo sredstev za izgradnjo elektro- 

energetskih objektov in objektov premogovništva po Samo- 
upravnem sporazumu o spremembah in dopolnitvah samo- 
upravnega sporazuma o temeljih plana ISE za obdobje 
1981-1985 in kontinuiteti do leta 1990. 

Osnovi za združevanje sredstev sta fakturirani znesek za 
porabljeno električno energijo ter čisti dohodek in sta prev- 
zeti iz sprememb samoupravnega sporazuma. Stopnje za 
združevanje sredstev od fakturiranega zneska so različne in 
odvisne od napetostnega nivoja, medtem ko je stopnja zdru- 
ževanja čistega dohodka enaka za vse zavezance in znaša 
2,11%. V primeru, da so doseženi čisti dohodek po zaklju- 
čnem računu v letu 1983 ni razporejen za ta namen, poravna 
zavezanec obveznost do združevanja sredstev iz poslovnih 
sredstev. Pri tem mora zavezanec upoštevati kriterije, ki jih 
določa Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja ob- 
veznosti za razvoj določenih dejavnosti posebnega družbe- 
nega pomena s področja materialne proizvodnje v obdobju 
1981-1985 (Uradni list SRS, št. 2/82). 

Posebna samoupravna interesna skupnost za elektrogor 
spodarstvo in premogovništvo SR Slovenije bo vrnila zave^ 
zancem združena sredstva v 15 enakih letnih obrokih z£% 
letno obrestno mero, v kolikor se zavezanec ne odpove vra- 
čilu sredstev. Obveznost vračila sredstev nastopi leta 1990 s 
tem, da se za čas mirovanja vračila obresti ne zaračunavajo. 
Obveznost za združevanje sredstev po tem zakonu velja do 
konca leta 1985. 

Za organizacije združenega dela s področja gospodarstva, 
ki so odjemalci električne energije in ki združujejo sredstva za 
gradnjo energetskih objektov po spremembah samouprav- 
nega sporazuma, se s tem zakonom materialne obveznosti ne 
povečujejo. 

Obveznosti se povečujejo za tiste organizacije združenega 
dola s področja gospodarstva, ki ne združujejo sredstev po 
omenjenem sporazumu. 

Zakon ne nalaga novih materialnih obveznosti družbenopo- 
litičnim skupnostim in njihovim organom. 

ANALIZA 

poslovanja in vzrokov, ki so pripeljali do izgub v 

sestavljenih organizacijah združenega dela 

elektrogospodarstva in premogovnišva v letu 1983 ter 

predlog aktivnosti za pokrivanje dela stroškov enostavne 

reprodukcije v letu 1984 

Analiza je bila pripravljena na podlagi sklepa Zbora 
združenega dela Skupščine SR Slovenije, ki je bil sprejet ob 
obravnavi pomočila o izgubah in vzrokih izgub v SR Slove- 
niji v letu 1983 ter o načinih in možnostih za njihovo 
pokrivanje v letu 1984 in predloga zakona s katerim bodo 

zagotovljena sredstva za pokritje izgub v elektrogospodar- 
stvu in premogovništvu za leto 1984. Sklep in predlog 
zakona sta bila objavljena v Poročevalcu štev. 8, dne 6. 3. 
1984. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 120. seji dne 8. 3. 
1984 obravnaval: 

- Analizo poslovanja in vzrokov, ki so pripeljali do izgub v 
sestavljenih organizacijah združenega dela elektrogospodar- 
stva in premogovništva v letu 1983 ter predlog aktivnosti za 
pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v letu 1984, 
ki vam jo pošiljamo na podlagi 217. člena poslovnika Skup- 
ščine SR Slovenije. 

Analizo je pripravil Republiški komite za energetiko. 

1. UVOD 
Elektroenergetski sistem, kakršnega imamo danes v SR 

Sloveniji, je v veliki meri odvisen od ugodnejše in slabše 
hidrologije in s tem večji ali manjši delež električne energije 
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proizvedene v hidroelektrarnah in enako večjo ali manjšo 
porabo premoga. Pridobivanje premoga in proizvodnja ter- 
moelektrične energije sta različna tehnološka postopka, ven- 
dar pa sta dohodkovno med seboj tesno povezana. Pri tem pa 
so termoelektrarne tehnološko neposredno povezane v elek- 
troenergetski sistem in skupaj s premogovniki dohodkovno 
soodvisne od skupnega prihodka, doseženega od realizacije 
skupnega proizvoda, t. j. kWh pri uporabniku električne ener- 
gije. Kriteriji, po katerih je vzpostavljen sistem delitve pri- 
hodka elektrogospodarstva, imajo značaj sistema notranje 
delitve. Temu sistemu se mora podrejati tudi sistem povezave 
elektrogospodarstva s premogovništvom. Realizirani skupni 
prihodek vseh temeljnih organizacij združenega dela elektro- 
gospodarstva in dejavnosti premogovništva, ki sodelujejo v 
proizvodnji električne energije, se izkazuje na nivoju sestav- 
ljene organizacije združenega dela Elektrogospodarstvo Slo- 
venije, od tu pa se razporeja na temeljne organizacije združe- 
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nega dela, ki sodelujejopri njegovem ustvarjanju po normati- 
vih za razporejanje skupnega prihodka. To pomeni, če pride 
pri temeljnih organizacijah združenega dela premogovništva 
in elektrogospodarstva do izpada skupnega prihodka, se zno- 
traj elektroenergetskega sistema opravi prerazporeditev sred- 
stev med OZD tako, da se izguba izkazuje na ravni SOZD 
elektrogospodarstva. 

Predvidena proizvodnja električne energije, ki jo sestavljata 
hidroenergija in termoenergija, se ovrednoti z elektroenerget- 
sko bilanco v Posebni samoupravni interesni skupnosti za 
elektrogospodarstvo in premogovništvo SR Slovenije. Rezul- 
tat vrednotenja posameznih elementov stroškov poslovanja 
elektroenergetskega sistema je obseg sredstev, potrebnih za 
proizvodnjo dogovorjenih količin električne energije in pre- 
moga. Tako izračunan obseg potrebnih sredstev služi kot 
osnova za izračun cene kWh, ki je po posameznih odjemnih 
skupinah različna glede na kategorijo in način odjema. 

2. Pridobivanje premoga in proizvodnja 
električne energije 

Rudniki rjavega premoga v SR Sloveniji so v letu 1983 
izkopali 1,807.600 ton rjavega premoga, kar je 5,7% več kot je 
bilo predvideno v energetski bilanci Slovenije. Ta proizvodnja 
je bila dosežena tudi z dodatnim delom rudarjev v dela prostih 
dneh in s tem v celoti nadomeščen izpad proizvodnje zaradi 
poslabšanih pogojev pridobivanja premoga v posameznih 
jamah. Z delom v dela prostih dneh so rudarji izkopali 4,6% 
od skupnega izkopa rjavega premoga. 

Rudnik lignita Velenje je v letu 1983 dosegel proizvodnjo 
5,025.000 ton lignita, kar je 6,9% več kot je bilo predvideno z 
energetsko bilanco. Tako ugodna proizvodnja je bila dose- 
žena tudi v tem premogovniku z delom v dela prostih dneh, 
saj so na tak način izkopali 6,7% od celotne letne proizvodnje. 

Kljub tako ugodnim rezultatom slovenskih premogovnikov 
pa je bilo potrebno za zadovoljitev potreb elektrogospodar- 
stva, industrije in široke potrošnje pridobiti še 755.000 ton 
rjavega premoga in 747.000 ton lignita iz drugih republik. 

Hidroelektrarne so zaradi, izredno sušnega vremena proi- 
zvedle 11,2% manj električne energije kot je bilo načrtovano z 
energetsko bilanco 1983. Termoelektrarne so v istem obdobju 
ob polni angažiranosti proizvedle kar 33% več od načrtovane 
proizvodnje. Med njirfii je najbolj presegla plan Termoelek- 
trarna Šoštanj, ki je načrtovano proizvodnjo presegla za 47% 
in to predvsem zaradi nadomeščanja izpada hidroproizvodnje 
tn povečanja proizvodnje za pomoč drugim republikam in 
pokrajinam. Nuklearna elektrarna Krško ie ob dobri obrato- 
valni pripravljenosti, kljub obširnejšemu remontu, v poizku- 
Snem obratovanju proizvedla 8,4% več od planirane proizvod- 
nje. Na ta način je bilo skupno proizvedenih 9,4 milijarde kWh 
oziroma 12,3% več, kot je bilo načrtovano. Skupaj smo imeli 
na razpolago 10,5 milijarde kWh, ker smo iz SR BiH prejeli na 
osnovi dolgoročne pogodbe 600 mio kWh in na osnovi po- 
moči SR in SAP 75 mio kWh. Elektrogospodarstvo je z angaži- 
ranjem vseh proizvodnih zmogljivosti in tudi z dodatnim ome- 
jevanjem porabe v SR Sloveniji dobavilo drugim SR in SAP 
kot solidarnostno pomoč 1,3 milijarda kWh. 

Poraba električne energije je bila 9,2 milijarde kWh, kar je 
3,7 /o manj od načrtovane in 1,6% več kot v letu 1982 

Navedeni proizvodni rezultati so bili možni ob izrednih 
naporih neposrednih proizvajalcev, zlasti delavcev v premo- 
govnikih in termoelektrarnah, ki so kot sistem zadovoljivo 
oskrbovali slovenske porabnike z električno eneraiio in pre- 
mogom. ^ 

3. Skupni prihodek, stroški poslovanja in 
izguba v letu 1983 

Po določilih zakona o energetskem gospodarstvu (Uradni 
list SRS, št. 33/81) uporabniki in izvajalci v energetski skup- 
nosti sprejemajo energetsko bilanco s kriteriji in merili za 
oblikovanje cen in medsebojnih razmerij cen energije. 

Samoupravna interesna skupnost elektrogospodarstva Slo- 
venije je v skladu s tem zakonom v letu 1983 sprejela ovredno- 

teno elektroenergetsko biianco za leto 1983 v višini 31.319,6 
mio din. Osnova ovrednotene elektroenergetske bilance so 
normativni stroški in dohodek po posameznih dejavnostih 
elektroenergetskega sistema (proizvodnja energetskega go- 
riva ter proizvodnja,prenos in distribucija električne energije). 
Skupna predvidena prodaja v letu 1983 je bila 8.254 GWh pri 
povprečni planirani prodajni ceni 379,45 p/kWh. 

V letu 1983 je bilo dejansko prodanih 9.200 GWh ter pri tem 
v elektrogospodarstvu dosežena fakturirana realizacija 
25.656,0 milijonov din. K temu prihodku je potrebno prišteti še 
1.427,9 milijonov din, ki so bili po sporazumu direktno naka- 
zani termoelektrarnam Šoštanj, ki so predelovale premog v 
električno energijo za potrebe drugih republik. Ta znesek ni 
vsebovan v skupnem prihodku. Tako je znašala skupna faktu- 
rirana realizacija 27.083,9 milijonov din, kar pomeni, daje bila 
dosežena v letu 1983 povprečna prodajna cena v višini 294,37 
p/kWh. Razlika med planirano povprečno prodajno ceno in 
dejansko doseženo povprečno prodajno ceno znaša 85 08 
p/kWh, kar je za 22,4% manj, kot je bilo planirano. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije se ob obravnavi spre- 
membe cen električne energije in premoga koncem leta 1983 
ni strinjal z linearnim povečanjem cen energije, ker s tako 
oblikovano ceno v SR Sloveniji ni mogoče pokriti niti stroškov 
enostavne reprodukcije. 

Upoštevajoč gornje ugotovitve so v elektrogospodarstvu 
dosegli za 7.827,8 milijonov din manj skupnega prihodka iz 
naslova prodaje električne energije, kot je bilo s planom 
predvideno. 

Udeleženci v skupnem prihodku (OZD elektrogospodarstva 
in premogovništva) so na osnovi doseženega skupnega pri- 
hodka in z upoštevanjem učinkov akcijskega programa za 
zboljšanje poslovanja v letu 1983 (predvsem nadplanske pro- 
izvodnje v premogovnikih in TE in povečanju drugih prihod- 
kov v elektrogospodarstvu) ter znižanju dohodkov zaključili 
poslovno leto 1983 z 2.007,3 milijonov dinarjev nekrite izgube 
in 946,7 milijonov dinarjev začasno krite izgube iz sredstev 
amortizacije. 

Z optimizacijo obratovanja elektroenergetskega sistema in 
povečanjem proizvodnje, predvsem pa znižanjem stroškov 
(predvsem v NE Krško) je bila prvotno predvidena izguba po 
sprejemu ukrepov za odpravo vzrokov izgub zmanjšana za 
4.546 milijonov din in sicer: 

(v 106 din) 
3. 1. z zmanjšanjem stroškov v NE Krško zaradi 
neobračunanega energetskega goriva, ki je bilo 
v letu 1983 piačano še iz investicijskih sredstev, 
nižje obračunanih obresti in amortizacije 2.917,6 
3. 2. s povišanjem cene električne energije za 
16% od 16. 11. 1983 447,2 
3. 3. s prodajo električne energije drugim SR in 
SAP po ceni posameznih proizvodnih enot 550,3 
3. 4. z delom združenih sredstev v ISE, izdvoje- 
nih iz cene električne energije v višini 6,4% 230,9 
3. 5. z ukrepi racionalnejšega poslovanja elek- 
troenergetskega sistema, in sicer: 400,0 
- izkoriščanjem vseh prostih kapacitet 
- izboljšanjem notranje organizacije dela 
- zmanjšanjem nadurnega dela 
- skrajšanjem remontov in popravil 
- zagotavljanjem zadostnih količin premoga pri 
neposredni uporabi in v deponijah 
- z dobrim sodelovanjem z dispečerskimi služ- 
bami drugih elektroenergetskih sistemov 
- zmanjšanjem nekaterih vrst materialnih stro- 
škov (zlasti za službena potovanja, dnevnice, 
reklame, reprezentanco) 
- racionalnim izkoriščanjem sredstev investicij- 
skega vzdrževanja 
- vključitvijo dohodka stranskih dejavnosti 
- izjemnim prizadevanjem pri inkasu prodane 
električne energije. 

Na nastalo izgubo so razen prenizke prodajne cene elek- 
trične energije vplivali še naslednji vzroki: 

- znatno višji stroški proizvodnje, saj so v primerjavi z 
letom 1982 narastla npr. porabljena sredstva za 38% (stroški 
investicijskega vzdrževanja 42%, amortizacija 43%, stroški 
energetskega goriva pa 38%), obveznosti iz dohodka za 42% 
(v tem obresti 45%, zavarovalne premije 30%); 
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- inflacijsko večanje materialnih stroškov proizvodnje, po- 
večane obrestne mere za bančna posojila, povečani stroški 
zavarovalnih premij, povečane tečajne razlike zaradi rasti 
vrednosti tujih valut IjML; 

- sprememba strukture proizvodnje električne energije, saj 
je bil delež proizvedene hidroenergije le 28,1% namesto pla- 
niranih 35,5% in temu ustrezna povečane proizvodnje dražje 
termoenergije. 

Elektrogospodarstvo je zaradi čim boljše oskrbljenosti upo- 
rabnikov v SR Sloveniji in SFR Jugoslaviji tako moralo proi- 
zvajati zahtevane in možne količine električne energije ne 
glede na stroške, ki jih je imelo za proizvodnjo, medtem ko 
cena ni pokrivala niti stroškov enostavne reprodukcije. Posle- 
dica tega je izpad prihodka in s tem nastanek izgube v 
elektrogospodarstvu in premogovništvu. 

V nepokriti izgubi za leto 1982 in 1983 v višini 2.007,3 mio 
din je vključena 1/3 izgube iz leta 1982 v višini 260,2 mio din, 
ki so jo OZD elektrogospodarstva in premogovništva začasno 
krile iz amortizacije 

Zaradi poslovanja z izgubo v letu 1982 in 1983 so se zmanj- 
šala tudi sredstva za financiranje razširjene reprodukcije v 
znesku 1,206 964,00 din, zaradi uporabe amortizacije OZD 
elektrogospodarstva in premogovništva za začasno kritje iz- 
gube. Takšen način pokrivanja izgube je ogrozil izvedbo mini- 
malnega programa graditve objektov premogovništva in elek- 
trogospodarstva in zato ugotavljamo, da tak način onemo- 
goča realizacijo planiranega programa graditve objektov in 
bo s tem povzročil dolgoročne posledice za oskrbo uporabni- 
kov s premogom in električno energijo. 

Vse navedene težava bi bile še večje, če ne bi v okviru 
elektrogospodarstva in premogovništva nenehno povečevali 
produktivnost, kar je razvidno tudi iz naslednjih podatkov: 

- v Rudniku lignita Velenje so bile rudniške storitve: 
ton/delavnik indeks 

v tetu 1979 & - 3,65 100 
1980 3,97 108,7 
1981 3,87 106,0 
1982 3,70 101,4 
1983 3,39 92,8* 

* produktivnost v letu 1983 je navidezno zmanjšana* zaradi 
organizacijske spremembe v Rudniku lignita Velenje. 

- v Zasavskih premogovnikih so bile rudniške storitve: 
ton/delavnik indeks 

v letu 1979 1,91 100 
1980 1,86 97 
1981 2,02 105 
1982 2,03 106 
1983 2,16 113 

- v elektroaospodarstvu pa je bila produktivnost naslednja: 
G Wh/delavec indeks 

v letu 1982 1,22 100 
1983 1,33 108,9 

Pri izračunu produktivnosti so všteti vsi delavci DO Zasavski 
premogovniki, vključno z vsemi spremljajočimi dejavnostmi 
in režijskimi deli. 

Osebne dohodke v elektrogospodarstvu in premogovništvu 
je v skladu z Dogovorom o uresničevanju družbene usmeritve 
razporejanja dohodka za leto 1983, dogovorom ISE in sklepi 
izvršnih svetov skupščin občin, usmerjala skupna komisija. 
Sredstva za osebne dohodke delavcev elektrogospodarstva 
predstavljajo v doseženem skupnem prihodku 7,8%, izplačani 
bruto osebni dohodki pa so se napram letu 1982 povečali v 
letu 1983 na 27,1 %. V Rudniku lignita Velenje so se izplačani 
bruto osebiii dohodki povečali za 33,1%, v Zasavskih premo- 
govnikih Trbovlje pa za 32,2%. Višina izplačanih bruto oseb- 
nih dohodkov v obeh rudnikih je posledica povečane proiz- 
vodnje v dela prostih dneh. Zaposlenost v elektrogospodar- 
stvu se je v letu 1983 napram letu 1982 zmanjšala za 0,4%, v 
Rudniku lignita Velenje in v Zasavskih premogovnikih Trbov- 
lje pa se je povečala za 3,7% oziroma za 3,1%. 

4. Predlog ukrepov za nemoteno poslovanje 
elektrogospodarstva in premogovništva v letu 
1984 

Za nemoteno poslovanje elektrogospodarstva in premo- 
govništva in s tem preprečitev morebitne izgube v letu 1984, 
predlagamo: 

4.1. Elektrogospodarstvo ih premogovništvo morata v letu 
1984 intenzivirati izvajanje notranjih ukrepov racionalnega 
poslovanja na podlagi pozitivnih izkušenj iz leta 1983. 

4.2. Veljavnost tarifnih postavk za prodajo električne ener- 
gije za zimsko sezono je potrebno podaljšati tudi v poletno 
obdobje (julij - september). 

4.3. Samoupravna organiziranost elektrogospodarstva in 
premogovništva mora biti zaključena do 30. 6.1984. S tem se 
bo preprečilo podvajanje opravljanja nalog po posameznih 
ravneh združevanja dela in sredstev, preko interne banke pa 
bo omogočeno koriščenje občasno prostih sredstev in s tem 
izboljšanje likvidnosti. 

4.4. Ob odmrznitvi cen predlagamo, da se cene električne 
energije povečajo tudi za delež pokrivanja izgube iz leta 1983, 
s čemer bi bili dani pogoji za prenehanje veljavnosti predlaga- 
nega zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz 
dohodkov TO'ZD za pokrivanje dela stroškov elektrogospo- 
darstva in premogovništva, hkrati pa bi s tem enakomernejše 
porazdelili pokrivanje stroškov enostavne reprodukcije na vse 
kategorije odjemalcev električne energije. 

MNENJE 

Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k predlogu za izdajo zakona o 

ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka ter o 

ugotavljanju in razporejanju prihodka 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 119. seji dne 
1/3-1984 na podlagi 80. člena poslovnika Izvršnega sveta 
Skupščine SR Slovenije obravnaval: 

- PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA O UGOTA VLJANJU IN 
RAZPOREJANJU CELOTNEGA PRIHODKA IN DOHODKA 
TER O UGOTAVLJANJU IN RAZPOREJANJU PRIHODKA Z 
OSNUTKOM ZAKONA, ril 

ki ga je Skupščini SR Slovenije predložil v soglasje 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je ob obravnavi 
navedenega zakona sprejel mnenje, ki ga pošiljamo v 
prilogi. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da je potrebno na 
podlagi doslednega spoštovanja zahtev po spremembah in 
dopolnitvah obračunskega sistema, ki izhajajo iz dokumentov 
Komisije zveznih družbenih svetov za vprašanja ekonomske 
stabilizacije in na podlagi zahtev, ki so bile v zvezi z obračun- 
skim sistemom izražene v razpravah Zveznih družbenih sve- 
tov in njunih delovnih teles, dograditi obračunski sistem tako, 
da bo delavcem v združenem delu omogočeno, da na podlagi 

izkazovanja realnih družbenoekonomskih kategorij, učinko- 
vito odločajo o enostavni in razširjeni reprodukciji. Glede na 
to, da je predlagatelj, zlasti pri nekaterih rešitvah, ki so v 
predlogu za izdajo zakona ponuđene v obliki alternativ, pogo- 
jeval tako predlagane rešitve s spremembami nekaterih do- 
ločb zakona o združenem delu, menimo, da mora predlaga- 
telj, pri pripravljanju predloga zakona za dograditev obračun- 
skega sistema izhajati iz sistemske ureditve, predpisane z 
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zakonom o združenem delu. 
K rešitvam, predlaganim v predlogu za izdajo zakona o 

ugotavljanju in razporejanju celotnega prihodka in dohodka 
ter o ugotavljanju in razporejanju prihodka, imamo naslednje 
pripombe: 

1.) Z osnutkom novega zakona se ugotavljanje in razporeja- 
nje prihodka ureja tudi za banke in druge finančne organiza- 
cije, samoupravne interesne skupnosti ter druge samou- 
pravne organizacije in skupnosti in njihova združenja, skup- 
nosti premoženjskega in osebnega zavarovanja, rizične in 
pozavarovalne skupnosti, organe in organizacije ter sklade 
družbenopolitičnih skupnosti, službo družbenega knjigovod- 
stva, družbenopolitične organizacije in druge družbene orga- 
nizacije, krajevne skupnosti ter druge organizacije in skupno- 
sti, kot tudi druge družbene pravne osebe, ki uporabljajo 
družbena sredstva. 

Glede na to, da so posamezna vprašanja v zvezi z ugotavlja- 
njem in razporejanjem prihodka pri teh uporabnikih (lahko) 
urejena tudi v posebnih predpisih, v katerih se ureja status teh 
uporabnikov, bi bilo potrebno po naši oceni proučiti stanje na 
tem področju; določbe 1., 3. a in 4. a člena pa tako preurediti, 
da bi se uporabljale le v tistih primerih, če ugotavljanje in 
razporejanje prihodka pri teh uporabnikih družbenih sredstev 
ni drugače urejeno v njihovih (področnih) predpisih. 

2.) V zvezi z alternativo k 12. (15) členu, po kateri bi se iz 
celotnega prihodka nadomeščala tako amortizacija po pred- 
pisanih minimalnih kot tudi po nadpredpisanih stopnjah, me- 
nimo, da je treba s predlaganimi spremembami vzpostaviti 
takšen obračunski sistem, ki bo dajal realne in primerljive 
podatke na mikro in makro ravni. Ena od bistvenih zahtev je, 
da so podatki o dohodku in iz njega izvedenih kategorijah 
realni ter primerljivi. 

Po mnenju Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije je treba 
v tem delu obračunskega sistema zadržati dosedanjo uredi- 
tev, predpisano s 104. in 110. členom zakona o združenem 
delu, po kateri se amortizacija, obračunana po predpisanih 
minimalnih stopnjah, nadomešča iz celotnega prihodka, 
amortizacija, obračunana po nadpredpisanih stopnjah, pa iz 
dohodka. Sprememba sedanje ureditve ne bi zahtevala le 
spremembe že citiranih členov zakona o združenem delu, 
temveč bi po naši oceni terjala tudi ustrezne prilagoditve v 
sistemu kazalcev predpisanih v 140. členu zakona o združe- 
nem delu ter bi s tem globlje posegla v sedanji sistem družbe- 
nih evidenc. Dilema, aH naj se amortizacija po nadpredpisanih 
stopnjah nadomešča iz celotnega prihodka oziroma iz do- 
hodka je bila širše proučena ob priliki koncipiranja obračun- 
skega sistema v zakonu o združenem delu, ko je bilo oce- 
njeno, da zaradi primerljivosti kategorije dohodka ni smiselno 
dopustiti, da bi finančno uspešnejše organizacije združenega 
dela (dejavnosti) z obračunavanjem amortizacije po povišanih 
stopnjah (ki pa ne bi odražale dejanskega trošenja osnovnih 
sredstev) izkazovale del akumulacije kot poslovne stroške ter 
na tak način onemogočale primerjave merjenja uspešnosti 
med posameznimi organizacijami (dejavnostimi). Prav tako bi 
bilo v primeru sprejetja alternative k 12. (15) členu osnutka 
zakona organizacijam združenega dela omogočeno, da s po- 
večanjem amortizacije nad predpisane stopnje, svoji finančni 
situaciji primerno, regulirajo osnove, od katerih se obračuna- 
vajo sredstva za financiranje splošne in skupne porabe. 

Po naši oceni je mogoče smisel stališč, ki so v zvezi z 
amortizacijo izražena v gradivu "Prilagajanje gospodarskega 
sistema zahtevam stabilizacije« realizirati tudi tako, da se 
organizacijam združenega dela omogoči fleksibilnejše ugo- 
tavljanje minimalne amortizacije v odvisnosti od tehnično 
tehnoloških specifičnosti posamezne proizvodnje, kar po- 
meni, da bi bilo treba s spremembami režima določanja mini- 
malnih amortizacijskih stopenj v zakonu o amortizaciji, delav- 
cem omogočiti, da se bodo lahko povsem samoupravno odlo- 
čali za takšen način amortiziranja, ki ustreza specifičnim 
razmeram v njihovi organizaciji združenega dela. 

S tem pa bi bila po naši oceni izpolnjena tudi ena od 
najpomembnejših zahtev, ki je v zvezi z amortizacijo postav- 
ljena v dokumentu »Prilagajanja« gospodarskega sistema za- 
htevam stabilizacijeto je zahteva, da morata biti obračun in 
velikost amortizacije prilagojeni pogojem vsake organizacije 
oziroma, da mora biti predmet njene poslovne politike. 

3. Določba 3. točke drugega odstavka 13. (16) člena 
osnutka zakona povzema sedaj veljavno ureditev v zvezi z 

izdatki za topel obrok, po kateri so izdatki za te namene zs 
delavca v materialni proizvodnji materialni stroški, za delavce 
izven materialne proizvodnje pa izdatki iz sredstev skupne 
porabe. Po zakonu o združenem delu je takšno razlikovanje 
neprincipielno in neprimerno. Glede na večletne razprave o 
tem vprašanju, ki so nas pripeljale do sedaj veljavne ureditve, 
bi podprli tudi v osnutku zakona predlagano osnovno rešitev. 

4. V 4. točki 17. (23) člena bi bilo treba zaradi jasnosti na 
začetku dodati besedo »obračunane«. Iz sedanjega teksta te 
točke namreč ni povsem jasno razvidno ali gre za tečajne 
razlike ob preračunu obveznosti na nov tečaj ob koncu obra- 
čunske dobe ali pa za tečajne razlike ugotovljene ob plačilu 
devizne obveznosti. Da gre za obračunane tečajne razlike je 
namreč posredno moč ugotoviti le iz 79. b (98) člena zakona. 

5. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije podpira alternativo 
zadnjega stavka drugega odstavka 18. člena, ker meni, da 
izdatki za uvajanje nove proizvodnje ter raziskovanje in odkri- 
vanje rudnih in drugih mineralnih nahajališč nastanejo le v 
primeru, da jih je mogoče nadomestiti iz celotnega prihodka v 
obračunskih obdobjih na katera se nanašajo, kar pomeni, da 
organizacije združenega dela v vseh teh obdobjih ne smejo 
izkazovati nekrite izgube. 

6. Podobno, kot je od leta 1975 v naš obračunski sistem 
vgrajena vsakoletna revalorizacija osnovnih sredstev, je treba 
s posebnim zakonom zagotoviti, da bodo v obračunu poslo- 
vanja pravilno upoštevani tudi efekti inflacije, ki se nanašajo 
na obratna sredstva. Glede na to, da pa se obratna sradstva 
lahko obrnejo tudi večkrat v letu, bi bilo treba(s posebnim 
zakonom, ki je predlagan v 23. a (30) členu zagotoviti ne le, da 
se revalorizira stanje zaloge ob koncu poslovnega leta, tem- 
več tudi, da se tudi porabljena sredstva med letom obraču- 
najo po tekočih oziroma revaloriziranih vrednostih. Le na tak 
način bo mogoče zagotoviti realne podatke o temeljnih druž- 
benoekonomskih kategorijah. Iz formulacije 23. a (30) člena 
po našem mnenju ni razvidno, da je treba s posebnim zako- 
nom zagotoviti, da bodo tudi med letom porabljena sredstva 
obračunana po tekočih cenah, zato je treba dikcijo tega člena 
dopolniti. 

7. Po oceni Izvršnega sveta niso sprejemljivi predlogi o 
nadomeščanju obresti za najete kredite iz celotnega pri- 
hodka, saj takšni predlogi ne podpirajo temeljnih družbenoe- 
konomskih usmeritev za nadomeščanje kreditnega odnosa z 
združevanjem sredstev. 

8. Določba 48. a (58 a) člena osnutka zakona ni dovolj jasna. 
Iz nje namreč ni razvidno ali se z njo prepoveduje, da se, v 
okviru sredstev, ki jih pridobivajo temeljne organizacije druž- 
benih dejavnosti s svobodno menjavo dela neposredno ali po 
samoupravnih interesnih skupnostih, zagotavljajo sredstva za 
investicije v temeljnih organizacijah družbenih dejavnosti ali 
pa se prepoved nanaša le na to, da se iz dohodka zagotavljajo 
sredstva za investicije v samoupravnih interesnih skupnostih 
družbenih dejavnosti. Iz teksta tega člena mora biti po našem 
mnenju jasno razvidno, da lahko temeljne organizacije druž- 
benih dejavnosti pridobivajo sredstva za razširitev materialne 
osnove dela tudi iz dohodka drugih temeljnih organizacij v 
skladu z 92. in 93. členom zakona o združenem delu. Ta 
pripomba smiselno velja tudi za določbi 48. b (58 b) ter 48. c 
člena osnutka zakona. 

9. 50. a (61) člen je odveč oziroma je v nasprotju z določbo 
23. a (30) člena; če bi bila namreč v skladu z določbo tega 
člena s posebnim zakonom predpisana revalorizacija obrat- 
nih sredstev, bi s tem zakonom morali zagotoviti, da bi se iz 
celotnega prihodka nadomeščale porabljene surovine, mate- 
rial in blago po tekočih (revaloriziranih) cenah. Na tak način, 
ne bi pri ugotavljanju dohodka prihajalo do izkazovanja previ- 
sokega (inflacijskega) dohodka in potemtakem tudi ne bi bilo 
potrebe (niti možnosti), da se del takega (inflacijskega) do- 
hodka posebej ugotavlja ter razporeja za trajna obratna sred- 
stva kot je to predlagano v 50. a (61) členu. 

10. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, daje sprejem- 
ljiva I. varianta 53. (64) člena, ker podrobneje določa ele- 
mente, ki oblikujejo izgubo v poslovanju temeljne organiza- 
cije. 

11. Po našem mnenju bi bilo treba v predlogu za izdajo 
zakona na ustreznejši način urediti priznavanje celotnega 
prihodka za podjetja, ki jih ustanavlja temeljna organizacija v 
tujini oziroma za mešana podjetja v tujini v katerih znaša 
udeležba njenih sredstev več kot 50%. Ureditev, kakršna je 
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predvidena v 65. (83) členu osnutka zakona ni konsistentna v 
tistih primerih, ko npr. podjetje v tujini v skladu s predpisi 
domicilne države v tuji bilanci ugotavlja celotni prihodek po 
fakturirani realizaciji, v bilanci, ki jo sestavlja in predlaga 
Službi družbenega knjigovodstva v Jugoslaviji, pa po plačani 
realizaciji. V takih primerih prihaja do nerazrešljivih situacij, 
ko je npr. potrebno po zakonu o opravljanju gospodarskih 
dejavnosti v tujini določen odstotek dobička ugotovljen po 
predpisih domicilne države prenesti v Jugoslavijo, po naši 
bilanci (sestavljeni v skladu s 65. členom zakona o celotnem 
prihodku in dohodku) pa izkazuje tako podjetje izgubo, ki jo 
je treba po naših predpisih kriti v breme ustanovitelja. S tem v 
zvezi bi bilo treba po našem mnenju spremeniti prvi odstavek 
65. člena ter 66. člen osnutka zakona tako, da bi se celotni 

prihodek podjetij in mešanih podjetij v tujini ter obratov s 
samostojnim obračunom ugotavljal tudi v domači bilanci po 
predpisih domicilne države. 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije ugotavlja, da bo na 
podlagi predlaganih sprememb in dopolnitev obračunskega 
sistema ugotavljanje rezultatov poslovanja potekalo na real- 
nejših osnovah, ter da bo na tej podlagi iz delitve dohodka v 
največji meri izločen tisti njegov del, ki je rezultat inflacije 
neustreznih rešitev glede obračunavanja tečajnih razlik in 
drugih rešitev v skladu z dolgoročnim programom gospodar- 
ske stabilizacije. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije meni, da 
bi bilo treba v postopku sprejemanja zakona oceniti vse 
posledice dograditve in sprememb obračunskega sistema. 

Socialistična republika Slovenija 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRAVOSODJE IN UPRAVO 

OSNUTEK ZAKONA 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

javnem pravobranilstvu (ESA - 86) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 119. seji dne 1. 3. 
1984 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNEM PRAVOBRANILSTVU, 

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: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravosodje in upravo, 

- Janez BREZNIK, pomočnik republiške sekretarke za pra- 
vosodje ih upravo. 

POVZETEK 
Po obravnavi vprašanja, ali je v zvezi z razširitvijo pri- 

stojnosti družbenega pravobranilca samoupravljanja na 
področju varstva družbene lastnine potrebno prenesti z 
javnih pravobranilcev na družbene pravobranilce samo- 
upravljanja varstvo družbene lastnine v prometu nepre- 
mičnin, o katerem sta razpravljala Republiški družbeni 
svet za vprašanja družbene ureditve in Republiški druž- 
beni svet za vprašanja organizacije in delovanja admini- 
strativno strokovnih služb, se je predlagatelj odločil, da ob 
spremembah in dopolnitvah zakona o javnem pravobranil- 
stvu ne predlaga prenosa pristojnosti varstva družbene 
lastnine v prometu nepremičnin z javnega na družbenega 
pravobranilca samoupravljanja. 

V osnutku zakona so zato predlagane le. manjše spre- 

membe in dopolnitve zakona, ki predstavljajo uskladitev 
zakona z veljavno zakonodajo na področju delovnih raz- 
merij, sistema državne uprave ter na področju pravosodja. 
V zvezi z ustavnim amandmajem II zakon opredeljuje javne 
pravobranilce in njihove namestnike kot nosilce pravoso- 
dnih funkcij; pri tem ohranja sedanjo dolžino njihove 
mandatne dobe (osem let) in možnost njihovega ponov- 
nega imenovanja. Pri tem, kakor tudi pri urejanju družbe- 
noekonomskih in drugih samoupravnih razmerij v delovni 
skupnosti javnega pravobranilstva predlagatelj izhaja iz 
dosedanje zakonske opredelitve javnega pravobranilstva 
kot samostojnega organa družbenopolitične skupnošti. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne bodo 
zahtevale dodatnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti 
ih tudi ne povečanja administrativnih del in nalog. 

1. člen 
V zakonu o javnem pravobranilstvu (Uradni list SRS, št. 

19/76) se 8. člen spremeni tako, da se glasi: 
»Če bi moral po določbah tega zakona isti javni pravobrani- 

lec zastopati dve osebi, katerih koristi si nasprotujeta, za- 
stopa, če je ena od teh strank SR Slovenija. SR Slovenijo 
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, občino, posebno družbe- 
nopolitično skupnost ali krajevno skupnost pa organ, določen 
v njenem statutu.« 

2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za javnega pravobranilca je lahko imenovan državljan 

SFRJ, ki izpolnjuje splošne pogoje za sklenitev delovnega 
razmerja, je diplomirani pravnik in se zavzema za razvoj 
socialističnih samoupravnih demokratičnih družbenih odno- 

sov ter izpolnjuje pogoje o strokovni sposobnosti? določene s 
posebnim zakonom.« * 

3. člen 
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Javni pravobranilec je nosilec pravosodne funkcije.« 

4. člen 
V 17. členu se v 2. točki drugega odstavka črta beseda 

»nepogojno«, 5. točka pa se črta. 
Sedanja 6. točka postane 5. točka. 
V tretjem odstavku se črtata besedi »in 5«. 
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Javni pravobranilec je lahko razrešen v primeru, kadar 

lahko delavcu preneha delo, ker je izpolnil pogoje za polno 
osebno pokojnino.« 
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5. člen 
V 18. členu se v tretji vrsti za besedo »pravobranilstva« 

dodajo besede: »oziroma trajne izgube delovne sposobnosti 
za opravljanje te funkcije«. 

6. čien 
V 19. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Namestnik javnega pravobranilca je lahko razrešen tudi 

zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela javnega pravobranil- 
stva.« 

7. člen 
Za 19. čienom se dodajo novi 19. a, 19 b, 19. c in 19. č členi, 

ki se glasijo: 

19. a člen 
Sredstva za delo javnega pravobranilstva zagotavlja druž- 

benopolitična skupnost, katere organ je. 
Če je javno pravobranilstvo organ več družbenopolitičnih 

skupnosti, zagotavljajo sredstva te družbenopolitične skup- 
nosti, v višini in na način, kot ga sporazumno določijo. 

Sredstva za delo javnih pravobranilstev določi skupščina 
družbenopolitične skupnosti, ki imenuje javnega pravobra- 
nilca, na podlagi dela javnega pravobranilstva. Pri tem se 
ustrezno uporablja določba prejšnjega odstavka. 

19. b člen 
Akt, s katerim se uredijo vprašanja v zvezi z notranjo organi- 

zacijo in delom ter sistemizacijo del in nalog javnega pravo- 
branilstva določi javni pravobranilec po predhodnem mnenju 
delovne skupnosti v soglasju s skupščino pristojne družbeno- 
politične skupnosti oziroma organom, ki ga ta določi. 

19. c člen 
Javni pravobranilec ima glede delavcev delovne skupnosti 

pravice in dolžnosti funkcionarja, ki vodi upravni organ. 

19. č člen 
Za urejanje razmerij, ki se nanašajo na sredstva za delo 

javnih pravobranilstev, na dohodek delovne skupnosti ter na 

način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti in od- 
govornosti delavcev se primerno uporabljajo določbe zakona 
o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR 
Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, 
št. 24/79 in 12/82), kolikor ni v tem zakonu drugače določeno. 

Udeleženci samoupravnega sporazuma iz 111. člena za- 
kona iz prvega odstavka tega člena so delavci v delovni 
skupnosti javnega pravobranilstva, javni pravobranilec, skup- 
ščina ustrezne družbenopolitične skupnosti oziroma organ, ki 
ga ta določi in organ sindikata, določen v statutu sindikatov. 

.0?risPevek delovne skupnosti javnega pravobranilstva po 120. členu zakona iz prvega odstavka tega člena ugotovi 
oziroma oceni skupščina družbenopolitične skupnosti ozi- 
roma organ, ki ga ta določi, potem ko dobi mnenje javneaa 
pravobranilca. Pri oceni upošteva mnenja in stališča, ki jih je 
skupščina sprejela ob obravnavi poročil javnega pravobra- 
nilca o izvrševanju njegovih nalog, ki jih ima po tem zakonu in 
po drugih zakonih. 

Udeleženci samoupravnega sporazuma iz 135. člena za- 
kona iz prvega odstavka tega člena so delavci delovne skup- 
nosti javnega pravobranilstva in organ, ki ga določi skupščina 
ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

8. člen 
J 22. členu se za prvim odstavkom dodata nova druai in 

tretji odstavek, ki se glasita: 
»Javni pravobranilec SR Slovenije lahko skliče skupno sejo 

javnih pravobranilcev zaradi proučevanja pojavov in probie- 
mov na področju varstva družbene lastnine ter zaradi obrav- 
navanja dela javnih pravobranilstev. 

Načelna stališča, ki jih v zvezi z vprašanji iz prejšnjega 
odstavka sprejmejo javni pravobranilci na skupni seji so za 
javne pravobranilce obvezna.« 

24. člen se črta. 
S. člen 

10. čien 

erJe zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE IZVRŠNI SVET 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina SR Slovenije je na sejah zborov dne 16. marca 
1983 sprejela predlog za izdajo zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnem pravobranilstvu. 

Skupščina je naložila Izvršnemu svetu, da pripravi osnutek 
zakona, pri tem pa upošteva zlasti naslednje usmeritve; da je 
potrebno opraviti ustrezno uskladitev republiškega zakona 
glede na spremembe in dopolnitve zveznega zakona o druž- 
benem pravobranilcu samoupravljanja tako, da se z republi- 
škim zakonom o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 
razširi pristojnost družbenega pravobranilca samoupravljanja 
na celotno področje varstva družbene lastnine; v zvezi s to 
razširitvijo je potrebno ustrezno zožiti oziroma opredeliti pri- 
stojnost javnih pravobranilstev ter v osnutku zakona po- 
drobno opredeliti način in obseg te zožitve oziroma razmeji- 
tve področja dela in pristojnosti med družbenim pravobranil- 
cem samoupravljanja ter javnim pravobranilstvom. Zbor zdru- 
ženega dela ter Družbenopolitični zbor sta poudarila, da v 
razpravah ni bil podprt predlog, da se javnim pravobranil- 
stvom kot organom družbenopolitičnih skupnosti ponovno 
vzpostavi zastopanje samoupravnih interesnih skupnosti. 
Zbor občin je predlagatelju naložil, naj prouči vse materialne 
posledice spremembe zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja in zakona o javnem pravobranilstvu. Skup- 
ščina je podprla predlog Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva Slovenije, da se v nadaljnja razčiščevanja odprtih vpra- 
šanj ob pripravi osnutka aktivno vključita republiška druž- 
bena sveta za vprašanja družbene ureditve in za vprašanja 
organizacije in delovanja administrativno-strokovnih služb. 

Najpomembnejše odprto vprašanje, o katerem sta razprav- 
ljala oba republiška družbena sveta, je vprašanje, ali v zvezi s 
spremembo zveznega zakona o družbenem pravobranilcu 
samoupravljanja, ki razširja funkcijo družbenega pravobra- 
nilca samoupravljana na celotno varstvo družbene lastnine, 
prenesti z javnih pravobranilstev na družbene pravobranilce 
samoupravljanja varovanje družbene lastnine v prometu ne- 
premičnin ali ne. Republiški družbeni svet za vprašanja orga- 
nizacije in delovanja administrativno strokovnih služb pa je 
razpravljal tudi o vprašanju smotrnosti ponovne vzpostavitve 
zakonske možnosti, da javna pravobranilstva zastopajo po 
pooblstilu samoupravne interesne skupnosti, ki so del skup- 
ščinskega sistema in organizacije, ki imajo v njih položaj 
izvajalcev. 

Razpravo v obeh republiških družbenih svetih bi bilo mo- 
goče strniti v ugotovitev, da v tem trenutku ne bi bilo smotrno 
spremljati sedanjega obsega funkcij javnih pravobranilstev. 

Republiški družbeni svet za vprašanja družbene ureditve je 
ugotovil, da pri opredeljevanju za to ali naj bi zaupali varova- 
nje družbene lastnine v prometu nepremičnin družbenemu 
pravobranilcu ali za to, naj bi to funkcijo še naprej opravljal 
javni pravobranilec, ne gre za razlike v načelnem pojmovanju, 
pogledih in presoji vloge teh dveh ustanov v naši pravni 
ureditvi, temveč da gre za različno oceno učinka, ki bi ga imel 
v sedanjem družbenem trenutku prenos te funkcije na druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja. Ob tem je ponovno 
sklenil opozoriti, da je pri presoji odločitve o tem, ali je v tem 
času smotrno naložiti družbenemu pravobranilcu samouprav- 
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• 
Ijanja še dolžnost, da varuje družbeno lastnino v prometu 
nepremičnin, treba skrbno pretehtati možnost, da ga ne bi s 
tem le formalno okrepili, dejansko pa tako preobremenili, da 
bi bilo to v škodo opravljanju njegove specifične izvirne funk- 
cije varovanja samoupravljanja in družbenolastninskih odno- 
sov, čeprav k dobremu in učinkovitemu opravljanju te funk- 
cije lahko v dobri meri prispeva tudi sprotno preprečevanje 
razpolaganja, upravljanja in gospodarjenja s sredstvi, ki bi 
bilo v nasprotju z njihovo naravo in namenom oziroma s 
samoupravno vsprejetimi merili, obveznostmi in interesi. Ob 
tem pa je svet tudi poudaril, da je dosežena delovna usposob- 
ljenost in nadaljnje tvorno uveljavljanje te pomembne 
obrambne ustanove socialističnega samoupravljanja neloč- 
ljivo združeno z njeno stalno kadrovsko krepitvijo, z zagotav- 
ljanjem ustreznih materialnih pogojev za delo in družbenim 
varovanjem te ustanove pred pritiski, ki skušajo s pozicij 
upravljalske ali politične moči ovirati njeno delo. 

Republiški družbeni svet za vprašanja oganizacije in delo- 
vanja administrativno strokovnih služb ugotavlja, da bi prenos 
varstva družbene lastnine na področju prometa nepremičnin 
z javnih pravobranilstev na družbene pravobranilce samo- 
upravljanja zahteval kadrovsko okrepitev družbenih pravo- 
branilcev. Ker to varstvo zahteva posebna znanja, zlasti še 
poznavanje problematike cenilstva in posameznih postopkov 
pred sodišči, ki jih imajo le delavci javnih pravobranilstev, je 
eden poglavitnih pogojev prehod ustreznega števila javnopra- 
vobranilskega kadra k družbenemu pravobranilcu samo- 
upravljanja. Svet ugotavlja, da bi se s prenosom obseg dela 
pri javnih pravobranilstvih zmanjšal za okoli 40 odstotkov. 
Vendar število javnopravobranilskega kadra, ki bi se zaradi 
zmanjšanja sprostil, ne bi zadostovalo za ustrezno kadrovsko 
okrepitev družbenih pravobranilcev samoupravljanja, glede 
na to, da se organizacijski mreži obeh organov precej razliku- 
jeta in se ne bosta dovolj približali niti v primeru uresničitve 
reorganizacije mreže družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja, ki jo predlaga družbeni pravobranilec samoupravljanja 
SR Slovenije. Necelovito kadrovsko pokritje prenosa varstva 
družbene lastnine bi po mnenju sveta lahko imelo za posle- 
dico nevarnost za kontinuirano in nemoteno izvajanje funkcij 
formalnopravnega varstva družbene lastnine na nekaterih ob- 
močjih, pa tudi možnost zmanjšanja aktivnosti družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja pri opravljanju njihovih te- 
meljnih funkcij oziroma pri varstvu družbene lastnine kot 
družbenoekonomskega odnosa. Prenos varstva družbene 
lastnine bi terjal tudi reorganizacijo javnih pravobranilstev, 
kar bi po mnenju sveta podražilo njihovo delovanje. Tako po 
mnenju sveta z vidika organizacijskih, kadrovskih, finančnih 
in drugih posledic za sedaj ne bi bilo smotrno prenesti pristoj- 
nosti za varstvo družbene lastnine z javnih pravobranilstev na 
družbene pravobranilce samoupravljanja. Glede vprašanja 
ponovne vzpostavitve možnosti, da bi javna pravobranilstva 
po pooblastilu zastopala samoupravne interesne skupnosti, 
pa je svet menil, da bi ponovna vzpostavitev te možnosti 
pomenila oviro za uveljavljanje zakona o pravni pomoči, saj bi 
povzročila, da se bodo službe pravne pomoči na tem po- 
dročju še počasneje razvijale ali pa sploh ne bodo ustanov- 
ljene. 

Glede na mnenja obeh republiških družbenih svetov se je 
Izvršni svet pri določanju osnutka zakona do vprašanja pre- 
nosa varstva družbene lastnine v prometu nepremičnin opre- 
delil v smeri ohranitve pristojnosti za varstvo družbene last- 
nine v prometu nepremičnin pri javnih pravobranilstvih. Ob 
ugotovitvi, da so kadri pri družbenih pravobranilcih samo- 
upravljanja v polni meri angažirani že ob sedanjem obsegu 
nalog s področja varstva samoupravnih pravic in družbene 
lastnine Izvršni svet ocenjuje, da bi s prenosom varstva druž- 
bene lastnine v prometu nepremičnin pri družbenih pravobra- 
nilcih samoupravljanja prišlo do preobremenitve funkcije, ki 
bi lahko povzročila negativne posledice v izvajanju njihove 
temeljne funkcije varstva samoupravljanja in družbene last- 
nine kot temelja družbenoekonomskih odnosov, tembolj, ker 
v sedanjih okoliščinah ni mogoče v celoti zagotoviti ustrezne 
kadrovske okrepitve družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja s kadri, ki strokovno obvladujejo varstvo družbene last- 
nine na obravnavanem področju. Izvršni svet zato meni, da ne 
more predlagati zožitve pristojnosti javnih pravobranilstev 
oziroma prenosa varstva družbene lastnine pri prometu ne- 
premičnin na družbene pravobranilce samoupravljanja. Pri 

tem izhaja tudi iz ugotovitve, da uskladitev republiškega za- 
kona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja z zveznim 
zakonom o družbenem pravobranilcu samoupravljanja ne za- 
hteva že sama po sebi spremembe republiških zakonov, po 
katerih je varstvo družbene lastnine zaupano javnemu pravo- 
branilcu in tudi ne pomeni podvajanja funkcij obeh organov, 
ker so ti zakoni v razmerju do zakona o družbenem pravobra- 
nilcu samoupravljanja posebni zakoni in pristojnost za var- 
stvo družbene lastnine na področju, ki jih urejajo, pridržujejo 
javnemu pravobranilcu. 

Iz razlogov, ki so bili opredeljeni v razpravi o predlogu za 
izdajo zakona ter na katere je opozorila tudi razprava na 
Republiškem družbenem svetu za vprašanja organizacije in 
delovanja administrativno strokovnih služb, Izvršni svet tudi 
ne predlaga ponovne vzpostavitve pooblastila za zastopanje 
samoupravnih interesnih skupnosti oziroma izvajalskih orga- 
nizacij. 

Posamezne spremembe in dopolnitve zakona so predla- 
gane iz naslednjih razlogov; 

V 1. členu osnutka se s spremembo predlaga ureditev 
zastopanja v primerih, ko bi moral javni pravobranilec zasto- 
pati dva subjekta, katerih koristi si nasprotujeta, ki je uskla- 
jena z zakonom o sistemu državne uprave, Izvršnem svetu 
Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, 
kateri določa (prvi odstavek 197. člena), da republiški izvršni 
svet zastopa SR Slovenijo kot pravno osebo, če ni glede 
posameznih vprašanj z zakonom drugače določeno. 

V 2. členu osnutka je predlagana sprememba besedila 12. 
člena zakona, katero narekuje zahteva po uskladitvi zakona z 
obveznostmi, ki jih je SFR Jugoslavija sprejela z ratifikacijo 
111, konvencije Mednarodne organizacije dela, ki se nanaša 
na diskriminacijo glede zaposlovanja in poklica. Po tej kon- 
venciji je država podpisnica dolžna izvajati politiko, ki teži k 
razvijanju enakih možnosti in postopkov glede zaposlovanja 
in poklica, kar vključuje tudi sprejemanje ustreznih zakono- 
dajnih rešitev. Skladno s to spremembo se v 4. členu osnutka 
predlaga črtanje 5. točke 17. člena zakona. 

Dopolnitev, ki se predlaga v 3. členu osnutka je potrebna 
zaradi uskladitve zakona z ustavnim amandmajem II k ustavi 
SR Slovenije, ki v četrtem odstavku 1, točke določa, da se 
nosilci pravosodnih funkcij, ki jih določa zakon, volijo ozi- 
roma imenujejo za dobo do osmih let in so lahko ponovno 
izvoljeni oziroma imenovani. Predlagana zakonska opredeli- 
tev javnih pravobranilcev in njihovih namestnikov kot nosilcev 
pravosodnih funkcij temelji na tem, da javni pravobranilci 
samostojno zastopajo subjekte iz 2. člena zakona in da izva- 
jajo funkcijo spremljanja družbenih odnosov in pojavov kakor 
pravosodni organi. 

Sprememba, predlagana v 4. členu osnutka glede 2. točke 
drugega odstavka 17. člena je redakcijske narave in pomeni 
uskladitev besedila s kazenskim zakonom SFR Jugoslavije; 
sprememba četrtega odstavka istega člena pa je potrebna 
zaradi uskladitve zakona z zakonom o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju; pri tem se vsebinsko ohranja dosedanja 
rešitev, f<i je uveljavljena za nosilce pravosodnih funkcij, da je 
razrešitev nosilca pravosodne funkcije, ki izpolni pogoje za 
polno osebno pokojnino, fakultativna. 

Glede na predloge, ki so bili izraženi ob sprejemanju za- 
kona o prekrških, da je potrebno varstvo delovnega razmerja 
nosilcev pravosodnih funkcij približati varstvu delovnih raz- 
merij funkcionarjev v državni upravi oziroma delavcev s po- 
sebnimi pravicami in pooblastili ter individualnih poslovodnih 
organov po zakonu o združenem delu, se v 5. členu osnutka 
predlaga sprememba 18. člena, po kateri bi bila dolžna druž- 
benopolitična skupnost zagotoviti ustrezno delo tudi javnemu 
pravobranilcu oz. namestniku, ki je bil razrešen zaradi trajne 
izgube delovne sposobnosti za opravljanje te funkcije. Kolikor 
se bodo glede vprašanja socialne varnosti nosilcev funkcij 
družbenopolitično izoblikovale širše rešitve, jih bo predlaga- 
telj vključil v predlog zakona. 

V 6. členu osnutka se predlaga dopolnitev 19. člena zakona, 
ki omogoča razrešitev namestnika javnega pravobranilca za- 
radi trajnega zmanjšanja obsega dela javnega pravobranilca, 
s čemer se zakon usklajuje z drugimi zakoni s področja 
pravosodja. 

S spremembami in dopolnitvami, ki so predlagane v 7. 
členu osnutka, se predlaga razrešitev tistih vprašanj, ki jih v 
zvezi z zagotavljanjem sredstev za delo javnih pravobranilstev 
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oziroma urejanjem družbenoekonomskih odnosov ter samou- 
pravnih odnosov v delovnih skupnostih ter organov ni mo- 
goče urediti s smiselno uporabo ustreznih določb republi- 
škega zakona o sistemu državne uprave glede na položaj 
javnih pravobranilstev v družbenopolitičnem sistemu. 

S tem v zvezi je v 9. členu osnutka predlagano črtanje 
sedanjega 24. člena zakona, ker je v nasprotju s predlaganim 
19. členom in ni usklajen s poiožajem Javnega pravobranil- 
stva SRS kot samostojnega organa SR Slovenije. 

Glede na to, da praksa nakazuje potrebo po večjem usklaje- 
vanju dela javnih pravobranilcev ter večji zavezanosti k izvaja- 
nju dogovorjenih stališč, se v 8. členu osnutka predlaga 
dopolnitev 22. člena zakona, po kateri bi Javno pravobranil- 
stvo SRS lahko sklicevalo skupne seje javnih pravobranilcev, 
na kateri bi obravnavali odprta vprašanja in delo javnih pravo- 
branilstev ter sprejemali načelna stališča, ki bi bila za javne 
pravobranilce obvezna. 

V osnutku zakona ni predlagano, da se prepušča občinam 
in posebnim družbenopolitičnim skupnostim, da same dolo- 

čajo organe za zakonito zastopanje subjektov iz 2. člena 
zakona, ter v tem pogledu osnutek odstopa od rešitev, predla- 
ganih v predlogu za izdajo zakona. S tem je upoštevano 
večinsko stališče iz razprave o predlogu za izdajo zakona, ki 
se zavzema za ohranitev javnih pravobranilstev tudi na ravni 
teh družbenopolitičnih skupnosti. 

Izvajanje predloženega zakona ne bo terjalo dodatnih fi- 
nančnih sredstev družbenopoliitčnih skupnosti. 

Ker se je pristojnost javnih pravobranilstev s prenehanjem 
pooblastila za zastopanje samoupravnih interesnih skupnosti 
deloma zmanjšala in glede na splošne zahteve po racionaliza- 
ciji dela organov družbenopolitičnih skupnosti, bi bilo po- 
trebno proučiti sedanjo organizacijsko mrežo javnih pravo- 
branilstev na ravni občin oziroma posebnih družbenopolitič- 
nih skupnosti ter poiskati ustreznejše rešitve. 

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo zahtevale 
povečanje administrativnih del in nalog in novih izvršilnih 
predpisov. 

Besedilo določb zakona o javnem 
pravobranilstvu, za katere se predlagajo 
spremembe oziroma dopolnitve 

8. člen 
Če bi moral po določbah tega zakona isti javni pravobrani- 

lec zastopati dve osebi, katerih koristi si nasprotujeta, zastopa 
republiko predstavnik republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za proračun, občino, mesto in obalno skupnost 
oziroma krajevno skupnost oseba, določena s statutom druž- 
benopolitične skupnosti oziroma krajevne skupnosti ali 
oseba, ki jo pooblasti skupščina družbenopolitične skupnosti 
oziroma svet krajevne skupnosti. 

12. člen 
Za javnega pravobranilca sme biti imenovan jugoslovanski 

državljan, ki je diplomirani pravnik in izpolnjuje splošne po- 
goje za pridobitev lastnosti delavca v združenem delu, ter je 
moralnopolitično primeren in izpolnjuje pogoje o strokovni 
sposobnosti, določene s posebnim zakonom. 

13. člen 
Javni pravobranilec se imenuje za osem let in je po poteku 

te dobe lahko ponovno imenovan. 

17. člen 
Javnega pravobranilca razreši skupščina družbenopolitične 

skupnosti, ki ga je imenovala. 
Skupščina družbenopolitične skupnosti razreši javnega 

pravobranilca pred potekom časa, za katerega je bil imeno- 
van. 

1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 

zapora šestih mesecev ali na hujšo kazen; 
3. če ugotovi, da je storil hujšo kršitev dolžnosti oziroma 

ugleda funkcije, ki jo opravlja, ali če je s svojim delom poka- 
zal, da je ni sposoben opravljati; 

4. če ugotovi na podlagi mnenja pristojnega organa, da je 
trajno izgubil delovno sposobnost za opravljanje te funkcije; 

5. če ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren, da bi 
opravljal svojo funkcijo; 

6. če se odpravi javno pravobranilstvo, za katero je imeno- 
van. 

O razrešitvah po 3. in 5. točki prejšnjega odstavka odloča 
skupščina družbenopolitičnih skupnosti potem, ko dobi mne- 
nje Socialistične zveze delovnega ljudstva. 

Javni pravobranilec je lahko razrešen, če je dopolnil pokoj- 
ninsko dobo štiridesetih let (moški) oziroma petintridesetih 
let (ženska). 

Ce se proti javnemu pravobranilcu uvede kazenski posto- 
pek, lahko skupščina družbenopolitične skupnosti odloči, da 
javni pravobranilec ne opravlja funkcije v času, ko traja ta 
postopek. 

18. člen 
Javnemu pravobranilcu, ki ni bil ponovno imenovan, ali je 

bil predčasno razrešen zaradi odprave javnega pravobranil- 
stva, je dolžna družbenopolitična skupnost, katere skupščina 
ga imenuje, preskrbeti drugo delo, ki ustreza njegovim stro- 
kovnim sposobnostim. Do nastopa drugega dela ali upokoji- 
tve, najdalj pa za dobo enega leta, mu pripadajo pravice iz 
dela in po delu ter osebni dohodek v višini zadnjega meseč- 
nega osebnega dohodka in drugi prejemki, ki so predvideni v 
družbenem dogovoru. Ta mesečni osebni dohodek in drugi 
prejemki se povečujejo v skladu z družbenim dogovorom. 

19. člen 
Javni pravobranilec ima lahko enega ali več namestnikov. 
Namestnik javnega pravobranilca odgovarja za svoje delo 

javnemu pravobranilcu in skupščini družbenopolitične skup- 
nosti, ki ga je imenovala. 

Določbe 11., 12., 13., 14., 16., 17. in 18. člena tega zakona se 
uporabljajo tudi za namestnike javnega pravobranilca. 

22. člen 
Javno pravobranilstvo SR Slovenije daje strokovno pomoč 

drugim javnim pravobranilcem v republiki. 

24. člen 
Sistemizacijo delovnih mest strokovnih in administrativno- 

tehničnih delavcev ter pripravnikov določi Javno pravobranil- 
stvo SR Slovenije v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine SR 
Slovenije. 

14 poročevalec 



SOCIALISTIČNA REPUBLIKA SLOVENIJA 
REPUBLIŠKI SEKRETARIAT ZA PRA VOSODJE IN UPRA VO 

OSNUTEK ZAKONA 1 

o spremembah in dopolnitvah zakona o 

družbenem pravobranilcu 

samoupravljanja (ESA - 85) 

Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 119. seji dne 
1. marca 1984 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU SAMOUPRAV- 
LJANJA, 

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 SIi 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: 

- Kristina KOBAL, članica Izvršnega sveta in republiška 
sektretarka za pravosodje in upravo, 

- Jernej VRHUNEC, namestnik republiške sekretarke za 
pravq$odje in upravo, 1 

- Janez BREZNIK pomočnik republiške sekretarke za pra- 
vosodje in upravo. 

POVZETEK 
Spremembe in dopolnitve zakona o družbenem pravo- 

branilcu samoupravljanja, ki so predlagane v osnutku za- 
kona, so pripravljene v skladu s stališči, pripombami in 
predlogi, danimi ob obravnavanju predloga za izdajo za- 
kona. 

S predlaganimi spremembami bo zakon usklajen s spre- 
membami in dopolnitvami zveznega zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja; s tem bo pristojnost-druž- 
benega pravobranilca samoupravljanja razširjena tudi na 
primere, ko je družbena lastnina prizadeta z aktom ali 
dejanjem, s katerim se vzpostavlja pravno razmerje s tret- 
jimi osebami, razširjena pa bo tudi njegova pravica, da 
skliče sejo organov upravljanja ali zbor delavcev. 

V skladu z ustavnim amandmajem II k ustavi SR Slove- 
nije je predlagano skrajšanje mandatne dobe družbenega 
pravobranilca samoupravljanja in njegovega namestnika z 
osmih na štiri leta ter uvedena možnost enkratnega po- 
novnega imenovanja. Pomočnik družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja je izenačen z vodilnim delavcem v 
državni upravi, Z zakonom so podrobneje urejeni razlogi, 
zaradi katerih je lahko družbeni pravobranilec samouprav- 
ljanja razrešen pred potekom časa, za katerega je bil 

imenovan, ter urejeno vprašanje njegove socialne varno- 
sti; predlagana ureditev se glede na nekatere praktične 
okoliščine približuje ureditvi, ki velja za nosilce pravoso- 
dnih funkcij. 

Glede na položaj in odgovornost družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja SR Slovenije za izvajanje funkcije 
na celotnem območju republike se v zakonu predlagajo 
nekatere dopolnitve, ki se tičejo obveznosti sprejetih na- 
čelnih stališč, določanja programske usmeritve družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja ter sodelovanja tega or- 
gana v razrešitvenem postopku. 
' Končno se s predlaganimi spremembami in dopolni- 

tvami določa način urejanja družbenoekonomskih in dru- 
gih razmerij v delovni skupnosti družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja ter način določanja notranje orga- 
nizacije in sistemizacije tega organa. 

Glede na to, da število aktov oziroma razmerij, na katera 
se razširja pristojnost družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja, ni evidentirano, ni mogoče natančneje oce- 
niti, koliko se bo obseg dela tega organa zaradi predlaga- 
nih sprememb zakona povečal; vsekakor pa razširitev pri- 
stojnosti ne bo zahtevala kadrovske krepitve družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja in s tem dodatnih sred- 
stev družbenopolitičnih skupnosti. 

1. člen 
V zakolu o družbenem pravobranilcu samoupravljanja 

(Uradni list SRS, št. 21/75) se v prvem odstavku 2. člena vejica 
za besedami: »v samoupravnem združenem delu« nadomesti 
s piko, besede do konca odstavka pa se črtajo. 

Drugi odstavek se črta. 

2. člen 
V prvem odstavku 7. člena se za besedama: »organov 

upravljanja« dodajo besede: »oziroma zbor delavcev«, za 
besedama: »pooblaščenega organa« pa besede: »oziroma 
zbor delavcev«. 

V drugem odstavku se za besedo »seje« dodajo besede: 
»oziroma zbora delavcev«, pika na koncu stavka se črta in se 
dodajo besede: »oziroma zbor delavcev«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Če mnenja iz drugega odstavka tega člena ne dobi po 15 
dneh od dneva, koje prosil zanj, sme družbeni pravobranilec 
samoupravljanja sam sklicati sejo oziroma zbor delavcev iz 
prvega odstavka tega člena.« 

3. člen 
20. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja se imenuje za 

štiri leta in je po poteku te dobe lahko še enkrat imenovan. 
Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, ki ni bil po- 

novno imenovan ali je bil predčasno razrešen zaradi združitve 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja, zaradi trajne iz- 
gube delovne sposobnosti za opravljanje svoje funkcije ali 
zaradi zmanjšanja obsega dela družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja, družbenopolitična skupnost, pristojna za nje- 
govo imenovanje oziroma razrešitev, zagotovi drugo delo, ki 
ustreza njegovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridob- 
ljeni delovni zmožnosti. Do nastopa drugega dela, najdalj pa 
za dobo 1 leta, mu pripadajo pravice iz dela in osebni doho- 
dek v višini zadnjega mesečnega dohodka z vsemi povečanji 
osebnega dohodka in drugih prejemkov voljenih in imenova- 
nih funkcionarjev.« 

4. člen 
V 22. členu se za besedo »opravljati« v tretji vrsti doda 

beseda »funkcije« in za njo postavi vejica. 
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5. člen 
24. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja se razreši tuđi 

pred potekom časa, za katerega je imenovan: 
1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je s pravnomočno Sodbo obsojen na kazen zapora 6 

mesecev ali na hujšo kazen, oziroma na milejšo kazen za 
kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno neprimeren 
opravljati funkcijo družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja; 

3. če s svojim delom in ravnanjem krši ugled funkcije 
družbenega pravobranilca samoupravljanja; 

4. če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje 
funkcije; 

5. zaradi združitve družbenih pravobranilcev samoupravlja- 
nja za območje več občin. 

Če družbeni pravobranilec samoupravljanja zahteva razre- 
šitev, skupščina družbenopolitične skupnosti, ki ga je imeno- 
vala o tem razpravlja in sprejme odločitev v treh mesecih od 
vložitve zahteve. 

Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega 
člena prične skupščina družbenopolitične skupnosti na svojo 
pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega ljudstva, 
Zveze sindikatov ali družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja SR Slovenije. * 

Socialistična zveza delovnega ljudstva in Zveza sindikatov 
dajeta mnenje o razrešitvi družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega 
člena, kadar nista sami predlagali njegovo razrešitev. 

O razrešitvi družbenega pravobranilca samoupravljanja iz 
razlogov po 2. ali 3. točki prvega odstavka tega člena je 
mogoče odločiti samo, če je pristojni organ skupščine druž- 
benopolitične skupnosti poprej izvedel postopek za ugotovi- 
tev utemeljenosti razlogov za razrešitev in če je bilo v tem 
postopku družbenemu pravobranilcu samoupravljanja omo- 
gočeno, da se izjavi o predlogu za razrešitev. 

Če je proti družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
uveden kazenski postopek, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloči, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ne opravlja dolžnosti v času, ko postopek traja « 

6. člen 
V 25. členu se v prvem odstavku za besedama: »več na- 

mestnikov« postavi pika, besedi: »in pomočnikov« pa se čr- 
tata. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Namestnik opravlja zadeve iz delovnega področja družbe- 

nega pravobranilca samoupravljanja, ki jih določi družbeni 
pravobranilec samoupravljanja.« 

V tretjem odstavku se vejica za besedami: »družbenemu 
pravobranilcu samoupravljanja« nadomesti s piko, besede do 
konca stavka pa se črtajo 

Za četrtim odstavkom se dodata nov peti in šesti odstavek, 
ki se glasita: 

»Določbe 20. do 24. člena tega zakona veljajo tudi za 
namestnika družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Namestnik družbenega pravobranilca samoupravljanja je 
lahko razrešen tudi zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela 
družbenega pravobranilca samoupravljanja.« 

7. člen 
V 26. členu se v prvem odstavku črtata besedi: »oziroma 

pomočnika«, v drugem in tretjem odstavku pa besedi: »in 
pomočnika«. 

8. člen 
Za 26. členom se doda nov 26. a člen, ki se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja ima lahko enega 

ali več pomočnikov. Pomočnik družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja je vodilni delavec. 

Pomočnika imenuje družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja za dobo štirih let in je po preteku te dobe lahko ponovno 
imenovan. 

Za pomočnika družbenega pravobranilca samoupravljanja 
je lahkd imenovan delavec z visoko strokovno izobrazbo, ki 
pozna družbenoekonomske odnose na področju samouprav- 
ljanja in družbene lastnine.« 

9. člen 
27. in 28. člen se črtata. 

10. člen 
V 32. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

»Dogovorjena načelna stališča so za družbene pravobra-' 
nilce samoupravljanja obvezna.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek. 

11. člen 
V 33. členu se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se 

glasi: 
»- pravilnik o strokovnih izpitih in organizaciji pripravniš- 

tva strokovnih delavcev družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja v SR Sloveniji.« 

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije v 

soglasju z družbenimi pravobranilci samoupravljanja določi 
skupno programsko usmeritev družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja v SR Sloveniji za tekoče leto.« 

12. člen 
V 34. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, 

Četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 
»Z aktom o organizaciji in delu družbenega pravobranilca 

samoupravljanja se določi način organiziranja in vodenja 
dela, programiranja in opravljanja nalog ter pooblastila in 
odgovornosti delavcev pri njihovem opravljanju. 

Naziv in razpored del in nalog z njihovim opisom za vsakega 
delavca ali skupino delavcev, pogoji za opravljanje posamez- 
nih del in nalog, skupno število delavcev, potrebnih za oprav- 
ljanje del in nalog in število pripravnikov, ki se sprejemajo v 
delovno razmerje, se določi z aktom o sistemizaciji del in 
nalog družbenega pravobranilca samoupravljanja. 

Akt o notranji organizaciji in delu ter akt o sistemizaciji del 
in nalog izda po predhodnem mnenju delovne skupnosti 
družbeni pravobranilec samoupravljanja v soglasju s skup- 
ščino pristojne družbenopolitične skupnosti oziroma orga- 
nom, ki ga skupščina določi. 

K aktu o notranji organizaciji in delu ter aktu o sistemizaciji 
del in nalog družbenih pravobranilcev samoupravljanja za 
območje občine ali več občin daie predhodno mnenje druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije.« 

Dosedanji drugi odstavek postane šesti odstavek. 

13. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za urejanje razmerij, ki se nanašajo na sredstva za delo 

družbenih pravobranilcev samoupravljanja, na dohodek de- 
lovne skupnosti ter na način uresničevanja samoupravnih pra- 
vic, obveznosti in odgovornosti delavcev se primerno uporab- 
ljajo določbe zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih orga- 
nih (Uradni list SRS, št. 24/79 in 12/82), kolikor ni v tem 
zakonu drugače določeno. 

Udeleženci samoupravnega sporazuma iz 111. člena za- 
kona iz prvega odstavka tega člena so delavci v delovni 
skupnosti družbenega pravobranilca samoupravljanja, druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja, skupščina ustrezne 
družbenopolitične skupnosti oziroma organ, ki ga ta določi, 
in organ sindikata, določen v statutu sindikatov. 

Prispevek delovne skupnosti družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja po 120. členu zakona iz prvega odstavka tega 
člena ugotovi oziroma oceni skupščina družbenopolitične 
skupnosti oziroma organ, ki ga ta določi, potem ko dobi 
mnenje družbenega pravobranilca samoupravljanja. Pri tem 
upošteva mnenja in stališča, ki jih je skupščina sprejela,ob 
obravnavi obvestil, mnenj, predlogov, informacij in poročil o 
stanju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine, ki jih pošilja družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja na njeno zahtevo ali na lastno pobudo. Pri oceni prispevka 
delovne skupnosti družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja za območje občine ali več občin si občinska skupščina 
oziroma občinske skupščine lahko pribavijo mnenje družbe- 
nega pravobranilca samoupravljanja SR Slovenije. 
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Udeleženci samoupravnega sporazuma iz 135. člena za- 
kona iz prvega odstavka tega člena so delavci delovne skup- 
nosti družbenega pravobranilca samoupravljanja in organ, ki 
ga določi skupščina ustrezne družbenopolitične skupnosti. 

14. člen 
Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja in namestniku 

družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki sta do uvelja- 
vitve tega zakona opravlja to funkcijo več kot štiri leta, traja 
mandat do poteka časa, za katerega sta bila imenovana in ne 
moreta biti znova imenovana na isto funkcijo. 

Družbenemu pravobranilcu samoupravljanja in namestniku 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki sta do uvelja- 

vitve tega zakona opravljala funkcijo manj kot štiri leta, pre- 
neha mandat po štirih letih od dneva imenovanja in sta lahko 
še enkrat imenovana na isto funkcijo. 

16. člen 
Delavci, ki so biii do uveljavitve tega zakona imenovani za 

pomočnike družbenega pravobranilca samoupravljanja, na- 
daljujejo z delom po tem zakonu kot vodilni delavci do izteka 
dobe, za katero so bili imenovani. 

17. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

SRS. 

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE 
IZVRŠNI SVET 

V letu 1982 je Izvršni svet predložil Skupščini SR Slovenije 
predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah za- 
kona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja skupaj z 
zakonskim osnutkom. Glede na stališča, izoblikovana po 
obravnavi v skupščinskih telesih, da naj se zakon sprejema v 
treh fazah, je predlagatelj osnutek zakona umaknil in so 
njegove določbe ob obravnavanju predloga za izdajo zakona 
služile delegatom kot delovne teze. 

Predlog za izdajo so zbori Skupščine SR Slovenije obravna- 
vati in sprejeli na svojih sejah dne 16. marca 1983. Predlagate- 
lju zakona so naložili, da pripravi osnutek zakona in pri tem 
prouči in ustrezno upošteva pripombe in predloge delegatov 
v razpravi. 

Pri pripravi osnutka je predlagatelj izhajal iz sprejetih sta- 
lišč, da je sprememba zakona potrebna zaradi uskladitve 
zakona z zveznim zakonom o spremembah in dopolnitvah 
zakona o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, z zako- 
nom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine 
SR Slovenije ter o republiških upravnih organih in zaradi 
dopolnitve posameznih določb glede na izkazane potrebe v 
praksi. Predlagatelj je proučil vse v razpravi dane pripombe in 
jih večinoma tudi upošteval. 

S -1. in 2. členom osnutka se republiški zakon o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja, usklajuje z zveznim zakonom 
o družbenem pravobranilcu samoupravljanja, ki je bil spreme- 
njen in dopolnjen v letu 1982. 

S predlagano spremembo v 1. členu osnutka se družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja omogoča varovanje 
družbene lastnine tudi v primerih, če je prizadeta z aktom ali 
dejanjem, s katerim se vzpostavlja pravno razmerje s tretjimi 
osebami, to je z osebami, ki niso subjekti samoupravnega 
združenega dela. Po tej spremembi sme družbeni pravobrani- 
lec samoupravljanja pred pristojnim sodiščem oziroma pred 
drugim pristojnim organom izpodbijati akt ali dejanje subjek- 
tov iz prvega odstavka 2. člena zakona brez omejitev, medtem 
ko je po veljavnem zakonu (drugi odstavek 2. člena zakona) v 
primeru, da je bilo z aktom oziroma dejanjem vzpostavljeno 
pravno razmerje s tretjo osebo, akt oziroma dejanje lahko 
izpodbijal le v primerih in ob pogojih, ki jih je določal posebni 
zakon. 

S spremembo v 2. členu osnutka se omogoča družbenemu 
pravobranilcu samoupravljanja ne samo sklic seje organov 
uporavljanja, temveč tudi sklic zbora' delavcev oziroma, da 
sam skliče sejo organa upravljanja ali zbor delavcev tudi, če 
ne dobi zaprošenega mnenja Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in sindikata. 

Glede dolžine mandatne dobe in omejitev ponovnega ime- 
novanja družbenega pravobranilca samoupravljanja je v 3. 
členu osnutka v skladu s petim odstavkom amandmaja II k 
ustavi SR ,Slovenije določeno, da se družbeni pravobranilec 
samoupravljanja imenuje za dobo štirih let z možnostjo en- 
kratnega ponovnega imenovanja. Takšna rešitev je v skladu s 
trajanjem mandata voljenih in imenovanih funkcionarjev in 
drugih nosilcev samoupravnih, javnih in drugih družbenih 
funkcij in je tudi glede na izvajanje funkcije družbenih pravo- 
branilcev samoupravljanja ocenjena kot primerna. Glede 
družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki ni bil ponovo 

imenovan, predpisuje isti člen osnutka obveznost družbeno- 
politične skupnosti, da mu zagotovi drugo ustrezno delo. V 
zvezi z razpravo v skupščinskih telesih o utemeljenosti take 
rešitve glede na novelo zakona o delovnih razmerjih, ki do- 
loča pravico delavcev, da se po prenehanju samoupravnih, 
javnih in drugih družbenih funkcij vrnejo v isto temeljno 
organizacijo, predlagatelj meni, da predlagana rešitev ne 
vpliva na to pravico iz zakona o delovnih razmerjih; zaradi 
narave funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja 
pa meni, da mu je potrebno zagotoviti za primer, da se iz 
določenih razlogov ne želi ali ne more vrniti na prejšnje delo, 
dodatno socialno varnost tako, da se glede dela, ki ga bo 
opravljal po prenehanju funkcije ne veže na organizacijo, kjer 
je bil v delovnem razmerju pred nastopom funkcije. Predla- 
gana rešitev se približuje načinu zagotavljanja socialne var- 
nosti kot je po pozitivni zakonodaji predpisan za nosilce 
funkcij v pravosodju. 

V 4. členu osnutka je predlagana dopolnitev zakonske do- 
ločbe o nezdružljivosti funkcije družbenega pravobranilca 
samoupravljanja z drugimi deli tako, da predlagano besedilo 
zajema tudi prepoved hkratnega opravljanja drugih funkcij, ki 
niso združljive s funkcijo družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja. Enako določbo vsebuje zvezni zakon o družbe- 
nem pravobranilcu sarrioupravljanja. 

V 5. členu .osnutka so precizirani razlogi, iz katerih je 
družbeni pravobranilec samoupravljanja razrešen pred pote- 
kom časa, za katerega je imenovan. V primerjavi z veljavno 
zakonsko določbo je natančneje opredeljen razrešitveni ra- 
zlog, ki se veže na kaznovanost zaradi storitve kaznivega 
dejanja, kot nova razloga sta predlagana kršitev ugleda insti- 
tucije družbenega pravobranilca samoupravljanja in združitev 
družbenih pravobranilcev samoupravljanja za območje več 
občin, zaradi uskladitve zakona s konvencijo Mednarodne 
organizacije dela št. 111 glede diskriminacije pri zaposlovanju 
in poklicih, pa je opuščen razrešitveni razlog moralnopoli- 
tične neprimernosti za opravljanje funkcije. V istem členu je 
tudi predpisan postopek razrešitve, ki prevzema sedanje reši- 
tve. 

S predloženimi spremembami in dopolnitvami v 6-, 7. in 8. 
členu osnutka se predlaga, da se kot nosilca funkcije oprede- 
lita le družbeni pravobranilec samoupravljanja in njegov na- 
mestnik, pomočnik pa se izenači z vodilnim delavcem v dr- 
žavni upravi. Pri tem predlagatelj izhaja iz opredelitve, da je 
funkcija družbenega pravobranilca samoupravljanja in njego- 
vega namestnika predvsem družbenopolitična funkcija, funk- 
cija pomočnika pa predvsem strokovne narave. Predlaganim 
spremembam se za namestnika ustrezno uvaja načelo rota- 
cije, za pomočnika pa ohranja načelo reelekcije. 2 opredeli- 
tvijo pomočnika kot vodilnega delavca tudi postopek njego- 
vega imenovanja ne bi več izvedla skupščina, temveč bi ga 
imenoval družbeni pravobranilec samoupravljanja (8. člen 
osnutka). V 6. členu osnutka se za namestnika predlaga še 
razrešitveni razlog trajnega zmanjšanja obsega dela. 

V 10. členu osnutka se zaradi zakonske obveze o enotnem 
izvajanju funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja 
na območju republike predlaga, da so načelna stališča za 
učinkovito upravljanje funkcije, ki jih sprejemajo družbeni 
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pravobranilci samoupravljanja na skupnih sejah, obvezna za 
vse družbene pravobranilce samoupravljanja. Predlagano do- 
ločbo utemeljuje praksa. 

V odnosih do občinskih družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja ima družbeni pravobranilec samoupravljanja SR 
Slovenije kot organ celotne družbene skupnosti v republiki 
specifično vlogo. Zaradi obveznosti zagotavljanja enotne po- 
litike v izvajanju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in 
družbene lastnine daje drugim družbenim pravobranilcem 
samoupravljanja obvezna navodila, začne ali prevzame lahko 
zadevo, ki jo je začel drug družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja. Zaradi njegove odgovornosti za izvajanje funkčije 
te institucije, je v osnutku predvidena njegova udeležba v 
postopku razrešitve družbenega pravobranilca samoupravlja- 
nja (tretji odstavek 5. člena osnutka), medtem ko predlagatelj 
ugotavlja, da ni potrebe po zakonski ureditvi njegove ude- 
ležbe v postopku imenovanja družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja v smislu obveznega dajanja mnenja, ker je to 
predmet ureditve kandidacijskega postopka v okviru Sociali- 
stične zveze delovnega ljudstva. 

V 11. členu osnutka pa se glede na njegovo odgovornost za 
izvajanje funkcije na območju republike predlaga, da druž- 
beni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije določi tudi 
skupno programsko usmeritev družbenih pravobranilcev sa- 
moupravljanja v SR Sloveniji za tekoče leto, na podlagi po- 
oblastila v zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpo- 
polnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi pa 
predpiše pravilnik o strokovnih izpitih in organizaciji priprav- 
ništva strokovnih delavcev družbenih pravobranilcev samo- 
upravljanja. 

V 12. členu osnutka sta določena akta, s katerima se ureja 
notranja organizacija in sistemizacija del in nalog v organih in 
način njunega sprejemanja. Zaradi potrebe po enotnosti ure- 
ditve se predlaga, da daje predhodno mnenje k tem aktom 
družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije. 

13. in 14. člen osnutka se predlagata zaradi uskladitve z 
zakonom o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup- 
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih, kate- 
rega posamezne določbe se smiselno uporabljajo tudi za 
družbene pravobranilce samoupravljanja. Po mnenju predla- 
gatelja je potrebno smiselno uporabo izpeljati glede določbe, 
ki ureja način uresničevanja samoupravnih pravic, obveznosti 

in odgovornosti delavcev v majhnih delovnih skupnostih (13. 
člen osnutka) ter način uresničevanja družbenoekonomskega 
položaja delavcev (14. člen osnutka), medtem ko se smiselna 
uporaba drugih določb v skladu z drugim odstavkom 280. 
člena sistemskega zakona ureja z aktom organizaciji in delu 
organa. 

S 15. členom se glede omejitve ponovnega imenovanja 
družbenega pravobranilca samoupravljanja in njegovega na- 
mestnika realizira določba 2. točke amandmaja II k ustavi 
SRS, v 16. členu pa se glede nadaljnjega opravljanja funkcije 
pomočnika povzema rešitev kot velja za pomočnike v državni 
upravi. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona predstavljajo 
glede na odpravo omejitev funkcije družbenega pravobra- 
nilca samoupravljanja v sedanjem drugem in tretjem odstavku 
2. člena zakona razširitev njegove funkcije na celotno varstvo 
družbene lastnine. Glede na to, da se ne predlaga prenos 
varstva družbene lastnine v prometu nepremičnin z javnega 
pravobranilca na družbenega pravobranilca samoupravljanja, 
pomeni odprava omejitve predvsem vzpostavitev možnosti, 
da družbeni pravobranilec samoupravljanja zaradi varstva 
družbene lastnine posega tudi v pravna razmerja, vzpostav- 
ljena s tretjimi osebami npr. s kooperacijskimi pogodbami, 
pogodbami o prodaji osnovnih sredstev ipd. Ker število to- 
vrstnih aktov oziroma dejanj ni evdientirano, ni mogoče na- 
tančneje oceniti, za koliko se bo zaradi predlagane spre- 
membe 2. člena zakona povečal obseg dela družbenega pra- 
vobranilca samoupravljanja: vsekakor se obseg njegovega 
dela zaradi predlagane spremembe zakona ne bo povečal 
toliko, da bi zgolj to zahtevalo kadrovsko krepitev družbenih 
pravobranilcev samoupravljanja. Predlagane spremembe in 
dopolnitve torej ne bodo zahtevale novih finančnih sredstev 
družbenopolitičnih skupnosti. Neodvisno od sprejema tega 
zakona pa se glede na sedanjo kadrovsko zasedenost ter na 
sedanje funkcije tega organa kaže družbena potreba, da se 
kadrovska zasedba pri tem organu na ravni občin izboljša. Na 
ta način bo mogoče dalje krepiti uveljavljanje te institucije v 
nadaljnjem razvoju družbenoekonomskih in samoupravnih 
odnosov v združenem delu. 

Izvajanje zakona ne bo zahtevalo dodatnih administrativnih 
del in nalog in izdajo novih izvršilnih predpisov. 

Besedilo določb zakona o družbenem 
pravobranilcu samoupravljanja, za katere 
se predlagajo spremembe oziroma dopolnitve 

2. člen 
Zaradi uresničevanja varstva družbene lastnine družbeni 

pravobranilec samoupravljanja uporablja z zakonom dolo- 
čene ukrepe in vlaga pravna sredstva v primerih, če se z 
aktom ali dejanjem organizacije združenega dela, druge sa- 
moupravne organizacije ali skupnosti, družbenopolitične or- 
ganizacije ali druge družbeno pravne osebe oziroma organa 
družbenopolitične skupnosti krši z ustavo, zakonom ali sa- 
moupravnim splošnim aktom določena pravica ali obveznost 
glede upravljanja in razpolaganja z družbenimi sredstvi in 
glede pridobivanja, razporejanja in delitve dohodka ustvarje- 
nega v samoupravnem združenem delu, razen če gre za 
oškodovanje družbene lastnine z aktom ali dejanjem, s kate- 
rim je bilo pravno razmerje vzpostavljeno s tretjo osebo. 

V primerih in pod pogoji, določenimi s posebnim zakonom 
lahko družbeni pravobranitec samoupravljanja izjemoma, če- 
prav je glede družbene lastnine z aktom ali dejanjem iz prejš- 
njega odstavka vzpostavljeno pravno razmerje s tretjo osebo, 
pred pristojnim sodiščem oziroma pred drugim pristojnim 
organom izpodbija akt ali dejanje organizacije, skupnosti, 
druge družbeno pravne osebe ali organa iz prejšnjega od- 
stavka, če se s tem aktom ali dejanjem nezakonito razpolaga z 
družbenimi sredstvi v korist tretjih oseb, ali če se kršijo načela 
nacionalizacije ali predpisi o omejitvi zasebne lastnine. 

7. člen 
Če družbeni pravobranilec samoupravljanja meni, da je to 

zaradi varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi ali druž- 
bene lastnine nujno potrebno lahko zahteva, da se skliče seja 
organov upravljanja organizacije združenega dela oziroma 
seja pooblaščenega organa druge samoupravne organizacije 
ali skupnosti zaradi proučitve določenega vprašanja s po- 
dročja varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi ali druž- 
bene lastnine, ali lahko zahteva, da se delovnim ljudem sporo- 
čijo oziroma objavijo listine in podatki, ki se nanašajo na 
uresničevanje njihovih samoupravnih pravic ali varstvo druž- 
bene lastnine v določeni samoupravni organizaciji ali skupno- 
sti ali lahko uporabi drug ukrep, za katerega je z zakonom 
pooblaščen. 

Če pooblaščeni delavec oziroma organ v organizaciji zdru- 
ženega dela, drugi samoupravni organizaciji ali skupnosti ne 
skliče seje na zahtevo iz prejšnjega odstavka v roku 15 dni po 
prejemu zahteve, sme družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja po pridobitvi mnenja Socialistične zveze delovnega ljud- 
stva in Sindikata, sam sklicati sejo. 

20. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja se imenuje za 

osem let in ne sme biti znova imenovan za to funkcijo. 

22. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja ne more opravljati 

funkcije v državnih in samoupravnih organih, niti ne more 
opravljati službe ali dela, ki je nezdružljivo z njegovo funkcijo. 

24. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja se razreši dolžno- 

sti tudi pred potekom časa, za katerega je imenovan: 
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1. če sam zahteva razrešitev; 
2. če je obsojen za kaznivo dejanje na kazen odvzema 

prostosti; 
3. če trajno izgubi delovno sposobnost za opravljanje svoje 

funkcije; 
4. če se ugotovi, da je moralnopolitično neprimeren za 

opravljanje svoje funkcije. 
Če družbeni pravobranilec samoupravljanja zahteva razre- 

šitev, je ustrezna skupščina družbenopolitične skupnosti 
dolžna o tem razpravljati in sprejeti odločitev v treh mesecih 
od vložitve zahteve. 

Postopek za razrešitev družbenega pravobranilca samo- 
upravljanja iz razlogov po 2. in 4. točki prvega odstavka tega 
člena začne pristojna skupščina družbenopolitične skupnosti 
na svojo pobudo ali na predlog Socialistične zveze delovnega 
ljudstva in Zveze sindikatov. V tem postopku je trebs družbe- 
nemu pravobranilcu samoupravljanja omogočiti, da se izjavi o 
predlogu za razrešitev. 

Če je proti družbenemu pravobranilcu samoupravljanja 
uveden kazenski postopek, lahko skupščina družbenopoli- 
tične skupnosti odloči, da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja ne opravlja dolžnosti v času, ko postopek traja. 

25. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja ima lahko enega 

ali več namestnikov in pomočnikov. 
Namestnik in pomočnik opravljata zadeve iz delovnega 

področja družbenega pravobranilca samoupravljanja, ki jih 
določi družbeni pravobranilec samoupravljanja. 

Pred sodišči in drugimi organi, samoupravnimi organizaci- 
jami, skupnostmi in združenji ima namestnik pravice, ki gredo 
družbenemu pravobranilcu samoupravljanja, pomočnik pa 
pravice, ki mu jih posebej da družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja. 

Kadar je družbeni pravobranilec samoupravljanja zadržan 
ali odsoten, ga zastopa namestnik. Če ima družbeni pravobra- 
nilec samoupravljanja več namestnikov, ga zastopa tisti na- 
mestnik, ki ga določi družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja. 

26. člen 
Za namestnika oziroma pomočnika družbenega pravobra- 

nilca samoupravljanja je lahko imenovan delavec z visoko 
strokovno izobrazbo, ki pozna družbenoekonomske odnose 
na področju samoupravljanja in družbepe lastnine. 

Evidentiranje kandidatov za namestnika in pomočnika 
opravi Socialistična zveza delovnega ljudstva, po prehodno, 
opravljenem razpisu. 

Namestnika in pomočnika družbenega pravobranilca sa- 
moupravljanja imenuje skupščina družbenopolitične skupno- 
sti na predlog družbenega pravobranilca samoupravljanja 
izmed kandidatov v skladu s prejšnjim odstavkom. 

27. člen 
Namestnik in pomočnik družbenega pravobranilca samo- 

upravljanja se imenujeta za dobo osmih let in sta po poteku te 
dobe lahko ponovno imenovana. 

28. člen 
Določbe 21., 22., 23. in 24. člena tega zakona se uporabljajo 

tudi za namestnike in pomočnike družbenih pravobranilcev 
samoupravljanja. 

' ' 32. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije skli- 

cuje skupne seje družbenih pravobranilcev samoupravljanja, 
na katerih proučujejo pojave in probleme na področju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine ter 
obravnavajo svoje delo. Na skupnih sejah sprejemajo načelna 
stališča za učinkovito opravljanje svoje funkcije pri varstvu 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
lahko zaradi zagotavljanja enotne politike v izvajanju varstva 
samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine, daje 
drugim družbenim pravobranilcem samoupravljanja obvezna 
navodila. 

Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije 
lahko začne postopek ali prevzame zadeve oziroma opravlja- 
nja opravil iz dejanj v postopku, ki ga je začel drug družbeni 
pravobranilec samoupravljanja. 

33. člen 
Družbeni pravobranilec samoupravljanja SR Slovenije, po 

predhodnem mnenju družbenih pravobranilcev samouprav- 
ljanja predpiše: 
- pravilnik o notranjem poslovanju družbenih pravobranil- 

cev samoupravljanja in nadzira njegovo izvajanje, 
- način evidentiranja družbenih odnosov in pojavov v zvezi 

z varstvom samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene 
lastnine. 34. člen 

Za opravljanje strokovnih, administrativnih, finančnih in 
tehničnih opravil ima družbeni pravobranilec samoupravlja- 
nja potrebno število delavcev. 

Posamezna opravila iz prvega odstavka tega člena lahko 
družbeni pravobranilec samoupravljanja organizira skupaj z 
drugim organom. 

36. člen 
Samoupravne pravice delavcev v delovni skupnosti družbe- 

nih pravobranilcev samoupravljanja se urejajo s samouprav- 
nim sporazumom oziroma s pogodbo v skladu s predpisi o 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v Sociali- 
stični republiki Sloveniji, kolikor ni z zakonom drugače dolo- 
čeno. 

V primeru, da se razmerja pri delu urejajo s pogodbo, 
skleneta ustrezno pogodbo družbeni pravobranilec samo- 
upravljanja in delavec. 

SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
16. marca 1984 

Seje Zbora združenega de- 
la, Zbora občin in Družbeno- 
političnega zbora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
petek, 16. marca 1984 ob 9. 
uri. 

Na dnevnem redu sej zbo- 
rov je: 

- obravnava in opredelitev 
do poročila o pogajanjih z 
Mednarodnim denarnim skla- 
dom o novi finančni pogodbi. 

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE 
ZBORA ZDRUŽENEGA DELA 
28. marca 1984 

Predlog dnevnega reda se- 
je Zbora združenega dela 
Skupščine SR Slovenije, ki je 
sklicana za sredo, 28. marca 
1984, je razširjen z obrav- 
navo: 

- poročila delegacije Skup- 
ščine SR Slovenije v Zboru re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFR Jugoslavije o poteku 28. 
seje Zbora republik in pokrajin 

Skupščine SFR Jugoslavije, ki 
je bila 29. februarja 1984; 

- dopolnilnega predloga 
Zveznega izvršnega sveta na 
osnutek zakona o spreminja- 
nju dela kratkoročnih kreditov 
bank in organizacij združene- 
ga dela iz primarne emisije v 
dolgoročni kredit za obratna 
sredstva. 

SKLIC SKUPNE SEJE VSEH ZBOROV 
SKUŠČINE SR SLOVENIJE 
12. aprila 1984 

Skupna seja vseh zborov 
Skupščine SR Slovenije je 
sklicana za četrtek, 12. aprila 
1984. 

Na skupni seji vseh zborov 
bodo delegati volili člana 
Predsedstva Socialistične fe- 
derativne republike Jugoslavi- 

je iz SR Slovenije ter opravili 
nadomestne volitve dveh čla- 
nov delegacije Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine Sociali- 
stične federativne republike 
Jugoslavije. 
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SKLIC SEJ ZBOROV SKUPŠČINE SR 
SLOVENIJE 
12.aprila 1984 

Seje Zbora združenega de- 
ia, Zbora občin in Družbeno- 
političnega jibora Skupščine 
SR Slovenije so sklicane za 
četrtek, 12. aprila 1984 

Vsi trije zbori bodo volili 
predsednika in podpredse- 
dnika Skupščine SR Slovenije 
ter predsednike in podpred- 
sednike zborov Skupščine SR 
Slovenije. 

Družbenopolitični zbor bo 
na seji verificiral tudi manda- 
te na nadomestnih volitvah 
izvoljenih delegatov v Druž- 
benopolitičnem zboru Skup- 
ščine SR Slovenije. 

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

- predlog zakona o urejanju 
prostora (ESA 295); 

- predlog zakona o urejanju 

naselij in drugih posegov v 
prostor (ESA 283); 

- predlog družbenega do- 
govora o skupnih osnovah in 
merilih za zagotavljanje oseb- 
nih dohodkov in drugih pre- 
jemkov in nadomestil funkcio- 
narjev v organih družbenopoli- 
tičnih skupnosti in družbeno- 
političnih organizacij; 

- osnutek družbenega do- 
govora o osnovah in merHih za 
pridobivanje *in delitev sred- 
stev za osebne dohodke funk- 
cionarjev, ki delajo v organih 
in organizacijah družbenopoli- 
tičnih skupnosti, organih druž- 
benopoltičnih organizacij in 
nekaterih samoupravnih inte- 
resnih skupnosti v SR Slove- 
niji. 

Zbor združenega dela In 
Zbor občin bosta obravnavala 
še: 

- predlog zakona o stavb- 
nih zemljiščih (ESA 582); 

- osnutek zakona o graditvi 
objektov (ESA 298); 

- poročilo o uresničevanju 
zakona o energetskem gospo- 
darstvu (ESA 445) 

- predlog za izdajo zakona 
o združevanju sredstev dolo- 
čenih uporabnikov družbenih 
sredstev za financiranje iz- 
gradnje elektroenergetskih 
objektov in objektov premo- 
govništva, s predlogom zako- 
na (ESA 447); 

- osnutek družbenega do- 
govora o temeljih skupne poli- 

tike na področju zaposlovanja 
in njenem uresničevanju v So- 
cialistični federativni republiki 
Jugoslaviji. 

Zbor združenega dela bo 
obravnaval tudi: 

- predlog zakona o ratifika- 
ciji konvencije mednarodne 
organizacije dela štev. 158 o 
prenehanju delovnega razmer- 
ja s pobudo delodajalca. 

Vs! trije zbori imajo na 
dnevnem redu sej: 

- volitve in imenovanja; 
- pobude, predloge in vpra- 

šanja delegatov oziroma druž- 
benopolitičnih organizacij. 

SEJA SKUPŠČINE KULTURNE 
SKUPNOSTI SLOVENIJE 
7. marca 1984 

Skupščina Kulturne skupnosti Slovenije je na seji zbora 
uporabnikov in zbora izvajalcev - kot enakopraven zbor z 
zbori Skupščine SR Slovenije - sprojela predlog zakona o 
kulturno umetniških dejavnostih in o posredovanju kultur- 
nih vrednost. 

VPRAŠANJA DELEGACIJ IN DELEGATOV 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 27. 12. 1983 

- Enotne osnove za davek iz skupnega 
dohodka občanov 

Skupina delegatov za Zbor 
združenega dela za področje 
gospodarstva za Zbor združe- 
nega dela Skupščine SR Slo- 
venije 30. okoliša Iz Celja Je 
posredovala naslednje dele- 
gatsko vprašanje. 

»Skupina delegatov k pred- 
logu zakona o spremembah 
zakona o uvedbi in stopnjah 
republiških davkov in taks, 
prosi za pojasnilo, zakaj se v 
SR Sloveniji davek odmerja 
zmanjšan za dvainpolkratni 
letni poprečni čisti osebni do- 
hodek, če je v drugih republi- 
kah določen trikratni.« 

Republiška uprava za druž- 
bene prihodke je poslala na- 
slednji pismeni odgovor: 

Z dogovorom republik in po- 
krajin o usklajevanju temeljev 
sistema in obdavčevanja skup- 
nega dohodka občanov so 
enotno v SFRJ določeni te- 
meljni elementi sistema ob- 
davčevanja skupnega dohod- 
ka občanov. Tako je bila enot- 
no opredeljena osnova za da- 
vek iz skupnega dohodka ob- 
čanov, ki zajema vse dohodke 
občanov, zmanjšane za plača- 
ne davke, prispevke ter krajev- 
ni samoprispevek in za trikrat- 
ni letni poprečni osebni doho- 
dek zaposlenih v gospodar- 
stvu posamezne republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine, za 

obdobje devetih mesecev v le- 
tu, v katerem se obdavčuje 
skupni dohodek. 

Temelje dogovora je SR Slo- 
venija vgradila v sistem obdav- 
čevanja skupnega dohodka že 
za leto 1979. Tako je bil trikrat- 
ni znesek neobdavčenega dela 
dohodka za leto 1979 določen 
v višini "248.000 din, za leto 
1980, pa v višini 294.000 din. 
Glede na povečan znesek 
neobdavčenega dela skupne- 
ga dohodka, se je število obča- 
nov, ki jim je bil odmerjen da- 
vek iz tega naslova od leta 
1978 na leto 1979 zmanjšalo 
od 10.125 na 2027 zavezancev. 
Za leto 1980 pa je bilo 1900 
zavezancev. 

Že ob razpravi pri sprejema- 
nju predloga dogovora so ne- 
kateri delegati menili, da je 
znesek neobdavčnega dela 
skupnega dohodka previsok, 
ker bodo davek plačevali le ti- 
sti občani, ki imajo zelo visoke 
dohodke, oziroma imajo do- 
hodke iz več virov. 

Gibanja osebnih dohodkov 
in ugotovitve na podlagi po- 
datkov o obdavčevanju z dav- 
kom iz skupnega dohodka ob- 
čanov so pokazala, da je ta da- 
vek izgubil funkcijo socialnega 
korektiva, ker je znesek neob- 
davčenega dela dohodka, do- 
ločen na podlagi dogovorjenih 

kriterijev, previsok. 
Izvršni svet Skupščine SR 

Slovenije je na 53. seji dne 
7/5-1981 obravnaval vpraša- 
nja obdavčitve skupnega do- 
hodka občanov v SR Sloveniji 
in sprejel sklep, da predlaga 
Skupščini SRS, kot ppdpisnici 
dogovora, uvedbo poštopkaza 
spremembo dogovora repu- 
blik in pokrajin o usklajevanju 
temeljev sistema in politike 
obdavčevanja celotnega pri- 
hodka občanov. V dogovoru 
določen kriterij za določitev 
zneska neobdavčenega dela 
skupnega dohodka občanov 
naj bi se spremenil tako, da se 
namesto trikratnega letnega 
poprečnega osebnega dohod- 
ka zaposlenih delavcev v go- 
spodarstvu v tekočem letu, do- 
loči dvainpolkratni znesek. 

O tem sta na svojih sejah 
dne 25/11-1981 in26/11-198f 
razpravljala Zbor združenega 
dela in Zbor občin Skupščine 
SR Slovenije in sprejela sklep, 
da se uvede postopek za spre- 
membo dogovora republik in 
pokrajin o usklajevanju teme- 
ljev sistema politike obdavče- 
vanja celotnega prihodka ob- 
čanov ter z dodatno obrazloži- 
tvijo posreduje skupščinam 
socialističnih republik in po- 
krajin. Skupščina SR Slovenije 
je pooblastila Izvršni svet, da v 
njenem imenu sodeluje pri na- 
daljnjem delu v zvezi z obrav- 
navo predloga za uvedbo po- 
stopka za spremembo dogo- 
vora republik in pokrajin o us- 

klajevanju temeljev sistema 
politike obdavčevanja celotne- 
ga prihodka občanov. 

Na osnovi take opredelitve je 
Skupščina SR Slovenije že za 
leto 1981 upoštevala kot neob- 
davčen del dohodka dvainpol- 
kratni poprečni osebni doho- 
dek zaposlenih v gospodar- 
stvu posamezne republike ozi- 
roma pokrajine in določila 
znesek v višini 330.000 din. V 
decembru 1982 pa je bil kriterij 
dvainpolkratnega poprečnega 
osebnega dohodka vgrajen tu- 
di v zakon o davkih občanov 
(124. člen, Uradni list SRS, št. 
44/82). 

Glede na to, da je že bil v 
pripravi medrepubliški dogo- 
vor o usklajevanju davčnega 
sistema, ki zajema tudi obdav- 
čevanja skupnega dohodka 
občanov je predstavnik SR 
Slovenije predlagal znižanje 
zneska neobdavčenega dela 
dohodka. V osnutku dogovora 
o usklajevanju davčnega siste- 
ma je kot neobdavčen del 
predviden dvakratni poprečni 
osebni dohodek zaposlenih v 
gospodarstvu posamezne re- 
publike oziroma avtonomne 
pokrajine. 

Pripominjamo, da je spreje- 
manje medrepubliškega dogo- 
vora o usklajevanju davčnega 
sistema predvideno v prvem 
četrtletju leta 1984 tako, da bi 
davčni predpisi, ki bodo uskla- 
jeni s tem dogovorom, veljali 
od 1/1-1985 dalje. 
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ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 25. 1. 1984 

- Oskrba s kuruzo 
Skupina delegatov iz Kme- tržne proizvodnje krušnih žit in 

tijskega področja za okoliš ostalih poljščin. 
M. Sobota je na seji 23.1.1984 v zvezi z omenjenim dele- 
obravnavala problematiko gatskim vprašanjem je bil na 
preskrbe s krmili in rta osnovi zboru združenega dela Skup- 
navedto izoblikovala delegat- šćine SR Slovenije dne 25/1- 
sko vprašanje: kako v čim 1904 posredovan takojšen od- 
krajšem času normalizirati govor, ki ga dopolnjenega : 
oskrbo s surovinami za izde- zadnjimi sklepi ZIS posreduje- 
lavo krmil. mo za objavo v pisni obliki. 

Povečana rast kmetijske izvršni svet Skupščine SR 
proizvodnje za 3-4% v letu Slovenije je 19/1-1984 raz- 

J.n srie^rii®!'°^n®Sa pravljal o problematični oskrbi obdobja s 85% samooskrbo, OZD iz SR Slovenije s koruzo, 
so vezani na redno oskrbo z Slovenske organizacije potre- 
repromateriaii. Poleg prisot- bujejo letno 400.000 ton koru- 
nih težav v preskrbi z nekate- Ze, ki jo pretežno in sicer v 
rimi pomembnimi repromate- količini 300.000 ton zagotav- 
riali kot »o: mineralna gnojila, |jaj0 iz drugih republik in po- 
zaščitna sredstva, pogonska krajin. Po uveljavitvi odloka o 
goriva in nadomestni deii ter najvišji ravni prodajne cene 
ob znatni podražitvi teh v pre- koruze, ki znaša 17,00 din za 
teklem letu (od 20 do 50 ali kilogram, so praktično ukinje- 
več %) so po sprejetju zvez- ne dobave po že sklenjenih 
nega odloka »o najvišjih ce- pogodbah. Znano je, da je bila 
nah določenih surovin za pro- tržna cena pred uveljavitvijo 
izvodnjo industrijske krme in odloka že na precej višjem ni- 
° načinu oblikovanja cen in- voju, in je znašala 22 din za 
dustrijske krme« z dne kilogram. Posledica tega je, da 
23.12.1983 nastopile dodatne so nekaterim OZD v Sloveniji 
neodložljive težave v preskrbi že pošle zaloge koruze, med- 
§ krmili. tem ko imajo večje proizvajal- 

Znano je, da so bile cene ke perutnine in prašičev zalo- 
dokupljenih domačih surovin g0 koruze le še za mesec fe- 
- kot je koruza, predvsem pa bruar. Zaradi tega tudi z med- 
uvozenih beljakovinskih kom- sebojnim posojanjem ni več 
ponent že pred t®m odlokom mogoče za več kot za nekaj 
znatno višje od z odlokom dni zagotoviti oskrbo s koruzo, 
maksimiranih. Zaicge surovin Izvršni svet Skupščine SR 
so minimalne, dogovorjene Slovenije je dne 19.1. in 
dobave se prekinjajo m zau- 25.1.1984 informiral Zvezni 
st rvijajo. Proizvodnja in do- izvršni svet o problematični 
bava krmil se zmanjšuje. Sta- oskrbi OZD iz SR Slovenije s 
nje postaja nevzdržno: koruzo in predlagal, da se iz 

- ker se je stalež živine v zveznih blagovnih rezerv spro- 
našem območju povečal in je sti 30.000 ton koruze, kar za- 
ob tem tudi poraba krmi! na- ctostuje v Sloveniji za enome- 
raste, sečno oskrbo, oziroma da ZIS 
- ker je zaradi dolgotrajne sprejme takšne ukreoe, da bi 

suše v preteklem letu v pov- 0ZD lahko kupovale koruzo po 
prečju za 20-30-odstotni iz- dogovorjenih cenah. 
pad pri doma pridelani krmi, Zvezni Izvršni svet je o pro- 
- ker so izpadi in motnje v blematiki oskrbe s koruzo raz- 

preskrbi s krmili nastopile v pravljal 26.1.1984 in s tem v 
času, ko se krmljenje ne da zvezi sprejel naslednje sklepe: 
premostiti z doma pridelano . _ 
svežo krmo, Zvezni sekretariat za zu- nanjo trgovino mora dqločiti 

- ker so dobave krmit (otro- količinski kontingent za izvoz 
bov in krmilne moke) iz mlin- koruze letine 1983 v koičini 
ske industrije na račun od- 600.000 ton in 300.000 ton za 
kupljenje pšenice realizirane izvoz v SSSR. 
le do 30%, 2. Zvezni sekretariat za zu- 

- in ker tudi akcija v zame- nanjo trgovino bo v sodelova- 
njavi za tržno dogovorjeno nju z Zveznim sekretariatom za 
proizvodnjo krušnih žit za ko- trg in splošne gospodarske za- 
ruzo še ni stekla. deve, Zveznim komitejem za 

Ker že sam začetek pomanj- kmetijstvo, Splošnim združe- 
kanja krmil neugodno vpliva njem za kmetijstvo in živilsko 
na prirejo mesa in mleka, želi- industrijo Jugoslavije določil 
mo opozoriti na nujnost rešitve kvartalno dinamiko izvoza ko- 
probiema, ker bo v nasprot- ruze do 30 septembra 1984 s 
nem primeru vplival na zmanj- ciljem uskladitve dinamike 
šanje staleža živine, prav tako izvoza 5 ponudbo koruze na 
pa tudi na realizacijo planirane domačem trgu. 

3. Sprejema se sprememba povečanje ponudbe tržnih vi- 
materialnih bilanc osnovnih škov koruze zasebnih kmetij- 
kmetijsko prehrambenih pro- skih proizvajalcev. 
izvodov za ekonomsko leto 
1983/84, sprejetih 15/9-1983, 7' inšpekcijske službe bodo 
pri čemer se predvideni izvoz v spremljale izvajanje odloka o 
višini 1.500.000 ton zmanjša na naivišiih cenah koruze in zalo- 
900.000 ton, upoštevaje že 9e Prl OZD in 0 tem seznanjale 
odobreni izvoz v SSSR. Narodno banko Jugoslavije z 

4. Pristojni zvezni upravni namenom zmanjšanja kreditov 
organi bodo odobravali kom- tistim 0ZD- ki razpolagajo z 
penzacijske posle za izvoz ko- v®6j'mi zalogami koruze od 
ruze le v okviru določenih kon- PuJn0 potrebnih za lastno pro- 
tingentov, s tem, da se vsi posli izvodnjo. 
odobravajo samo za uvoz pro- 8. Zvezni sekretariat za trg 
teinske živalske krme in suro- in splošne gospodarske zade- 
vin za proizvodnjo zaščitnih ve bo v sodelovanju z Zveznim 
sredstev za varstvo rastlin. sekretariatom za zunanjo trgo- 

5. Izvršnim svetom skupščin vino, Zveznim komitejem za 
republik in pokrajin se pripo- kmetijstvo in Splošnim združe- 
roča, da na enotnem jugoslo- njem za kmetijstvo in živilsko 
vanskem trgu intervenirajo s industrijo operativno spremljal 
koruzo iz republiških oziroma oskrbo trga s koruzo in v roku 
pokrajinskih blagovnih rezerv. 10 dni dostavil Zveznemu 

6. Izvršnim svetom skupščin izvršnem svetu dodatno infor- 
republik in pokrajin se pripo- macijo s predlogom ukrepov 
roča, da s spremembo dinami- za uspešnejše razreševanje 
ke plačil davkov vplivajo na oskrbe s koruzo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA - 21. 2. 1984 

- Drugačen predlog za zimske počitnice 
Skupina delegatov za go- komiteja za vzgojo in izobraže- 

spodarsko področje 4. okoliša vanje ter telesno kulturo vsem 
— Ljubljana Šiške postavlja srednjim šolam in občinskim 
naslednje delegatsko vpraša- skupščinam ob sprejemanju 
"i®: pravilnika o šolskem koledarju 

Predlagamo« *da se termin za osnovne šole, za kar je pri- 
zimskih šolskih počitnic v bo- stojen v skladu z zakonom o 
doče določi tako, da je en te- osnovni šoli. 
den skupen za vse osnovne ... 
šoie in šole usmerjenega izo- Pa mo9°če sprejeti dele- 
braževanja na območju vse 9a-ske pobude in tako rešitev 
Slovenije. določiti kot obvezno, saj zakon 

Sedanja varianta onemogo- o usmerjenem izobraževanju v 
ča mnogim staršem, da uskla- členu določa, da časovno 
dijo zimske šolske počitnice razporeditev vzgojnoizobraže- 
svojih otrok. val nega dela in trajanje šolskih 

Na vprašanje odgovoril Jože P°čitnic v šolskem letu določi 
Miklavc, namestnik predsed- izobraževalna organizacija z 
niče Republiškega komiteja za jetnim delovnim načrtom. Izo- 
vzgojo in izobraževanje ter te- brajevalne organizacije v 
lesno kulturo. srednjem izobraževanju mora- 

Delegatsko vprašanje je mo- j° razporeditev in trajanje šol- 
goče razumeti kot pozitivno ®, [V P°čitnic predhodno us- 
oceno uskladitve zimskih po- kladiti s pristojno občinsko 
čitnic za učence šol usmerje- skupščino, v visokem izobra- 
nega izobraževanja v ljubljan- zevanju pa v okviru univerze, 
skih občinah. V letošnjem šol- Taka rešitev je bila uveljav- 
skem letu so se srednje šole v Ijena zato, ker ne bi bilosmotr- 
Ljubljani s pristojnimi občin- no enotno urejati šolski kole- 
skimi skupščinami uskladile dar za srednje šole, saj terjajo 
tako, da se je en teden šolskih posamezni vzgojnoizobraže- 
počitnic za učence srednjih valni programi, ki vključujejo 
šol prekrival s šolskimi počit- tudi proizvodno delo in delov- 
nicami za učence osnovnih šol no prakso, v mnogih primerih 
v Ljubljani, en teden pa s šol- tako razporeditev vzgojnoizo- 
skimi počitnicami za učence braževalnega dela in trajanje 
osnovnih šol v drugih občinah, šolskih počitnic, ki omogoča 
kar je omogočilo staršem, da najbolj smotrno vključitev 
so uskladili zimske počitnice učencev v proizvodno delo in 
svoiih otrok tudi v primerih, ko delovno prakso (na primer v 
so v družini osnovnošolski in gostinstvu in turizmu, v PTT 
srednješolski otroci, ki se v prometu itd.). Obveznost, da 
Ljubljano vozijo ali bivajo v do- srednja šola razporeditev 
movih za učence. Taka je bila vzgojnoizobraževalnega dela 
tudi usmeritev Republiškega in trajanje šolskih počitnic us- 

poročevafec T 
21 



kladi s pristojno občinsko možnosti za uskladitev s šol- 
skupščino pa zagotavlja tudi skim koledarjem osnovnih šol. 

- Nove tarifne postavke za področje 
električne energije 

Delegati 36. okoliša za go- 
spodarsko področje s sede- 
žem v občini Ravne na Koro- 
škem sprašujemo, kdaj bomo 
izvedeli za kWh za posamez- 
no vrsto odjema električne 
energije. 

Zvezni izvršni svet je odlok 
o povišanju cene električne 
energije sprejel 23. decembra 
1983, dejanske cene kWh za 
posamezne vrste odjema, pa 
še do sedaj ne poznamo! 

Na vprašanje je odgovoril 
Jakob Piskernik, član Izvršne- 
ga sveta skupščine SR Slove- 
nije in predsednik Republiške- 
ga komiteja za energetiko: 

Delavski svet Sestavljene or- 
ganizacije elektrogospodar- 
stva Slovenije je na šesti izre- 
dni seji 23.1.1984 sprejel nove 
tarifne postavke za področje 

električne energije ki so obli- 
kovane na osnovi »Odloka o 
najvišji ceni premoga in elek- 
trične energije« (Ur. list SFRJ, 
št. 68, z dne 23. 12. 1983). 

Po tolmačenju Zvezne skup- 
nosti za cene se odlok uporab- 
lja tako, da se tarifne postavke 
za delovno energijo, zatečene 
na dan sprejetja odloka, pove- 
čajo na vseh napetostnih nivo- 
jih pri končnih uporabnikih do 
0,50 din/kWh v večji in manjši 
dnevni tarifi s tem, da se ostale 
tarifne postavke, to je za moč 
in jalovo energijo ne morejo 
spremeniti. 

Tarifne postavke so razvidne 
iz priložene tabele in so bile 
objavljene v časopisu »Delo« 
26. in 27. januarja 1984 in se 
uporabljajo od vključno 24. 
decembra 1983 dalje. 

SESTAVLJENA ORGANIZACIJA ELEKTROGOSPODARSTVA 
SLOVENIJE, n. sub. o., Maribor 

objavlja 
TARIFNE POSTAVKE ZA PRODAJO ELEKTRIČNE 
ENERGIJE, ki jih je na podlagi »Odloka o najvišji ravni cen 
premoga in električne energije« (Uradni list SFRJ št. 68 z 
dne 23. 12. 1983) sprejel delavski svet Sestavljene 
organizacije elektrogospodarstva Slovenije na svoji 6. 
izredni seji: 
Napetost Sezona Obr. moč Delovna energija Jalova energija 

mesečno din/kWh din/kvarh 
din/kW  

VT MT VT MT 

A. Posebni odjem na 110 kV: 
110 kV VS 628,20 1,70 1,10 0,24 0,12 

NS 251,28 0,98 0,74 0,24 0,12 
B. Ostali odjem na 110 kV: 
110 kV VS 1015,88 2,46 1,48 0,42 0,21 

NS 507,94 1,48 0,99 0,42 0,21 

C. Odjem na 1-35 kV: 
1-35 kV VS 1063,00 2,94 1,72 0,46 0,23 

NS 531,50 1,72 1,11 0,46 0,23 

D. Tarifne postavke za gospodinjski odjem: 
Obračunska moč mesečno 

din/kWh 
Energija - din/kWh 

Dvotarifno 
merjenje 

Enotarifno 
merjenje 

VT MT 
27,55 4,86 2,68 4,39 

E. Krmiljeni odjem v gospodinjstvu: 
Obračunska moč mesečno Energija - din/kWh 

din/kWh VT MT 
27,55 4,86 1,96 

F. Tarifne postavke za ostali odjem na 0,4 kV: 
Obračunska moč mesečno Energija 

din/kWh Delovna din/kWh Jalova din/kWh 
VT MT VT MT 

119,60 7,74 4,12 1,08 0,54 

Javna razsvetljava: 5,36 din/kWh. 
Tarifne postavke za prodajo električne energije se uporab- 
ljajo od vključno 24. decembra 1983 dalje. 
Na podlagi 3. odstavka 2. točke navedenega odloka se ta- 
rifne postavke za višjo sezono (VS) uporabljajo do 20. 6. 
1984. 
Kratice označujejo: 
VS - tarifne postavke v višji sezoni (6 mesecev) I., II., III., X., 
XI. in XII. 
NS - tarifne postavke v nižji sezoni (6 mesecev) IV., V., VI., 
VII., VIII. in IX. 
VT - večje dnevne tarifne postavke (od 6. do 13. in od 16. 
do 21. ure) 
MT - manjše tarifne postavke (od 13. do 16. in od 21. do 6. 
ure ter ob nedeljah ves dan). 

- Uresničevanje zakona o standardizaciji 
Skupina delegatov 44. oko- 

liša - gospodarsko področje s 
sedežem v občini Ptuj je skle- 
nila posredovati Zboru zdru- 
ženega dela Skupščine SR 
Slovenije v zvezi z uresniče- 
vanjem Zakona o standardi- 
zaciji (Uradni list SRS št. 
38/77, 11/80) oziroma njego- 
vih posameznih določb na- 
slednje delegatsko vpraša- 
nje: 

Ze nekaj časa je v praksi 
opaziti, da nekatere organiza- 
cije združenega dela, ki so 
proizvajalci določenih indu- 
strijskih proizvodov ter neka- 
teri uvozniki določenih indu- 
strijskih proizvodov za njiho- 
vo uporabo in servisno vzdr- 
ževanje na trgu ne zagotav- 
ljajo, vsaj v zadostnih količi- 
nah ne, rezervnih oziroma na- 
domestnih delov in opreme. 
To je zlasti izrazito prisotno v 
industriji kmetijske mehani- 
zacije pa tudi v avtomobilski 
industriji ter nekaterih drugih. 
Nekaterih rezervnih delov ni 
mogoče dobiti tudi v daljšem 
časovnem razdobju, čeprav v 
tem času domači proizvajalec 
pošilja na trg nove količine iz- 
delkov enake vrste, oziroma 
uvoznik uvaža nove količine 
strojev iste vrste. Razumljivo 
je, da si take organizacije 
združenega dela in uvozniki 
na ta način najlažje zagotav- . 
Ijajo dobre poslovne rezulta- 
te, pozabljajo pa, da je največ 
nezadovoljstva pri občanih 
izraženega, ko poleg drago 
plačanih izdelkov proizvaja- 
lec ali uvoznik za njihovo nor- 
malno uporabo glede na na- 
men v času življenjske dobe 
takih industrijskih izdelkov ne 
zagotavlja možnost rednega 
servisiranja in vzdrževanja, ki 
bi ga pa v skladu s prvim od- 
stavkom 51. člena Zakona o 
standardizaciji (Uradni list 
SFRJ št. 38/77, 11/80) moral 
zagotavljati. 

Ker gre v tem primeru v 
skladu s 6. točko 1. odstavka 
91. člena že omenjenega za- 
kona za gospodarski presto- 
pek, sprašujemo ali se ure- 

sničujejo omenjene določbe 
zakona v praksi in v kolikšni 
meri, ker je opaziti čedalje 
večji porast pomanjkanja na- 
domestnih delov določenih 
industrijskih proizvodov ozi- 
roma njihove opreme. 

Na vprašanje je odgovoril Ja- 
nez Šinkovec, republiški pod- 
sekretar v Republiškem komi- 
teju za tržišče in splošne go- 
spodarske zadeve: 

Za trajnejše industrijske pro- 
izvode, katerih raba je vezana 
na posebne tehnične lastnosti 
in na poseben način uporabe 
in vzdrževanja, morajo biti po 
zakonu o standardizaciji med 
drugim zagotovljeni tudi nado- 
mestni deli, in sicer v času, ki 
ga je proizvajalec predvidel 
kot življenjsko dobo proiz- 
voda. Ta obveznost se nanaša 
na proizvajalne organizacije 
združenega dela, pri uvoženih 
proizvodih pa na uvoznike ozi- 
roma zastopnike tujih firm, s 
tem da republiški zakon v bla- 
govnem prometu to obveznost 
še razširja na trgovinske orga- 
nizacije, ki opravljajo promet 
na drobno z navedenimi proiz- 
vodi. 

Glede na to, da so organiza- 
cije združenega dela po zako- 
nu dolžne nadomestne dele 
zagotavljati, ne pa jih imeti 
stalno na zalogi, izvajajo orga- 
ni tržne inšpekcije nadzor in 
sprejemajo ukrepe na podlagi 
sporočil oziroma pritožb kup- 
cev proizvodov. V letu 1983 se 
je na občinske organe tržne 
inšpekcije v SR Sloveniji obr- 
nilo 26 občanov z obvestilom, 
da jim trgovinske organizacije 
niso zagotovile nadomestnih 
delov. Na intervencijo organa 
tržne inšpekcije pa je potem 
vsaka od teh organizacij zago- 
tovila kupcem potrebne nado- 
mestne dele. Zaradi tega orga- 
ni tržne inšpekcije niso dali 
predlogov sodnikom za prekr- 
ške o kaznovanju teh organi- 
zacij. Poleg intervencij v trgo- 
vinskih organizacijah so ob- 
činski organi tržne inšpekcije 
na podlagi sporočil občanov 
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opravili v lanskem letu tudi 56 
pregledov v servisnih organi- 
zacijah in pri tem ugotovili, da 
so bila popravila kljub težavam 
z nadomestnimi deli opravlje- 
na v okviru zakonsko določe- 
nega 45-dnevnega roka za po- 
pravilo proizvodov v času ga- 
rancije. Pri popravilih proiz- 
vodov, ki jim je garancijski rok 
potekel, pa je stanje slabše, s 
tem da je treba upoštevati, da 
je preskrba z nadomestnimi 

deli iz konsignacijske prodaje 
normalna. " 

Težave v preskrbi z nado- 
mestnimi deli so posledica 
zaostrene situacije na področ- 
ju deviznega poslovanja. 

Aktivnost inšpekcijskih or- 
ganov sicer lahko pripomore k 
izvajanju z zakonom določenih 
obveznosti, nikakor pa ne mo- 
re odpraviti vzrokov za neza- 
dosten uvoz in premajno pro- 
izvodnjo nadomestnih delov. 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR - 20. 2. 1984 

- Kako do zajamčenega osebnega 
dohodka? 

Aljoša Drobnič, delegat v 
Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine SR Slovenije je po- 
stavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 

Republiška konferenca 
ZSMS je na seji ne 21. januar- 
ja 1984 zahtevala od svoje de- 
legacije v OPZ Skupščine 
SRS, da postavi delegatsko 
vprašanje o načinu določanja 
višine zajamčenega osebne- 
ga dohodka v SRS, ki po 8. 
členu zakona o zajamčenem 
osebnem dohodku in izplače- 
vanju osebnih dohodkov v or- 
ganizacijah združenega dela, 
ki poslujejo z izgubo, »ne sme 
biti nižji od zneska, ki ustreza 
višini ugotovljenih minimalnih 
življenjskih stroškov« (ob iz- 
polnjevanju delovnih obvez- 
nosti za polni delovni čas). Iz 
podatkov in izračunov, objav- 
ljenih v zadnji lanskoletni šte- 
vilki Mladine, je namreč vide- 
ti, da odrejanje višine mini- 
malnih življenjskih stroškov, 
ki jo na zahtevo zakona in na 
osnovi metodologije, ki jo na 
predlog Republiškega sveta 
ZSS sprejmejo še Izvršni svet 
Skupščina SRS in Gospodar- 
ska zbornica Slovenije, sploh 
ne temelji več na tej metodo- 
logiji, ampak na določenem 
odstotku od povprečnega 
osebnega dohodka v Sloveni- 
ji. Tako ugotovljena višina za- 
jamčenega osebnega dohod- 
ka pa je nižja od z metodolo- 
gijo izračunanih minimalnih 
življenjskih stroškov. Iz poro- 
čila s seje predsedstva RS 
ZSS 18. januarja letos, objav- 
ljenem v Delu, je prav tako 
mogoče sklepati, da se meto- 
dologija ne bo več uporablja- 
la v smislu, kot to zahteva citi- 
rani zakon, namreč kot obvez- 
na osnova za določanje naj- 
manjšega zajamčenega 
osebnega dohodka, ampak le 
kot »ena od osnov za izračun 
zneska, ki naj delavcem zago- 
tavlja zadovoljevanje osnov- 
nih življenjskih potreb«. Tre- 
nutna praksa in ta predlog pa 

po našem mnenju ne pred- 
stavljajo samo neposredno 
ogrožanje materialne in so- 
cialne varnosti določenega 
števila delavcev v združenem 
delu, ampak tudi kršitev ve- 
ljavnega zakona. 

Ker je Izvršni svet Skupšči- 
ne SRS po zakonu eden od 
družbenih subjektov, ki spre- 
jemajo metodologijo kot 
osnovo za izračun višine mi- 
nimalnih življenjskih stroškov 
in ki je hkrati dolžan spremlja- 
ti in zagotavljati izvajanje za- 
kona, od njega zahtevamo 
pojasnilo o sedanjem načinu 
določanja najmanjšega za- 
jamčenega osebnega dohod- 
ka in o ukrepih, ki jih namera- 
va storiti na tem področju v 
prihodnje. 

Na vprašanje je odgovoril 
Peter Toš, predsednik Repu- 
bliškega komiteja za delo: 

Zakon o zajamčenem oseb- 
nem dohodku in izplačevanju 
osebnih dohodkov v organiza- 
cijah združenega dela, ki po- 
slujejo z izgubo v svojem 8. 
členu določa, da osebni doho- 
dek, namenjen za zadovoljeva- 
nje osebnih potreb (čisti oseb- 
ni dohodek) ob izpolnjevanju 
delovnih obveznosti za polni 
delovni čas ne srrfe biti nižji od 
zneska, ki ustreza višini ugo- 
tovljenih minimalnih življenj- 
skih stroškov. To višino ugoto- 
vi in spremlja Zavod SR Slove- 
nije za statistiko (15. člen), 
izračuna pa se na osnovi me- 
todologije, ki jo na predlog Re- 
publiškega sveta Zveze sindi- 
katov Slovenije sprejmejo Re- 
publiški svet Zveze sindikatov 
Slovenije, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije in Izvršni svet 
Skupščine SR Slovenije (16. 
člen). 

Metodologija je bila v Izvrš- 
nem svetu sprejeta na seji dne 
18. 2. 1982. Zavod SR Sloveni- 
je za statistiko je prvič objavil 
znesek minimalnih življenjskih 
stroškov v Uradnem listu SRS, 
št. 8/82 dne 5. marca 1982, na- 
to pa v letu 1982 še 28. maja ter 

11. oktobra. Ustrezni zneski so 
znašali 6110 din, 6790 din in 
7390 din. 

Že v letu 1982, še bolj pa v 
letu 1983 je rast cen življenj- 
skih potrebščin začela znatno 
prekašati rast osebnih dohod- 
kov, š tempa so začele nasta- 
jati motnje na področju delitve 
sredstev za osebne dohodke. 
Za izpolnjevanje delovnih ob- 
veznosti in poln delovni čas ni 
bilo mogoče izplačati osebnih 
dohodkov, nižjih od zneska 
minimalnih življenjskih stro- 
škov, ti pa so pričeli potiskati 
navzgor »spodnjo« mejo oseb- 
nega dohodka. Tako je v pre- 
cej organizacijah združenega 
dela, zlasti tistih, ki so se uba- 
dale s problemi sanacijskih 
postopkov prihajajo do »urav- 
nilovke« pri delavcih, ki so 
opravljali dela in naloge naj- 
manjše zahtevnosti - nekateri 
so zato pridobivali osebne do- 
hodke na podlagi svojega de- 
lovnega prispevka, drugi pa 
enak osebni dohodek na pod- 
lagi solidarnosti v skladu z za- 
konom. Taka situacija je bila v 
Republiškem svetu Zveze sin- 
dikatov Slovenije, Izvršnem 
svetu Skupščine SR Slovenije 
in tudi Gosodarski zbornici 
Slovenije ocenjena kot skrajno 
negativna z vidika motivacije 
za boljše delo in gospodarje- 
nje, posebej v razmerah, ki so 
od vsakega delavca zahtevale 
nadpovprečna prizadevanja in 
zazvetost za čimboljše oprav- 
ljanje del in nalog. 

Da bi se opisan problem 
čimbolj omilil, so omenjeni tri- 
je »z zakonom pooblaščeni 
družbeni subjekti« sprejeli do- 
polnitev k metodologiji". Ta do- 
polnitev je zagotovila, da v pri- 
merih, ko višina minimalnih 
življenjskih stroškov izračuna- 
na po cenah v aprilu, preseže 
višino 60% poprečnega oseb- 
nega dohodka v gospodarstvu 
v preteklem letu in višina mini- 
malnih stroškov izračunana po 
cenah v septembru višino 60% 
poprečnega osebnega dohod- 
ka v gospodarstvu v prvem 
polletju tekočega leta, je višina 
z zakonom zajamčenega oseb- 
nega dohodka enaka višini 
60% poprečnega osebnega 
dohodka. 

Odločitev za tak poseg je te- 
meljila zlasti na nujnosti hitre- 
ga reagiranja v smislu odprav- 
ljanja motenj v delitvi osebnih 
dohodkov ter na spoznanju, da 

v februarju 1982 sprejeta me- 
todologija v nekaterih svojih 
strukturnih elementih - glede 
na normative porabe - nudi 
celo več, kot je izhajalo iz ob- 
javljenih študij v okviru projek- 
ta življenjski stroški v Slove- 
niji! 

Hkrati smo ugotavljali, da 
»najnižji zajamčeni osebni do- 
hodki« v Sloveniji močno od- 
stopajo od zneskov, ki so bili 
kot ustavna in zakonska kate- 
gorija zagotavljanja materialne 
in socialne varnosti določeni v 
drugih republikah in pokraji- 
nah. Navajamo prikaz »najniž- 
jih zajamčenih osebnih do- 
hodkov« v začetku leta 1983 v 
SFRJ: 

SR Bosna in Hercegovina 
najmanj 6950 din 

SR Črna gora 6010 din 
SR Hrvatska 7600 din 
SAP Kosovo 5455 din 
SR Makedonija največ 6272 

din 
SR Srbija (ožja) 7024 din 
SAP Vojvodina 6810 din 
SR Slovenija od maja 7390 

din 
od maja do septembra 8420 

din 
po septembru 9530 din 
Takoj s to spremembo meto- 

dologiji se je pričelo z iska- 
njem ustreznejših rešitev, in to 
še zlasti intenzivno konec lan- 
skega leta in letos v januarju. 
Rešitve rezultirajo v predlogu 
za izdajo zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o 
zajamčenem osebnem dohod- 
ku in izplačevanju osebnih do- 
hodkov v organizacijah zdru- 
ženega dela, ki poslujejo z iz- 
gubo z osnutkom zakona, ki 
ga je Izvršni svet predložil 
Skupščini v začetku februarja 
letos. 

S temi spremembami se av- 
tomatizem izračuna na podlagi 
življenjskih stroškov zamenju- 
je z določitvijo zneska na pod- 
lagi konkretiziranih elementov 
ustavne in zakonske zahteve, 
da je višina zajamčenega 
osebnega dohodka odvisna od 
splošne stopnje produktivno- 
sti celotnega družbenega dela 
in splošnih pogojev okolja, v 
katerih delavec dela invživi. 

'Ocena normalne tn minimalne koli- 
činske porabe dobrin ter odgovarjajočih 
življenjskih stroškov za leto 1981 po 
vrstah potrošnikov v skladu s potrošni- 
škimi navadami v Sloveniji, Inštitut za 
ekonomska raziskovanja, Ljubljana, Ja- 
nuar 1982 

- Kdo je preučeval vprašanje 
skrajševanja delovnega časa? 

Marija Aljančič, delegatka v 
Družbenopolitičnem zboru 
skupščine SR Slovenije je po- 

stavila naslednje delegatsko 
vprašanje: 

V jugoslovanskem prostoru 
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(od občinske do zvezne ravni) 
in pisanju tiska je že dalj časa 
prisotno kot eno najpomemb- 
nejših vprašanj - vprašanje 
naraščanja brezposelnosti. 
Ne da bi opisovala vsem zna- 
no širino tega vprašanja in 
nevarnosti, ki jih nosi s seboj 
vemo, da za vsakega, ki ne 
dela mora delati nekdo drug 
zato bi bilo treba omogočati 
vsakemu, da dela. Glede na 
to je bilo že večkrat poveda- 
no, da bi lahko ta problem v 
večji meri reševali med dru- 
gim tudi s skrajševanjem de- 
lovnega časa. 

Zato postavljam naslednje 
vprašanej: 

Ali je na zvezni oziroma re- 
publiški ravni pristojen organ, 
ki bi proučeval vprašanje 
skrajševanja delovnega časa 
oziroma pripravljal predloge 
za reševanje teh vprašanj? 
Če se to vprašanje ne rešuje 
tudi na zvezni ravni predla- 
gam, da bi zvezni delegati dali 
pobudo za to v ustreznih de- 
lovnih telesih. 

Na vprašanje je odgovoril Pe- 
ter Toš, predsednik Republi- 
škega komiteja za delo: 

V SR Sloveniji potekajo ak- 
tivnosti za pospešitev priprav 
za skrajševanje delovnega ča- 
sa za delavce, ki delajo v težkih 
in zdravju škodljivih pogojih 
dela. Ta možnost je sicer prav- 
no opredeljena, do sedaj pa se 
v praksi ni v večji meri uveljavi- 
la. Republiški komite za delo 
proučuje vzroke in težave, ki 
ovirajo izpeljavo skrajševanja 
delovnega časa v praksi z na- 
menom razreševanja utemelje- 
nih pobud, da v konkretnih 
okoljih, kjer to razmere, mož- 
nosti in potrebe dopuščajo, 
skrajšajo delovni čas in s tem 
izboljšajo težke delovne po- 
goje. 

Zvezni izvršni svet je v okviru 
Plana za uresničevanje dolgo- 
ročnega programa ekonomske 
stabilizacije (prva etapa) začr- 
tal tudi naloge za hitrejše reše- 
vanje problemov zaposlova- 
nja. V ta namen je Zvezni za- 
vod za družbeno planiranje 
skupaj z drugimi zveznimi in- 
stitucijami pripravil poseben 
predlog ukrepov in aktivnosti 
za večje in hitrejše zaposlova- 
nje na temelju povečanja de- 
lovnih izmen in skrajševanja 
delovnega časa. 

To gradivo želi spodbuditi 

družbeno organizirano, konti- 
nuirano in usklajeno delo po- 
sameznih organov in organi- 
zacij (od organizacij združene- 
ga dela, bank, družbenopoli- 
tičnih organizacij in organov 
družbenopolitičnih skupnosti), 
za doseganje hitrejšega zapo- 
slovanja. 

Gradivo opredeljuje možno- 
sti za novo zaposlovanje ob 
hkratnem skrajševanju delov- 
nega časa (zlasti uvajanje no- 
vih izmen). Tudi to zaposlova- 
nje bi moralo temeljiti na krite- 
rijih produktivnega zaposlova- 
nja (tj. da se poveča proizvod- 
nja, dohodek in akumulacijska 
stopnja). Odstopanje od eko- 
nomskih kriterijev je možno le 
v primeru skrajševanja delov- 
nega časa za delavce, ki delajo 
v težkih in zdravju škodljivih 
pogojih dela. 

Na seji ZK SZDLJ (30. 1. 
1984) je bilo omenjeno gradivo 
že obravnavano. Ugotovljeno 
je bilo, da bi bilo splošno 
skrajševanje delovnega časa 
preuranjeno, in da so sedanji 
delovni čas, delovna sredstva 
in razpoložljivi kadri še prema- 
lo in neustrezno izkoriščeni. 
Predvideno je, da bodo pred- 
loge ukrepov v tem gradivu 
ocenili tudi drugi organi na 
ravni federacije (ZSJ in GZJ). 

Gradivo o skrajševanju de- 
lovnega časa je obravnaval tu- 
di Republiški komite za delo in 
ocenil, da je potrebno razume- 
ti splošno skrajševanje delov- 
nega časa kot dolgoročno 
usmeritev upoštevajoč seda- 
nje konkretne možnosti. Pred 
kakršnimkoli ukrepanjem v 
zvezi s splošnim skrajševa- 
njem delovnega časa bi morali 
določiti enotne kriterije, enot- 
ne postopke in usmeritve v ce- 
lotnem jugoslovanskem pro- 
storu. 

Iz tega bi morale izhajati vse 
nadaljnje analize skrajševanja 
delovnega časa in vpliva na 
večje zaposlovanje možnosti. 
Menimo pa, da bi pred kakrš- 
nimkoli prenagljenim ukrepa- 
njem v smeri skrajševanja de- 
lovnega časa morali več priza- 
devanj posvetiti čimbolj pro- 
duktivni izrabi sedanjega de- 
lovnega časa, kar bo posredno 
prispevalo tudi k odpiranju no- 
vih delovnih mest. 

Vprašanje delegatke Marije 
Aljančič vsebuje tudi pobudo 
delegatom Skupščine SFRJ, 
da postavijo enako vprašanje, 
glede problemov nezaposle- 

nosti v Skupščini SFRJ. Nanj je 
odgovorila Ivanka Vrhovčak, 
delegatka iz SR Slovenije v 
Zveznem zboru Skupščine 
SFRJ: Glede na to obveščam, 
da je bila podobna vsebinska 
pobuda dana Zvezni skupščini 
že "prej in zato lahko poročam 
o naslednjem 

Zvezni zbor Skupščine SFRJ 
je na svoji 22. seji, 17. novem- 
bra 1983 obravnaval predlog, 
da naj bo Zvezni zbor Skupšči- 
ne SFRJ podpisnik družbene- 
ga dogovora o temeljih skupne 
politike na področju zaposlo- 
vanja in uresničevanja te poli- 
tike v SFR Jugoslaviji in na tej 
seji tedaj sklenili: 

1. Zvezni zbor Skupščine 
SFRJ bo podpisnik družbene- 
ga dogovora o temeljih skupne 
politike s, področja zaposlova- 
nja in njegovega uresničeva- 
nja v SFR Jugoslaviji. 

2. V pripravi predloga tega 
družbenega dogovora bo so- 
deloval Odbor Zveznega zbora 
za delo, zdravstvo in socialno 
politiko. Pri tem svojem delu 
se bo povezoval z drugimi 
podpisniki družbenega dogo- 
vora in po uskladitvi besedila 
bo Odbor Zveznega zbora za 
delo, zdravstvo in socialno po- 
litiko predložil zboru predlog 
družbenega dogovora o teme- 
ljih skupne politike s področja 
zaposlovanja in uresničevanja 
politike zaposlovanja v SFR 
Jugoslaviji. 

3. V pripravi besedila pred- 
loga družbenega dogovora 
moramo sestavljalci upošteva- 
ti stališča in mnenja delovnih 
teles Zveznega zbora, pred- 
vsem Odbora za družbenoeko- 
nomske odnose in Odbora za 
delo, zdravstvo in socialno po- 
litiko, prav tako pa tudi predlo- 
ge delegatov, ki so bili dani na 
seji Zveznega zbora. 

4. Strokovne naloge v pri- 
pravi besedila predloga druž-' 
benega dogovora bosta opra- 
vila Zvezni komite za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
in Šekretariat za zakonodajo 
Skupščine SFRJ ob sodelova- 
nju strokovnjakov s področja 
zaposlovanja. 

Ob zaključku te seje Zvezne- 
ga zbora, ko je sprejel sklep, 
da bo podpisnik družbenega 
dogovora o temeljih skupne 
politike s področja zaposlova- 
nja in njegovega uresničeva- 
nja v SFRJ je Zvezni zbor po- 
zval udeležence, da čimprej 
obravnavajo osnutek družbe- 
nega dogovora in pripravijo 

pripombe, da bi tako lahko 
čimprej tudi pripravili predlog 
družbenega dogovora. 

O teh sklepih Zveznega zbo- 
ra Skupščine SFFU je bila tudi 
uradno obveščena Skupščina 
SR Slovenije, z dopisom Zvez- 
nega komiteja za zdravstvo in 
socialno varstvo z dne 11. 1. 
1984 in na ta dopis sem se tudi 
v tej svoji informaciji oprla. 

O delegatskem vprašanju in 
pobudi tovarišice Marije Aljan- 
čič smo govorili tudi na našem 
rednem sestanku delegatov iz 
SR Slovenije v Zveznem zboru 
Skupščine SFFU. Dogovorili 
smo se, da bodo delegati v Od- 
boru Zveznega zbora za delo, 
zdravstvo in socialno varstvo 
pospešili naloge tega odbora v 
pripravi predloga družbenega 
dogovora o temeljih skupne 
politike s področja zaposlova- 
nja in njegovega uresničeva- 
nja v SFR Jugoslaviji. Obve- 
ščam vas, da je delegatka to- 
varišica Ljubica Mikša na seji 
odbora, ki je bila 16. 2.1984, to 
tudi že storila. Podrobnejše 
povratne informacije še ni in 
po potrebi bi jo posredovali na 
eni naslednjih sej Družbeno- 
političnega zbora. 

Nuša Kerševan, delegatka 
delegacije skupščine SR Slo- 
venije v Zboru republik in po- 
krajin Skupščine SFRJ pa je 
dodala: 

V zvezi z vprašanjem tovari- 
šice Marije Aljančič in v zvezi s 
pojasnilom, ki ga je dala tova- 
rišica Ivanka Vrhovček, dele- 
gatka iz SR Slovenije v Zvez- 
nem zboru Skupščine SFFU, 
glede na iniciativo za sklenitev 
družbenega dogovora o teme- 
ljih skupne politike s področja 
zaposlovanja in njegovega 
uresničevanja v SFR Jugosla- 
viji, bi rada obvestila Družbe- 
nopolitični zbor tudi o tem, da 
je v programu dela Zbora re- 
publik in pokrajin Skupščine 
SFRJ v prvem polletju 1984 tu- 
di problematika zaposlovanja 
v manj razvitih republikah in v 
avtonomni pokrajini Kosovo. 

Delegacija Skupščine SR 
Slovenije v Zboru republik in 
pokrajin Skupščine SFRJ bo v 
okviru svojega rednega poro- 
čanja obvestila zbore Skupšči- 
ne SR Slovenije o tej celotni 
problematiki in o predlaganih 
rešitvah za hitrejše zaposlova- 
nje na teh področjih. Toliko v 
dodatno informacijo glede te- 
ga vprašanja in glede njegove- 
ga razreševanja, da bi bila le-ta 
popolna. 
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